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Várkonyi Lm r é

fókóplalani helynök

CSANÁD PüSPÖKE: ARANYMlSESI

HAMVAS ENDRE JUBILEUMÁRA

A Vigil,ia olvasói meg fogják nekem bocsátani, hogy ez a megemlé
kezés nem az ilyenkor megszokott formában történik. Úgy gondolom,
hogy az aranyrnisés csanádi püspökről az alább elmondandó néhány epi
zód sokkal többet mond, mintha azt az utat választottam volna, amely
ugyan rendszerezőbb, de ennek következtében nem jut túl az általános
ságoknál, Hamvas Endre kimagasló egyénisége, főpapi és emberi munkája,
sokkal több annál, minthogy életének ennél a kiemelkedő évfordulójánál
megmaradhatnánk az általánosságoknál.

1930-ban találkoztam először vele. A csanádi püspök akkor iroda
igazgató volt Esztergomban. Egy papi lelkigyakorlat befejező ájtatossá
gára kísérte Serédi bíbornokot. Ott térdelt az esztergomi papnevelő inté
zet kápolnájában a bíboros mögött. Akkor alakult ki bennem az a be
nyomás, amely azóta csak megerősödött, hogy Hamvas Endre: jól imád
kozó ember. Ezt a megállapítást nem szabad helytelenül érteni. Nem a
megfigyelőnek kiváltsága, hanem sokkal inkább azoknak az adottságából
származik, akik valóban jól tudnak imádkozni. Meggyőződésem, hogy
az igazi imádság, annak leglényege meglátszik a jól imádkozó emberen,
1937~ben talán gyerekesnek tűnt volna minden jósolgatás Hamvas Endre
jövőbeni életét és munkásságát illetőleg. Most már elmondhatom, akkor
úgy éreztem, hogy az ilyen jól imádkozó papi embert az isteni gondvise
lés nem mindennapi feladatok elvégzésére szokta kiválasztani. De ki tudta
volna akkor előre megjelölni azt az utat és azokat az állomásokat, ame
lyek Hamvas Endre előtt álltak. Mégis az akkori megállapításom, mint
az azóta eltelt tőbb mint negyed évszázad igazolja, helyesnek bizonyult.
Ezt az elkövetkezendő években többször tapasztaltam és láttam azt is,
hogy az isteni gondviselés által nagy feladatok elvégzésére elhívott pap
nemcsak könnyű, hanem sokszor igen súlyos és csakis mélyen imádságos
lélekkel megoldható feladatokat kapott a gondviseléstől.

Az aranymísés csanádi püspök 1941 nyarán már általános érseki hely
tartó volt Budapesten. Mínt a kalocsai főegyházmegye szerpapja, kihall
gatást kértem tőle. Szeréttem volna a nyár folyamán Budapesten prédi
kálni és ehhez szükséges volt az érseki helytartó engedélye. Amikor
fogadott, próbára tett. Azt kérdezte tőlem, hogy az ilyen engedélyre ad-e
lehetőséget az Egyházi Törvénykönyv. Amiikor igennel feleltem, az addig
komoly, sőt talán kicsit szigorúnak is mondható arc, elmosolyodott. Elő

vette az Egyházi Törvénykönyvet, kezembe adta és azt mondta, keressem
ki az idevonatkozó kánont. Arnikor ezt megtettem, mosolyogva adta meg
az engedélyt. Ennél a találkozásnál új vonást ismertem meg a későbbi

csanádi püspökből. Megismertem az egyház törvényeit nagyon tisztelő

és azokhoz mindenben ragaszkodó főpapot. Megismertem azt a mélysé
ges komolyságot, amellyel már akkor ezt a magas hivatalát 'betöltötte.
De ugyanakkor megismertem azt a melegszívű embert is, aki ott, ahol
az riem szükséges, soha semmiben és senkinek nem gördít akadályokat
az útjába.

1948..,ban az akkor betegeskedő Grősz József kalocsai érsek helyett,
már mint csanádi püspök, ő végezte a papszentelést a kalocsai főszékes-
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egyházban, Jelenlegi irodaigazgatómmal Szegedre utaztunk, hogy Kalo
csára kísérjük. Akkor már több mint négy éve kormányozta a csanádi
egyházmegyét. Jelleméből akkor ismertem meg az egyházért, az egyház
életéért, jövőjéért és boldogulásáért komolyan aggódó főpásztort. Mint
püspöknek természetesen elsősorban saját egyházmegyéjének élete jelen
tette a legfőbb gondot. Ez azonban a távolabbra tekintő és a jelenségeket
helyesen értékelő püspököt nem gá tolta meg abban, hogy a felmerülő

kérdéseket ne vizsgálja országos vonatkozásaiban is. Nem árulok el
titkot, ha azt mondorn, hogy az, amit a későbbi évek folyamán az egyház
ért, a hivekért, a magyar népért, annak boldogulásáért. fejlődéséért tett,
már itt 1948-ban is megmutatkozott a csanádi püspökben. Ekkor is, min
dig az általános és hasznos érdekek vezették,' saját személye és annak
problémái egy pillanatra sem kerültek előtérbe. Már aikkor meg volt az
a készsége, hogy az éppen nem könnyü helyzetet több oldalról vizsgálj a
és a kibontakozást ilyen vonatkozásban keresse. Tudta, hogy az egyház
nak élnie kell és ehhez az élethez a megértés, a körülmények pontos
értékelése elengedhetetlen. A hangsúly az életen volt. Milyen sokan nem
értették ezt akkor. Ezek az idők nagyon alkalmasak voltak arra, hogy
jóvátehetetlen katasztrófa történjék. Nagyon alkalmasak voltak éretlen
és mínden alapot nélkülöző képzelődésekre. A csanádi püspök rnirideze
ket jól látta és éppen ezért volt benne annyira megalapozott az egyházért
való aggodalom. Ma már könnyű megállapítani, hogy az idő őt igazolja
és hogy neki nem kellett elképzelésein változtatnia.

1950 nyarán, saját egyházmegyéje mellett mint apostoli kormányzó
átvette a hatalmas esztergomi főegyházmegye kormányzását is. Az isteni
gondviselés két súlyos feladatot helyezett vállaira. Az utóbbit úgy kellett
viselnie, hogy saját egyházmegyéjének ebből semmi kár:a ne származzék.
Ez a hatalmas feladat, rnindenki tudja, nem volt problémáktól rnentes.
Az elkövetkezendő években sok és neház feladatot kellett megoldani.
Aikkor sokan sok mindent nem értettek meg. Voltaik, akik csalk a látszó
lagos negatívumokat keresték. De Hamvas Endrét ezek egy pillanatra
Bem ingatták meg, mert ő előre nézett és sokkal többet látott, mint azok,
akik csak a napi eseményeknek és jelenségeknek éltek. Nem lehet el
hallgatni azonban, hogy arnikor 1957-iben visszavonult az esztergomi fő

egyházmegye kormányzásától, szinte napról-napra növekedett azoknak a
száma, akík cselekedeteit mindjobhan megértették és áldozatos munkás
ságát míndíg többre és töobre értékelték.

1951...ben egyesítettük a szegedi és a kalocsai papnevelő intézetet.
Sokan akikor sem értették és nem látták előre azokat az egyházra nézve
hasznos következményeket, amelyek az egyegyháztartományhoz tartozá
két egyházmegye papnevelő intézeteinek egyesítéséből az elkövetkezendő

évek folyamán bekövetkeztek. A csanádi püspök az egyesítest megelőző

tárgyalásoknál olyan bölcsességet és megértést tanúsított, amely csakis
a nem mindennapi képességekkel rendelkező emberek adottsága. Ö már
akkor látta mindazt a jót, amely ebből az egyesülésből származik. Tudta,
hogy az egyháztartomány jövendő papjai, akik együtt fognak nevelkedni,
milyen közel kerülneik egymáshoz a paptestvéri szeretet és egymás segí
tésének vonalán. Azok a kalocsai főegyházmegyés papok, akik az elmúlt
években a szegedi papnevelő intézetben mint előljárók, vagy tanárok
műkődtek, bizonyíthatják, hogy Szegeden mindig otthon érezték magu
kat. Ebben a családias légkörben a csanádi püspök nemcsak legfőbb

előljárójuk, hanem valóban jóságos édesatyjuk is volt. Az ott nevelkedő

növendékek bármilyen egyházmegyéhez tartoztaik is, csak azt láthatták,
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hogy nevelésüle és elbírálásuk mindig és mindenben egyenlő. Nevelésük
úgy történt, hogy a saját egyházmegyéjükhöz való töretlen ragaszkodá
suk és szerétetük semmiben sem szanvedett csorbát. A csanádi püspök,
amikor a különböző egyházmegyék teológusaival találkozott, soha nem
mulasztotta el felhívni figyelmüket a saját főpásztorukhoz és egyház
megyéji1khöz való ragaszkodáera.

1951 őszétől hét éven keresztül közvetlen munkatársa lehettem. Ezért
a hét évért nem tudok elég hálás lenni az isteni gondviselésnek. Ezekben
az években tanultam meg, hogyan kell kényes, nehéz, de ugyanakkor
nagyon fontos kérdéseket a lehető legjobban átérteni és megoldani. Ezek
ben az években szinte naponként találkeztam a csanádi püspökkel és
láttam, hogyamegoldásra váró kérdések hogyan formálódnak lelkében.
Hogyan keresi azokat az utakat, amelyek nem vezetnek zsákutcába, ame
lyek nem sodornak szakadékok felé, hanem a tisztuló égbolt felé mu
tatnak. Láttam töprengéseit, de azt is láttam, hogy most sem változott
benne a jól imádkozá ember .l,elki ereje. Hányszor láttam magánkápol
nájában együtt a Mesterrel, Hányszor láttam erőgyűjtő imádságát, ami
kor a rózsafűzért imádkozta. Itt kell keresnem annak a bölcsességnek,
rnérsékletnek és türelemnek a kulesát, amely mindig átsegítette az eléje
tornyosuló nehézségeken. Munkássága nem mindig volt látványos. Sokan
sok mlnderrt nem is tudhattak és nem is láthattak ebből a munkából,
Voltak, akik egyik vagy másik cselekedetét túlságosan lassúnak, a jelent
kező eredményt kevésnek ítélték. Ezek nem látták azt a oélt, amelyet a
sokat imádkozó csanádi püspök már látott.

Ezekben az években tanultam meg, hogyan kell világosan, közért
hetően megnyilatkozni. Beszédei és megnyilatkozásai olyanak voltak, amit
nagyna értékel a magas képzettséggel rendelkező ember éppen úgy, mint
a legegyeszerűbb. Megismertem a kitűnő egyházi írót, Az általa szer
kesztett hittankönyvek ugyancsak az imént emlitett adottságainak szelle
méhen születtek, Ezeket a könyveket nemcsak a kisiskolások, hanem
minden katolikus ember nagy haszonnal forgathatja. Láttam azt a hatal
mas munkát, amellyel ezek a könyvek készültek. Láttam és csodáltam azt
a hihetetlen munkabírást, amellyel éi csanádi püspök il két egyházmegye
kormányzása mellett is időt tudott találni magának ezeknek a könyvek
nek megírására.

Hittankönyvet írni nehéz. Jó hittankönyvet írni, nagyon nehéz.
A sokszor eleminek látszó kérdésekhez és az azokra vadott válaszokhoz
hatalmas előtanulmányokravan szükség, Ezen a téren a csanádi püspök
mindnyájunk előtt példamutató; Példamutató pedig elsősorban azért,
mert bár teológiai felkészültsége közismerten nagy, mégis, amikor hittan
könyveit írta, állandóan arra törekedett, hogy a hittudományd és a világi
tudományok legujabb eredményeit beledolgozza ezekbe a könyvekbe. Eb
ben segítségére volt nyelvtudása. A püspök kiválóari beszél németül és
franciául. Azt természetesnek vesszük, hogy latin tudása sem mindennapi.
Ezeken az .ídegen nyelveken világosan és közérthetően tud fogalmazni is.
Ez az adottság azonban soha nem ment a klasszicitás rovására.

Akik környezetében éltünk, megismertük a béke nagy és szerit ügyé
nek igazi rnunkását is. Az emberiség békéje egy és oszthatatlan. Az isteni
Megváltó egyházának, papjainak és mánden követőjének békét hirdetett.
Az .aranymisés főpásztor pontosan tudta és tudja, hogy az egyház minden
munkássága, híveinek élete és boldogulása csakis az egyetemes béke
keretében képzelhető el. Szolgálta és szolgálja főpásztori hivatalában
ezt az egyetemes békét úgy, hogy ez soha semmilyen vonatkozásban,
semmínémű kárt nem okozott és nem okoz egyházának. Akik ezen a
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téren kifejtett munkásságát jól iSmeriIk, azok tudják, hogy ilyen irányú
tevékenysége az elmúlt években komoly eredményeket hozott az egyház
részére is. Ö úgy tudott és tud a béke szolgája lenni, hogy ez nem jelent
külön tevékenységet főpásztori küldetésétől. De ez természetes is. Alkik
igazán szeretik, becsülik és jót akarnak a rájulk bízottaknak, azok csakis
igy szelgálhatják az emberiség életkérdését.

1961. október 3~án váratlanul elhunyt a kalocsai érsek, a püspökkari
konferenciák akkori elnöke. A püspökkari konferenciák tagjai a csanádi
püspököt választották elnökké. Mindnyájan éreztük, hogy személye,
addigi tevékenysége, elért eredményei, őt teszik legalkalmasabbá ennek
a nem könnyű tisztségnek betöltésére. Hamvas Endre nem kereste, hanem
vállalta ezt a tisztséget. Mi láttuk, amilkor őt választottuk, hogy értünk,
a hivekért, a papokért, a magyar népért vállalja ezt a küldetést is. Az
azóta eltelt közel két esztendő mindennél Iényesebben bdzonyítja, hogy
a választás a Iegalkalmasabb személyre esett. Mozgalmas időszak volt ez.
A püspökkari konferenciák elnöke ebben az időszakban is jól tájékozó
dott és mindig a legalkalmasabb és egyben a legeredményesebb meg
oldásokat választotta, Résztvett a II. vatikáni zstnat megnyitásán és első

ülésszakán. Az elhúnyt XXIII. János pápa ígazi szeretettel, megbeesülés
sel, munkájának értékelésével fogadta őt. Jelenléte a II. vatikáni zsina
ton nemcsaika hazánkban elő katolikusoknak, hanem az egész magyar
népnek megbecsülést szerzett, Ugyanesak résztvett dicsőségesen uralkodó
Szentatyánk, VI. Pál pápa koronázásán. A jelenlegi Szeritatya azzal is
kifejezést adott megbecsülésének és szeretetének, hogy már a koronázást
követő harmadik napon talált módot ama, hogya csanádi püspököt a
kíséretében lévő egri apostoli kormányzóval együtt fogadja, Ez a talál
kozás emlékezetes marad a magyar katolicizmus életében. Emlékezetes
marad elsősorban azért, mert bizonyítéka annak, hogy a csanádi püspök
főpásztori munkája, kifejtett tevékenysége és annak eredményei Szerit
séges Atyánk előtt sem ismeretlenek. A Pacem in terris enciklika megje
lenése visszavonhatatlanul és megmásíthatatlanul adta tetszését a csanádi
püspök munkásságára, A csanádi püspök minden tevékenységében keres
te és keresi azokat a találkozási pontokat, amelyek azt szolgálják, hogy
azok is közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék és megértsék egy
mást, akik különböző világnézetet vallanak. Jó időben meglátta az elért
eredményeket és tudta azt, hogy ez .a katolikus híveknek javát is szel
gálja. Ezért veszi őt körül aranymiséje alkalmából nemcsak a katolíkus
híveknek, hanem minden jószándékú, becsületes magyar embernek tisz
telete, szeretete és megbecsülése.

Ötven év az ember életében jelentős időszak. Méginikább jelentős
aikkor, ha valaki ötven évet Isten szolgálatáoan töl tött el. Szolgálta az
Istent, és ebben a szeigálatban jónak és hűségesnek találtatott. Ezekben
a napokban meghatódott szerétettel vesszük körül a csanádi püspököt.
a püspökkari konferenciák ezidőszerinti elnökét. Kérjük az isteni Mes
tert, hogy még hosszú éveken keresztül lehessen irányt mutatónk mind
azokban a kérdésekben, amelyek életünket, boldogulásunkat, előrehala

dásunkat, békénket jelentik. Legyen lelki és fizika! ereje munkájának
továJbbi végzéséhez. Biztosak vagyunk benne, hogy az egek felé szállé
buzgó imádság továbbra is megadja az aranyrnisés főpásztornak rnind
azokat a kegyelmeket, amelyek életét és munkásságát eddig irányították.

Ilyen lélekkel mondjuk, hogy a Mindenható az aranymísés csanádi
püspököt még sokáig, sok-sok éven keresztül mindrryájunk igaz örömére
töretlen munkalkedviben és erőben éltesse!
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Horváth Richárd

HITűNKKEL A DOLGOK Új RENDJÉBEN

"A dolgok jelenlegi rendjében az isteni Gondviselés az emberi vl
szonylatok új rendjéhez vezet el bennünket" - mondotta XXIII. János
pápa a II. Vatikáni Zsinatot megnyitó allo'kuciójában. S ez a megálla
pítás nemcsak kifelé érvényes és igaz, ·az élet és a dolgok külső rendje
felé, hanem az em'ber belső világa, a lélek rendje felé is.

Őrizzük meg rníndenkor saját ítélőképességünket;ne csak a másokéi.
után menjünk. Az élet ezernyi és ezernyi kusza szála között, amelyek
minden pillanatban körülölelnek, körülfonnak bennünket, amelyek ké
pekben, hangokban, betűkben ömlenek szüntelenül az értelmünkre. a
kedélyünkre, az akaratunkra. hogy megtöltsenek és befolyásoljanak: nem
könnyű önálló önmagunkat úgy-aihogy megőrizni. Hogy ellentmondá
saikkal ki ne ábrándítsanak, lelkileg el ne tikkasszanak.

A mai emIber szellemi és kUki beállítottsága szkeptikusan kritdkus
és alapvetőerr bizalmatlan míndennel szemben. Az idősebb nemzedékek
sokmindent hallottak már és sokmíndenen átmentek és sokrndndenben
csalátkoztak. De azért mégsem jó és helyes az azalaumaqatartás, amely
csak csalatkozásokra támaszkodik és ezektől nem tud szabadulni, gyó
gyulni és építeni. Mert az élet építés. A hívő élet hívő építése a jó
nak és ig1aznafk:. Nagyon szükséges a kriti1mi érzék és krdtikai szellem.
Maga a kritilka. Önmagunkkal sezmben is. De nem azért, hogy bom
lasszon, hogy a jót lerombolja bennünk, hanem azért, hogy tisztítson, a
hibákat kevesbítse és a helyeset, a helyes irányt mutassa, Megmentsen
az egyoldalúságtól és a naivságtól. A hívő ember nem félhet a kritiikától.
A helyes hiit nem életidegenné tesz, nem gyámoltalanná és nem Iélszezgé.
A helyes és igaz hit bátran szembenéz a problémákkal, akár társadalmi,
akár gazdasági, akár technikai téren, hiszen nemcsak helyesen értékelt
és beasült saját erejében bízik, hanem az Isten segítségében is. Ez leihet
elhanyagolható mennviség, legfeljebb szuggesztív erő az előtt, aki nem
hisz, de a hívő emberben, éppen a hitén keresztül, nagyon is reális, szívós
és bízó erő ez.

A hitet azonban élnünk kell. A lelki élettelenség nem vonzó a kívül
állók részére, de nem is erő annak sem, akiben osak ez van meg. Az em
berek emberekről, az emberek mazatartásából ítélnek. Hívő emberek
magatartásából és lelkületéből íltélnek a hitről. Itt a mi nagy felelőssé

gün'k. Az önelégültség nagyon meg szdkta kísérteni az egvhází embereket
is. Könnyen élesúszhatnak uralkodói hajlamok kiélésében és a "semmit
nem változtatni a merrlévőn" kényelmes, de lapos konzervativizmusában.
Nem helves lelki beállítottság az, mely míndíg a Ieajobbra számít, És ha
nem az következik be, és rendszerint ez az élet, akkor az ellenkező vég
letbe osan át. A valóságot valóságoosan kell mindenkor látnunk. És min
den jónak örülnünlk kell. És a jó szelgálatát. propagálását, sőt: propa
gandáját sohase szahad ablbahagynunk. Mindig a helvzethez alkalmaz
kodva, mindig fdnomam, okosan, tapintatosan és mértékkel, sohasem tola
kodóan. unalmasan és feltűnően, mert akkor énpen -azt nem érjük pl,
amit akartunk. Nem szabad félnünk a valóságtól, a dolgok iga'ZJi arcától;
magunkat sohasem szabad áltatnunk. de míndig sokoldalúan kell ismer
.nünk a dolgokat, mint ahogyan az élet is nagyon sokoldalú és bonvolult.
"Az igazság széles f.olyamában sok irányibál érkező patako'k egyesülnek"
- mondja Alexandriai Szerit Kelemen,
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A lényeg keresése

A mai embert nem tudják lekötni külsőségek, A maii ember a lénye
gek után vágyódik. Ezeket keresi. A kereszténységben is. Krísztus Urunk
tanításának a lényegét. A lényeges vonásokat a Krisztus-arcon. Az embe
rek nem aklarjáJk, hogy megfogyatkozzék közöttük és a világban a jóság
és a szeretet. Ez a két ropparit értéke az életnek, amik Krísztus tanítá
sának is lényegei. Nem véletlenül lépett elő például Lambarane, az el
dugott, nyomorúságos kis afrikai falu neve, Albert Schweizernek, a nagy
emberbarátnak és orvosnak [óság-műve, a kórháza folytán világhírű

tekintély-tényezővé. Ami viszont azt is igazolja, hogy elsősorban nem a
körűlmények számítanak, hanem az ember, aki felül akar és felül is tud
emelkedni a körillményeken, éppen szép emberségével.

Nagykorú és felnőtt lett a mai emlber a vallás vonatkozásában is.
Szerét itt is a maga fejével is gondolkozni és dönteni. Nem szeréti az
előírások, a formaságok,a parancsolgatások útját, hanem kívánja a pár
beszédek folyamatát. Nem fenyegetést vár és nem fél a büntetés errile
getésétől, hanem szeretetet, megértést, jóságot és segítést vár és az ilyen
érvre szívesen hallgat. Ahogyan János pápa is rámutatott erre a zsinton
és ahogyan azt a zsinatnak egész világvisszhangja bizonyítja. S ahogyan
az egyház is elindul ezen az úton. Mint a jövendő útján. Okos, emberi
és éppen ezért krisztusí útján.

Az elhúnyt Szentaty.a hangoztatta a zsinat megnvitásakor : "Nap
jainkban Krisztus [egyese jobban szeretí használni az irgalmasság gyógy
szerét, mint a szigorúságét. Az a megfontolása, hogy inkább orvosolja
korunk nyomorúságait. ha tanításának érvényességét bizonyítja, mint
hogyha a kárhoztatással él ... Az embereknek mindinkább az az őszinte

meggyőződésük, hogy rmndenekfelett való az emberi személvéség méltó
sága s tökéletesedése, valarnint a vele [áró kötelességek". Nem hatalmi
szóval kell és lehet ma vezetni és irányítani, hanem tényleg, az emberi
igényeik és vágyak "pásztorál1sával", leliki-neVielői rnódon. Ez a mód
sokkal hatásosabb, sokkal erősebb és sokkal maradandöbb. "Igyekeznünk
kell mindig önmagunkat és a közelállókat megszentelní és. nem valami
féle steril, hanem a világ bajait és gondjait megértő kereszténv életet
élni - mondotta János pápa egv kihallgatáson -, és pedig azért is, hozv
kortársaink minél inkább tanulhassanak az egyiház anyai tevékenvségé
bőlaz egész emberiség szellemi és anyagi felemelkedáo;e érdekében".

A mai ember tapintja az életet és tudásával míndig többet és mindig
joibban és szélesebben szeréz ismeretet róla. I P,1az, hogy a tudomány e151'e
haladásához na,~ elmélyedés is kell, de a mindennaoi ember már csak a
tapintható és fogható g)'aJkorlati eredménveíf szeréti. Nem szereti az
absztrakciókat önmasukban. A szet'etet és jóság nem absztrakció. A sze
retet és jóság gvakorilat és élet. Ezért is vezet ezeken keresztül a legrö
videbb út az emberi szívhez.

A hit is személyes döntés dolga lett elsősorban. A körnvezetünkről,

a külső szokásaínkról, hazvománvainkról, közvéleménvünkről mindin
kább l,Elkopik a vallásos mez, vallásos hangulat, ki\o;z~kfk'ad belőlük a val
lásos tartalom. Magamban kell hordoznom az Istent. Mazamnak, eg-yedül.
Belül van velem. A lelkemen, a szívemen, a cselekedetelmen. az állásfog
lalásaimon keresztül sUglárzik bele az élethe. Komolyan kell verinünk a
lelikiismereti szabadságot. Nemcsak magunk számára kell azt megkíván
nunk. hanem másoknak, míndenkdnek meg kell azt adnunk Aklkor is,
ha mi vagyunk valahol többségben. Miosoda eltorzult, kríeztustalan Iel-
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kü1et az, amely például Délamerikában, egyes helyeken, botokkal, szít
kdkkal, erőszakkal támad protestáns istentiszteletekre, bántalmazza a
lelkészt, a híveket, összetöri az istentisztelet helyiségét - az "igaz hit"
nevében. Hogyan egyeztethető össze a gyűlölet az Istennel, aki maga a
szeretet? Az ilyen cselekedetek, az ilyen magatartás árt elsősorban a hi
tünk ügyének. Mbt ér például Spanyolországban' az államhatalom segít
ségével megakadályozni .a protestáns kiadású bibliák terjesztését, még
protestánsok között is? Milyen lelkület ez? AJki igazán hisz a maga hité
ben, az nem fél a másik hitétől és tudja, hogy az ő erőssége ott kezdődik,

ha tiszteletben akarja tartani és tudja tartani embertársa hitét és meg
győződését. Ra azt akarjuk, hogy valamit elismerjenek velünk kapcso
latosan az emberek, hogy valamit megadjanak nekünk, ugyanazt nekünk
is meg kell adnunk nekik, ugyanazt nekünk is tanúsítanunk kell velük
szemben. "Úgy bánjatok azemberekikel, ahogyan akarjátok, hogy veletek
bánjanak", olvassuk Lukács evangéliumában" (6,31). A mai ernber nem
szeréti és nem tűri az erőszakot, semmiféle értelemben és semmiféle
téren. Szeret a maga fejével gondolkodni ["8 dönteni. Engednünk kell ezt
neki. Senki sem "bújhat véglegesen és kényelmesen a másik tekintélye
és felelőssége mögé, a "parancs" mögé, Mindenkineik saját magának is
felelnie kell tetteiért és állásfoglalásaiért. Ha úgy látom, hogy egy szó
félrevezető: szembe kell vele állítanom azt a szót, amit én tartok igaznak.
A kettő küzdelméből kell az igaz győzelmének megszületnie.

. A mai ember viszonya a természethez egészen más lett. Lassan a
természet fölé növünk. De megvan az a veszély, hogy a természetet csak
lombikokban és mikroszkópok alatt látjuk. Vagy csak a teleszkópole egy
egy irányában. Esetleg- magunk csinálunk ma-runknak egv "természetet"
és megvan a kíséntésűnk, hogy önmagunikat elfeledjük rajta, Nem Iátjuk
a nagyságot, s mélységot, az összefüggéseket benne és rajta, Viszont a
részletek jobban elsodornak önmasrunktói, mint kellene. A materiális ér
U-kek és erők szintén nagyszerű. Isten akarta értékek és erők, de egy
oldalú értékeléshez juthatnak mi bennüník és megbéníthatték egyénisé
günket, vagy az irrealitásokban lebegtethetik öngamunkról alkotott fo
galmainkat. Mindezelokel szemben a valósáz talajám, önmagunk várába,
személyíségünk nagyságának és gazdagságának alázatos, emberi, de bíz
tos, helyes, határozott és következetes öntudatába kell megvetnünk el
igazodásunk és meggyőződésünk alanjait. Mit ér az. ha túlsokat gondo
lunk magunkról, de ugyanakkor valami fétissel védekezünk homályos
félelmeink ellen, horoszkópokban keressük a biztonságunkat és nvugal
munkat, vagy egészen primitív naivitásokban akarjuk kiélni a lelkünk
ben a végtelenség után nyújtózó és vázvódó vágyunkat? Egy londoni
pék például olvan kenyereket árul, amelyekbe a különböző csillagkép
jegy'~:lket süti bele: akik hisznek a horoszkópjukban. azok napi kenyerüket
is ennek megfelelően vásár-olják, Vízöntő. Rák, Bak stib. jellel eUá:tott
kenyeret, És sok ilyen csodabogár van a világon és van az ernberek fejé-
ben. .

A földi élet új értékelése

A jelen értékeinek maximális igenlése és a jövendő nagy hite egy
úttal felvetette nagy erővel az emberiben a honnan. hová és miért égő

és örök emberi kérdéseit is. Nemhiába fordul a teológia a világ keletke
zése, a teremtés, megváltás, az eszkatológia problémái felé újult érdek
lődéssel, A teológiának is egyik nagy feladata a földi életnek egé
szen új értékelése, éppen az Istenbe vetett hit, a remény, a bizalom,
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a feltámadás erejének, az istenhit örömhítének. az Istenakarta értékek
rendjéneik a fényeiben és világosságában. A föld nemcsak a "siralom
völgye", hanem a Teremtés és Megváltás diadala is. És az ember külde
tése és feladata az, hogy erre érdemes és ebben részes legyen, Istenbe
vetett helyes és igaz hitünik eredménye nem az lehelt, hogy az önma
gunkba, emberségünkbe vetett bizalmunk semmivé égjen, hanem az, hogy
ez elmélyüljön. megtísztuljon, helyes irányt kapjon és már itt a földön,
bizonyos értelemben, végtelenedjék. Hitünktől átragyogó életünk bele-
nőjjön a végtelenbe. .

A mai ember megnézi a dolgokat. Csupán azért, mert más ajánlja,
az egyház ajánlja őket a maga tekintélyével, nem biztos, hogy a mai em
ber el is fogadja. Azt mondja, hogy mindenki maradjon meg a maga
termetén. Az evilági dolgakhoz jobban ént a világi renden lévő hívő.

Míndenki annyit ér ezekben, amennyi a tudása és a tapasztalata bennük
és róluk. Az egyházi emberekre is ez a mérték. A papokra is, a püspö
kőkre .is, A hivatás és tekintély nem jelent önmagában egyúttal jártas
ságot és tudósságat mánden dologban. A múlt egyoldalúságai és téve
dései ezen a téren, például a Ga1i1ei eset és 'hasonlók, könnyen zavart
okozhatnak ma is sokfelé a lelkekben. "Isten nem mondott le a híer
~rchiJa javára", jelenti ki Karl Rahner. "Isten Lelíke laz egyházban nem
csupán úgy fúj, hogya legmagasabb tekintélyékre kezd hatni".

Az úgynevezett közjogi, közéleti kereszténység, a keresztény pártok
politrkájába beleszoritott és abban és azon keresztül sokszor olyanannyira
eltorzított és meghamisított "kereszténység" erőltetése és példái nagyon
sokat ártanak. Még többet egyházi ernberek egyoldalú magatantása és
rendelkezései ezen a téren. Ez nem kell a ma emberének és mégkevésbé
fog kelleni a jövő ernberének. Poldtika' ,g;azdasági,tárnadalmi téren nem
fogadjiaeil. az egyház parancsoló irányítását. És ebben iglaza is van, Itt
minden ember szabad és lelkiismerete, belátása, [óakarata szerint dönt
het, természetesen a keresztény erkölcs keretein belül, a "depositum
fidei" szellemében. Nemcsak az lehet hívő, aki keresztény pártban poli
tizál. Nemcsak. ez lehet "jó" hívő. A hitét ki-ki lelkében és életében
hordja.

A férfi nem szereti, ha riekd parancsolgatnak. Nem szeretí ezt egy
háziak részéről sem. Öntudatos, nagykorú lett az ember. Mindkét nemű
emlber. Jó volna egyszer-egyszer azok véleményét is megkérdezni. aJki:k
maguk nem sürögnek-forognak körülöttünk, és nem is akarnak, sőt fél
nek az Ilyesmitől. De komoly emberek, a mándennap terheit becsületesen
hordozó emberek, akiknek józan, okos véleménye segítséget jelent. Azt
mondja Szent Pál, .amíkor néhány szabályt ad az ilstentiszteletre vonatko
zólag: "Mint a szentek minden egyházában, az asszonyok hallgassanak az
összejöveteleken" (I. Kor. 14, 34). Ez a kdjelentés ugyan nem akarja érin
teni a férfi és a nő elvileg egvícrma ember-voltát, ,emberi e~yenlősé

gét, de, természetesen, a gyakorlat irányában belecsendül ezekbe a sz~

vakba éppen az akkori, a Szent Pál korabeli gyakorlat és szokás is. Es
érdekes, mégis éppen a gy'aJkoriLatban, az egyház mindennapi életében

. hallhatjuk sokszor a szavakat: az egyház "nőies" lett, a vallás "a nőknek

való", nem "férf,ias" dolog hinni, és más efféléket. A nő bízonyos dol
gokra tényleg fogéikony,abb. Fogékonyabb a természetfeletti dolgokra is.
Több benne a kedély, ,a képzelet. Könnyebben és hamarább megmozdul.
S ami eltölti, azt kifelé is hamarább és könnyebben hirdeti. Ami a szí
vében, az Ikicsol1dul szavaiban is. Miként az élet más területén is, itt is
érvényesül a befolyása. A férfira mándenkor nagy hatással van, különö-
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sen, ha meglhagyja neki ast a látszatot, azt la hiúságát, hogy ő férfi, őt

befolyásolni illem lehet és az történik, amit ő alk,M'. Valójában a fordí
tottja az igaz és ez nem is baj. Am ha az egyházi szónok csupa nőt lát
maga előtt, vagy túlnyomórészben őket, nem alkalmazkodik-e lassan mon
danivalójában is egészen hozzájuk? S észre se veszi, hogy rnodora, mód
ja "nőieSS>é" vált, akárhányszor kicsit édeskéssé, 'amit a. férfiaik nem sze
retnek. Önkéntelenül eszünkbe juthat: nem volt-e az egyház a történelem
folyamán, illetőleg az egylháza.aIk nem voltak-e sokszor túlságosan is szel
gálóleányai az államnak ? Szinte nőies odaadással, mert igy, az állam tá
mogatását élvezve sokkal könnyebb és egyszerűbb volt, megállni, mint
szemtől-szemben az élettel, az eszmékkel, az emberrel és mert így sokkal
könnyebben megmaradt egy hamis tekíntély-látszat is kifelé.

Az élet ideges, bonyolult, lefoglalja az egész embert. A férfi fél -a
mégtöbb elfoglaltságtól. Fél, ha azrt hallja, hogy neki sokat kevI tennie
a hitéért, hogy voltaképen eleget sohasem tesz. Ilyenkor megijed és visz
szahúzódik. De meg e téren - valljuk be - nem is szeretá a "sokat".
Úgy gondolja, hogy ha hisz az Istenben, becsületesen él, családjáról ren
desen gondoskodik, vagy kíhágásokrat nem követ el, egy-egy kicsit imád
kozik is, aklkor már eleget is tett.vvallása igényeinek is. Nem szeretí, ha
áhitatát látják. Szerét ezzel egyedül maradni,

Korszerű magatartás

Az emberek nehezen tudnsík a személyek és az álUaluik képviselt el
veik, dolgok: között küfönböatetnt. Az evilági dolgokban történt téves vagy
helytelen magatartást és véleményt könnyen összekeverik az egyházi sze
mélyen keresztül azzal, amit annak elsősorban és rndndenekfelett kell
képviselnie és hordoznia: a hit dolgaivad. És ebből solk nem jó szárma
zik az egyházra, a hiitre, a vallásra sem. Szakítanunk kell tehát a mam
disággal és a folytonos sápítozással. Azzal, amiről XXIII. János pápa mon
dotta: .Lelkípésztorí munkánk míndennapi gvakorlása k özben, na.gy sai
nálatunkra, olykor meg kelJ. haiIJlgatnunk olyan emberek mondanávalóit,
akik - noha égnek a buzgalomtól - nincsenek túlsázosan megáldva a
diszkréció és a mérlsélklet érzékével. Ezelk csak visszaélést és pusztulást
látnak a mi moderm korunkban. Azt mondják, hog-y a mí karunk, az el
múltakkal összehasonlűtva, egyre rosszabb és úgy viselkednel< , míntha
semmit sem tanultak volna a történelemből, amely mégis csak az élet
tanítómestere. .. Mi úgy érezzük, hogy ellene keH fordulnunk ezeknelk
a sötétenlátó prófétáknak ... Mint a föld és ég polgárai, teljesítsük kö
telességeinket és ezáltal elérjük életüniknek Isten megszabta útját ..."

Werner Heisenberg írja: "A modern élet minden területén. tehát
minden olyan esetben, amikor akár szísztematikusan, akár történetileg.
akár pedig fdlozófiaibag a dolgok mélvére hatolunk. azoikba a szellemi
struktúrakba ütközünk, amelyek az.antik világban és a kereszténvségben
keletkeztek". S em a megállapítását János pána szavaival folvtatjuk : .,A
mi kötelességünk nem csupán az, hogy önködjünlk ezen az értékes kin
csen, míntha csak a régmúdtbal való törődés volna a dolsrurrk: nekünik
ikomoly akarattal és félelem nélkül annak él munkának kell szentelnünik
magunkat, amelyet él mi korunlk megkövetel tőlünk ..." Ez a munka na
~ogó és nagyszerű emberi munka. Isten akarta rnunka, Nem tgőg ez,
hanem építése az embernek, a különb embernek és az ő jobib 'yHág1ának,
emberszeretet és emberszolgálat, Olyan megkaoóan mondja az egvik nagy
embeni elme, Newton: "Nem tudom, milvennek tűnök maid fel az utókor
szemében. Önmagramnak olyan vagyok, mínt a tengerparton játszó gyer-
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mek, aki játék közben imitiramott, egy, a szekottnál Taposabb kavicsot
vagy szebb kagylót taléíl, míg az igazság nagy óceánj a egészében felfede
zetlenül terül el tekintetem előtt."

Ahárry ember, annyi egyéniség. Annyiféle ember. Annyiféle indi
viduum. "És2Jalkfolk, titok, idegenség" (Ady). Az individuum "ineffabile
quid": valami elmondhatatlan, kimondhatatlan. Lényegében mind egy:
ember. De változataiban ugyanannak az emberségnek : káprázatosan sok
színű. Aki ezt a káprázatosan sokszínű világot, az embert, vezetni, sze
retni, irányítani, vigasztalni akarja, az nem esküdhet valami egyféle,
egyedül üdvözítő módszerre. A pap nem lehet "manager". Ahány lélek,
annyi út visz Istenhez. Ahány léle1k, annyiféle az útja az Istenhez is. S
az Isten végtelenűl türelmes és végtelenül megértő is. Nekünk is türel
mcseknek és megérnőknek kell lennünk az emberekkel szemben, az em
beri utak iránt, mindig és míndaddíg, amíg csak la jó irányában mermek,
a jót vágyják, a ját keresik.

A rnélységre kell mennünk. "Evezz a mélyre" - mondotta az üd
vözítő Péternek (Luk. 5, 4). A tartalomra kell mennünk. A tartalom
mélységére. S lehet-e a mi számunkoa, hívő emberek számára, nagyobb
mélység, mint maga az Ige, maga az Isten szava ? úgy, ahogvan a szerit
írásban nyitva áll mindannyiunknak. Olvassuk-e a Szentírást? Keressük-e
az Isten szavának mélységeít ? Keressük-e az igazi történelmet? Az igazi
lényegeket ? Úgy, ahogyan ma la profán tudományok is se,gítik azokat ki
bontakozni, nem utolsósorban, ilyen vonatkozásban is, maga a természet
tudomány. A küzdelem a tévedések ellen könnyen leszűkísí érdeklődé

sünket egy írányba s ezzel egyoldalúvá tesz. így voltak ezzel az elmúlt
századokban a keresztények, a teológusok is. Ebből az egyoldelűságból ki
kell borrtakoznunk az Isten fiainak szabadságára: "Alhol az Úr lelke, ott
a szabadság" (2. Kor. 3, 17). És mindig az egészet kell Iátnunk, Az egészre
kell törekednünk .Az egész az, ami kitölt, A teljesség az, ami meg
elégít. Nem a jelszavakká sápadt kereszténység, hanem maga az isteni
get teljessége, úgy, ahogyan minket arra isteni Mcsterünk tanít. Ennek
az életnek a mélységeibe és ennek az életnek a teljességébe kell mindíg
jobban és jobban elmélyülnünk. Az élet az Istentől Vian. Természetűnket

is ő alkotta olyannak, amilyen. Biztosak és nyugodtak lehetünk tehát ar
ról, hogy ennek az isteni életnek mélvségei megfelelnek a mi embersé
günknek. Nem idegenek és nem ellenségesek azzal szemben és nem élet
telenek. Éppen életünk teljességét és lehető legnagyobb mélységét érhet
jük el igy. Olyan lesz így az életünk és a hitünk, mely az emberek kér
dései és problémá:ielőtt nem jön zavarba, nem hallrsat, hanem mindenkor
szelíden, a mélységek alázatával és komolyságával, de mdndíg nyiltan,
bátran és határozottan felel.

Nem külső alkalmazkodásról van itt szó az emberi szükségletekhez,
mégkevésbbé taktikáról, nem defenzívás-ól és offenzáváról, hanem eleven
életről és olyan lelkiségeől, mely együtt lélekzik az emberrel, annak mín
den problémájával, mindennel, ami neki fáj, amire gy6gvirt keres, min
dennel, ami neki. öröm, remény és bizalom, mindenkor és mindenütt az
örök Isten jelenlétében, színe előtt, ahol zúg a történelem sodra. "Az
Isten a rníndenkorí jelenvalók Istene", mondotta anagy mísztíkus,
Eckhart mester, Az Istenbe vetett nagy bizodalmunkíból szűlessék meg
míndannyíunkban a bizalom az élethez és az embenhez. Egymáshoz. Az
elzárkózásban, az egyházéban is, nemcsak egy rosszul értelmezett védeke
zés van, hanem jó adag gőg is: én nem vagyok olyan, mint ti vagytok.
Ez azonban sohasem jó magatartás az emberek megnyerésére, Nyílt és
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egyenes beszéd, megérteni akarás és megbocsájtani tudás, testvéri hang,
az első lépés megtételére az őszinte és igaz készség, a szolgálat szelleme,
az igazság, igazságosság és szeretet lelke: ez a jövő egyházának az útja.
Nem az élettől elszakadva, önmagába zárkózva élni egy leszűikített hori
zonton a maga érdekeinek életét, hanem benneélni az életben, együtt
lenni az emberekkel, minden gondjukkal és minden jobbra és többre
való-törekvésükkel az egyetemes emberi célok és javak megértésében,
szeretetében és szolgálatában.

Elfogadása és munkálása a jónal{

Ez nem a szélesebb útat és a több kényelmet jelenti, mert sokakkal
együtt kell mennünk az úton és nekünk is alkalmazkodnunk kell (persze,
nem elveínkben) és több emberi gondot, többemberi fáradságot kell ezen
az úton nekün!k is megosztanunk és hordozni, megoldani segítenünk. Nem
elég tőlünk a j6naik csak a látszata, a vágya és szavakba tördelt akarása.
Tettek kellenek, konkrét cselekedetek a jó útján, egyéni döntések a jóért,
a jóban, egyéni felelősség érte Isten és ember előtt, mert ettől az egyéni
döntés felelősségétől semmível sem tudjuk magunkat kímenteni. Kollek
tiv kor és mégis nagyobb az egyéni felelősség. De ezt segíti sokaknak
ugyanígy megnőtt, és kifinomodott felelősségérzete és cselekedete a jó
ért, .a még jobbért, Az, hogy az egyház legyen kitárt kapu a világ, az élet
felé, nem azt jelenti, hoigy egyúttal átjáróház is legyen és nem otthor.
Kitárt kapu legyen minden jó felé és legyen mánden jónak, minden jót
akaró arnbernek meleg otthona, ,aki hozzá betér. Nemcsak a ,gyúLÖlet és
szeretetlenség tud bajt okozni, hanem az ostobaság, a hanyagság, a tudat
lanság, ,a korlátoltsáig,a nemtörődömség is. Tehát amit ezek ellen, ezek
kevesbítésére és visszaszorítására, fegyelmezésére teszünk, mind önma
gunkban, mindaz egyházban, az egyházi emberek lközött, azt a jóért
tesszük, az egyéni és az~gyetemes jóért: Ha rossz, a gonosz ellen, az
életben és a világban. Az értékek helyes rendjét kell magunkban fel
állítanunk, megteremtenünk és szelgálnunk. Minden ér1Jékminden ér
tékkel összefügg, Aki csak anyagi értéket ismer el és csak azokat akarja
megoldani, elszakítva őket a szellemi értékektől, annak ez éppenúgy nem
fog síkerülni, mint annak, aki fordítva akarja ezt csinálni. A szellemi
és anyagi 'együtt. Egyetemes szemléletre kell eljutnunk.

Téves az a magatartás is, mely rníndent mástól, míndent la közős
ségtől vár és úgy gondolja, hogy neki megmozdulni csak azok után er
kölosí kötelessége, ha már mások mind megmozdultak. Egyszerre kell
megmozdulni, sőt előbb is, ha látja, hogy itt tenni kell, vagy hogy mit
kell tenni. Sok egyesbőllesz a több. sok egyéni kezdeményeresből és
cselekvésből lesz a nagy közösségí eredmény. Önmagában a törvény és
ennek a tisztelete nem sokat ér, ha ez a törvény nem öltözik a eseleke
deteinkbe. valósító akaratunkba. Tekintélyt csak az, ihogy valami helye
set és jót képviselünk. önmagában nem sokáig biztosít senkinek sem.
Egyházi embernek sem, ha ő maga nem cselekszi azt, amit képvisel.
Mindnyájan külön világot hordozunk magunkban és mégds mindnyájan
egyazon vi1ágiban élünk. Míndannvdunkban másként és másként tükrö
ződik ez az egyazon világ és mégis csak mindnyájan együtt tudjuk ezt
helyesen, igazságban, rendben, békességben és szeretetben visszatűkrözni.

Azt becsülik meg, akinek világosak és egyenesek az elvei s ezeket tük
rözi egész magatartása. Akiről lehet tudni míndíg, hogy mit várhatunk
tőle, hányadán állunk vele. Még akkor is, hla mi nem mindenben osztjuk
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nézeteit és magatartását. "Beszédetek legyen: igen, igen; nem, nem".
(Mt. 5, 37). Ami jó, azt jónak kell mondanunk és tartanunk, akárkitől

jön is. Ami rossz, azt rossznak kell neveznünk és rossznak kell tarta
nunk, akárki képviselje is. Lelki és szellemi örökségünket nem elég
csak büszkeséggel és tisztelettel őriznünk, 'hanem azt állandóan nekünk
magunknak is élő és eleven értékként meg kell szereznünk és mindenkor
gvarapítanunk, továbbfejlesztenünk, megújítanunk kell. Külőnben nem
élő erő és ható hatalom lesz ez az életünkben, hanem holt teher rajta,
Egyedül, a magányosságban, senki nem tud fejlődni és kifejlődni igazi
egyénáséggé, legfeljebb csak különceé. Paradox igazság, de igazság, hogy
egyéniséggé csak emberi közösségben fejlődhet ki az ember. így még
külön értéke is vian rninden közösségnek ; a hívő ember számára a hívő

közcsségnek is. De ennek benne kell állnia egészen a nagy, egyetemes
emberi közösségben is, vele együtt kell lólegzenie, cselekednie, gondol
kodnia, előremennie. Katolikusok vágvunk. Katolioitásunk, egyetemes
ségünk érik ki és teljesedik ki még jobban ebben az egyűttesben,

A jó pap holtig tanul, tartja a mondás. Ez talán sohasem volt anv
nyira igaz, mint napjainkban és az eljövendő esztendőkben. Sok lélek
tani Ismeret is kell, alapos helyzetismeret híveink életkörülrnényeivel
kapcsolatosan. mély szociális érzés és kifogyhatatlan humánum. Azzal,
hogy valakit felszerrteltek, még nem jutott míndennek a birtokába. Csak
indítást, a kegyelem segítségét és a· hivatás roppant felelősséget kapta
meg ebben az irányban is. Sajnos, nem mondhatiuk el, hogy ezt min
denki átérezné és következetesen próbálma megfelelni is neki. Egyrészt
fel kellene oldanunk a nevelés folyamán az egyoldalú és sokszor túlzásba
vitt zártságot; hogy la ,g'Vakorlat és a rutin ne tegyen mindinkább szűkö
sebbé, sablonossá és lélektelenné. Ne kopjunk el Ilyenné. Akinek hite
van, az a nehézségek között nem lehet kislelkűvé. Akinek a hite ép és
egészséges, lannak a lelkébe ez a hit sugározni fort;a mindíg az elven ke
resztény reményt, Nem áldhatunk meg, Bem lelki, sem szellemi téren
egy porstnál, hogy: nekünk ez elég. Nem stagnálhatunk, mert aki nem
akar előbbre menni, az lernarad. Aki nem akar több lenni, mint most,
az még a rnostani színtjét sem fogja tudni megtartaní. sem lelki. sem
szellemi, sem erkölcsi téren. Nem üresedhetünk ki a lélekből. Amit mi
nem birtokolunk magunk is, azt nem adhatjuk át másoknak sem. Amit
mi is osak .szegényesen bírunk,ahból mi jut másoknak? AUandó'ln át
kell elmélkednünk mindent és ,a magunk gazdagságává kell élnünk.

A külső 'tevékenység mögött ott kell álJlniaerőforrásként a belső

tevékenységnek, az átgondolásnak, az elmélvülésnek, a tervezésnek, a
gazdag lelki és szellemi tartalomnak. Ez tükröződik a 'beszédekben, ez
tükröződik a cselekedetekben, Az Isten kegveJme és szeretete hozvan
működnék együtt a hanyagságunkkal és felületességünkkel ? Rögtön
megérződik szavainkon és magatartásunkon a szellemi és lelki szegénység
bizonytalansága. Vagv a másik véglet: az üresen handabandázó elbiza
kodottság és rajta keresztül' voltakéopen embentársaink lebecsülése.
Egyik sem vonz. Taszítanak. Mindkettő még messzebb visz az emberek
től. Még nagyobb lesz a magányosságunk. Még irreálisabb lesz a világ,
amit magunkban hordozunk, és mi macunk még- iobban eltorzulunk tőle.

Világos, egyenes, becsületes, határozott és konkrét legyen mindig a sza
vunk és magatartásunk. Nem la kdtérések, a mellébeszélések, az általá
nosságok köde, amelyben minden ellaposodik. hitdét veszti és mezszün
teti bennünk is azt az egészséges nvugtalansáuot, amelynek a lelkiisme
retünkőn keresztül folyton arra kell vinnie minket, hogy komolyan ve-
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gyük az életet és komolyan vegyük a dolgokat és velük szemben a fele
lősségünket. Nem könnyű ez az út; lehet, hogy ma nehéz "így" valamit
kimondanunk, ."így" állástfoglalnunk, de holnap meghozza a gyümölcsét.
Es csak ez hozza meg, nekünk is és másalmaik is. Egyszerűség és érthe
tőség: miriden vonatkozásban ezt szeretík az emberek bennünk. Krísz
tus-közporibiság. Ennek tanúsítása életünkkel. Krisztus igazságainak,
lehántva róluk századok emberi hordalékát, mind bölcseleti, mind tár
sadalmi, mind politikai, mind gazdasági téren, A .Szentírás szava. Erő,

világosság és remény. A mindennapjaink ismerete és szeretete. A valódi
érdeklődés embertársunk sorsa iránt. Annak a megértése és mély emberi
megbecsülése. Így lesz élményszerűvéminden.

Szolidarítás és párbeszéd

Az egyháznak, az egyházi embereknek is rnindenkor életközelségben
kell élniök, A templomoknak a magaslatokról, az elkülönültségből 
aminek nyilván megvolt azelőtt az oka és ismerjük is azt - le keLl jön
niök, jelképesen szólva, az emberek közé, a piacok, a legforgalmasabb
terek mellé, ada ahol az ernberekkel mindennapi útjaikon és nem külön
kerülőkkel találkozhatunk. Akícsak az eget nézi az emberek feje fölött,
de nem nézi, nem akarja látni 'lábuk alatt a földet is, az nem tudja he
lyesen látni velük együtt az eget sem. Annak az útmutatására nem fog
nak figyelmi és nem fognak benne bízni. Nem vonatkozhatunk el 'az em
berek gondjaitól, bajaitól, problémántól. Nem elég a tan, de szív ds kell
és lélek is kell az emberhez. Ha érdekel az,qogy éhezik-e, hogy szabad
sága van-e, hogy munkája van-e, hogy tud-e irni-olvasm, hogy milyen
az öröksége, hogy gondoskodnak-e az egészségéről stb. Ha látja, hogy
az egyház nemcsak "mag,istra", nemcsak tanítój a akar lenni, nemcsak
tant ,alcar vele szemben képviselni, hanem "mater", anya is akar és tud
vele kapcsolatosan lenni: akkor több lesz egyszerre a bizalma, a megha
tottsága, és elmélyültebb lesz ezeken keresztül maga a hite is, amely,
íme, beborítja védelmével és gondoskodásával} egész életét, minden gond
ját' s baját is. És segíteni akar ezekben is neki.

Ez adja meg a hitnek a több örömet, annak a lelkében is, akitől el
indul, és annak a lelkében is, akihez 'eljut. Éreznünk kell egymás közőtt,

egymáson az emberi szolidarítást. Sőt, nemcsak egymás között, azonos
meggyőződésűek között kell ezt adnunk, gyakorolnunk, fejlesztenünk,
hanem egyetemesen. minden jóakaratú embertársunk felé is. Minél
egyetemesebben tudjuk ezt élni és adni, annál inkább érezhető lesz ez
szűkebb körben, önmagunk között is. Társat, partnert kell látnunk min
den jóakaratú emberben, azokban is, akik a hitben nem osztoznak
velünk. Azokban is, akik hisznek ugyan, de másként hisznek, mint mi,
nem egy dologban. Szerétetnek kell bennünk lenni minden ember felé.
Mert mit is mond erről Szent Agoston? "Az Isten gyermekeít csakis a
szeretet választja el az ördög sarjaitól. Jelöljék meg bár míndannyian
magukat Krisztus keresztjének jelével, mondogassák egytől-egyig: Amen,
Ámen, zengjék, ahányan csak vannak, Alleluja, Alleluja, keresztelkedje
nek meg mind egy szálig, járják a templomokat és építsenek baziliká
kat: ha szerétet nem lakozik bennök, az Isten fiai nem különböznek az
ördög gyermekeitől. Akiben van szeretet, az Istentől született; akiben
meg nincs, nem szülctett az Istentől. Ez bizony-bízony döntő bizonyíték,
ez éles megkülönböztetés! Bármit is kívánsz, kapd meg. Amde mi sem
használ néked, ha nincs meg a szeretet l Ha egyebed nincs is, ez legyen
benned és akkor teljesítetted a törvény parancsát. ,Aki embertársát sze-
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reti, teljesltette a törvényt' - mondja az apostol. A törvény teljessége
a szeretet" (In epistolam Joannis tractatus, 5, 7). Nemcsak mí mondjuk
míndezeket, Németországban 1959 óta szoktak a papi szemínáriumok
vezetői konferenciákat tartani lelkipásztori kérdésekről. Az egyiknek
ez volt az összefogó címe: "A hitben való szolgálatunk". Az ebben sze
replő problémák és szempontok nagyrészt a mi problémáink és szem
pontjaink is. Tehát senkinek sem kell ezektől félnie. És senkinek sem
szabad miattuk gyanakodnía, ha értelmes lény. Igazságot mond Hro
truuika, amikor ezt mondja: "Az Isten-nélküli világ, tükre az Isten-nél
küli egyháznak".

Aki azzal a magas öntudattal járja az élet útját, hogy már pedig ő,

és egyedül ő az, akii bírtokolja az igazságok teljességet: magától az igaz
ságtól is elzárja magát, és méginkább embertársaitól. Az igazság sok
oldalú. Rendszerint ki-ká osak egyik oldalilit látja. Meg kell néznünk
minden oldalát, hogy helyesen tudjunk látni és ítélni. Allandóan pár
beszédet kell folytatnunk embertársainkkal, és nemcsak a miénkkel azo
nos meggyőződésűekkel, hanem más felfogásúakkal is, hogy a szempon
tok gazdagságát és az igazság nagyobb teljességét megismerhessük és
képviselhessük. Bensőség, lelkiség, meggyőződés nélkül nem sokat érnek
a szavak és a szabályok. Egész gondolkodásmódun!kat még nagyon meg
fekszi a "jogi" ,gondolkodás. És a velejáró uralmi, hatalmi gondolkodás,
taktikai gondolkodás, főként politikai térre kívetítve.:

Előzze meg bennünk az erkölcs a jogot. A szeretet az uralmat, Az
emberségesség a hatalmat. csak így, ezen az úton leszünk igazán evan
géliumos lelkű, valóban krisztusi emberek.

Nem a középkori társadalomban élünk, mi Bem, katolikusok. Fel
nötté lett az ember. A saját fejével akar gondolikozni és dönteni a maga
útjáról és sorsáról, politikai, gazdasági, társadalmi, egyszóval: evilági
ságában, Nem szereti és nem tűri a hierarchikus pórázt. Tanácsot, út
mutatást szeret és vár, depar.anasot, átkot nem fogad el És ehhez joga
is van, a katolíkus embernek is, hitének és erkölcsiségének elvei kere
tében, Valóban, így is döntő lesz egyéni lelkiismeretének a szav'!i.E:zJt
tanítjuk; ne féljünk hát tőle. Igyekezzünk helyessé és teljessé tenni ezt
a lelk.iismeretet. A hit, a megyőződés leginkább azon erősödik és azzal
nő, ha éljük, ha cselekedjük. De nemcsak akkor cselekedjük ezt, ha ki
felé tevékenykedünk. hanem akkor is, ha befelé, vagy ha rejtetten. HJa
megismerjük a jót, szerotjük a jót, akarjuk a jót. És akkor is cseleked
jük, ha csak egyedül vagyunk vele. AkJkor is, rej tetten, ha kifelé nem
látják, csak az érzi, tudja, látja, akivel szemben, akinek az ügyében cse
lekedjük. A jó iránt mindenkor bizalommal kell lennünk. Bíznunk kell
benne. Szeretnünk kell és bíznunk kell a jót akaró és a jót hordozó
emberekben. Sokfélék és sokféle az útjuk. Ahogyan Szent Pál mondja:
"A nekünk adott kegyelemnek megfelelően azonban külőnböző ajándé
kaink vannak; aki a prófétálást kapta, prófétáljon a hit szabálya szerint;
aki tisztséget kapott, gyakorolja tisztségét; aki tanító, oktasson; aki a
buzdítás ajándékát kapta, buzdítson; aki alamizsnát oszt, tegye egysze
rűségben; aki előljáró, legyen gondos; aki irgalmasságot gyakorol, tegye
derűsen" (Rom. 12, 7-8). •

Kereszténységet keresztények nélkül nem csinálhatunk. Először

embereket kell kereszténnyé tennünk, nemcsak nevükben, hanem el
veikben és főleg magatartásukban, életükben. Az egyház nemcsak "szen
tekből", nemcsak tökéletesekből áll. "Hasonlít a mennyek országa a ten
gerbe vetett hálóhoz, mely mindenfajta halat bekerít" (Mt. 13, 47). Mi,
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keresztények, katolikusok, nem beszélhetünk minden ember, mindenkí
nevében, csak a sajátmagunk nevében. Nem írhatunk elő törvényeket
minden ember, más vallású, más meggyőződésű embertársaink számára,
hanem csakis a magunk számára, Először önmaguniknak tudjunk paran
csolni, például erkölcsi téren. Magunkat figyeljük és magunkat [avítsuk,
tökéletesítsük, ne másokat, ne másokon akarjuk és próbáljuk ezt kez
deni. Nem lenne megnyerő és rokonszenves egy iJyenféle magatartás.
Kevesebbet bántani egymást. Több tárgyilagosságra törekedni egymás
iránt. Nagyobib bizalmat kinevelni magunkban egymással szemben. A
félelmeket csökkenteni magunkban. Azt a sokk-helyzetet és idegességet,
ami az egyházat a múlt század elejétől kezdve olyan negatívumra, "el
ítélésre" vezette, a pozitívumok helyett.

Kitárt szív, szabad lélek

Minden jó és minden érték felé, akárhonnan jőjjenek is ezek, őszin

tén és örömmel kitárt szívű és szabad leJkű,kartolikusnak lenni. Első

sorban és mindenekelőtt ne ítélkezzünk, hanem tanuljunk, tanítsunk és
szeressünk, Szeressülk az embert és szeressük az életet. Az ítélkezés
alapja mibennünk a pesszimizmus, a szereteté meg az optimizmus. Me
lyik a krísztusíbb? A pesszimistának nincs jövője. Attól elhúzódnak az
embereik. Az optimizmus viszont nem azt jelenti, hogy naivak vagyunk
és nem ismerjük az embereket. Hanem azt jelenti, hogy nagyonis való
ságosan ismerjük őket és mégis szeretni és megérteni akarjuk és tudjuk
is őket, a Krisztus szerétetében. Its jók akarunk lenni a világban és jók
akarunk lenni hozzájuk is. Azt mondja Szent Jusztinián, hogy "több
keresztény van, mint az ember gondolna". Míndazok, akik úgy eselek
szenek, úgy élnek, mínt ahogyan a keresztényeknek kell, illetőleg, kel
lene. Justinianus például Sokratest, a görög bölcset is kereszténynek
mondja; Szerit Agoston a római bölcset, Senecát; Szent Tamás a római
századost, Corneliust. Ök nem sablonosan; ők a lélek szerint látnak és
ítélnek.

Stephan Andres oly szépen írja: "Isten országa nem hasonlatos va
lami színielőadáshoz. Ujjal sem lehet rámutatni: nézd, itt van, vagy ott
van, mert tudjátok meg: Isten országa csöndben valósul meg, hétköz
napjaitokban. Hétköznapjaitokban, csöndben, észrevétlenül. Igen, ha
Isten országa pompa között jelennék meg, ha hirtelen gong hangzanék,
függöny gördülne föl, Isten országának színészeí pedig hozzá kezdhet
nének betanult szerepeile elmondásához. De Isten nem akar menyországi
előadókat, hanem megvalósítókat. Nem szereptudást akar, hanem valódi
tetteket; nem színházat akar, hanem mínden látszólagostól mentes mez
telen létet. Ezért nem lehet az Isten országát megtanulni. megrendezni,
bemutatni - ez a legkeményebb valóság! A lélek legmélyén valósul
meg, ahová senki nem lát, csak Isten, aki ennek a léleknek hívására ott
felállítja királyságát. Ez az ország csak bensőnkben növekedhet, ahol
maga Isten állít fel korlátokat és határokat a lelkek kőzött, akik szabad
akaratukkal alávetették magukat az uralkodásának. így fűzi isteni kö
zéppontja köré őket, rózsák leveleihez hasonlóan, egymáshoz fűzve,

mégis elkülönülve, szép változatosságban és sokféleségben, mint Isten
fényessége és illata s egyformán közel van hozzájuk. Ezért oly nehéz
hirdetni Isten országát. Mert ennek a feltétele: Isten országának isme
rete. De ezt az ismeretet nem lehet benyomások árán megszerezni, osak
kegyelem által, belső, megismerés útján. Am ez a belső megismerés szen
vedést, sőt küzdelmet is jelent".
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THEODOR KÖRNER VERSEI

Az életrajzával hamar végezhetünk, mert - sajnos - nagyon rövid
volt ez az élet. 1791..Jben született DrezdáJban; atyja jómódú ügyvéd,
Schiller közeli barátja. A középiskolai tanulmányok elvégzése után a
freibergi bányász-akadémiát látogatta, majd a lipcsei egyetemen termé
szettudományos előadásokat hallgatott. Rövid ideig - már mint sikeres
kezdő író - Berlinben, majd Bécsben tartózkodott. Itt eljegyezte Adam
berger Antcniet, a Burg-színház színésznőjét. De jegyesi boldogságuk
nem tartott soká, Amikor 1813..Jban, mint a napoleoni háborúk utolsó
szakasza, kitört a német felszabadító harc, az ifjú Körner hazafias fel
buzdulásában beállott Lützow őrnagy szabadcsapatába, és 22 éves ko
rában, kerek 150 évvel ezelőtt, 1813 augusztus 26-án hősi halált halt.

A szerelern tavaszán egy kicsit mindenki költő, a született költő

pedig élete tavaszán természetesen első sorban szerelmi lírikus. E tekin
tetben Körner sem kivétel. De kivétel abban, hogy költészete súlyponti
részét nem a szerelmi, hanem a hazafias-politikai és vallási líra alkotja.
Vallási költészete, bár ő maga protestáns volt, a romantikusokhoz ha
sonlóan erősen katolikus színezetű, Hazafias költészetébe pedig, korát
júval megelőzően belejátszódik valami sajátos "internacionalista" hang
is, mintegy Petőfi "világszabadságának" előhangja. Élete főművében, a
"Zrínyi" című ötfelvonásos történelmi tragédiában, amelyet Szemere
Pál fordított magyarra és Kölcsey bírált, a magyar szahadságszeretet és
hősiesség példájával buzdítj a saját honfitársait, "Moskau" című szenett
jében pedig az oroszok önfeláldozását magasztalja. (k. gV.)

A SIXTUSI MADONNA ELŰTT

Rabja lettem égi bűvöletnek, Szánalomra méltó bús eretnek,
Elbűvölt, ó kép, csodés hatalmad, Kinek lelke itten néma, hallgat!
Szépséq mámorában szétfoszolnak Márja hajnal-arcán :halk sugalmak ..
Nyűgei a földi .köteleknek! Jaj azoknak, akik nem szeretnekl

Szent vagy, szent vagy! - a szeréiok: zengik,
Angyalok leszállva körbe lengik
Isten anyját, ezt a szűzi nőt;

Lelke annak szárnyal jszabadabban,
Szeretet és hit lobog fel abban,
Aki tiszta szivvellnézi őt.

MOSZKVA ÉGÉSE
Magaslik tornya sok-sok ,templomodnak,
Sugárzó pompa, bárhová 1,s nézek,
Tekintetem la isok: gyönyörtől 'részeg,
Aranyló ,kastélyok miként mgyogna1.:!

De im egyszerre ,lángnyelvek lobognak:
Lakóid hősi áldozatra készek,
Felgyújtnak önként sok családi fészket;
S elöntött óceánja ,tűzhaboknak.

Csak dőreség emelhet :érte ,vádat . . .
Omolj Ile dóm! Pusztuljatok ti házak!
Az orosz főnix lángsírjába bágyad.

De nem sokáig porlad ,sír ölében,
Feltámad újra frissen, ifjan, lszépen, -
Es ,győztes lándzsa leng Szetit György kezében.

Kunszery Gyula fordítása
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Szeghalmi Elemér

KERESZTÉNYSÉG ÉS HALADÁS
EÖTVÖS JÚZ5EF GONDOLATVILÁGÁBAN

Százötven évvel ezelőtt, 1813 szeptember 13-án született Eötvös
József, államférfi és író, akinek regényei új korszakot nyitnak a XIX.
század magyar prózairodalmában. A nagyoob távlatra s az eszmék el
mélyültebb kifejezésére törekvő írói 'igény már A Karthausi lapjain jelzi
ezt a korszak-váltást. A korabeli regények zömét a külső történet kez
detleges rajza és bizonyos erkölcsi tanulság levonása jellemzi, Eötvös e
helyett kiszélesíti az ábrázolt világképet, s az ember és társadalom ví
szenyában a kor legfontosabb kérdéseit villantja fel. A szellemi áram
latok fluktuációjával együtt az irodalom érzelmi gazdagsága is megnő;

Eötvös az emberi lélek sokirányú, sőt ellentmondásos rezgéseit is fel
fogja és finom árnyalatokkal ábrázolja regényeiben. Kármán vagy Jósika
a külföldi irodalmaknak csak egy-egy hajtását ülteti át a honi talajba,
Eötvös több jelentős írótól nyer ösztönzést: ez a hatás eredeti gondola
tokat ébreszt és egyéni színekkel gazdagítja írásművészetét. Jósíka tör
ténelmi regényei kialakítják az olvasókedvet. Eötvös pedig magasra
emeli az irodalom intellektuális színvonalát és egy mélyről fakadó erkölcsi
tartásba ágyazza. Az erkölcsi érzést nem morális tételekkel. hanem a
jellemek belső rajzával és a humanitás erős izzásával mélyíti el az 01
vasóközönségben.

Eötvös regényeinek jelentőségét és széles, európai horizontját a kor
társak kőzül többen felismerik, de az egyes művek eszmei és művészí

kapcsolatában, elemzésében mégis számos félreértésre, hibás értékelésre
bukkanunk. Ezek elhomályosítják az életmű lényegét és a későbbi korok
irodalmi kutatóit tévutakra vezetik. A Karthausi bonyolult eszmeisege
és regényhőseinek érzékeny lelkialkata sokféle irányba tereli a
krítikusok, figyelmét. A német irodalomhoz tapadó felfogás
Werther-utánzatnak minősíti és a szentimentálizmus közős ismertető

jegyeit keresi benne. Sokan az ábrázolt kor világfájdalmas tüneteiben
is csak egyéni vonásokat fedeznek fel és a regény gazdag problématíká
ját érzelgős szerelmi történetté szűkítik. Gyakori a tételes vallás közép
pontba állítása is. Concha Győző felemás magyarázatában kifejti, hogy
A Karthausi a hittételekből semmit sem tartalmaz, "s egészben véve
inkább az általános kereszténység, .inká'bb egy bölcselmi vallás gondo
latkörében mozog" -, de előzőleg mégis a katolikus egyház szertartá
sainak magasztalását és a szerzetesi intézmények lélektani igazolását
véli felismerni a regényben, Conch" és Bodnár Zsigmond nyomán egyre
többen hajlanak a vallás szerepenek túlzott kihangsúlyozására. _

A Karthausi-ról szóló írások közös hibája, hogya regény szerteágazó
eszmeiségét, történelmi és társadalmi mozgatóerőit figyelmen kívül
hagyják. A francia környezetben játszódó regénynek a korabeli magyar
viszonyokkal közös magja is van; a jelenségek pusztán lélektani vizs
gálata sok új felfedezéstől fosztja meg a kritikusokat. A mai olvasó ösz
tönösen érzi, hogy az író "a csalódás, a kiábrándultság gyökereit nem
csupán a személyes sorsban, hanem a társadalmi valóságban is megrnu
tatni igyekszik. A szerelmi kiábrándulás, az emberi jellemben való csa
lódás mögé Eötvös odarajzolja a nép mély csalódását is".

Sőtér István pontos és helytálló megállapításai világossá teszik A
Karthausi nehezebben érthető és ellentmondásos vonatkozásait, de mo-
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nográfiájából a keresztény felfogás és erkölcs mélyebb tartalma és ősz

szefüggesei kirekesztődnek. Concháék a humánumbóleredő pozitiv
vonásokat is az egyház javára írják, Sőtér viszont csökkenteni próbálja
a keresztény tendenciák határozott kícsengését, Sőtér elsősorban A
Karthausi befejezésével kapcsolatosan cáfolja Bodnár és Concha fejte
getéseit, akik csak Gusztáv hitetlenné válásának és megtérésének motí
vumát fogadják el - ("A költő az oltárhoz vezeti bukott hősét és ki
akarja engesztelni Istennel") - s az elmélkedéseken kívüleső világi
törekvésekkel nem törődneke Sőtérnek igaza van abban, hogy a regényt
a misztikus, pietista lelkiállapoton kívül több, különböző irányba ható
szellemi és lelki rugó is mozgatja, De ismételten megfeledkezik a keresz
tény szellem lényegéről és az abból sarjadó eleven erökről; nem veszi
észre, hogy Eötvös az elvont, misztikus gondolatok mellett a keresztény
ség közösségí érzésének és cselekvő szerétetének szép momentumaít is
bemutatja.

Justus orvos életét. a jóság, a másokért való munkálkodás öröme
aranyozza be. Kiegyensúlyozott lénye szinte árasztja a melegséget maga
körül - Gusztávnak is ő az utolsó igazi tárnasza -, "mert másoknak
élt, mert meghatva hivatásának szentsége által, e léleknek magasabb
czélja vala, mint önboldogítása; mert hasznosnak, szükségesnek érzé
magát".

A Bernát-hegyen élő szerzetesekre való emlékezésben Eötvös mély
rokonszenvvel ír e bátor és önzetlen férfiakról, akik az örök tél honá
ban mindig készen állnak a segítségre. Küldetésük nemes érzésekből

fakad, nem "az élet fáradtságának kerülése" jellemzi őket - mint egyes
papi rendeket -, hanem a "lelkesedés azért, mi e földön a Iegfensége
sebb: embertársaink javáért". A lavina alól megmentett személyeket a
féléjük forduló emberi részvét sugarai térítik magukhoz.

Gusztáv és az arisztokrácia önzésével szemben Eötvös a szegény
emberek tiszta és romlatlan életét állítja példának. Az idilli érzések
megalapozott erkölcsi felfogást tükröznek. "Fogd körül férfias karokkal
kedveseidet, pihentesd fáradt fejedet a hű nő kebelén, lásd félnövő gyer
mekeidben jövődnek támaszát, áldjad Istenedet, hogy éltednek ennyi
szerétetet adott ..." A szeretet hangja egyre nagyobb erővel szólal meg
a kűlönböző érzések és gondolatok orcheszterében, "Nem tanít-e szere
tetre minden, a mit látunk, hallunk, minden, a mi körülöttünk él, virul
s tenyészik?" - Vagy másutt: " ... nem a szeretet-e éltünk egyetlen
boldogítója? a fénypont, mely létünkön átsugárzik, a mint a nap, vilá
gotés meleget terjeszt határain ..."

A lírai pátosz egyik legszebb megnyilatkozása Gusztáv imája a re
gény közepe táján. Az Istenhez való fordulás pattanásig hevített mono
lógja művészí erővel idézi fel a hitet, reményt és szeretetet.

"Mindenható lény! te, kinek teremtő lehellete alatt világok forognak,
s az emberi szív dobog; kinek fensége előtt a ragyogó nap s legkisebb te
remtmény egyenlő: '" nézz le szegény emberi nemedre s add vissza
hitét; hitét, mely mint földnek a napsugár, mint tengernek dagálya,
mint a fonnyadt virágnak harmatod, szükséges, hogy viruljon, emel
kedjék, éljen; - adj egy fenséges gondolatot, mely lelkeinket a porból,
hova sülyedénk, fölemelje; adj egy rernénysugárt e sötét bizonytalan
életnek. Oh adj világosságot nekünk! . . . A bölcsek, kiket bámulva köve
ténk, kételkedő bizonytalanságban tévelyegnek; ösvényünk eltűnt, re
mélyeínk elhagyának ; oh irgalmazz kínainkon . .. küldd le nekünk is
sugáraídat, hogy lelkeinkben is világosság legyen, hogy mi is ismét ra-
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gyogva álljunk színed előtt, hogy ITn is áldva emelhessük szavainkat
teremtményid végetlen seregével. Oh! adj világosságot nekünk, Istenem!"

Sőtér felfigyel a magasságokban szárnyaló fohászra, (Bodnár és
Concha meg sem említi l), de amíg bennünket a hitre és szeretetre szom
jazó ember felemelkedése nyűgöz le, ő a forradalmi eszmék megújúlá
sának vágyat ismeri fel a művészi ihlettségű részletben.

A falu jegyzőjéJben feloldódik A Karthausi lapjain tapasztalt belső

vívódás és eszmei eklekticizmus, s az író egy széles körképben fordul a
fennálló társadalmi viszonyok és sajátos vármegyei bűnök ellen. E széles
horizontú regény még változatos formában is a reformkor emlékezetes
műve maradt volna, de Eötvös sokkal többet ad ennél: döbbenetes erejű

és hiteles rajzet egy ma már kuriózumnak tűnő társadalmi betegségről

és életformáról.
A magyar realista próza Móriczig egyedülálló remekművét egyesek

a torzók közé sorolják, elvitatva eszmei jogosultságát és művészi pon
tosságát is. Bodnár Zsigmond kevés olyan szépirodalmi művet ismer,
"mely ennyire eltorzította volna az életet". Elemzése mulatságos és bosz
szantó: A falu jegyzője vélt hibáit és "gyarlóságait" együtt emlegeti az
ugyancsak leértékelt Dickenssel és Beecher-Stowe-val.

A Budapesti Híradó 1845-ös évfolyamának névtelen bírálata széle
sebb fronton indít támadást. Ez az írás nemcsak A falu jegyzőjé-t, ha
nem az Eötvös által szeretettel és művészi erővel ábrázolt népi alakokat
is célba veszi: "Sajnálni kell tehát, hogy lelkes és értelmes szerzőnk, a
költőt politikai pártembernek alávetve, a főérdeket a társaság alsó réte
geinek juttatja martyri koronával tüntetve fel s a tűrő erény glóriájában
minden aljasságot, midőn másfelől a kiválóbb állás ernberei a nevetsé
gesnek, minden gyarlóság, rosszaság, sőt bűnnek képviselőivé tétetnek".

Eötvösre jellemző, hogy válaszában elsősorban nem is önmagát védi:
az "aljasnak" minősített nép nevében utasítja vissza a gyalázkodó írást.
De kristálytíszta érvelése sem tudja megakadályozni A falu jegyzője

igazságán feldühödött uralkodó osztály újabb támadásait. Dessewffy
Emil Eötvöst és társait (nem tudjuk, kit sorol ide) okolja az irodalmi
ferdítésekért. "A gazdagot és a magasb állásút a bűnök minden nemei
ben fetrengőnek festik; ellenben a szegényt és az alsóbb rendűt úgy
állitják oda, mintha egytől egyig mind az erénynek és jóságnak példá
nya volna".

Szarnos részletet érintő írás a regény bűnös alakjait próbálja hó
fehérre mosni. Beöthy László az alispánné tragikus sorsát "túmzigorú
nak" ítéli meg; szerinte a minden ízében gonosz nő tetteit a családi sze
retet vezérli. Bodnár Zsigmond alapos melléfogással bizonygatja, hogy
"a Nyúzó-féle szelgabírói alakok lehetetlenek voltak, a táblabírák, a vár
megye urai az altruísztikus gondolkodástól indíttatva nem lehettek any
nyira kegyetlenek, mánt Eötvös rajzolja ..."

A felzúdulás azt jelzi, hogya regény szokatlanul éles kritikája nem
csak az uralkodó osztály, hanem a hozzá igazodók önérzetét is sérti.
Sőtér pontosan látja, hogy "az irodalom többnyire valami bocsánatkérő

mosollyal, tréfás legyintéssel toldotta meg a megyéről, a dzsentriről szóló
bírálatot. Eötvösnél ilyen mosolyt, ilyen tréfálkozást, anekdótázást hiába
keresnénk. Bocsánatot nem kér. Gyilkos gúnnyal, ellágyulást nem isme
rőn, férfiasan és felháborodottan vádol ..."

Egyfelől kemény, meg nem alkuvó kritika; a másik oldalon, a be
csületes emberek rajzában pedig meleg, humanista részvét és a szenve
dők iránti rokonszenv vezeti az írót, Szabó Dezső tanulmánya Eötvös
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gyökér-tehetségének "a minden jóságot megélő, minden szenvedéssel
együtt rezonáló szimpatikus képzeletet" jelöli meg, amelynek a szána
lom a megindító és kialakító ereje.

A szenvedés A Karthausí-ban elvont, bölcseleti színezetet kap, itt
már közvetlenül a szereplők életében jelentkezik és mély együttérzésre
mozgósítja az olvasót. Eötvös Tengelyi és Viola sorsában a jók és az iga
zak hátrányos, kisebbségi helyzetét mutatja meg; a sors az ő esetükben
valóban "a legnemesebb vállakra rakja terheit", Az erkölcsi érzés
egyikükből sem hiányzik: Violát csak a többszörös kényszer teszi zsi
vánnyá; Tengelyi az író tanusága szerint mindig követi a "morál paran
csait" és az erkölcsöt kijátszó "kivételekhez" sohasem fordul.

Eötvös a felekezeti gyűlölködés és bizalmatlanság álkeresztény vo
násai helyett egy tiszta, átfogó kereszténység körvonalait vázolja fel.

Ezt a szellemet különösen Vándory Boldizsár lelkipásztor jellemzése
tükrözi. Eötvös katolikus létére nem átall emberszerető és igaz úton járó
protestáns papot népszerűsíteni regényében. A megyeí börtönben Ván
dory mellett egy katolikus káplán is gyakorolja hivatását. Kettőjük fel
fogásában világosan kifejeződik a cselekvő szeretet emelkedett gondo
lata: e papok "jobbnak tarták, ha a házban, hol vallásról annyian szól
nak, ők ketten teszik azt, mit vallásuk parancsol", A papi hivatást nem
a más vallás ellen irányuló harc, hanem a lélek gazdagsága és a hívek
érdekében történő munkálkodás szentesíti, Vándory keresztény huma
nizmusa töretlen: a kor felfogásával ellentétben még az üveges zsidót
sem rekeszti ki embertársai sorából. Ez a kigúnyolt és megvetett ember
sohasem tapasztalt részvétet maga iránt. Amikor haldoklik a börtönben,
Vándory felkeresi: ápolja és vígasztalja a sokat szenvedett embert, mert
érzi, "hogy a szamaritánusról írt evangélium által.a felebaráti szerétet
nek parancsa nem csak vallástársainkra terjesztetik ki, s hogy a szent
könyvben, melyhez életét' irányozá, nekünk embereknek csak a szeretet
tétetik kötelességül , , ."

A falu jegyzője a hősök alakjában és több elmélkedő leírásban ál
lítja elénk az író tisztultabb ember-eszményét. Eötvös értékrendszere
mindenki számára érthető; az anyag ésa természet csodái sem hatnak
annyira, "mint egy valóban jó ember közeledése, ki hitétől lelkesítve,
csendes munkásságával embertársai boldogítasán fárad".

Történelmi regényében Eötvös már nem követi ezt az ábrázolási
módot; a jó és a rossz közérthető ellentéte s a stílusban is megnyilvánuló
rokonszenv és ellenszenv helyett tárgyilagos szemmel kísért nyomon a
Dózsa-Jéle parasztforradalom főbb mozzanatait. A Magyarország 1514
ben a történelmi helyzet súlyosságát és a negatívumok egész sorát tárja
az olvasó elé: a feudális elnyomás tarthatatlanságát, - de forradalom
tól való idegenkedést és félelmet is -, a csődbejutott nemzeti királyság
vergődését, a főpapság és alsópapság közötti szakadékot, a társadalmi
osztályok aránytalanságát és fejletlenségét. A szereplők rajzában az író
retorrneri, javító szándéka kevésbé érvényesülhet, de kárpótol ezért a
regény kíteljesedő, érett művészete és sokrétűsége".

Eötvös forradalommal kapcsolatos felfogását szamos kritika eltor
zítja. Az író a "népi indulatok örvényében" valóban vesaélyben látja a
jogot éS az igazságot, de ugyanakkor a forradalmi indulatot is indokolt
nak tartja. A kritikák leszűrt tanulsága a maguk oldalára billenti ezt a
szélsőségektől tartózkodó, higgadt felfogást. Paulay Laura évtizedek ha
mis véleményét fogalmazza meg, amikor a regényben élesen exponált
jobbágyi elnyomást nem mint az alsó osztályok elleni bűntettet helyte-
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leníti, hanem azért, mert "démoni indulatokat kelt", "letépi a jámborság
álarcát" és "szenvedélyoket robbant ki" - vagyis az uralkodó osztályok
számára kényelmetlen helyzetet teremt.

Bodnár Zsigmond a királyság és az egyház tekinbélyének aláásását
érzi Ulászló király és Bakács Tamás ábrázolásában. Meggyőződése, hogy
a hívő király kigúnyolásával, a bíbornok és a püspökök vallási közöm
bősségének érzékeltetésével az író a 'vallást is pellengérre állítja. Bodnár
hibáztatja Eötvöst, hogy ,,1840 előtt még nagy és előkelő helyet foglal
el lelkében az isteni; őszintén siratja hanyatlását; 1840 után már a nép
butaságának tényezőjéül. a hatalom birtokosainak eszközéül mutatja be".

Bodnár ezúttal is téved. Eötvös hitelesen jeleníti meg a történel~
erőit és szereplőit, a külső elemek aprólékos csoportosítása nem dönthet
eszmei, világnézeti kérdésekben. Bakács érsek alakjában a realista ábrá
zolás legj avát kapjuk: társadalmi emelkedésének és egyéni becsvágyá
nak színes rajzából nem hüvelyezhető ki az író vallásról alkotott kedvező

vagy kedvezőtlen véleménye. Ulászló sem válik nevetségessé a regény
lapjain. "Ha más viszonyokban él - írja róla megértően és nem túlzó
karikirozással Eötvös -, határtalan jósága, a szeretet, mellyel övéihez
ragaszkodott, vallásos türelme s azon engedékenység, me11yel saját kívá
natait másoknak alárendelé. őt szeretetreméltó emberré tették volna; itt,
a magas királyi polcon, e jó tulajdonok is hibákká változtak ..." Eötvös
világosan szól a hit belső tartalmáról és a nén körében gyakorolt hatá
sáról, s elsősorban az egyházi intézményekkel való visszaéléseket és a
keresztény eszmék Iejáratását kifogásol ia. A XVI. században a szegény
sorsú embertől "még' a vallás vígasztalása is megtagadtatott; papjának,
kinél azt kereshetné, a patronus gyermekeket, tudatlanokat, erkölcste
lenségök által kőzmegvr-tésbcn állókat nevez ki; sok helyt a lelkipász
torság a gazdasági tisztséggel köttetik őssze, hogy a jobbágy még Isten
oltárához se tekinthessen föl a nélkül, hogy zsarnokával ne találkozzék
szeme".

Az író a történelmi események és produktumole elbírálásában szi
gorú tárgyilagosságra törekszik:' az egyház körében elkövetett hibákat
nem takargatja, de az indokolatlan támadások ellen is szót emel. Egyik
feitegetésében az egyházat az anyagi érdekekből sarjadó társadalmi ön
zéssel állítja szembe...Felvilágosodott karunk. melv az anyagi érdekek
kultuszát csaknem vallásává ernelé. .s miut:'mattól, mit múlt századok
szentnek tartának, mezvetéssel fordult el. legalább a birtok szentségéhez
ragaszkodik. nagyon téved, ha a múltról szólva, csak az egyház.at vá
dolja kezvetlenséggel. Műveltsért által megszelidült századunk elborzad
a máglyák előtt. molvokr-n annyi ész. tudomány vacv erkölcsi tisztasáa
által kitűnő férfiú vé[:(zé életét: dp ne (!ondolia senki. hogy az anyagi
~rdekeknek nem voltak mártírjai, hogya birtoknak nem volt több Szent
Bertalan napja".

Lőrinc napban, a regény legtöretlenebb iellemű hősében harmoni
kusan elegyednek a haladás és a hit meggvőződést árasztó vonásai. A
Dózsa-forradalom eszmei vezére érzékenv lelkű férfi, akit kínnal tölt
el az emberek szenvedésc, s akinek - Márton baráttal ellentétben 
nem a vérengzés ésa bosszú. hanem az emberszeretet ad ia kezébe a
fegyvert. Sokáig önösségébe fordulva él. csak élete virágjában döbben
rá a szeretet nélkülözhetetlen voltára és a közösséeben rejlő erőkre.
..Eszembe jutott, mi széo a papnak hivatása e földön; eszembe jutott.
hogy az, ki, mint én, a nép soraiból emelkedett ki, s minden szenvédéseit
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ismeri, nem választhat magának szebb célt, mint hogy e szenvedéseknek
vígasztalójává legyen ..."

Eötvös utolsó regénye, A nővérek nem éri el az előző alkotások
színvonalát, A szabadságharc után megjelent műben az emberi és nem
zeti vonatkozások leszűkülnek; a történet egy nevelési tétel körül bo
nyolódik, mintegy felidézve a palota és kunyhó romantikus szemléletét.
A gondolkodó, a reformer és a történetíró Eötvősön a fáradtság jelei
mutatkoznak, a regényt már csak néhány szál köti össze a korábbi mű
vek eszmei világával.

A halványan rajzolt figurák közül elsősorban Farkas Máté plébános
markáns alakja emelkedik ki. Eötvös életvidám, vadászó-kártyázó papot
örökít meg benne, aki e mellett hivatása magaslatán álló személy, hívei
nek igaz pásztora és jótevője is. Bátor helytállása és humanizmusa külö
nösen a felvidéki parasztlázadás idején mutatkozik meg. Nem menekül
el az urakkal, ott marad hívei között, "A szegény népnek soha sem volt
inkább szűksége reám, mint éppen most". - "A nép mindig érdemes
reá, hogy egyesek magokat érte Ieláldozzák, érdemes már azért is, mert
ő szintén annyiszor áldozza fel magát, s annyiszor áldoztatik fel egye
seknek".

A nép védelmében szembeszáll az urak érdekeit szolzáló gazdatíszt
tel is, aki képmutató módon a szegény emberek vallástalanságával ma
gyarázza a mindenütt fellobanó lázadásokat. népi mozzalmakat. A plé
bános éppen ellenkezőleg, az uralkodó osztály vallási közönyére mutat
rá: képviselői örülnek, ha Krisztus igéit megszeghetik.

A regény vagyonos szereplői nem törődnek a nemzeti és társadalmi
haladással, magánéletük szűk f'alán túlra nem tekintenek: Káldorv "meg
vetéesel szól a mozaalmakról", arnelvek a meglevőnél jobb állapotokat
teremthetnének a hazában. Farkas Máté sokat töpreng az ország sorsán
es az emberek életén; Káldorvék felbomló házassága kapcsán felismeri
a munka jelentőségét is. Szavaiban a céltalan, parazita élet krltiká ia
csendül meg. " ... ki minden cél nélkül él, ki semmi terhet magára vál
lalni nem akar. kivált. ha fénvesebb tehetségekkel bír, végre az élet
válik terhére ..." A zsákutcába jutott életeken nem segít az előkelő szár
mazás és a vagyon sem. "Míg az, ki mindennapi kenveret, vagv az élet
kénvelmeít csak munkáía után szerezheti meg, családjában a főindokot

találja, mely őt törekvésre serkenti: addig azok, kiknek esrvedűli Ioz
lalatosságuk mulatságban áll, családaikban csak akadályt látnak, mely
őket örömeiktől elvonja".

A vagyonos osztály tagjainak lelki mezhasonlásával, érdektelensé
,~,ével szemben a becsületes munka felemelő jellege domborodik ki:
Eötvös a munkában a család egységének BS erkölcsi szilárdsáaának
egyik biztosítékát látja és ösztönösen is felcsillant valamit az igazság'Os
társadalom lényegéből. A munka "aranvfedezetének" korai feltsmerése,
a haladás őszinte, belső igenlése és a művek alapszövetében rejlő nemes
keresztény vonások még ebben a kevésbé sikerült regényben is Eötvös
vonzó szelleméről és gondolkodásáról tanúskodnak.

Az .évfordulókra való emlékezés sok esetben olvan "ébresztésnek"
bizonyul, amely mögött nem lobog az olvasók érdeklődése. Eötvös regé
nyeit azonban ma is olvassák; a belőlük kiáradó tiszta emberség és pá
ratlan művészí erő még sokáig megőrzi azokat a magvar irodalom kivé
teles értékei között.
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AZ UTOLSÓ TALÁLKOZÁS
írta Gertrud von Le Fort

Amikor a mélyen lefátyolozott marquise eljutott a te .plornhajó kö
zepéig, hirtelen nem tudott továbbmenni. Kimondhatatlan borzadás fogta
e1. Erezte a tabernákulumból kiáradó szeretet finom, fenséges hatalmát,
de tudta: ha csak egyetlen lépéssel is továbbhaladna. szétrnorzsolná a sze
retetnek ez a mennyei ereje. Bénultan állt ott néhány pillanatig, azután
elhatározott kísérletet tett, hogy mintegy átlépjen a saját rémületén. De
már észrevette, hogyan rándul valami furcsa görcsbe a teste, -- ez él

mozdulat teljesen független volt máskülönben oly hatalmasakaratától 
ugyanabban a peroben eszébe jutott a maga idejében annyit emlegetett
megszállott louduni nő. A megnevezhetetlen rémület mozdulatával dobta
le egy oldalsó padra a viaszgyertyát, amelyet az oltáron szándékozott fel
áldozni iménti megmeneküléséért. Mindjárt utána heves kisértése támadt,
hogy megint elvegye a gyertyát és ezer darabra törie. Mert a megmene
külés, amelyért ide akarta hozni, tulajdonképpen csalódást jelentett. Ben
sejében ott reszketett még az imént kiállott rettenetes beszélgetés emléke
azzal az emberrel, akit sok éven át hatalmában tartott, és aki most kér
lelhetetlen bírája lett, és mint bíró kivonta őt minden földi tőrvénvkezés

hatalma alól. A marquise érezte: valójában nem, hogy megmenekült vol
na, hanem elveszett! És most az a borzadály, amelyet lelke a tabernáku
lum előtt érzett, erőt vett rendkívüli értelme szigorú világosságán. Tuda
tos félelem rázta meg fejétől a talpáig. sokkal mélvebb és rettenetesebb
annál, amit még néhány órával ezelőtt a földi bíró gondolatára kiállt.
ÚgV tűnt neki, mintha csak most került volna igazán az igazi, kikerülhe
tetlen törvény elé, mikor biztos volt abban. hogv a földitől megmenekült;
vagy méginkább: mintha ez a törvény máris ítéletet mondott volna fö
lötte. Hallotta, amint világosan és pontosan kieiti ezeket a szavakat:
,.Kárhozott varrvok, mindőrökre kárhozott !" De mint testének görcse, ép
penúgy ezeknek a szavaknak kimondása sem állt semmi összefüggésben
akaratával. Saját hangja idegennek tűnt önmaga előtt, mintha valaki
másé lenne, vagy akarata eUenpre préselné ki a szavakat. Megint a
louduni megszállottra kellett gondolnia! Tébolvult kétség-beesés vett rajta
erőt. Tudta. hogya kárhozat ítélete. amelyet az imént kiejtett. végleges,
hogy számára nincs többé feloldozás. nincs bűnbánat szentséze, amely
visszaadhatná ártatlanságát -éppenúgy nem járulhat hozzá többé, mint
az oltárhoz. A puszta gondolatra is testének ugyanazt .a rémítő felágas
kedasát érezte, rnint az oltár előtt. "Elkárhoztam. - ismételte az idegen
hang, amely hatalmába kerítette, - mindörökre elkárhoztam !" Úgy érez
te. valami emberi lénvbe kell kapaszkodnia, hogy megmeneküljön a dé
monának való kiszolgáltatottságtól. De - tudta - ez sem adatott meg
neki. Szörnyű titkának kevés tudóját királyi parancs míndörökre elte
mette Vincennes hallgatag börtöneiben. Titka megsemmisült e világ szá
mára. Csak egyetlen lény tudná még talán megérteni, egyetlen lény ért
hetné meg annak magányos sikolyát, akin azt az igazságtalanságot követ
ték el, hogy megkegyelmeztek neki, olyasvalaki, aki már kívül áll e vi
lágon. De hol lehet ilyet találni? A marquisanak csak egyetlenegy jutott
eszébe. Mindjárt azután ráeszmélt, hogy abban a templomban van, amely
ben Párizs [avasasszonyaí szoktak találkozni klienseikkel. Egy pillanatig
azt hitte, érzi 'egy bizonyos por illatát, amelyet azok a kezébe nyomtak.
Aztán eltökélten megfordult, a templom kijáratához sietett és megpáran-
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csolta kívül várakozó hintója kocsisának: vigye a sarutlan kármeliták ko
lostorához.

Már erősen esteledett, mikor célhoz ért. A portás nővér a tolóablak
nál kelletlenül nézett a kései, mélyen lefátyolozott vendégre, aki az is
teni könyörületességrőlnevezett Luise nővért kérte.

- A beszédszeba - mondta - már zárva van, ma már nem fogadnak
látogatást.

- Éppen ezért óhajtom ezt a beszélgetést, - válaszolta a rnarquise,
- tanúk nélkül szeretnék beszélni .a tisztelendő nővérrel.

Az apáca az ablaknál jogos hosszúságot érzett. - Nagyon jól tudja,
asszonyom, hogya rendi szabály nem enged kivételt - mondta vona
kodva.

- Igen, tudom, - válaszolta a marquise, - de az ügy, amely miatt
jövök, igazolja a kivételt.

- Milyen hölgy követelhetne ilyen kivételt a kolostori rend alól -
kivéve a királynőt, magas pártfogónkat ? - kérdezte a portás nővér, mi
közben készült leengeneli az ablakot.

A marquise, aki még mindig fuldokló vággval kívánkozott egy em
beri lénybe kapaszkodni, összeszedte egész felsőbbségét.

- Igen, melyik hölgy merészelhetné ezt követelni - a királynén
kívül? - ismételte; mintha diadal csendülne meg a hangjában, titokza
tosan és egyben titkot megsejtően. A nővér .a portán összerezzent, meg
értette, ki áll előtte: így csak egy asszony beszélhetett egész Párizsban!
Egészen megrémülve, szavát vesztve kísérte a lefátyolozott hölgyet a be
szédszobába, Aztán sietett előszöris a főnöknőt tudósítani a csodálatos
vendégről.

Néhány perccel később az Isteni Könvörületességről nevezett Luise
nővér ott állt lelki anyja előtt. A fönöknő diszkréten, de határozottan kö
zölte vele: Párizsban azt rebf'sgetik, hogy a király eltaszította minden
ható kegyenoét. Nyilvánvaló, hogy most vígaszt és segélyt keresve kíván
kozikegykori vetélytársnője után, akit annyiszor és oly súlyosan meg
sértett.

- És most, leányom, - fejezte be a tisztelendő anya, - most jár
jon Istennel. hogy segíthessen .a boldogtalannak. Változtassa át ellenfele
egykori diadalát az Isteni Könyörületesség diadalává. amelynek a nevét
viseli, és fogadia ehhez lelki anyiának áldását. Sőt megadok önnek rnin
den szabadságot erre a beszélgetésre, hogy ellenségét segitse; ne tagadjon
meg tőle semmi vigaszt, ami lelke megmentésére szolrrálhat. Felejtsen el
minden sértést, amit egykor elkövetett ön ellen. Eljött az igazságosság
nagy órája, amelyet Isten adott meg önnek. Saját diadalának órája lesz
ez, mert nincs nemesebb bosszú, mint jót tenni az ellenséggel.

Eközben a marquise türelmetlenül várakozott a beszédszobában,
amelybe a portás nővér vezette. A szoba, a Kármel stílusának megfelelően,

rideg és szegényes volt. Csak az egész szélességében keresztülfutó 'rács
mutatta a nemes kovácsoló művészet bájosan összefonódó pálcikait. A
fal egyetlen ékessége egy feszület volt, alatta örökmécs csöndes fénye
égett. Kőnnyű templomi tömjénillat lebegett a hűvös, zárt levegőben a
közeli kápolnából, nem erősebben, mint a kert fala fölött kiáradó fínom
rózsaillat.

A marquise helyet foglalt a látogatóknak odakészített szerény zsá
molyok egyiken, de nyomban felugrott megint, és nyugtalanul járkált
föl-alá a szobában, mintha fullasztaná ez a hűvös, könnyű tömjénillattól
terhes levegő, ez a más, szinte már túlvilági levegő, Pedig hát ez volt az,
amit fölkeresni vágyott.
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Eltartott egy ideig, míg a kármelita nővér megjelent a rács mögött,
Zajtalan szandálban lépett be, fejét könnyedén meghajtva, kezeit a széles
skapuláré alatt összekulcsolva; a vastag fekete fátyola rendi szabály sze-
rint egészen eltakarta arcát, '

- Dicsértessék a Jézus Krisztus - mondta egy halk, szinte aggasz
tóan szelíd hang. A rácsori túl várakozó - ő sem emelte föl a fátylát 
különös módon semmi választ nem adott, mintha a várva-várt lény üd
vözlete hirtelen elakasztaná a hangját. Mély hallgatás támadt. Még mi
előtt egyetlen szó is elhangzott volna, rendkívüli változás történt. A kár
melita is nyilvánvalóan valami mást várt, elkezdett reszketni, rendi ru
hájának skapuláreja alatt összekulcsolt kezei kioldódtak és ernyedten le
hanyatlottak. A lefátyolozott nő a rácsori túl főllélegzett. Mintha ezeknek
a védtelen kezeknek megpillantására hirtelen -eltűnnék jövetelének oka,
ez a rettenetes ok. 0, veszedelmes volt megmutatni ezeket a keskeny, re
megő kezeket, veszedelmes volt megpillantani őket! Éppen így reszket
tek egykor ezek a kezek, amikor tulajdonosukat arra ítélték, hogy földí
szítse őt, a sugárzó vetélytársnőt. A szűk kolostortérség hirtelen mintha
megnyílt volna: beözönlött az eltűntnek vélt múlt, és áttört a szigorú
rács pálcikáin. Felcsillantak egy asszony könnyei, akit nem szeréttek töb
bé, de a másik, diadalmaskodó nő gyémántjai is. A marquise úgy érezte,
könnyebben lélegzik; mintha hirtelen lehullana róla jövetelének oka, az
egész borzalmas történet, ami erre bírta, olyan hatalmasan uralkodott el
rajta az emlékezés az egykori vetélytársnő megpillantásakor. Egészen köz
vetlenül tolult föl benne a bizonyosság: soha, sohasem venné magára azt
a megalázkodást, hogy megtegye egykori vetélytársának azt a vallomást,
amiért tulajdonképpen idejött !

Eközben a kármelita védtelen kezei még hevesebben reszkettek, ó
igen, veszedelmes volt ezeket a keskeny, gyámoltalan kezeket megmutat
ni, láttukra ismét föltámadtak a marquise rossz szellemei. Az apácának
hirtelen úgy tűnt, hogy ez az asszony nem úgy jön hozzá, mint lelki anyja
hitte, hajszoltan. vigasz és kiengesztelődés után epedve, hanem azért jön,
hogy mégegyszer megünnepelje egykori diadalát. Nem, nem az egykorit,
inkább a nagyon is mostanit l És a marquise most már fölemelte a fátylát
is, a kármelita látta egykori vetélytársnőjének jólismert arcát, amely még
mindig szép volt, mint egy pompás, nagyon is pompás, de illattalan virág,
alig érintette meg" az évek nyoma, győzelme biztos tudatában mosolygott,
akár egykor, amikor így hívták az udvarnál: "a dicsőséges".

- Emlékszik-e még arra, La Valliere asszony, aki elé olyan sokszor
tartotta a tükröt, mikor csinosította ? - kérdezte a fátylát levetett láto
gató. Mintha csak Iegeltetné a szernét a másik csodálkozásán, úgy szür
csölné fel ezt a csodálatot, mint valami mámorító illat, éppen úgy, mint
egykor! Nem, semmi, semmi nem múlt el, semmi sem múlhat el soha,
minden, mindörökre kiolthatatlanul jelenlevő marad!

.Az apáca keresztbetette mellén a karját.
- Hogyne ismerném, Montespan asszony - viszonozta szelíden,

az idő nem merészkedett nyomot hagyni szép arcán. Szívesen tartanék
tükrőt ez elé az arc elé, mint régen, de ezért nemigen keresett volna föl
egy szerzetesnőt. Mít tehetek hát önért, nincs más kívánságom, mint szol
gálatára lenni.

Fínom fölény érződött ezeknek a szavaknak szelídségében; a szerze
tesnő ugyan egy pillanatra sem volt tudatában ennek a fölénynek, a
marquiset azonban leírhatatlanul fölizgatta. 0, milyen jól ismerte még
ennek az oly érzékeny és sebezhető léleknek mégis oly megfoghatatlan



hozzáférhetetlenségét! Milyen pontosan emlékezett erre az enyhe elvi
rágzottságában és bánatosságában tulajdonképpen megindító arcra, ame
lyet oly gyakran próbált hiába bosszúpírba és könnybe borítani. Ma is
ellenállhatatlan vágyat érzett erre! És most ismét a múlt eseményei ron
tottak a szobába, rég elhangzott szavak csendültek föl, mintha mindörökre
jelenné lettek volna, mintha a királyi termek minden gyertyája fölsugá
roznék, hogy megvilágítsa azt a könyörtelen jelenetet, amelyről a kárme
lita nővér azt hitte, örökre kitörlődött emlékezetéből, és mégis feledhetet
lennek bizonyult napjai végéig!

Megint látta a marquiset a király hálótermében, amint saját kezével
vetkőzteti le, látta önmagát, amint odanyújtja neki csipkével dúsan díszí
tett hálóköntösét. El akart menekülni, mielőtt a király belép, de hiába
könyörgött a szemével vetélytársnőjének azért akegyért, hogy bocsássa
el, az maradni kényszerítette egészen - igen, egészen addig a szörnyű

pillanatig, amikor a fájdalomtól és szégyentől már menekülni sem tu
dott. Kíntól merev szemmel nézett a királyra, néhány másodpercig úgy
tűnt, mintha annak szeme válaszolni akarna neki. De a marquise csengő

hangja márís kettévágta ezt a választ.
- Adja hát oda La Valliére asszonynak legalább a kiskutyáját, hadd

becézze, - hallotta remegő vetélytársnőjeezt a hangot, - adjon hát neki
is valamit, amit a szívéhez szoríthat,

Ö, a beszélő nagyon is tisztában volt vele, milyen gyalázatos ez a
felszólítás, és a király is tudta, elvörösödött, természetes lovagiassága föl
lázadt, de azután mégis fölvette az ölebet a földről és odanyújtotta az
egykor szerétett asszonynak, olyan teljesen, olyan jóvátehetetlenül ha
talmába került már a másiknak! És most kellett volna jönnie annak a
pillanatnak, amikor a kétségbeesett asszony elhárítja az ölebet ! De semmi
ilyesmi nem történt: a marquise a diadal utolsó cseppjéig kipróbálhatta
hatalmát! Kettős hatalom volt ez: a győzelem egykori ve1Jélytársnőjén,és
a győzelem ellenálló királyi szeretőién. Pontosan emlékezett még, hogyan
merevedett meg maga is egy pillanatra szavcainak eredményétől. De
azután pillantása megint vetélytársnője reszkető kezeire esett: nem, az
nem hajította el az ártatlan állatot, megcirógatta az öleb puha bundáját.
Hiába kereste arcán a marquise a harag pirját, vagy az omló könnyeket!
Végső büszkeség volt-e ez a szenvtelenség és könnytelenség, vagy a két
ségbeesett fájdalom merevsége? Nem tudta, csak azt az e~yet tudta:
sohasem sikerült ezt a halvány, csendes asszonyt könnyre fakasztania.
Talán ma sikerül ?! Érezte, Ihogy akárhol, akármilyen körülmények kö
zött is. találkozik az egykori vetélytársnővel, annak jelenléte mindig
ugyanazt a gonosz hajlamot ébreszti föl benne. És most feledve volt min
den, ami idevezette, nem érzett mást, mimt azt: elviselhetetlen még a
gondolata is, hogy vetélytársnője kitalálhatja látogatásának rettenetes
okát.

- Igen, van egy kívánságom, La Valliére asszony, - mondotta gyor
san, - azt szeretném tudni, mi késztette akkor, mikor a király ölebét a
szívéhez szorította? Gyakran gondolkodtam ezen, de sohasem találtam
feleletet. - A marquisenak úgy tűnt, mintha a rács mögött álló alakon
halk reszketés vonulna végig, de máris hallotta a tökéletesen nyugodt
hangot: - Nem vagyok már többé La Valliere iasszonv, hanem csak az
Isteni Könyörületességrőlnevezett szegény nővér - csak ezt szabad kér
deznie, Montespan asszony, nem amazt!

- De én nem ezt kérdezem, - szakította félbe a marquise, -- én 3

király egykori szerelmesét kérdezem, mi mozgatta önt akkor, egyáltalán,

474



mi indította arra, hogy vetélytársnője közelében maradjon? Miért nem
hagytá el az udvart, miért nem takarította meg magának ezt a vereséget?

Megint úgy látszott, mintha az apáca el akarna menekülni. De már
válaszolt is, kínos rnozdulattal: - Ú Montespan asszony, hogy kérdezheti
ezt? Nem menekültem-e akkor kétízben is kolostorba és nem hozatott-e
vissza a király? Nagyon jól tudja, hogy kívánta jelenlétemet az udvarnál.

- Tudom, La Valliere asszony - szakította félbe a marquise, - je
lenléte az udvarnál azért volt szükséges, hogycsalódásba ejtse férjemet a
király kapcsolatairól. De nem nyújtott-e éppen ez a királyi kívánság szí
vesenlátott ösztönzést önnek, hogy elhagyja az udvart - arra célzok, nem
nyújtott-e önnek alkalmat, hogy leleplezzen férjem előtt? Hát igazán
nem csábította az, hogy ilyen nehézséget okozzon nekem?

A kármelita nővér hangján rnost először reszketett át valami könnyű
izgalom. - De hát meg kell értenie, Montespan asszony, hogy a király
kívánsága nekem parancs volt. Ön nem ugyanígy érezte?

Szavai ütésként érték a marquise büszke szívét, s az nyomban föl
ágaskodott. - Nem, én nem voltam eléggé gyermekes, mint ön, hogy
ilyen futó érzelmekre hagyatkozzam -- mondta fennhéjázóari. Utolsó kí
sérlet volt ez a másik megsértésére. A kísérlet célját tévesztette.

- Igen, hát akkor persze, akkor ebben a pillanatban csak sajnálha
tom önt - susogta La Valliere.

A marquise fölpattant: Mit jelentett ez a sajnálat? Tudott már a
másik valamit az ő bukásáról? Ilyen gyors Iábakon járt-e a párizsi plety
ka? Nem sikerült-e elrejtenie szörnyű titkát a világ elől ?,

- Élvezze hát a diadalát, hogy sajnálhat, La Valliére asszony 
mondta kihívóan.

- Én nem élvezek többé diadalokat - viszonozta nyugadtan az
apáca, - az én számomra már csak az isteni Könyörületesség diadala
létezik, nem tartozom többé ahhoz a világhoz, amelyről ön beszél.

- De mit érzett akkor, amikor még ahhoz a világhoz tartozott, 
tartott ki makacsul amarquise, - mit érzett akkor, amikor még fiatal
volt és szomjazta az életet? Mi adott önnek akkor erőt, hogy elviselje
vereségét? Nem a mai vezeklőt kérdezem, hanem a király egykori sze
retőjét.

- Téved, Montespan asszony, - válaszolta az apáca, - a vezeklő,

akire gondol, akkor állt ön előtt, amikor látszólag még körülfogta a világ
fénye. Nem a kolostor, a világ volt az én bűnhődésern igazi színtere. A
kolostor a béke helye és .a kegyelemé. A bűnökért,a:melyeket a világban
követünk el, a világban is bűnhődünk, és - tette hozzá nagyon halkan 
a világ előtt is. Az én bűnöm nyilvános volt, azért bűnhődésemnek is nyil
vánosnak kellett lennie. - Abbahagyta, azután ismét megszólalt, nagyon
halkan, de nagyon szilárdan: - Ön maga volt, marquise, bűnhődésernesz
köze. Isten választotta ki annak. Öntől szenvedtem el mindazokat a kíno
kat, amelyeket én magam okoztam a királynénak. Isten igazságoooága állt
az utamba önben. Az a megaláztatás, amelyet készített nekem, jótétemény
volt lelkemnek, amit anélkül vitt végbe, hogy tudta volna. És amikor azt
hitte, hogy a legkeservesebben megbánt, valójában ön volt az, aki megtisz
tított; ön maga volt Isten eszköze rajtam, márkiné asszony. Bárcsak ön
nek is áldására válnék, amit velem tett, bárcsak Isten könyörülne önön,
amint rajtam megkönyörült!

A marquise lélegzetvisszafojtva figyelt az apáca szavaira, Az az érzés
fogta el: ezért a szóért jött ide. Mély; csodálatos megmozdulást érzett ben
sejében, mintha az örökre elveszettnek hint kegyelem mégegyszer feléje
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akarna hajolni. Olyan pillanat volt ez, mint azelőtt néha, mikor a pap a
gyónásban feloldozta - ó, akkor milyen kicsiny! - bűneitől. Igen, va
laha ő is jámbor volt és hívő! Hirtelen úgy tűnt a marquisenak, mintha
vetélytársnőjének rendíthetetlen szelídsége és türelme, amely őt bűnre

ösztökélte, valójában a kegyelem egyetlen nagy felajánlkezása lett volna
számára. És most egyszerre megint egészen világosan állt előtte, miért
jött ide? Elfogta a halálfélelem lelkének megmentéséért ! De nem volt-e
máris késő? Nem, nem volt késő, csak bele kellett kapaszkodnia vetély
társnőjének éppen most hallott szavába, csak be kellett ismernie jövete
lének okát. Egészen erőt vett rajta a kényszerítő érzés: most kell megra
gadnod a kegyelmet, most vagy soha, egészen világosan hallotta bense
jében ezt: most vagy soha, nem szabad megvárakoztatnunk a kegyelmet!
És máris előtte álltak mindazok a pillanatok, amikor sötét útjain meg
hallotta a szót: mentsd meg magad, még mielőtt késő, mert eljön a "Már
késő !" Most vagy soha, most vagy soha! Még egy pillanatig késlekedett,
de ez a pillanat végzetes volt, már átlépte a felkínálkozott mennyei tü
relem végső mértékét, a következő pillanatban már ismét felágaskodott
benne a gonosz hajlam, a vágy, hogy megsértse a másiknak ezt az angyali
türelmet, amelybe úgylátszik az isteni türelem burkolózott bele. És most
már érezte azt is, hogy átlépett egy határon, de ez nem töltötte el többé
félelemmel, hanem egyenesen mámoros elégedettséget szerzett neki, mínt
h" most végre teli kortyokban élvezhetné, amit egvkor ' csak tökéletlenül
élvezett. Lassan, minden szót belső diadallal hangsúlyozva mondta: - Az
ön bűnhődése, La Valliere asszony, drága volt nekem: 'ha én önnek a ke
gyelem eszköze voltam, akkor ön meg az én romlásom eszköze volt. Az
én számomra azért nincsen bocsánat többé, mert ön a bocsánat. boldog
ságát élvezte. Sohasem gondolt arra, hogy jelenléte az udvarnál kétség
beesésbe kell, hogy kergessen engem? De persze olyan jámbor személyek,
mint ön, nem foglalkoznak ilyen meggondolásokkal. Hogy is tennék, hi
szen folyvást a Baját lelkük üdvösségével vannak elfoglalva ...

Az elfátyolozott alak a rács mögött elhárítólag emelte föl a kezét:
- Nem, nem úgy van, Montespan asszony, nem úgy. Míért lett volna az,
hogy én kegyelmet nyertem, az ön végzetévé ? Inkább nem vígasz-e ez
önnek? Ön ugyanazokat a bűnöket követte el, mint én, amikor megadta
magát a király szenvedélvének: testvérek voltunk a bűn útján, testvérek
leszünk az isteni könyörületesség útján is.

- Honnan tudja, hogy ugyanazokat a bűnöket követtem el, mint ön ?
- kérdezte gőgösen amarquise. - 0, maga sohasern fogta föl az én vi-
szonyomat a királyhoz!

- De igen, Athénats. fölfogtam, - mondta a kármelita nővér nyu
godtan. - az ön csodálatos szépsége vívta ki rajtam a győzelmet - sen
kis~rn szemlélhette önt elragadtatás nélkül. - A marquíse egy pillanatig
átadta magát a diadalérzetnek. mikor az egykori vetélytársnő ilyen irigy
ség nélkül adózott szépségének, azután azonban különös, szinte titokzatos
kifejezés ült ki az arcára, mintha ellenállhatatlan kedvet érezne megré
míteni a vele szemben állót, Lassan, minden egyes szót csaknem ünnepé
lyesen hangsúlyozva mondta: - Nem, Luise, nem a szépségem volt az,
ami a királyt meghódította; hanem valami egész más: tudja maga, mi az
a fekete mise ?

A kármelita nővér ősszerándult, egy szónak sem volt ura, kezét szí
vére szorította.

- Jó, szóval tudja, Luise, - folytatta Montespanasszony, - hogy
is ne tudná? Az egész világ beszél a ;,Chambre ardente" pöréről, amelyet
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a király indított meg, hogy az úgynevezett "bölcs asszonyok" tevékeny
ségének végetvessen. A fogságba vetett La Voisin asszony nevét mindenki
emlegeti és azt a kis házat is a külvárosban, ahol kártyát lehetett vettetni
és megvásárolni a veszedelmes port, amely kívánság szerínt szerelmet vagy
halált okozott. De biztosítom, nincs ezen a házon semmi szörnyüséges,
amint ott áll csinos, jólápolt kert közepén. A ház belsejében is minden
takaros és tiszta, a szobák falain barátságos tapéták, még néhány szent
kép is. Mért ne: La Voisin, a ház Lakója, jóravaló asszony volt, s nem
valami sátáni szerető állt az oldalán, hanem egy derék, kicsit együgyű

férj. Minden teljesen józanul ment, mínt akármilyen más kereskedelmi
ügyletnél. Az ember megrendelte az óhajtott fekete misét, megadta az át
kokat, a kívánságokat is, amelyeket a papnak bele kellett foglalnia, ki
számították és megfizették az árat, a megkövetelt áldozatért is, sőt annak'
keresztségéért is, mert La Voisin nem tűrte, hogy kereszteletlenül gyil
kolják meg a gyermekeket. Maga elrémül, Luise, de jóságos ég, rnit je
lentett a halál ezeknek a kicsiny, többnyire törvénytelenül született lé
nyeknek ? Valószínűleg nehéz élettől óvta meg őket. Egy nyisszantás, egy
sóhajtás, és túl voltak mindenen. - A marquise megállt Ö volt-e az, aki
az imént beszélt? Hogy jutott ehhez abeismeréshez ? Nem határozta-e
el ennek a beszélgetésnek a kezdetén, hogy nem szellőzteti szörnyű tit
kát ? Volt itt valaki, aki akarata ellenére kipréselte belőle a vallomást?
És ki volt az ? Csak egyvalaki lehetett, éppen az, akinek ezeket a bor
zalmas miséket bemutatták. Elnémult, hirtelen rémület rázta meg, de
nem volt képes hallgatni: a láthatatlan jelenlevő megint úrrá lett a
hangján. .

- Nos, mit mond most, La Valliére asszony - hallotta szinte fenn
héjázóari a saját kérdését -, mit rnond rnost ? Arra gondolok: mit tart
most arról a kegyelemről, amit állítólag én segítettem magának megsze
rezni ? Az előtt azt mondta, Isten eszköze voltam magán, de megkér
dezte-e már magától, kinek az eszköze volt maga rajtam ?

Az apáca késlekedett a válasszal, mintha nem értette volna meg vi
lágosan, mire céloz a másik. Azután egyenes, szép tartása hirtelen meg
ingott. Úgy látszott, mintha alakja elveszítené lába alól a talajt, hogy an
nak a félelmetes bűnrészességnek a szakadékába süllyedjen, amellyel ve
télytársnője vádolta.

A marquíse lélegzetfojtott feszültséggel figyelte. Semmi kétség, itt
egy ember felriadt mély, látszólag érinthetetlen nyugalmából, itt egy meg
vigasztalódott lelkiismeret tehetetlen rémületre ébredt, itt valami szét
törni készült, amibe egy lélek rendíthetetlenül kapaszkodott, Valóban, a
marquise elégedett lehetett vallomása hatásával !

De már ismét felcsendült ez az ijesztő, sajátmagának egyáltalán nem
engedelmeskedőhang: - Ugy-e Luise, - mondta ez a hang, - ugy-e ezt
nem gondolta, hogy egyszer még egy fekete misén vesz részt? Istenem,
hiszen maga olyan leírhatatlanul ártalmatlan volt. Mi mindent nem vett
magára, hogy megnyugtassa a lelkiismeretét. Hisz ez a lelkiismeret volt a
bálványa! Hogyan hízelgett neki, micsoda párnákat rakott a feje alá!
Igen, már akkor megpróbált a kolostorba menekülni, csakhogy bíztosan
tudta, hogy a király visszahozza. Hát sohasem ötlött az eszébe az a gon
dolat, hogy ennek a játéknak a végsőkig kell engem hajszolnia ?

A'Z1 apáca most minden tagjában reszketett, de még mindig nem tu
dott kiejteni egy szót sem. Eközben a marquise folytatta: - Emlékszik-e
még arra a kínos utazásra, amit a királynéval együtt kellett megtennünk
ugyanabban a kocsiban? A kíváncsian odatóduló nép szerntelenül "a há-
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rom királynév-nak nevezett bennünket. Magát, Luíse, kevéssel azelőtt hoz
ták vissza legmagasabb parancsra a kolostorból. Szomorúnak és zavartnak
látszott, a jószívű királyné igazi szomorúságnak tartotta ezt és részvéttel
volt maga iránt - ó, ez a kicsiny, jelentéktelen asszony, ez bedőlt a maga
állítólagos bűnhődésének, akár az egész világ! - Miért is ne: hiszen a
király ugyancsak megkönnyítette neki. Ö, akkor jól játszotta a szerepét,
ő, a napkirály! Persze nem vette komolyan a maga könnyeit, de min
denáron azon fáradt, hogy fölszárítsa őket! Minden alkalommal, amikor
nagyszerű, uralkodói tartásával a kocsinkhoz lovagolt, odadobott önnek
egy-egy varázslatos tréfás szót; azt mondta, ön az a szerencsésen újból
megfogott szép madár, akit nem akar nélkülözni az udvarában. Ezek a
szavak csak arra voltak szánva, hogy megcsalják a férjemet. Tudja, hogy
Montespan úr éppen akkor jelent meg ismét Párizsban, ízléstelen módon
gyászba öltözve éppen elhalt hitvese miatt. En jól tudtam ezt, és maga
is tudta. O nem, maga nem ringatta csalódásba magát, mint a kis király
né ! De még a múlt komédiája, a rég leáldozott napnak ez az eltévedt su
gara is életének tartalmát jelentette. Nem volt más tartalom az ön szá
mára! Hát értse meg végre, ha azt mondom: ez az állítólagos bűnhődés

volt a valóságban végső boldogsága. Azért maradt az udvarnál, mert egy
szerűen nem tudta kiszakítani magát a király közelségéből ! Még akkor
is, mikor már elhagyta, létének kiteljesedése maradt! Es én ne féltem
volna egy ilyen boldogságtól? Nem érti hát, hogy még szerelrnének te
hetetlenségében is vetélytársnöm maradt? ! Akkor, az után az utazás után
rendeltem meg az első fekete rnísét - a maga műve volt! Vagy talán
azt hiszi, amit az egész világ, hogy csak a rossz példa jelenthet kísértést?
O, La Valliére asszony, maga csak a kicsiny, mindennapí vétkeket ismeri.
Az igazi, a nagy, a démoni bűnre éppen az erény vagy a szépség láttán
gerjedünk. ami belőlünk hiányzik !

Elakadt, hiszen nem tanúskodott-e ezekkel az utolsó szavakkal ő

maga amellett, hogya vetélytársnő ártatlan a fekete misékben ? Nem ját
szott-e itt ·a Láthatatlan valami raffinált, gonosz csínyt ? Ha így is volt,
La Valliere asszony nem volt képes észrevenni előnyét. Ez a finom lélek,
amikor kiszakították mindenelképzelésébőla bűnhödésre és a lélek meg
mentésére vonatkozólag, kolostori békéjének egész menedékéből, sőt ma
gába a kegyelembe vetett reményéből is, egészenelveszitette önuralmát ;
első ízben lázadt fel megkinzott szíve kegyetlen vetélytársnője ellen. 
Megfosztott engem a király szeretetétől, - rebegte nagynehezen, - most
megfoszt az Isten kegyelmétől is. Menjen, távozzék, marquise, nem tudom
tovább elviselni a [elenlétét ...

Montespan asszony röviden, élesen fölnevetett. - Azt akarja, hogy
menjek, Luise, - hallotta a saját hangját, - de hová? Nyilván a pokol
ba. Azt gondoljam-e, hogy majd fölajánlja nekem a helyét a mennyor
szágban, míután én a magamét a maga hibájából elvesztettem ?

- Nincs helyem a mennyországban, amit felajánlják, - suttogta a
kármelita. Tehetetlen borzadályban reszketett, úgy érezte, mintha valaki
Ietépne- egy fátylat a lelkéről, felszakitana egy ajtót, amely lelke legbelső

termeibe vezet, Ezekről a szobákról nem is tudott, nem hogy valaha Is
átlépte volna a küszöbüket.

- O Istenem, Istenem - Iehelte. - Vannak hát elkövetett bűnök,

amelyekrőlmitsem tudunk és mégis a mi bűneink? Vannak hát bennünk
titokzatos térségek, ahol senki sincs többéegyedűl? Mert hiszen mind
az, amit a kegyetlen vetélytársnő állított, igaz volt. Mikor elhagyott sze
rető létére az udvarnál maradt, az nem vezeklés volt, hanem valóban
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végső boldogsága. Egyszerűen nem tudta kiszakítani magát a király kö
zelségéből, még akkor is, amikor kegyetlenül eltaszította magától,
ő maradt életének értelme és tartalma. Úgy, mintegy drága ró
zsaolajjal teli edény még akkor is illatot áraszt, ha már rég széttört,

Es most mintha mégegyszer felsugárzanék a királyi termek minden
gyertyája, feledhetetlen szavak csengtek La Valliére fülébe. Nem, nem,
semmi sem volt feledve, semmit sem lehetett elfeledni soha. Semmi vélt
vezeklés nem tudta meg nem történtté tenni a történteket, minden ér
vényes és jelenvaló maradt a napok végezetéig és a mindentudó Isten
ítélőszékéig. Előtte sem lesz Luise de La Valliére a megtisztult vezeklő,

aminek tartotta magát, hanem a változatalnul - ha bűnösen is - sze
rető nő, igen, csak a szerető nő. És most összetört a végső, jámbor biz
tosíték: szeretetének tudata, amelybe menekült. Összetört, mert ez a sem
mi .határhoz nem kötött, semmi fájdalomtól meg nem rendülő; változ
hatatlan végső boldogság, ez kergette vetélytársnőjéthalálos bűnbe, azok
ba a félelmetes mágikus mísékbe, amelyekkel megvásárolta a király szen
vedélyét: megnyílt előtte a szakadék egész mélysége, saját magának ösz
szekapcsolódása vetélytársnője vétkével, látszólag hiánytalan láncszeme
ken át.

Mintha a marquise gáttalan zokogást hallott volna az apáca fátyla
mögül. Elérte-e hát végre célját? Sikerült-e neki könnyekre fakasztania
vetélytársnőjét? Igen, elérte. Örült vágy fogta el, hogy lássa is. - Hadd
lássam az arcát, Luise - mondta hirtelen. A következő pillanatban meg
bánta kívánságát, úgy visszaborzadt annak arcától,akit ő kergetett a két
ségbeesésbe, míntha abból saját kétségbeesésének tükörképe tárulna elé.
De a kármelita már fölemelte fátyJ.át. Főnöknője parancsát követte-e ez
zel, hogy teljesítse egykori vetélytársnője minden kívánságát, vagy erőt

vett rajta a vágy, hogy ezzel a látvánnyal lefegyverezze kegyetlen ellen
felét ? Nem tudjuk, mi ment végbe Luise de La Vallíere-ben. Csak azt
tudjuk: fölemelte arcáról a fátylat, arcát elárasztották a könnyek.

A kolostorban később az a legenda terjedt el, hogy Luise de La
Valliere, vetélytársnője szörnyű vádjainak hallatán egy nillantast akart
volna vetni a falon függö feszületre és így egyesülni a helyettesítő szen
vedés misztériumával; de ez elsietett és túlságosan egyszerű magyarázat,
A valóságban Luise ebben a pillanatban egyáltalán nem volt képes erre
az egyesülésre, hiszen még mindig védekezett a vetélytársnő igazságtalan
vádja ellen. És mégis, ha nagyon gyöngén és emberi tökéletlenséggel is,
ennek a misztériumnak távoli képmása volt. A marquise egy pillanat alatt
fölismerte. Menekülni akart, mint azelőtt, a székesegyházban a taberná
kulum előtt, de nem volt rá képes többé: az, aki az előbb hatalmába ke
rítette a hangját, ismét úrrá lett a testén. Anélkül, hogy mozdulni tudott
volna a helyéről, tagjai rettenetes, torz görcsbe rándultak. Ugyanakkor az
öröklámpa fénye nyugtalanul kezdett vibrálni, rnintha valami szellemi,
szemmel észre nem vehető sötétség tört volna be a terembe. A marquise
képzeletén megint átvillant a louduni megszállott gondolata. Azután hir
telen hangosan felkiáltott, és mintha egy láthatatlan ököl lökte volna, a
beszélőrács kovácsoltvas rúdjaira dobta magát.

- Mentsen meg, Luise, - zihálta -, mentsen meg, elveszett ember
vagyok, most és míndörökre kárhozott ! - Úgy rázta a rács rúdjait,
mintha szét akarná törni, hozzávertea homlokát, úgyhogy szép, most tel
jesen összetépett arca vérzett, vonaglott a fájdalomtól, de ennek semmi
köze sem volt a külső sebhez.

És most ismét fölmerül a kérdés: Mi ment végbe Luise de La Valliere-
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ben? Csak azt tudjuk, hogy nem nyújtotta kezét, - mint a Jámbor ko
lostori legenda állítja -, kétségbeesett vetélytársnője felé, hogy a bol
dogtalan borzalmas göresét lecsillapítsa, hanem annak a keze kapott most
utána. A megszállottnak valószínűtlen erejével sikerült Montespan asz
szonynak átszorítania kezét a rács rúdjai között, és megkapaszkodnia az
apáca tehetetlen kezébe. Ez, amikor hozzáért, a rémület halk kiáltását
hallatta; de rnáris érezte, hogyan hagy alább a másik görcsös rángatózása,
És most következett a rnarquise megrendítő gyónása.

- 0, hogy gyűlöltem ezeket a kezeket, - dadog ta, - hogy gyűlöl

tem ! Még akkor is, amikor olyan türelmesen csinosítottak engem, még
akkor is, amikor a király ölebét ölelgették. gyűlöltem őket, és most ez a
kéz a végső reményem! - Hajszoltan, egyenként ejtette ki a szavakat,
mintha egy már eltűnt célt kellene valahogyan mégis elérnie. Azután hir
telen, mintegy lélegzet fogytán megtorpanva: - De nem, nem lehet a
végső reményem, nem lehet az! 0, Luise, még nem tud mindent! Azok
nak a fekete miséknek nemcsak Louis szerelmét kellett kíeszközölniök,
hanem a maga halálát is ! Igen, az életére törtem, La Valliere asszony.
Csak éppen az ördög, amikor magáról volt szó, nem állt szolgálatomra,
Hanem La Voisin értett őfelsége a Gonosz hangulataihoz. Ha megtaga
dott valamit, segített a jóakaratának. 0, neki csodálatos receptjei vol
tak, és sok magasállású szernélyíség él Párizsban, aki ezt fölhasználta.
Emlékszik még egy bizonyos fehér porra, amit állitólag az orvos küldött
önnek, amikor nemsokára közös útunk után megbetegedett? A szebalánya
könnyek között vallotta be nekem, hogy ön visszautasította. A jó lélek
azt hitte, hogy nem akar meggyógyulni, hanem a szeretett király közelé
ben meghalni. Csak a szerelme mentette meg akkor. De egy ember éle
tére törni alapjában véve már gyilkosság, hiszen mindaz, amit bensőnk

ben és a magunk kezével elökészítünk, alapjában véve már itt is van ...
Minden már régóta itt van, mielőtt itt van.

- És most a királyi udvar minden azelőtt felgyúlt fénye mintha megint
kialudt volna, valami távoli, kísérteties világosság jelent meg, akár csak
a pokolból szabadulit volna ki egy láng, s az táncolna démoni fénnyel
annak a kis külvárosi háznak csinos kertjében, amelyről a marquíse be
szélt. Keresztülkígyózott a stílusos tápétákkal és szentképekkel díszített
barátságos szobákon, villámként világította meg a fekete mísék sötét ol
tárait és a méregkeverőnő tisztára takarított konyháját; keresztültévely
gett magasállású hölgyek palotáin, a bűn titkos lépcsőin, gúnyosan tán
colt a tiszteletreméltó párizsi polgárok utcáin, amelyeken a romlás szel
gálói vitték végig halálos rakományukat. elhatott egészen a királyi trón
lépcsőjéig. A rnarquise nem mert a kármelita nővérre pillantani, de ré
mülete kárbaveszett, mert Luise de La Valliere számára a saját élete elleni
merénylet csak csekély jelentőségű volt. Hirtelen azonban mintegy vil
lámsújtottan rándult össze. - Az Isten szerelrnére, Athénaís, tud a király
ezekről - ezekről a rettenetes vallomásokról ?

A marquíse rnegsemmisítően sötét pillantással nézett a nővérre. 
Igen, Louis mindent tud - mondta hidegen. - A bevádoltak a kínpadon
elárulták a nevemet, komornámat szembesítették a tanúkkal, akik föis
merték benne a követet köztem és La Voisin között. A "Chambre ardente"
törvényszékét kötelezték, hogy közölje a királlyal ezeket a vallomásokat.

Semmi felelet. La Valliére minden tagjában reszketett, mert csak
most értette meg: azt a fájdalmas boldogságot, hogy az udvarnál marad
hatott, nemcsak vetélytársnőjének romlása, hanem a korona megsértése,
a szeretett király szörnyű megalázása árán vásárol ta meg !
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- Tehát Louísnak is bűnhődnie kellett azért, amit a királyné ellen
vétett, - mondta végre nagynehezen, - de micsoda szörnyű bűnhődést

mért ön rá! Ön, az az asszony, akitő olyan magasra emelt, mint senki
mást, gyermekeinek anyja, akiket Franciaország törvényes fiaivá és Ie
ányaivá tett! 0, ha szerette volna a királyt, ha szerette volna, akkor so
hasem került volna sor ezekre a fekete rnisexre ! Mert az ördögnek csak
annyi hatalma volt, amennyit ön biztosított neki: a királyig nem ért el
semmiféle fekete mise, csak az ön szeretet nélküli szíve!

Montespan keze most erőtlenül lehanyatlott; a feneketlen kétségbe
esés pillantásával nézett vetélytársnőjére.

- Luíse, míért van csak a király iránt részvéttel, irántam pedig
nem? - suttogta. - Nem vagyok-e ezerszer nyomorultabb nála? 0, őt

a korona fényéért való gond minden fájdalom fölé emelte! Látnia kel
lett volna, hogyan állt előttem utolsó beszélgetésünkkor, megközelíthe
tetlen, birói kegyelmező tartásában, mintha sohasem feküdtem volna a
karjában! 0, Ofelsége kegyelme borzalmas, ha a koronáról van szó!
Bizonyos, hogy miattam szüntette meg a törvényszéket, végét vetette a
pörnek. A vádlottak, sőt mindenki, aki csak véletlenül is tudott a perről,

biztos őrizetben tűntek el, az iratokat elégették a királyi dolgozószoba
kandallójában. mert a legkeresztényebb király első udvarhölgye nem le
het bűnöző! De rnicsoda árat kell ezért fizetnem ! Igen, Őfelsége kegyel
me kérlelhetetlen, ha Franciaország koronájáról van szó! Mint ahogy
önnek, azeltaszított szeretőnek egykor az udvarnál kellett maradnia, hogy
ez esalódásba ejtse a férjemet, úgy kell nekem is ott maradnom, hogy
csalódásba ejtsem a népet és a társaságbelieket, ha netán valami gyanú
szivárgott volna ki. Annak kell látszanom, aki már nem vagyok többé,
azt kell játszanom, aki egykor voltam, éppenúgy, mint valamikor önnek
a "három királyné" kocsijában még a szeretett asszonyt kellett játszania,
pedig már régen az elhagyott volt ! De ami az ön számára végső, talányos
boldogságot jelentett, az nekem a végső kín, hiszen önnek olyan nagyon
igaza van: én sohasem szerettem Louist, és ő sem szeretett engem soha,
csak kívánt, mert az ördög megadhat míndent, csak szeretetet nem; min
dig újból csak az a hatalmam volt meg itt, amit egy-egy fekete ,mise
adott. 0, Luise, a hatalom az ördög tulajdonképpeni adománya l Es én
megittasodtam ettől a hatalomtól: megengedhettem magamnak, hogy egy
általán ne legyek tekintettel a királynéra, mint ön - mit érdekeltek en-'
gem az ő könnyei - a Napkirály, aki előtt ott hajlongott fél Európa,
meghajolt előttem! És mégis, esküszöm önnek, Luise, és ha még szabadna

• Istent tanúságul hivnom, ő is megerősítené, hogy semmit sem irigyeltem
olyan keservesen öntől, mint a szerelmét. - Megállt, azután alig érthető

en mondotta: - És irigylern a szerelmét még ebben a pillanatban is, mert
azért sok megbocsáttatik önnek, de nekem semmi sem bocsáttatik meg
mindörökre.

És most megint mintha láthatatlan szellemi sötétség tört volna be a
szobába és az egymás felé vivő gondolatok végső keskeny ösvényeit is
határtalan elhagyatottságba borította volna. De már ismét hallatszott Mon
tespari hangja, most egészen összetörten, mintha egy kétségbeesett segély
kiáltás törne magának utat a vígasztalan magányosságon át: - Igen, iri
gyeltem a szerelmét, Luise, de ennek a szeretetnek angyali türelme volt
az is, ami végső reménységképpen önhöz kergetett. Csakhogy tévedtem:
hiába akartam vállára rakni a terhemet, csak maga az isteni könyörüle
tesség viselt idegen vétket, és ezt a könyörületességet mindörökre elját
szottam, Az embereknél pedig nincs közösség bűnösök.és igazak között.
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ts most már ne kérdezzük többet magunktól: mi ment végbe Luíse
de La Valliére-ben ? - mert itt már igaza van a jámbor kolostori legen
dának: Luise de La Valliére egyesült Krisztus mísztériumával, a helyette
sítő szenvedéssel, de nem úgy, mint eddig szekta, hogy eközben csak a
saját, tudatos bűneire gondolt. Hirtelen nem érezte többé azt a rémületes
iszonyodást az idegen, akaratlan, erőszakkal crákényszerített bűntől, ha
nem rnintha bensejében ezeket a szavakat hallotita volna: Ha egy lélek
nem tud hinni többé az isteni könyörületességben, akkor az embernek
kell átvennie az isteni könyörületesség szerepét. De ehhez készen kell len
nie arra is, hogy idegen bűnt hordozzon a másikkal együtt.

És rnost hirtelen eegészen közömbösnek tűnt Luíse de La Valliére
előtt, bűnös-e csakugyan egykori vetélytársnőjevétkében, csak azt tudta:
amint a megváltás mindent összekapcsoló titok, úgy a bűn is mindent
összekapcsoló titok, amely végső mélyeiben, súlyos, sötét tengerárként
rninden határon túlárad.

-- De igen, Athénaís, van közösség bűnösök és igazak között, 
mondta, - mert egyáltalán nincsenek igazak. Ha nekem öntudatlanul
részem van az ön bűnében, akkor önnek is öntudatlanul része van az én
szereteternben, mert akkor ... - akkor minden kőzös ! Ez a szív, amelyet
irigyel tőlem, az öné is, szeretete élethossziglan kísérni fogja önt. Hadd
maradjunk nővérek, Athénars.

A marquise ismét hosszú, sötét pillantást vetett az apácára, azután
száraz szemébe könnyek szöktek, leperegtek szép, tépett arcán, mintha
megkésett tavaszi eső öntözné meg a már hervadt kertet. Egyszerre hang
talanul térdreroskadt egykori vetélytársnője előtt és lassan, majdnem ün
nepélyesen csóket nyomott az egykor oly keserűen gyűlölt kezekre. Az
után fölemelkedett, fátylát könnyektől öntözött arca elé vonta,és mé
lyen lehajtott fejjel, hallgatva kiment ...

GYERMEKKOR

Kisfiú ,voltam és egy dombtetőn,

vízmosta porhanyó, agyagkaréjban
csodálatos szerszámokat találtam,
kőbaltát, .kődárdátés kőnyitat,

fehéret, szürkét, sárgát, feketét ...

Kik jártak itt? Tán játszó lOye'l'mekek.
s azok csiszolták hangya-szorgalommal?
S mért hagyták itt elszórva, hanyagul
nehéz munkájuk csillogó gyümölcsét?

Kik jártak itt tegnap, vagy az imént? ...
S ,egy őszöreg tudós toppant 'mögém:
- Ezekkel, látod öltek hajdanán,
fejcsont betört a súlyos kő alatt,
velő kiloccsant, és freccsent a vér
ahol a nyilhegy behatolt CL bőrbe,

s üvöltve elrogyott legy ember, állat ...

Hajdan ... vagyis az ő gyermekkorában,
gondoltam, merthogy ősz volt, őszöreg,

s .nyíl, balta ismerősen járt kezében.
maga faragta tán s csiszolta őket,

s valami véres, vad játék után
vad cimboráival csak ittfeledte
száz év előtt, hajdan, gyermekkorában?

Jékely Zoltán
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

A zsinat első ülésszakának befeje
zése óta már kétszer tölthetterű hosz
szabb időt Rómában, ami növelte és
kiszélesítette szernélyi kapcsolataimat
is. ·.Ennekköszönhetem, hogy módom
nyílt mélyebben betekinteni abba a
szellemi forrongásba, amely maridin
kább áthatja az olasz katolikus értel
miség magatartását és gondolkodását.

Több vonatkozásban felfedezés volt
ez számomra, rnert azok a nagvrnúltü
katolikus folyóiratok, amelyeket ré
gebbről ismertem és távolból is figye
lemmel kísérhettom, nem sokat árul
tak el ebből a forrongásból. ha csak
azzal nem, hogy alkalmilag szigorú
megrovásban részesítették a megúíno
dást és változásokat sürgető törekvé
seket. így történhetett, hogy bár
Maurice Vaussard híres könyvéről 
A katolikus értelem a XX. század
Olaszországában - írva, vagy negy
ven évvel ezelőtt, még úgy véleked
tem, hogy termékeny ösztönzéseket
kaphatunk az Alpoknak erről a má
sik oldaláról, később már az a felfo
gás érlelődött rki bennem, hogy a ha
ladás szorgahmazóí vajmi keveset vár
hatnak az olasz 'katolicízmustól, akár
a papságtól, akár a világtaktól. Ugyan
akkor persze átéreztem ennek a néze
temnek paradox voltát is, annyira kö
zelfekvő lett volna a feltevés, hogy
ahol a világegyház szíve dobog, abban
az országban kell a legjobban pezseg
nie a katolíkus szellemi életnek.

Erre a, mondjuk, előltéletes beállí
tottságomra nem cáfoltak rá a zsinat
első ülésszakában tapasztaltak sem.
Ha meglepően hangzik is, rninden jel
arra rnutatott, hogy az olasz, katoli
kuso'k, beleértve a papságot is, mini
mális érdeklődést tanúsítanak a zsi
nat irányában. Ezt állapították meg
azon az ankétori is, amelyet a Quest
italia folyóirat rendezett a katolikus
értelmiségiek körében. A padovai egye
tem szociológia-professzora, Acquaviva
szerímt, aki egyben a Sociologia Reli
giosa közlöny szerkesztője, az olasz
katolikusok túlnyomó többsége "a
zsinatot technikusok ügyének tekinti,
amelynek nincs konkrét jelentősége az
egyén vallási élete szempontjából". Az
érdeklődés hiányának okait többfelől

is próbálták azóta megvilágítaní. A
Herder-kiadásban megjelenő Orbis

frja Mihelics Vid

Catholicus, amelynek tárgyilagosságát
és pártatlanságát ebben a kérdésben
aligha vonhatná bárki kétségbe, idei
márciusi számában egész tanulmányt
honatt róla.

*
Az Orbis Catholicus a következő

mozzanatokra utal magyarázatában: a
világiak aránylag csekély fontossága
az olasz vallási életben; a papi befo
lyásolás olyan rnértóke, amely meg
gátolja a katoLikus világiak önálló te
vékenységót; a vallási és teológiai mű
véltség fogyatékossága a ví lágiaknál,
de részben a papságnál is; külsőséges

katolicitás, amely felvonulásokra és
szertartáSü'kra szorítkozik: erős indi
vidualizmus a vallásosságban; az egy
ház mikéntvaló felfogásának zavaros
volta. Kiemelt jelenségei egy bonyo
lult állapotnak - jegyzi meg a folyó
irat -, ahol nem rrrindíg lehet meg
különböztetni az okot az okozattól. Je
lenségek, amelyek többé-kevésbé más
országok katoltkusaíra is vonatkoznak,
Olaszországban azonban két okból is
'különleges : hangsúllyal bírnak. Egyik
a Kuria döntő tekintélye az olasz egy
házban, a másik az egyházi struktú
ráknak az aklerikalizmusa, amely is
meretlen a többi országokban.

Az egyház Olaszországban a Kuria
árnyékában él - állapítja meg az
Orbis Catholicus -, s ez az árnyék
annál tömörebbé válik, minél kevésbé
tud az olasz egY1ház a maga szerkezetí
gyöngesége rniatt saját lábán megálla
ni. A Kuria közelsége szabja meg nem
csak a hívek és a papság, de a püs
pökök gondolkodását és cselekedeteit
is. Az olasz egyház központi szerveze
telt maga a Vatikán irányítja. Az
olasz püspöki kar a legutóbbi napok
ig még látszólag sem öltött függetden
arculatot. Az olasz püspöki konferen
cia elnökét, annak főtitkárát - ha
gyományosan címzetes érseki ranggal
- és a Katolikus Akció elnökét a pá
pa nevezte ki. Az olasz, püspöki kar
együttes határozatait XXIII. János pá
paságáig mindenkor a Kuría kezdemé
nyezte. Csupán ez a pápa volt azon,
hogy növelje az olasz katolikus szer
vezetek rnozgási szabadságát és a püs
pökök politikai függetlenséget, Az
olasz egyház viszonylagos gyöngeséget
a Kuriával szemben sokban érthetővé
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teszí az olasz egyház szerkezete a ma
ga 297 egyházmegyéjével, amelyek
közül némelyik még 50 OOO hívöt sem
számlál.

Ugyanez a forrása azonban - al
sóbb fokon - a világiak hasonló gyen
geségének a papsággal és a püspöki
karral szemben. Az olasz egyház mín
den más egyháznál inkább a papság
egyháza, amelyben a világi hívőt csu
pán a papság végrehajtó szervének te
kintik, ha ugyan nem egyenesen a
püspökök "kinyújtott világi karjának".
Altalános még a vélemény, hogya vi
lágiak ténykedései csak akkor vannak
összhangban az egyház szándékaival,
ha kifejezetten megbízást kaptak reá
a hierarchiától; egy érvvel több arra,
hogy az olasz katolikusok miért azo
nosítják jobban, mint más országbe
Iiek, az egyházat és a papságot. Ilyen
körűlmények között - jelenti ki az
Orbis Catholicus - nem is lephet meg
minket, hogy az olasz katolikusok oly
bá vették a zsinatot, mint ami a "tech
nikusokra" tartozik, számukra tehát
nem bír semmi közvetlen jelentőség

gel.
Ebből a háttérből kell rnérlegelnünk

az olasz saj tó tájékoztató" szelgálatát
is a zsinat idején - folytatja az Orbis
Catholicus. Kezdetben negatív vagy
kőzőmbős magatartás. Az első döntő

esemény, a zsinati bizottságok tagjai
nak megválasztása, felkészületlenül
találta a rómaiakat és az olaszokat.
Megszokván az engedelmességet a
Kuria iránt, álmukban sem képzelték
volna, hogy a világ püspöki kara el
lene fordulhat a Kuria elébevágó ha
tározatainak. Természetesnek gondol
ták, hogy a Kuria rendelkezéseit és
óhajait mindannyian tiltakozás nélkül
elfogadják. Minthogy pedig a KUI1iát
nagy többségben olaszok alkotják,
minden bírálatot, amely a Kuriát ér
te, támadásnak fogtak fel a Kuria
olasz jellege vagy színezete ellen. Egy
szeriben fel is .figyeltek a zsínatra,
mert úgy érezték, hogy nemzeti érde
kek forognak veszélyben. Jól jellem
zik ezt a napilapok beszámolóinak
ilyen címei: "A püspökök lázadása"
(Mondo Nuovo); "Sok olasz püspököt
kizártak" (La Nazione); "Kínos
órák a zsinaton" (Il Messaggero). A
sajtóvísszhangoknak ez a tónusa ké
sőbb rnódosult, de akkor sem némult
el teljesen. Míndvégig megmaradt az
elégedetlenség a dolgok menetével, és
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ebben az elégedetlenségben vajmi rit
kán szerepedtek vallási motívumok.

A visszhangokról szólva azonban 
emeli ki az Orbis Catholicus - nem
szabad felednünk, hogy szinte kizáró
lag a nemkatolikus olasz lapok meg
nyilatkozásai ezek, mert maga a ka
tolikus sajtó szorosan tantotta magát a
zsinatnak adott pápai utasításokhoz,
egyébként pedig a legnagyobb rezer
váltságot tanúsította. Mindenesetre ti
pikus a katolikus sajtó egy részének
állásfoglalására F. Lambruschini cik
ke, amelyet a Studi Cattolici "A zsi
nat szentsége" címmel tett közzé. Fi
gyelmeztet ebben a szerző, hogy me
rültek fel ugyan ellentétek a zsinaton,
de ezeket nem szabad túlozni. "Ne
beszéljünk itt azokról - úgymond -,
aki.k valami személyes okból nehez
telnek a Kuria vagy a vatikáni dip
lomácia egyik vagy másik szomélyí
ségére. Ne beszéljünk azoknak ellen
szenvéről sem, akiknek szemében a
Kuria túlságosan olasz, vagy túlsá
gosan olaszosított. A valóság ugyanis
az, hogy nagyobb a bizalmatlanság a
Kuria nem-olasz tagjai iránt, mert
ezek sokkal nuoíonalístábbnak és ke
vésbé elfogulatlannak mutatkoznak."

*
Különösen két utóbbi római tartóz

kodásom alatt azonban rájőhettern ar
ra is, hogy mind nagyobb számban és
hatással lépnek .elő Olaszországban
azok a gondolkodó katolikusok, első

sorban írók és újságírók, akik az
Orbis Catnolicus által is felvázolt hely
zeten mielőbb válteztatm szerotnének.
Ezek a többnyire 25-40 éves fiatalok
szerkesztík és írják azokat a színvo
nalas s általam csak most megismert
folyóiratokat is, amelyeket a még ural
kodó irányzat "baloldalinak" könyvel
el. Közülük a Politica Rómában, a
már említett Questitalia Velencében, a
Gallo Genovában, a Testimonianze Fi
renzében, a Relazioni Sociali Milánó
ban jelenik meg. Könyveket is szép
számban adnak ki. Köztük elsősorban

Wladimiro Dorigo műve kötötte le a
figyelmemet: Polemiche sull' integ
rismo ("Viták az íntegrrzmusról").

Mit akarnak, hogyan látják a dol
gokat ezek a katolikus fiatalok, akik
nek soraiban a világi zöm mellett pa
pokkal is találkozunk? Részben ta
nulmányaik és cikkeik, részben a ve
lük folytatott személyes eszmecserék
alapján próbálok rá válaszolni.



Minden mást megelőző legfőbb cél
juk a katolikus világiak lelkiismereti
és cselekvési szabadságának biztosítá
sa "in temporalibus", tehát a társa
dalmi életnek mindazokon a terüle
tein és mindazokban a kérdésekben,
amelyek nem specifikusan dogmatikus
jellegűek. Egyáltalán nem titkolják,
hogy miután az olasz teológiai iroda
lomból vajmi csekély eligazítást me
ríthetnek, az északibb országok, első

sorban Franciaország katolikus teoló
giai iskolaira támaszkodnak, kivált
képpen a következő sarkalatos problé
mákat :illetően: a világiak helye az
egyházban, a lelkiismeret jogai, az ál
lam és az egyház viszonya, a poli
tikai és társadalrní rendszerek meg
választásának szabadsága, mímdenféle
háború intézményes kiküszöbölése, a
békés együttélés megvalósítása a lai
cizálódó világban.

Törekvéseiket akként kívánják si
kerre vinni, hogy közben minimális
felületet nyújtsanak egyházi bírálatok
vagy kánonjogilag indokolható táma
dások és elitélések számára. Éppen
ezért kínosan ügyelnek arra, hogy ne
nyúljanak olyan témákhaz. amelyek
ről egyedül az egyházi tanítóhívatal
illetékes nyilatkozní. Arra azonban,
hogy az egyházi integrizmus hol és
miben válik veszélyessé és károssá. el
ső-sorban magukat, a világiakat érzik
hivatottnak rámutatni. S nekik is kell
küzdeniők ellene éppen az olasz ka
tolikus egyház érdekében. A Questita
lia írta a zsinat küszőbén: ,.Bármilyen
tetszetős teológiai érvvel lépjenek fel
az integrizmus mel.lett - .az ember
egy és oszthatatlan, eszményei és cél
jai tehát a folytonosság megszakítása
nélkül szervesen kapcsolódnak' -, a
valóság az. hogya természetes és a
természetfeletti dimenziók egybevevé
se. a vallási és a profán intézmények
összefonódása olyan légkört teremtett
Olaszországban, amely akaratlanul is
elfedi a hatáskörök szégyenletes átlé
pését, a kicsinyes érdekeket, a titkos
bűnrészességet, az igazságtalan kiszol
gáltatottságot, a meg nem engedhető

gazdagodást, a választási klíentélíz
must, az arcátlan korrupcíót. Össze
gezve, a klasszikus zűrzavar az. ami
az egyházat és a vallást előbb'önrna
gában semleges, utána azonban tra
gikusan bűnösevilágtságbahajtja, rni
kor is az egyház kész lemondani a
saját autonóm köréről, hogy előnyö-

ket húzzon a hatalomból, amelyet egy
konstantini társadalomban a megérde
melt vagy megvásárolt vagy fondorla
tosan megszerzett támogatás biztosít."

Ezek a nyilván kísarkított kemény
szavak, amelyeknek idézésével inkább
csak a progresszív katolikusok hangu
latát akartam érzékeltetni, pontosan
egy évvel ezelőtt hangzottak el. Annál
örvendetesebb, hogy azóta az ő tábo
rukban sem ennyire borúlátók. Talál
koztam olyan vélekedésekkel. hogy a
zsinat első szakasza alapjaiban ren
dítette meg ,.az antegrista-centralista
rendszer orthodoxíáiának védőtöltése

it". Az integrizmus térvesztését mu
tatja szeríntük az is, hogy az integ
risták nem találnak újabban "tekin
télyes jezsuitát vagy még tekintélye
sebb bíborost", aki hajlandó lenne
anathémaval sújtani egyes katolikus
gondolkodók állítólag heretikus, mar
xista vagy sztoricista elhajlásait.

"Mi persze realisták vagyunk 
mondották ezek - s nem ringat juk
magunkat abban az ábrándban. hogy
a jövőben nem is léphetnek elő integ
rista tendenciák. Az egyház története,
és nemcsak az egyházé, százával nyújt
példát az efajta hullámzásokra. Hisz
szük azonban, hogy az esetleges el
lentétek és ellenállások elvesztik a jö
vőben azt a drámaiságukat. amely a
múltban tapadt hozzájuk. Egyébként
mi sem állítjuk, hogy tarsolyunkban
vannak az összes igazságok. Allítjuk
azonban. hogy rnínden történeti vál
lalkozás csak gazdagodhat ai életerő
olyan dialektikus megnyilvánulásaiból.
amilyenek az eszmék. a tapasztalatok
és a szemléletek ütközései."

"Úgy érezzük - hangoztatták előt
tem egy más alkalommal -, hogy a
katolíkus világiak feladata és felelős

sége ritikán lehetett annyira nagy.
rnínt napjainkban. Annak ugyanis, ami
tiszta és világos az egylház csúcsán.
nem szabad többé elhomályosulnia
azoknak a keresztényeknek hűtlen

sége miatt, akik a papságnál közvet
lenebb érintkezésben vannak a vi
lággal ésa világ konkrét problémái
val. Elsősorban raiturrk áll annak iga
zolása, hogya vallás nem felépítmé
nye az osztálytársadalomnak, köze
lebbről a kapitalista gazdasági rend
nek. A tétlenség és intellektuális tu
nyaság részünkről csak gátolná an
nak elismerését, hogy az egyház. je
lenléte a világban egy egészen egye-
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dülálló jelenlét, éppen ezért nem is
vezethető vissza olyan szkérnákra,
amelyek a mí megrtélésünk szerint
nem tükrözik a történet egész valósá
gát. Ennek okából azonban szükség
szerűen felül kell vizsgálnunk itt
Olaszországban azokat a politikai hely
zeteket is, amelyek akadályozzák az
egyrházat abban, hogya maga teljessé
gében kifejtse pasztorális tevékenysé
gét."

"Katolikus meggyőződésünkből nem
engedünk - hallottam ezt is -, s tisz
tában vagyunk azzal, hogy vallási cé
lunk csakis az üdvösség lehet. Logikus
követelmény azonban, hogy megszün
tessük hazánkban a vallási el mara
dottságot, sok tekintetben vallási anal
fabétázmust. Nem a .modernízmus' fel
elevenítését értjük ezen, hanem azt,
hogya katol ikus világnézet alakításá
ban és a hívek elé tárásában figye
lembe vegyük a kor lélektani, kultu
rálís és szociális igényeit. Ugyanúgy
pedig, miként vallási célunk az üd
vösségveví lági célunk a békés együtt
élés és az egész emberiség haladása.
Nem dolgozni a békén annyi, mint
megtagadni embertársaink irányában
rníriden jóakaratot. Ilyen visszautasí
tás semmiképpen sem jöhet azoktól a
katolikus hívőktől,akiknek érdemes
nek kell bizonyulniok János pápa ra
gyogó örökségére és érdemesnek kell
bizonyulniok VI. Pál pápa sok-at igé
rő vezetésére."

*
Hála XXIII. János pápának. biza

lom VI. Pál pápának - ezzel jelle
mezhetném ennek az olasz katolikus
értelmiségnek alapállását.

János pápa - így látják ők is 
felrobbantotta a szellemi restség ősz

szes bástyáit, olyan sokszerű perspek
tívát nyitott a cselekvés és gondolko
dás számára, hogy egész nemzedékek
nek lesz tennívaló iuk az ő pápasága
csodáinak kiteljesitésére. VI. Pál sok
ban nem hasonlít hozzá, külsejében
semmiképpen. De annyira megvan
benne az emberi és vallási gazdag
ság, s annyi benne a közvetlen mo
dernség, hogy senki nála jobban nem
tudott volna belehelyezkedni abba a
széles megmozdulásba, amelyet elődje

indított meg,
János pápa modernsége - olvasom

Ernesto Balducci egyik írásában 
összeesett lelkének patriarkális ősisé-
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gével: rnodern volt, mert beleültette
szellemét a primitív egyház talpköve
be, s úgy beszélt és mozgott, hogy so
ha mással nem törődött, mint a lé
nyegessel; így tudott egészen szabad
és hajlékony lenni a mai világgal
szemben. Pál pápa modern magánál
értelmi alkatánál fogva: nemcsak
nyelve, de gondolkodásának és képze
letének öntvényformái 'is magukon vi
selik a modern kultúra összes jeleit.
Az ő modernségo annak eredménye,
hogy szakadatlan érintkezésben volt a
mai ember legégetőbb problémáival és
őszintén résztvett korunk szellemi ka
landjalban. Az ő értelme nem sko
lasztikus típusú, hanem hajlékony,
ameily alárendeli magát a tapasztalás
és a gyakorlat fegyelmének. Tisztában
van azzal, hogy a modern világban
olyan hitre van szükség, amely meg
áll az értelem mértéke előtt.

VI. Pál - folyta tja az író - már
ismételten bizonyságot tett erről a
humanizrnusáról, amióta csak az egy
ház megújhodásún dolgozik. M0St az
a döntő feladat vár reá, hogy előmoz

dítsa a szintéztst tradició és modern
ség között. Bizonyos. hogy nem fogja
őt visszahúzni a kereszténység elavult
formáinak nosztalgiája, aminek maga
panaszolta fel már többször a kétér
telműségeit és meddőségét. ,.Nem né
zünk többé hátra, hanem előre sze
gezzük tekintetünket, arra a látóhatár
ra, amelyet János pápa nyított meg az
egyház és a történet útján" - jelen
tette ki VI. Pál még mint bíboros.
amikor nem tudhatta, hngy mindezért
hamarosan övé lesz a felelősség.

Római ismerőseim hívták fel a fi
gyelmemet Pál pápa beszédeire. ame
lyeket milánói érsek korában. mint az
olasz katolikus egyetemi hallgatók
szövetségének országos elnöke nnon
dott. "Nem megváltoztatní. hanem
rnegszentclní kell a profán világot 
jelentet.te ki az egyikben. - Tisztelni,
szeretní és növeln! 'kelll minden erőnk

ből a kultura és civilizáció értékeit,
megmutatva és igazolva ugvanakknr,
hogy mennvíre hasznos a vallás mind
kettőnek Am ne feledjü'<. csak akkor
lesz az, ha személyes vallás. Valami
kor az egyház nevelés volt számunkra.
szinte ószrevétlen és természetes; ma
az szükséges, hogy tudás és élet le
gyen számunkra. Azelőtt a múlt örök
sége volt; most az kell, hogya jelen
éltetője legyen." Egy másik beszédé-



ben pedig ezeket mondta: "A mai at
heista kultúra, amely 'vészben vagy
egészben bizonyos téves vallási for
mák visszautasításából eredt, közre
működhet, reakció rnódján, a hitele
sebb kereszténység újjászületésóben.
Úgy kell néznünk az atíheízmusra,
mint ami tisztító funkciót végez kö
rünkben, mert rákényszerít rnínket,
hogy szaoatosabb, magasabb, transz
cendensebb és igazabb eszmét alakít
sunk ki Istenről. Ez nem kis haszna
korunk szellemi drámájának. Akkor
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pedig, ha a mi hitigazságaink és er
kölcsi értékeink őszintébb és valódibb
kifejeződését segíti elő a vallásos vi
lágban, nem is kell túlságosan rémül
döznünk tőle."

Befejezésül hadd idézzem VI. Pál
koronázási beszédéből azokat a sza
vakat, amelyek ma már az olasz ka
tolicizmusban is megértésre találnak:
"Túl a .kereszténység határain van
még egy másik dialógus, a:melyet az
egyháznak folytatnia kell: a dialógus
a modern világgal."

Sógornőmmel, aki súlyosan, becsületembe vágóan megrágalmazott az uram
előtt, már több hónappal ezelőtt megszakitottam a kapcsolatot. Képtelen va
gyok ezt elfelejteni. Majd talán egyszer . . . Addig azonban nem tudok önmagam
előtt hazudni s főleg nem akarok Isten előtt hazudni. Épp ezért, ha a Miatyán
kat imádkozom, gondolatban átugrom a "miképen mi is megbocsátunk" részt.
Tudom, hogyeljárásom nem egészen helyes, lelkileg zavar is, de hát én is
csak ember vagyok . . .

Mint soraiból kitűnik, a levélíró is
érzi, hogy eljárásrnódja nem helyesel
hető. Mégis, bizonyos érdeklődő tiszte
letet kelt levelének olvasásakor az az
őszinteség, mellyel becsületesen fel
tárja a pusztán emberi oldaláról te
kintve nagyon is érthető magatartá
sát. Kétségtelen, hogy legfájóbban, leg
érzékenyebben sebezhető pontja min
denkinek saját becsülete. Tán még a
fizikai arculcsapást is könnyebb el
viselni, mint az ilyen rágalmazó hát
batárriadást. Hangsúlyoznunk kell
azonban, hogy csak emberi; pusztán
természetes oldaláról tekintve a dol
got, tudjuk őszínteségét értékelni.

Valóban, első pillantásra mindenki
nek úgy tűnnék, hogy az ilyenféle bel
ső ellenkezést nem lehet lélekben át
hidaini s épp ezért válik értelmetlen
né a Miatyánk .Jcrttikus" mondatának
isrnételgetése is. Hazudni valóban nem
szabad, legkevésbé pedig Istennek. Az
imádságból sem lehet lélek nélküli
sablont formálni. Ettől önmagunkat s
másokat is feltétlenül óvnunk kell.
Valamiről azonban nekünk, gya

korló keresztényeknek, Krisztus kö
vetését vállalóknak sohasem szabad el
feledkeznünk. Már a keresztséggel be

lettünk oltva Krisztusba s az ő termé
szetfeletti kegyelmeket közlő, egyszer
smind pedig temnészetfeletti gondolko
dást Icialakató világába. Az "új em
bert" kell formálnunk magunkban, a
krisztusí új törvényre, új hangra kell
mindenben ügyelnünk. Krisztus pedig
így szól követőihez: "Hallottátok a pa
rancsot: Szemet szemért. fogat fogért!
fin pedig azt mondom nektek: tegyetek
jót haragosaitokkal s imádkozzatok
rágalmazóitokért."

Vasárnap reggel van. Öt perc hiány
zik még a tíz órai szentmise kezdetéig.
A hívek százai lépnek be a templom
ajtaján, foglalják el helyüket a pa
dokban, az oszlopok között. Még nem
szólalt meg a csengő és orgona, alig
értek az emberek helyükre. s most itt
is, ott is többen vísszafordulnak. Van
olyan, ki már a templomajtóban hir
telen hátat fordít s kifelé indul. Tán
elmarad a szerrtmíse, megbetegedett!
a miséző pap, rosszul érzik magukat a
hívek? - Nem, csupán az történt,
hogy sokaknak eszébe jutottak az Úr
szavai: "Ha ajándékodat az oltárhoz
viszed, s ott eszedbe jut, hogy fele
barátodnak valami panasza van elle
ned, hagyd ott ajándékodat az oltár
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előtt, menj, békül] ki előbb felebará
toddal, azután jőjj vissza és ajánld
fel ajándékodat."

Valóban, mindennek lígy kellene tör
ténnie, ha a keresztény emberek Krisz
tus szavait megszívlelnék. Vagy tán
nyugodtan feltehető lenne, hogy a ke
resztény házastársak, testvérek, roko
nok, barátok, rnunkatársak mind-mind
a legrendezettebb szerétetben élnek?
Pedig Krísztus szavai teljesen egyér
telműek, világosak. S azt hisszük, nem
térünk el azok szellemétől, ha a krisz
tusi felszólítást így alakítjuk kissé át:
Ha nem akarsz megbocsátani, ha nem
akarsz megbékélni embertársaddal, in
kább maradj kívül a templomon! 
Persze, "kemény beszéd" ez, monda
nák többen, mínt már annak idején
Krísztus kortársai ajkán is elhang
zottak e szavak. Ugyanakkor azonban
azt is hozzá kell tennünk: igaz be
széd, krísztusi szeretet parancsoló
szavak. A valódi szeretet pedig so
hasem a lágy simogatás, kedveskedés,
hanem mindíg az önlegyőzés, áldozat
fémjelzi.

Bizony, e krisztusí követelmény el
len mindaz, ami még "pogány" ben
nünk, amit még nem járt át lényünk
ben a keresztvíz nyomán születő ke
gyelem, lázadozik. S e lázadozás ön
igazoló kifogásokat keres és talál.
Olyanokat, mínt "én nem gyűlölöm,

csak nem köszönöle neki", - "igyek
szem majd megbocsátani, de nem fe
lejtem el", - "majd ha ő közeledik,
ha ő kér bocsánatot, én sem zárkózom
el", - s ehhez hasonlókat. Tudunk
olyan esetről is, hogy valaki a szere
tetlen lelkületet erősebbnek tartotta az
áldoztatárács vonzásánál. mondván:
"amíg ő odatérdel, én távol tartom ma
gam." Bizony, az ily fokú szeretetlen
önbíráskodás már a gyűlöletnek sátáni
bélyegét viseli magán. Az ilyeneknek
nagyon is meg kéne szívlelniök Nagy
Szent Gergely figyelmeztetését: "Dí
cséretes dolog, ha valaki az emberek
előtt eltűri ellenségeit, ha azonban Is
ten előtt szeretni is igyekszik azokat,
már erényt gyakorol, mivel Isten csak
azt az áldozatot fogadja el kegyelme
sen, melyet színe előtt a szerétet tüze
gyújt meg a jócselekedeteknek oltá
rán."

A mindennapí élet kis áldozatai kö
zött, a külső szemlélő előtt színte tel
jesen homályban marad a lélek-
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nek a szeretet, a megbocsátás győzel

méért vívott minden belső harca. Tud
juk azonban jól, hogy befelé, a szív
legmélyén mennyivel nagyobb önlegyő

zést, az akaratnak megfeszítését igény
li az ilyen győzelemnekkivivása - ön
magunkkal, saját büszkeségünkkel. sőt

olykor még józan igazságérzésünkkel
szemben is. Naponta imádkozni, évente,
havonta szentségekhcz járulni, kisebb
nagyobb önmegtagadásokat végezni,
mindez dícséretes keresztény magatar
tás. S mégis, mindennek csak akkor
van és lehet értéke s értelme, ha a
legfőbb parancsnak, a szeretet paron
csának teljesítésével, egész szívünket
adjuk Istennek. Nem felejthet jük el
ugyanis Szent János evangelistának
szavait: "Ha valaki azt mondja: Szere
tem Istent és felebarátját.' gyűlöli, az
hazug". Ezért tehát mindaz, ki lélek
ben elszakad testvérétől, szívében em
bertársa ellen fordul, az Isten ellen is
fordul. Ennek ellentéteképp pedig 
Szent Agoston szavaival - "semmi
serm tesz hasonlóbbá Istenhez, mint az,
hogy ellenségeinknek és bántalmazó
inknak megbocsátunk".

Helytelen lenne azonban, ha valaki,
még ha pillanatnyilag úgy is érezné,
hogy az ellene elkövetett súlyos sé
relem fölött nem tud napirendre tér
ni, és érzelemvilágát az ért sérelem
túlontúl felkorbácsolta, ebből azt a kö
vetkeztetést vonná le: elszakadtam a
szeretettől, e1szakadtam tehát Istentől

is. Mint említettük, a szerétet paran
csának teljesítése nem egyszer kemény
önlegyőzést, az akaratnak nagyfokú
igénybevételét kívánja. Épp ezért, ha
érzelemvilágunk hosszabb-rövidebb
ideig nagyon is háborog, ez még nem
lehet akadálya annak, hogy ne akar
junk őszintén fáradozni azon, hogy a
szeretet legyen úrrá lelkünkben. Az
őszinte igyekezetet pedig Isten fogja
jutalmazni azzal, hogy kegyelmét adja:
ne csak akarjunk, hanem tudjunk is
szeretetben megbocsátani.

Nem ámíthatjuk azonban önmagun
kat, nem tételezhetjük fel saját gyarló
természetünkről, hogy az első jószán
dék felkeltése után máris tárt karok
kal fogunk sietni azok felé, kik min
ket súlyosan megbántottak. Krisztus
nak fentebb idézett felszólítás a első

sorban ugyanis csak azt kívánja tő

lünk, hogy "imádkozzunk rágalmazó
inkért", hogy valóban szívünkben-Iel-



künkben bocsássunk meg, az ellenünk
vétkezőknek", És már az is dícséretes
eredmény lesz, ha ikissé elgondolko
zunk az Úr szavain, ha megkondul
lelkiismeretünk harangja s ilyen sza
vakat hallat: Ha tudatosan a szeretet
ellen vétkezem, Isten ellen vétek. Ha
én nem akarok megbocsátani, hogyan
várjam Isten bocsánatát? Pedig Szent
Atanáz arra tanít, hogy ha nem bo
csátasz meg s ugyariakkor mégis bo-
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csánatért könyörögsz, nem imádságot
végzel, hanem inkább átkot hívsz le
önmagadra. midőn saját vétkeid bo
csánatát kéred". Az ilyen kegyelem
ben fogant gondolatok nyomán már
képesek leszünk parancsként meghal
lani az Irás szavát: "Aki szeréti Is
tent, szeresse testvérét is." Kivétel
nélkül - minden testvérét.

Szem/av András

ALKOTMÁNYUNK üNNEPÉN. Augusztus huszadikának kettős jellege van
hazánkban. Országunk népe egyidejűen ünnepli a nagy országszervező Szent
Istvánt és új alkotmányunk megszületését, Ezen a napon egyezeréves múltba
révedez a lelkünk és a messze jövőben kutat tekintetünk. Jelenünk minden évé
ben különös módon összeölelkezíkczcn a napon a rnúlt és a jövő. Népünk ereje
igaz hazaszeretetében rejlik. Emberek jönnek, emberek mennek, fáradoznak,
dolgoznak, építenek, formálják a boldogabb jövőt és keresik az emberibb életet.

Az alkotmány társadalmi, gazdasági, politikai és államközösségi életünk
nek az alapköve. Megszabja igazgatási szerveínk rnűködésének módozatait, az
állampolgárok egymáshoz való viszonyát, kapcsolatát, jogait és kötelességeit. A
törvények, rendelkezések és intézkedések rendszeres összesűrütése.

Azelőtt feudális, majd tőkés társadalom voltunk, amely az állampolgárokat
oem emberi értékek szerínt, 'hanem vagyoni helyzetük és rangjuk alapján bí
rálta el. Új alkotmányunk (1949. évi XX. tv.) szakított ezzel a múlttal és ma
gyar életünk pillérévé az emberi egyenlőség elvét tette meg, Népünk ma már
öncélú és független nemzeti keretben munkálja jólétét, ugyanakkor, amikor
beleílleszkedík a dolgozó emberek világközösségébe is. Jelenlegi alkotmányunk
tehát nemcsak a múltnak a záróköve, hanem a belső felemelkedésnek az útját
is 'kijelöli, amely a közösségí gondolat rnínd teljesebb érvényesülése felé vezet.

Nagy jelentősége van ennek az alkotmánynak vallási és egyházi szem
pontból is. Biztosítja a Ielkfismeretbeli és vallásszabadságot (50. §). Kimondja
az egyenlőséget és egyenjogúságot. Szigorúan tiltja a felekezetek közöttí meg
különböztetést. Kiharigsúlyozza a vallás szabad gyakorlásának jogát (54. §).
Tulajdonképpen ezzel indokolja az egyház és állam szétválasztását. Ezeket az
elveket mi katolíkusok üdvözöljük és 'helyeseljük. Alkotmányunk szelleme és
elgondolásai ellen senkinek sem lehet kifogása.

Kétségtelen, hogy rnínden alkotmánynak és törvénynek a megvalósítása és
végrehajtása emberekre van bízva. Ahol pedig emberek vannak, ott hibák és
gyarlóságok is előfordulnak. A szernélyi kultusz idején nem egyszer érte sé
relem az alkotmány szellemét. Az elkövetkező esztendők azonban világosan
megmutatták és bebizonyították, hogya hiba az emberekben van és azok jó
zansággal és ésszerűséggel orvosolríatók,

Népi alkotmányunk nagy ielentőségét és korszakalkotó erejét azokkal az
eredményekkel rnénhetjük legjobban, amelyeket az utolsó tizennégy év alatt
hazánk felmutathat. A "három millió koldús" országából virágzó ország lett,
amely minden polgárának egyformán gondját viseli. Nem fenyegeti dolgozó
népünket a létbizonytalanság és munkanélküliség szomorú sorsa és veszedelme.
A lakóházak tízezrei épülnek évenkint városainkban és falvainkban. A régeb
ben elhagyatott vidék éjszakai sötétségét maholnap már míndenütt neonfény
oszlatja el. Városaink. falvaink mind víllamosítva vannak. Egyre sűrűbb autó
buszhálózatok kapcsolják össze őket. Rádiók, televíziók, kultúrházak, f,umszín-
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házak, tudományos és szépirodalmí folyóiratok milliói viszik a kultúrát orszá
gunk legtávolibb zugaiba is. Bölcsődék, óvódák, napközi otthonok, általános
iskolák, középfokú iskolák ezrei, kutató, tudományos dntézetek és egyetemek
várják fiataljainkat. Honfitársainknak immár több rnint 90 százaléka ingyenes
orvosi kezelésben, gyógyszerellátásban, kórházi ápolásban részesül. Utcáinkról
eltűntek a koldusok, munkában elfáradt öregjeink nyugdíjat kapnak, szapo
rodnak számukra a modernül felszerelt szeretetotthonok is. Emelkednek az
igények. 1961~ben már 548 ezer felnőtt és gyermek részesült szakszervezeti és
vállalati üdültetésben. Életszínvonalunkemetkedését a legvilágosabban a taka
rékbetétek jelzik, amelyeknek összege az utolsó öt év alatt két milliárdról öt
és fél milliárdra emelkedett. 1945 előtt az országban még félmillió analfabétát
tartottak nyilván. Ma már az analf'abétizmus megszünt. A középiskolások szá
ma 1938-ban 52 ezer, 1959~ben 145 ezer, s azóta minden három, év alatt 42
ezerrel tovább nőtt. Az egyetemi és főiskolai hallgatók száma 1938-ban 11 ezer,
az 1959/60. tanévben már 38 ezer. Vegyiiparunk 750f0-kal emelkedett 1938-'hoz
képest, gyógyszeriparunk pedig megduplázódott. És folytatihatnám a statiszti
kai adatok felsorolását, de úgy hiszem, errnyí is elég.

Alkotmányunk végeredményben mindazoknak a feltételeknek az összessége,
melyek a felszabadulás óta lehetővé tették hazánk és népünk felemelkedését.
Ennek az alkotmánynak az alapján egy új ország épült és fejlődik tovább,
ahol emberebb az ember, igazabb és igazságosabb, több a szeretet és boldo
gabb a jövő. Ez a logfőbb biztosítéka szabadságunknak. fejlődésünknek és bé
kénknek.

De a magyar alkotmány az állam és a katolikus egyház között 1950-ben
megkötött rnegárlapodásnalc is az alapja. Megelégedéssel tapasztalhatjuk, hogy
ma már a világegyházban is jóindulatúan fordul felénk a figyelem. Nagy szerepe
volt ebben XXIII. János papának, 'a Mater et Magistra és a Pacem in terris
encikbikáknak is. Új Szentatyárrk, VI. Pál is megmutatta szeretetét és meg
értését .hazárukkal szemben, amikor a pápai koronázáson megjelent magyar kül
döttségct fogadta.

Méltán cmlékezhetünk meg Kádár János miniszterelnöknek az új parla
ment megnyitásakor rnondott beszédéről is. Az egyház és állam viszonyáról
szólva a rniniszterelnök hangsúlyosan kiemelte, hogy az állam és a Magyar
országon rnűködő egyházak viszonya norrnálts és évről évre javuló; az, állam
biztosítja a szabad vallásgyakorlatot, az egyházak .tudomásul veszik és betart
ják az állam törvényeit s ezért nem szükségszerű, hogy közöttük politikai harc
follyék. "A Magyar Népköztársaság és a hazánkban rnűkődő egyházak között 
rnondot.ta a miriiszterelnök - még "annak és nyilvánvalóan a jövőben is lesz
nek rendezést kívánó kérdések. A kormány azt vallja, hogy a felmerülő kér
déseket meglehet és meg ,is kell oldani olymódon, ami rníndkét fél számára
elfogadható, az állam törvényeinek és törvényes rendiének tiszteletben tartá
sával, az egyház belső törvényeinek és rendjének f'ígyclcmbe vételével."

Mindkét oldalon világos meglátás. Ez a jövőbe vezető békés életnek az útja.
(Pfeifer János)

AZ ELHUNYT PÁPA ÉLŰ HAGYATÉKA. Amikor e sorokat írjuk, már
megjelent a hivatalos közlés is arra vonatkozóan, hogy új Szentatyánk. VI. Pál
pápa, a II. vatikáni zsinat második ülésszakának megnyitását szeprember 29-ve
tűzte ki. Örömünkre és megelégedésünkre szolgál ez az elhatározás, önmagában
azonban nem lep meg, mert a Szentatya a zsinat összehívását, annak felada
tait és János pápa kezdeményezéseit bíboros korában is pozitívan értékelt e.
Emlékezetünkben van az az előadás, amelyet Montdní kardínálís még 1960. év
júliusában tartott a milánói Szent Szív egyetemen. A pápai döntés - mondotta
akkor - örvendetes cáfolata annak az elterjedt nézetnek is, hogya pápák
osak eltűrik a zsinat intézményét, de aktív szerepet nem szánnak neki.

Köztudomású, hogya II. vatikáni zsinat összehívásának merőben más
indító okai voltak, mint az előző zsínatoknak. Sürgős dogmatikai kérdések
nem merültek fel, eretnekség vagy 'Szakadás sem fenyegetett az egyházban. A
hagyományos értelemben vett "zsinati problémák" hiányának János pápa is
tudatában volt. Meglehetősen formális természetű célokat tűzött tehát a zsinat

490



elé - vallási megújhódás, keresztények egységének előmozditása, "aggiorna
mento" - tartalmiilag azonban nyitva hagyta a tanácskozások számára ai aj
tót minden irányban. Zsinati megnyitó beszédében is kiemelte, a II. Vaticanum
feladata nem az, hogy a múlttal foglalkozzék és a végi tanításokat újra ismé
telgesse, az egyház nem statikus szervezet, hanem a Krísztusban hivő emberek
élő közössége, amely benne {dl a történések lüktető alakulásaiban. Számolnia
kell tehát a jelenkor problémáJival, képesnek kell lennie arra, hogya modern
világ új életformáinak szem előtt tartásával a mai közgondolkozás nyelvén,
de az evangélium szellemében feleljen az élet kérdéseire; párbeszédbe kell
lépnie a világgad, mint komolyan becsülendő partnerrel, s abban nem szabad
csupa ellenséget látnia.

Lényegében ez a pápai megnyilatkozás dogmatikus feladatok helyett a
"praxis pietatis" felé nyitott -ablakot és a pasztorális korszerűség felé adott
lendületes indítást. A zsinat nagy többsége fogékony készséggel értette meg
a pápa óhaját s alig pálr nappal a megnyitás után, 1962. október 20-án az egész
emberiséghez intézett üzenetében határozottan Ieszögezte: "Minden gondola
tunk és erőfeszítésünk arra Irányul, hogy magunkat és a ránk bízott nyájat
lelkileg megújítsuk, hogy a világ népei előtt magatartásunkon Jézus Krisztus
szeretetreméltó arculata .mutatkozzék."

A rnegúiulásra való törekvés :ilyen kinyilvánítása ellenére hamarosan két
szembenálló vélemény ütközött össze abban a kérdésben, vajon az egyház. mint
a végleges és változhatatlan isteni kinyilatkoztatásnak Jézus Krísztus által
alapított hordozója és külső jele, alá van-e vetve a történeti változandóság tör
vényszerűsógének? A zsinat konzervatívabb szellemű csoportja erre nega
tív választ adott, rnondván, 'hogy az egyház fölötte áll a töréénelem szükség
szerű változásainak; feladata a ,.deposi:tum fidei" sértetlen megőrzése és hir
detése; ennek igazságali mínden korban egyformán közel vagy távol állnak az
emberektől, de minden katolikus hívőnek elengedhetetlen kötelessége, hogy al
kalmazkodjék hozzájuk. A zsinati atyák többségének viszont az volt az állás
pontja, hogy nem csupán az egyház isteni alapításának tényére kell gondol
nunk, hanem az egyház emberi arculatára is figyelmet kell szentelnünk, el kell
ismerni, hogy az isteni igazságok "birt::Jklása" ellenére sem lehet közörnbös az
egyház számára a hírdctésük megfelelőbb módiának kidolgozása, sőt egyenesen
létérdeke az egyháznak, hogy a megváltozhatatlan igazságtartalom korszerű

pasztoráció útján áradjon ki a vdlágba, lazaza mai ember az egyházat oa je
lenkorba illő intézménynek érezze, amely a jövőbe képes mutatni.

XXIII. János nem hagyott kétséget megnvűlatkozásaiban afelől, hogy az
egyház helyesen értelmezett lényegéhez tartozik az "aggiornamento": mindig
készen lenni új erőfeszítésekre. nem visszariadni a napi "metanoia" fájdal
maitól, lelki bátorsággal felűl kell emelkednie a káros szűkkeblűséaen, arnelv
bármiféle újszerű megjelenésétőlmár az egyház létét f'éltd. Ez a szellem a zsi
nat első ülésszakának tanácskozásaí.t egyre inkább áthatotta és a konzervatí
vabb szellemű índítványok, még Iha egyébként kimagasló szernólyiségektől is
származtak, nem nyertek elfogadtatast. Végül is a zsinat plénumának figyelme
teljesen XXIII. János "aggiornamento"-programjára koncentrálódhatott, mely
nek konkrét határ-ozatok formájában való beérése a zsinat második üléssza
kának feladata lesz. Addig is, amíg erre sor kerül, János pipa Mirabilis ille
című köriratában meghagyta: "Érezzék szerit kötelességüknek a pűskőkők, hogy
oa szünetben is folyó zsinati munkát, amelyet oa bizottságok a bíborosi csúcs
bizottság koordinációs Irányításával végeznek. figyelmes gondossággal kísér
jék, egymással a legszorosabb kapcsolatban maradianak és gyorsan, de ala
posan válaszoljanak az esetleg hozzájuk intézett kérdésekre."

Nyilvánvaló ebből is, hogya vablási rncgúihódás főterhét és főfelelősségét a
püspökök viselik. Tőlük függően azonban szükség van a papság közreműkö

désére is, és pedig kettős sfkon ; tudományos 'teológiai és általános Ielkipásztori
vonalon. "A püspökök legelső gondia - hangoztatja a körirat - a zsinati
feladatok megoldásának elősegítése Iegyen. A korrekt és gyors célbajutás e16
segítésére vegyék űgénybe a püspökök egyházmegyéíkben azoknak a papjaik
nak közreműködését, akik teológiai [ártasságuk és erényességüle alapján a zsi-
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nat Ugyei,t előbbre vfhetík . .. Nemcsak azokét, akiket tanácsadékul válasz
tottak az első ülésszakra, s akiknek neve Rómában már ismert." Lelkipásztori
síkon azt kívánta János pápa a papságtól, hogy "fokozottabb figyelemmel for
duljon a Iegalaesonyabb vallási ísmeretű rétegek felé, igyekezzék felkelteni
bennük a vallásos érzéseket, majd pedig nemesíteni, fejlesZiten1 és a Iáturgikus
előírások alapján egységbe hozni azokat".

XXIII. János pápa nem érhette meg a zsinat folytatását és nem vehet már
részt annak eredményes befejezésében sem. De a Gondviselés még részesítette
abban a szent örömben, amellyel a zsinat világszerte kedvező visszhangja
töltötte el. Megelégedéssel állapította meg nemsokkal halála előtt: "A zsinat
az egész "földkerekségen osztatlan figyelmet és őszinte megbecsülést eredmé
nyezett még a más vallású, más világnézetű és legkülönbözőbb polifikai felfo
gású embertestvérek táborában is. Szinte joggal kérdezhetnők. vajon nem az
isteni kegyelem árad-e ki szerte a világon a lelkekre, hogy mindeneket lassan
kint az anyaszentegyház gondoskodó szerétetére bizzon?" Halálos ágyán is
úgyszólván a zsinat volt uralkodó gondolata. Amikor eszméletlenségéból utol
jára magához tért, akkor is kijelentette, hogy életét szívesen áldozza fel Is
tennek "az egyházért, a zsinatért,a békéért".

Szavainak [elentőségét megértették a körülötte álló bíborosok, köztük a
mai VI. Pál pápa, aki János pápa temetése után ekként nyilatkozott: "XXIII.
János pápa sírja nem rejtheti magába az ő örökségét is. A halálnak nem lehet
hatalma a fölött a szellemiség fölött, amelyet az elhunyt Szeritatya a mi ko
runkra árasztott ki. Nem fordulhatunk vissza arról a jövőbe vezető útról, ame
lyető olyan mesterien jelölt ki." (Udvarhelyi Béla)

A ,SUGALMAZAS FOGALMA A TÖRTÉNÉSZ SZEJM,ÉVEL. A keresz
tény hittanításnak nem egy tétele nevezetes arról, hogy egyszerre csak meglepő

új fényben kezd ragyogni anélkül, hogy eredeti értelmét a legcsekélyebh
mértékben megváltoztatta volna. Hosszú századokon át vallottuk. de nem éb
redtünk rá valamennyi rnozzanatának igazi jelentőségére. Ez történt például
a megtestesülés hittitkával. Az ókor egyetemes zsinatai igen pontosan téteibe
foglaltak, 'hogy Jézus Krisztus a megtestesült ige: valóságos Isten és való
ságos ember a ,.személyi egység"köteléke által egybekapcsolva. Aki kész
akarva másképpen rnerészelt gondolkodni, az önmagát rekesztette ki a ke
resztény hit közösségéből. Mégis sok száz év múlt el anélkül, hogy az üdvö
zítő valóságos embervolta különösebb élményt jelentett volna a keresztény
ségnek. A szernléletí rnód nagy fordulata a XII. és XIII. században követ
kezett be, miután a keresztes hadjáratok résztvevői saját szemükkel láthatták
Jézus földi életének színhelvelt. Addigelé az ábrázolások is a trónján ülő vagy
a keresztről királyi díszbe öltözötten uralkodó megdicsőült Krisztust állítot
ták legszívesebben a hívő szeme elé, nem pedig a szenvedő és vérző mezítelen
embert, ahogyan mi megazoktuk. Assisi Szent Ferenc volt a nagy népszerűsítóie

ennek az új krísztusképnek, amelyet a szó szoros értelmében a saját testén
viselt. A szemléletí rnód hasonló átalakulásának vagyunk tanúi a századforduló
óta a Szeritírás sugalmazottságának dogmájával kapcsolatban. E tanítás szerint
is az Isten igéje öltött testet, 'csakhogy egészen más változatban: az isteni taní
tás öltözött az emberi beszéd írott formáiba. Most kezdjük jelentőségéhez mér
ten átérezni az ősegyház korától kezdve változatlanul továbbadott keresztény
tanítást, hogya szeritírás nemcsak Isten. szava, hanem egyúttal valóságosan és a
szó igazi értelmében véve emberi mű is. Meglehetősen hosszú volt az út, amig
ennek élményszerű felismeréséig eljutottunk.

Már Péter apostol hangoztatja, hogya Szeritlélek jövendölt az Oszövetség
ben Dávid ajkával (Ap. csel. 1, 16), és az első hívek is vallották. hogy maga
Isten szól a zsoltárköltő által (4, 25). Szent Pál szintén tanítja, hogy léteznek
"Istentől sugalmazott írások" (II. Tim. 3, 15-16); a sugalmazó Isten és a sugal
mazás alatt álló ember kapcsolatát azonban az apostolok nem részletezik. A
szerithagyomány legrégibb tanúí inkább a viszony isteni oldalát hangsúlyozzák,
hiszen ez a mozzanat teszi a szentírást az egyház mérhetetlen értékű kincsévé.
Szerintük az emberi szerző olyan, rnint a húros hangszer, Ieten pedig a vonó
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(vagy a pengető), amely hangot csal ki belőle. Az ember a síp, amelyet a Szent
lélek fuvalma szólásra bír. Emellett azonban hangoztatják, hogy a szentírók a
maguk emberi jellegzetességei szerint dolgoztak. A lassanként kialakuló hit
tudomány feladata Iett volna, hogy a sugalmazás pontos fogalmát 'megalkossa.
Többé-kevésbé sikerült is elhatárolnia a sugalmazottságot az extázistól és a
prófétálástól, de egyenlőre nem jutott tovább. Aquinói Szent Tamás a XIII.
században úgy próbált bevilágítania sugalmazás titokteljes folyamatába, hogy
segítségül vette geniálls felfedezését, az "eszköz-okság" fogalm át. A Szentlélek
és a szentíró kapcsolatát a mesterember és a szerszám viszonyának módíára
fogta fel. Ez a remek szemléleti mód igen termékeny lehetett volna a további
tanfejlődés szempontjából. mert Istennek és embernek egyaránt megadja a ma
gáét, hiszen a szerszám a mester kezében is a saját jellege szerint működik.

Minthogy azonban a szerszámnak nincs saját akarata, az eszköz-okság fogalma
tápot adott annak a hiedelemnek. hogy a szeritírás minden mondata, sőt min
den szava a sugalmazás közvetlen folyománya, és így Isten tanításának
kell tekintenünk. Ez a "szósugalmazás" elmélete, amelyben már a zsidóság hitt,
és amelyet a hívő protestánsok jelentős tömegei máig vallanak. Eléggé elural
kodott a katolikus köztudatban is, pedtg - mint látni fogjuk - magában a
szentírásban találhatunk jelentős ujjrnutatásokat, amelyek megkönnyítik a tá
jékozódást egy kevésbé szigorú felfogás irányába.

A trentói egyetemes zsinat I. ülésszakában határozott ugyan a szentírásról,
de a sugalmazás fogalmával nem foglalkozott behatóan, hiszen azt katolikusok
és protestánsok egyaránt elfogadták. Minthogy azonban a reformáció kétségbe
vonta néhány bibliai könyv sugalmazott voltát, a zsinat cím szerint jegyzékbe
foglalta az összes szentkőnyveket, és hozzátette, hogyegészükben és míndama
részeikkel együtt, amelyek az egyház közkeletű latin fordításában megtalál
hatók, Isten a szerzőjük. E határozatban oldalvágást is lehetett látni a humanista
Erasmus felé (t 1536), akiaszentírasnak nem minden részére vonatkoztatta
a sugalmazást. Szerinte a szeritíró olykor csak a maga nevében beszél, és ter
mészetesen a saját felelősségére - téved.

Erasmus útja tehát nem bizonyult járhatónak. A kifogástalanul katolikus,
de mégsem feleslegesen szígorú nézetet más, egyelőre bizonytalan tapogatód
zások készítették elő. A trentói zsinat mellett szakértőként működő spanyol
jezsuita Alonso Salmerón <t 1585) egy posthurnus rnunkájában kiindult abból
"az előszóból", amely a Lukács-evangélium kezdetén olvasható. Itt maga a szent
író vallja meg, hogy gondos adatgyűjtés után és időrendben készül leírni az
evangéliumi eseményeket (Luk. l, 3). A hányatott sorsú ferences, később do
monkosrendi szentírástudós, a volt zsidó Sziénai Sixtus Ü 1569), a "Makkabe
usok II. könyve" címen ismert ószövetségi irat "előszavát" veszi fontolóra (2,
24-33). Kitűnik belőle, hogy az egész könyv voltaképpen csak kivonat; szerzője

egy hosszadalmas történeti mű tartalmát vonja össze egyötödrész terjede
Iernre, még pedig sok éjszakázás és verejtékes munka árán. A könyv végén
(15, 39) mentegetí ds stílusának fogyatkozásait. Íme - mondanók ma -,
a sugalmazott szerző saját tevékenysége, amellyel megleli és formába önti az
istenkívánta mondanívalót! Érdekes, hogy Salmerón még nem merte leírni
ezt a következtetést, és Sixtus sem tudta, mit gondoljon. ,

A sugalmazás természetére vonatkozó bátrabb elképzelést egy nagy jezsu
ita hittudós kezdeményezi: Leonhard Leys (Lessius),a~i 1585 óta tanított
rendjének louvaini kollégiumában. Szerinte egyáltalán nem szükségszerű vele
járója a szentíratoknak, hogy a bennük található szaoak: is a Szeritlélek sugal
mazásából származzanak. Az sem szükséges, hogya könyv gondolatait és rnon
datait á Szentlélek közvetlenül sugalmazza (az író máshonnét is meríthet a su
galmazás hatása alatt, például a saját emlékezetéből). E két helyes meglátásán
túlmenve Lessius még azt is lehetségesnek tartotta, hogy ·egy merőben emberi
iparkodással készűlt könyv utóbb szentírássá legyen, ha a Szentlélek tanúsítja,
hogy semmi tévedést sem tartalmaz. Mindezeket Lessius nem nyomtatott könyv
ben hirdette, Tételeit a vetélytárs főiskola, a louvaini egyetem hittudományi
kara szímatolta meg, és a hallgatóság jegyzetei alapján pontokba foglalva
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sietett megbélyegezni. A nagy hullámokat verő vita során lessius óvatosabb
lett, és kissé módcsította állí.ásaít, de az első két tételt illetően a lényeghez
hű maradt.

Ami Lessius nézeteiből helyes volt, az időtállónak is bizonyult, és irányt
szabotit az újabb idők hittudományi gondolkodásának. Az L vatikáni zsinat a
modern kor tévedései ellen 1870-ben állást foglalva nem döntött a sugalmazás
folytatásának részleteiről, csupán újból hangoztatta a trentói dogmát, és el
ítélte a német Jahn és Hahneberg tévedéseit (az első szerint elegendő egy
könyv sugalmazott voltához, hogy a kinyilatkoztatást tévedés rrólkül tartalmaz
za; az utóbbi pedig úgy gondolta, hogy a Biblia jórésze csupán az egyház utó
lagos elismerése folytán vált sugalrnazottá). Amit a sugalmazás fogalmának
tisztázásában a zsinat elmulasztott, elvégezték a kor szaktudósai. Közöttük két
Rámában tanító német jezsuita játszott nagy szerepet: a dogmatikus Franzelin,
az L vatikáni zsinat jeles szakértője, utóbb bíboros (t 1886) és a szentírástudós
Cornely (t 1908). Franzelín különböztetett a szeritkönyvek "formái" és "anyagi"
mozzanata között; az. előbbiri a könyvben közlendő gondolatokat értette, az
utóbbin a szavakat és a fogalmazásrnódot. Szerinte a könyv "anyagi" mozzanata
teljesen emberi eredetű is lehet, tehát a szentíró szabad tetszésétől függhet;
mert ha minden kifejezésre jutó gondolat Istentől van, akkor Isten a könyv
Iőszerzője, ámbár nem ő maga ír, hanem mással írat. Cornely inkább pszioho
lógíaí oldalról elemzi a sugalmazást, és lefolyásában három mozzanatot lát
szükségcsnek: egy természetfölötti rnegvilágosttást, amely az írásban közlendő

gondolatok megragadására képesíti az ember elméjét; egy természetfölötti in
dítást, amely elhatározásra bírja a szeritíró akaratát; végül a ter.mészettölöttí
vezetést, amely írás közben biztosítja, hogya könyvben azok - és csak azok
- a gondolatok jussanak kifejezésre, amelyeket Isten akar. XIII. Leó pápának
a szcntírásról kiadott körlevele (Providentissimus Deus, 1893) főleg Corriely
gondolatvilágához áH közel. Aszósugalmazás tanának megköveteléséről tehát
hivatalosan is lemondott az egyház - ha nem is végérvényes döntéssel.

Miután így elvideg határozottan szétválik a sugalmazó Isten által kifeje
zésre szánt gondolat és az emberadta nyelvi beoltöztetés, következő feladat
ként jelent1kezík annak kidolgozása, hogy mi mindent szabad a szentkönyvek
emberi eredetű elemének tekintenünk. Csak a szavakat és a stílust-e, vagy
ennéllényegesebben többet? A tanfejlődés nem rnent akadálytalanul. A szá
zadfordulón itt is, ott is nacionalista~naturalista-szubjektivista elhajlás mutat
kezott a híttudomány rnűvelődriek sorában, és ez ellen a "modernizmus" ellen
X. Pius pápának erélyesen fel kellett lépnie (1907-1910). A szent pápa szán
déka ellenére, de mégis csak az ő szigorú intézkedése nyomán ideig-óráig
egy "integrista" irányzat jutott az egyházban befolyásra, amely a múltból örö
költ hiedelmek makacs képviseletével próbálta biztonságba helyezni la hit tisz
taságát. Emiatt átmenetileg elbátortalanodott a teológiai gondolkodás. A tan
fejlődésnek mégis folytatódnia kellett. Éppen X. Pius alapította meg Rómában
a Pápai Szentírústudományí Intézetet (1909), ahol kiváló tudósgárda neve
lődött a keleti nyelveknek IS a keletd népek ókori történetének és Irodalmá
nak korszerű ismeretében. Ví.lágszente emelkedni kezdett az egyházi főiskolák

bibliai oktatásának színvonala, A tudományosságfokozódásával természetesen
a problémaérzék is elmélyült, Ehhez járultak a hitvédelem szükségleteí, ame
lyek feleletet sürgettek a hivők kétségeire és a nemhivők eblenvetéseire. Meg
kellett rnutatni, hogyasugalmazottság hittétele nem vált tanthatatlanná, és
hogy a szakszerű alapossággal értelmezett szeritírás nem tanít tévedést.

Már korábban elfogadhatatlannak bizonyult a francia d'Hulst által kínált
megoldas, amely szerínt a sugalrnazó Isten csak a vallási vonatkozású ré
szekért vállal felelősséget; úgyszintén az angol Newman bíboros nézete, hogy
egyik-másik szerit szerző olykor rnellesleg elszölta magát. Csakis abból lehe
tett kiindulni, hogyaszentkönyvek eredeti szövege teljes egészében, a nem
vallási tartalmú részletekkel együtt sugalmazva van. Most derült ki, mily tisz
tán láttak a keresztény hagyomány ókori tanúí, amikor hangoztattak, hogya
sugalmazott könyv nemcsak Isten rnűve, hanem igazi emberi alkotás is egy
szersmínd. Amde ha emberi rnű, akkor szükségképpen valamely irodalmi mű-
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fajiba tartozik; az egyes műf'ajok szerirrt pedig igen különféle viszony lehet
séges a könyvben "mondattak" és a könyv "mondanivalója" között. Már Szent
Athanáziosz, Nagy Szetit Bazileiosz és kortársaik gyakran megkülönböztették
a szentírásban a szöveg pusztán szótári értelmét ("gramma", "rhéma", "lexisz")
az igazi unondarnvalótól ("enoia", "dianozia"). Az előbbiben való megfeneklés
szerintük tévedésre , sőt eretnekségre vezet. Amit tehát a szerző állít, az nem
feltétlenül azonos a könyv egyes mondatainak szótári értelmével, sőt nem is
febtétlenül lehet a rnondottakból gépiesen összerakni. E téren a műfajtól függ,
mit kell írói mondanívalónak tekintenünk. Meglehet, hogy egy drámáiban vagy
egy leírt vitában egyik szereplő szavaiban sem jut kifejezésre a szerző mon
danívalója, és hogy annak rendje és módja szer-int a szöveg egyetlen mon
data sem tartalmazza. Ilyenkor a rnű egészéből. vagy legalább is egy teljes
szakaszból kell kiértelrneznünk a 'közlésre szánt gondolatot. Ahogy a szavak
szótári jelentése számottevően módosulhat a mondat egészében, ugyanúgy vál
toztathat az egyes mondatok kőzlő értékén a nagyobb irodalmi forma egésze.
"Mondott dolog" és "mondanivaló" teljesen födi egymást például a természet
tudományos értekezésben (ilyen a szentírúsban egyáltalán nem fordul elő i),
vagy a naplószerű reljegyzésekben (amilyenek például az Apostolok Cseleke
deteinek egyes Deszei). A két mozzanat közel ítőleg egybevág a króniikás elbe
szélésben, sőt némileg még egyeposzban is, de igen más lehet a tanító mesé
ben, a regényben vagy a drámaban. A szeritírás 72 könyve éppen nem egyféle
műfajban íródott. A sugalmazás nem zárja ki, hogy a Bibliában a legkülön
bözőbb műfajokra bukkanhassunk ; természetesen olyanokra is, amelyek maii
iróknál már egyáltalán nem divatosak (amilyen például az "apokalipszis": jel
képes látomások sorozata, vagy a "régi értelemben vett történet" és - a fran
cia Lusseauval szólva - egyéb "történelemalat,u" elbeszélő műf'ajok stb.). En
nek a "műfajszemléletnek" a katoltkus szentírásmagyarázatban egy bátor és
tudós osztrák jezsuita szerzett polgárjogot, Franz von Hummdauer, akli 1903
óta a Pápai Bíblíaügyí Bizottság szaktanácsadója volt. Oszirrtén meg ken
azonban vallanunk, hogya tudornúny még nem ismeri annyira :az ókori Kelet
irodalmat, hogy rnindenegyes bibliai Ikönyv vagy szakasz műfaji jellegéről vég
érvényes megállapítást tehetnénk. A kutatás folyik, még pedig az egyház bíz
tatásával és ügyelő szeme előtt. XII. Pius pápa Divino afflante Spiritu 'kez
detű körlevele (1943) elsősODban bíztatás; adott, még inkább a Pápai Biblia
ügyí Bizottság 1948. évi levele Suhard párizsi bíborosérsekhez. A Humani
generis enciklikában viszont már a módszer túlhajtásaitól óv XII. Pius (1950).

Érdekes, hogy a "műfajszemlélet" mily jól összefér a sugalmazás mind
két katolikus fogalmával: a Franzelin--Cornely-féle szabadabb elgondolással
csakúgy, mint a szigorú szesugalmazással. Az előbbi szemleletben Isten adja
a szeritkönyv minden rnondanivalóját, a szentíró pedig - a Szentlélek ellen
őrzése alatt - megkeresi a hozzáillő irodalmi beöltöztetést, Isten tehát felel
a forma megfelelő voltáért is. A szősugalrnazás modern felújítói szerint a
formábaöntésnek is Isten a főoka. Az ember csak eszköz Isten kezében, de
emberhez méltó módon használt eszköz, aki tehát értelmi és akarati képessé
geinek latbavetésével dolgozik.

Egyesek nagy szenzácíóóhséggel várják a II. vatjkání zsinat előkészületben

lévő határozatát "A kinyilatkoztatás forrásairól", hiszen minden bizonnyal szól
majd a sugalmazásról is. Meglepetést azonban nem várhatunk. Az egyetemes
zsinatokon a fegyelmi törvények lehetnek szenzációsak, a hitbeli határozatok
soha. A zsinat nem tekinti feladatának, hogy a katolikusok vitáit eldöntse, vagy
problémáikra megoldást adjon. A hagyományos tanítást akarja világosan for
mába önteni a-ima embere számára. Nem mond ,ki etehát olyasmit, ami akár az
addigi nem végleges szentszék i megnyilatkozásokban, akár a mértékadó hit
tudományt szakirodalomban máris meg nem található. Lezáratlan kérdések
eseten a zsinat inkább általánosságban marad, és elveket rögzít, hogy a hit
tudományos munka biztosabban folyhasson tovább.

A szeritírás a tanító egyház kezébe van letéve, s az egyház kezdet óta hasz
nálja is a hit- és er:kölcstanításban. E ténykedéséhez a Megváltó különleges
gondviselést ígért. Ebből adódik a tanítás tévedhetetlensége. A hívő ember
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számára az üdvösség szempontjából teljesen elegendő, ha erre az élő tanításra
hagyatkozik. Ha azonban szent tudnivágyással fel akarjuk deríteni a sugalma
zott könyvek minden mondanivalóját, akkor még sok komoly rnűfajtörténeti

és értelmező filológiai feladat áll előttünk. (Medvigy Mihály)

OLVASO NAPLOJA. Mi a legrnaradandóbb Thomas Mann tanulmányai
ban?* Azt hiszem, a hangjuk. Egyik Goethe-esszéjében olvasom: "A magam
féle csak saját léte és lényege alapján, bizonyos családi és családias tapaszta
latból, az .Anch'ío sono píttore' gyerekesen büszke .közösségérzésébőlkiindulva
szólhat Goethéről" - s ez az, ez az anch-io sono, ez a családbatartozás. ez a
saját léte és lényege alapj áról szólás: ez teszi számomra elragadóan hitelessé
még ott is, ahol esetleg kételkedem megállapításai érvényében. s ahol a lap
szélen megkérdőjelezern egy-egy mondatát.

Ezek a kérdőjelek: ezek többnyiire a filológus kérdőjelei. Ne tudná Thomas
Mann, amit elhallgat, amit mellőz, amit nem említ? A tudóskodó lomposság
gal szemben szánt szándékkal helyezkednék az ellenpólusra: a személyes hangú
könnyedség álláspontjára? Annyira, olyeltökélten csak a lényeg érdekelne,
helyesebben két "lényegnek" az érintkező pontja: a sajátjáé, meg azé, akiről

éppen beszél, s annyira mellékesnek, sőt mesterkéltnek találná a korszeru
"hordalékanyagot", hogy egyszerűen tudomást sem vesz róla? Nen tudom. Csak
azt tudom, hogy - például - mikor azt olvasom Goethével kapcsolatban, hogy
"tőle ered az a magasztosan humánus kijelentés is: "Az emberi tanulmányok
legméltóbb tárgya maga az ember": tüstént odajegyzem a lapszélre, hogy "nem
tőle ered", mert alighanem Pope-tól ered, és még német viszonylatban sem
Goethe hangoztatta elsőnek, hanem tudtommal Winckelmann, s éppen szere
tett és nagyrabecsült Pope-ja alapján; s ha már a filologizálásnál tartunk;
alighanem maga Pope is máshonnét vette ha nem is a megfogalmazást, de
az elvet - vette nevezetesen abból a francia klasszicizmusból, amelynek hó
doló tanítványa sannyilban továbbfejlesztője, hogy bizonyos angol empirikus
racionalista gondolkozással összeházasítója volt ... - és még sok mindent
lehetne minderről elmondani: arról, hogyan lett a tizennyolcadik századi racio
nalísztikus-klasszdkus európai szellem egyik nagy forrása éppen Pope, s éppen
az Essay on Man; mit köszönhet neki Wirickelrnann, és mit - neki és Winckel
mannak - Goethe; egyáltalán mik a goethei klasszikus humanizmus forrásai:
- végtére korántsem érdektelen, és nem is lényegtelen kérdések.

Vagy egy másik példa. Olvasom egy 1950-ből való kissebb tanulmányát
Michelangelo erótikájáról. Amolyan széljegyzet ez, esszévé igényesült ismerte
tés, Hans Mühlestein német Michelangclo-fordításának megjelenése alkalmából.
S az alkalom jórészt a modort, hangvételt - mint újabban divatba jövő, ritka
csúnya szóval mondhatná valaki: "hozzáál1ás,t" - ís megíhatározza.Egy esszé
szerű ismertetéstől nevetséges nagyképűség volna filológiai alaposságet kívánni.
Igaz, de bizonyos "filológiát" azért kívánhatunk. Mert tagadhatatlan, hogy a
költő Míchelangelót semmi sem ragadta meg úgy, mint "a szép arc ereje"
- la forza d'un bel visa - és egy-egy szép arcban valóban "üdvösségét" látta;
és valóban látta, szernmel, és szemmel kapcsolódva szembe - ez mind jellemző

rá. De - és ez a "de" egyáltalán nem mellékes - "a szép arc ereje" többé
kevésbé korabeli közhely, a szem, mint a lélek - és szerelem - "csatornája"
ugyancsak közhely. s a "kegyetlen kegyes" - a donna bella e crudele - ha
sonlóképpen kőzhely; üdvözítő - pien d'ogni salute - szemekről elemi köte
lessége volt énekelni minden szerelrnes, vagy szerelrni verset író kö'[tőnek Pet
rarca óta - s a kettő: szerelmes, meg szerelmi verset író csöppet sem
stiláris henyeség, pleonazmus, hanem jogos megkülönböztetés, hiszen aki költő

szerelmes verset, esetleg remekművet írt, még egyáltalán nem biztos, hogy
maga is szerelmes volt, s éppen abba, akihez a vers szólt: - hány és hány,
szerelrnes vers, valódi gyöngyszem készült megrendelésre, a petrarkista-pla
tonista közhelykészlet mesteri mozgósításával l S erről is sok mindent lehetne
mondaní még; rendkívül bonyolult, ágas-bogas téma ez: a költői őszinteség

'Válogatott tanulmányok. Fordította Lányi Viktor, Szabó Ede és SzőHősy Klára.
Vátogatta Dorriokos Mátyás. Európa Könyvkiadó, 1963.
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és személyesség kérdése, története - egy kurta ismedető esszé igazán nem
foglalkozhat vele részletesebben. Tudomásul azonban veheti ezt a problémát;
talán kell is, hogy tudomásul vegye, legalábbis egy fönntartás erejéig. A költő

ezt meg ezt mondja: helyes; de figyelmen kívül hagynatorn-e, hogy hol és
mikor mondja? Thomas Mann ilyen esetekben többnyire elegánsul elhárítja
okvetetlenkedésünket: én nem tudom, a tudósok ibizonyára tudják, ez az ő

dolguk. Az olvasó azonban itt-ott szeretné, ha egy kicsit - egy kicsit jobban
- a saját dolgának is tartaná.

Igaz: elsősorban, és igazán mélyen, igazán egzisztenciálisan az érdekli,
ami német: műveltsége, mondja, "legelsősorban német talajból szívta táp
lálékát, és kr íti.kus-esszéírói és hódoló-magyarázó minőségemben is majdnem
míndíg a németséget szolgáltarn, igen ritkán a külföldet". Igen ritkán? Talán
mégsem annyira ritkán, mint ebből a magát híres romanista kortársával, Carl
VossIerral szembeállító nyilatkozatából gyaníthatnánk. Az arány alighanem az
lehet, amit a Válogatott tanu~mányok válogatása tükröz: számban, értékben,
jelentőségben természetesen a német tárgyú tanulmányok vezetnek, de mellet
tük ott a két Tolsztoj-tanulmány,a Váz~at Csehovról, egy érdekes esszé Dosz
tojevszkijról, vagy a személyességében oly elragadó naplójegyzetek a Don
Quijotéról. És Dosztojevszkij-esszóje bevezetésében mintha még ezt az arányt
is módosítaná, amikor döntő műveltségi élményeiről szólva ezt a négy nevet
említi: Tolsztoj, Goethe, Nietzsche, Dosztojevszkij. Persze, igazság kedvéért,
nyomban hozzá kell tennünk egy ötödiket: Wagnerét.

Műveltségének és érdeklődésének alapvető németségét azonban egyáltalán
nem lehet vitatni; Thomas Mann, az esszéista 'I'hornas Mann is jellegzetesen
vílágírodalom, de világirodalmi voltában jellegzetesen és' tudatosan német;
s épp ez jellemzi leginkább: német világirodalmisága, vagy világirodalmi né
metsége, a németség goethei világirodalomba növése, szemben - és eltökél
ten, polemikusan szemben - mindenfajta káros és kóros német provinci
alizmussal is, hatalmi törekvéssel is. Idézhetjük egyik Goethe-tanulmányából
(Goethe és a demokrácia) ezeket a mondatokat, jellemzésül és, önjelhemzésül
s úgy is, mínt az igazán európai, goethei németség irányt mutató vallomá
mását: "A németben mindig Európát, a nagyvilágot kerestem, és elégedetlen
voltam, ha nem találtam. Korántsem véletlen, hogy azok a nagy németek,
akiket mestereimül, vezetőimül választottam, Schopenhauer, Nietzsche, Wag
ner és a későbbi 'években első helyen Goethe, egytől egyig erősen német fölötti,
európai színezetűek. Németre transzponált európaiságot találtam bennük, az
európai Németországot. amely mindenkor vágyaim és kívánságaim célpontja
volt - szöges ellentétben a ,német Európá'<val, a német nacionalizmusnak e
szörnyűséges törekvésével, amelytől míndig iszonyodtam, s amely végül is
elűzött Németországból."

Ezekben a német tárgyú tanulmányokban aztán - és elsősorban ezekben
- méltánylóan élvezhetjük azt, aminek ismertetésem bevezetésében éppen a
hiányát említettem: fölényes anyagísmeretét, ami azonban távolról sem jelent
valamiféle filológiai megterhelést, vagy éppenséggel nehézkes tudóskodást: is
meret helyett voltaképpen életet kellene mondanunk, "lét és lényeg alap
járól" beszélést, lényegi, lényeget érintő találkozást 11homas Mann és Lessing.
vagy Kleist, vagy Goethe, vagy Schiller, Storm, Fontane, Wagner közt: olyan
lényeget érintő találkozást, amely míntegy szimbolikussá nő, vagy -.,.. ked
velt kifejezésével - mítíkussá, abban az értelemben, hogy egyediségében egye
den-túlivá, egyén-fölöttivé tágul, egyetemesen német, és egyetemesen emberi
érvényű lesz. 'I'anulrnányaí'ban sohsem érzünk esztétikai bogarászást, noha
páratlan, és páratlanul hiteles esztétikai érzéke van; az esz-tétikában is rníndig
azt érezzük, hogy sorskérdésekről van szó, és ez érthető is: az igazi nagy íro
dalomban, az igazi nagy Iróknál az írodalomban - s egyáltalán igazi mű

vészeknél a művészetben - mindig sorskérdésekről van szó. Innét e tanulrná
nyok egzisztenciális forrósága, feszültsége a forma és kifejezés eleganciája
alatt: lét és lényeg dolgai körül forognak. S innét legtöbbjük szerenesés tel
jessége: hogy az élő embert, és művészetében a művészi formában megnyi
latkozó emberi drámát ragadják meg.
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~zed aztán azt, amit Tolsztojról mond, rá magára is alkalmazhatjuk: tanul
mányaiból "a fogékony tehetség erőt és felfrissülést, teremtő kedvet és egész
séget meríthet: mírrtha magas hegyvidéken járna, mély, nagy lélegzetet vehet,
tágíthatja tüdejét, edzheti, távlatokhoz szektathatja szernét. Mert ő maga,
Thomas Mann, aki Goethéről, Stormról vagy Tolsztojról ír, másféleségében is
egyfajta velük, annak a bizonyos anch'io sonónak az értelmében; nem ltívülröl
és lentről rnéricskél, e helyzet szükségszerű optikai tévedéseível ; s nem is
a remekművek és nagy írók állandó látogatásának, a velük folytatott állandó
párbeszédnek azzal a szüntelen korrekciókban előrehaladó áhítatával, a "meg
közelítésnek" azzal a tiszteletreméltóan tanítványi buzgalmával boncólja 2 mű

veket, és fejti 'ki a műből a jellemet, mint például Charles Du Bos ; az ő esz
széiből valamiféle varázsos - és ironikus - egyenrangúság légköre árad. Hősei

nem 'bálványok, de emberségüknek mindig erkölcsi és pedagógiai jelentősége

van. S ebben míntha egyszerre folytatna és egyesítene szemleletében két nagy
német tradíciót: goetheit és schillerit.

Esszéi többnyire nagyszerű, lényegig iható, lényegesen jellemző tanulmá
nyok. S amellett, s részben éppen ezért: emberség és európaiság iskolája.

* * *
Nem első magyar gyűjteménye ez Tihomas Mann tanulmányainak. A leg

utóbbi 1956-han jelent meg, Szabó Ede fordításában, Gera György válogatá
sában; itt olvashatjuk a kiadó előszavában: "Tihomas Mann kritikai műveiből

válogatni majdnem ugyanannyi lemondással, mint ,gyönyörrel jár: korunk né
met Irófejedelrne közel háromezer oldalnyi tanulmányt, esszét és recenziót ha
gyott hátra." Valóban nem könnyű a válogatás ebben a kínestárban. Nem még
akkor sem, ha a sajtó alá rendezőt egyes jó német kiadványok segítik mun
kájában. Hogy ebben a kötetben milyen szempontokat érvényesített Domokos
Mátyás, azt - mínthogy ő maga nem közlí - legföljebb gyaníthatom: bizonyára
ragaszkodott hozzá, hogy minél "objektívabb" esszéket gyűjtsőn egybe, s a
"szubjektív" hangnak és modornak csak ott engedett, ahol - mint a Don
Quijote-tanulmányban - a személyes elem pusztán kerete a tárgyias irodalmi
elemzésnek. S ez bizonyára nagyon helyes szempont; nem is lehet kifogás:
tenni ellene. S egy-egy kifogásra a válogató könnyen és joggal felelheti. .hogy
aki például a varázshegy vagy a József és testvérei thomas-manni kommen
tárjára kíváncsí, elolvashatja őket az említett 1956-i Vá~og.atott tanulmányokban,
épp úgy, rnint az, aki a német tárgyú esszék közt ihiába keresi a Chamissóról
szólót, vagy a Goethe és To~sztoj círnű híres tanulmányt híányolná. Sajnos, sem
ott, sem itt nem 'találni, viszont azt a Bilse und ich című remek írást, mely
talán legszebb, legérvényesebb világirodalmi megfogalmazása annak a sok ke
serűségtől, vádtól, sértettségtől terhes problémának, melyet a "regényíró és
élő valóság" címszó alá foglalhatunk ; de ha hiányzik is, joggal hiányzik asze
rint a jogos szerkesztőí szempont szerint, amelyet a kötetből kiolvasni vélek.
Végtére minden válogatásnak határt kell szabni, és valamilyen egységet is kell
adni, s az.Ilyesmí sosem megy áldozatok nélkül.

Végül hadd szóljak néhány szót a fordításról. Szép és jó; mesterségükben
tapasztalt, kitünő művészek munkája; tegyük hozzá: Tlhomas Mann tanulmá
nyait fordítani nem kis föladat, s ezt a föladatot így megoldani nem kis érdem
és teljesítmény. Mégis megkockáztatok - mégis, és éppen ezért - néhány
aprólékos észrevételt. Szívesen nélkülözném a Vorliebe szószerinti átvételét
e~őszeretet formájában: meg a jó magyar naponta, napTó~ napra, minden áulott
nap helyett a Tag [iir Tag szolgaí nap mint nap tolrnácsolását; meglep a föld
alá szégyelte magát kifejezés, hiszen a magyar egyszerűen elsiillued, vagy majd
e~süllyed szégyenében; ha ezt olvasom, hogy több mint egy nyomós ok, akkor
nem értem, rniért nem húzza ki a korrigáló ceruza a több nyomós ok germa
nizáló és fölösleges toldalékát; fönnakadok a lesajnál vulgarizrnusán ; mosoíygok
ahajoljék igeforrnán, az iktelen ige e váratlanul ikes alakján; szerétném inkább
sajtóhibanak tulajdonítani az ezzel. és ezennel szavak fölcserélését ; ragaszkod
nám a ragaszkodik szóhoz, a sich halten-t szolgaian átvevő tartj'lfk magunkat
helyett; "nem mulaszthatjuk el, hogy rámutassunk" - olvasom, s valami fura
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sántítást érzek, rnert hiszen magyarul "nem mulaszthatomel, hogy 'rá ne mu
tassak"; "kikötünk az ellenlábasokon" - s egy pillanatra azt hiszem, káprá
zik a szemem: ettől a képtelen ellenlábasoktól; "lebecsülLk a nehézségeit az
olyan disztinkciónak, amelyet ..." - olvasom és elszomcrodorn: lám, oly mér
tékben gyöngül jó magyar nyelvérzékünk, a nyelv szellemének, természetének
érzése, hogy még kitűnő fordítók egyébként kitűnő munkájában is akadnak
ilyen bizonytalanságok, ilyen nehézkesen fölösleges fordított szórendek, nem
is egy! - rnert sajnos, valarrn idegen nyelvi eszményhez igazodó, idegen nyelv
logikahez alkalmazkodó merevséggel elfelejtik, s már nem érzik, hogya fő

mondat mutatónévrnása épp eléggé "helY'hez köti", épp eléggé vonzza az alá
rendelést: lebecsülik az olyan disztinkció nehézségeit, amelyet ... - ebben a
fogalmazásban a magyar fül számára evidens, hogy a mellékrnondat a disz
tinkció-hoz tartozik; evidens volna még akkor is, ha a "nehézségeit" helyett
"nehézség" állna, egyesszámban.

Legvégül még egy megjegyzést. A Wagner-tanulmányban, természetesen,
szó esik a nagy zeneszerző Gesamtkunstwerk-jéről,ami a lapalji magyarázat
szerínt "műalkotásánakegészét" jelentené. Am alig hinném. Nem műalkotásá

nak egészéről van szó, hanem a közismert wagneri Gesamtkunstwerk~ről,amely
az alkotó szándéka szerint rninden művészetet magába ölel, tehát - bármily
kevéssé tetszetős is a szó - összművészet, nem pedig műalkotásának egésze,
ami egészen mást jelent. (Rónay György)

SZlNHAzI KRÖNIKA. A Körszínház az ídén francia klasszikussal, Cor
neille: "Cid"-jével kedveskedett közönségének. Kissé adósság törlesztésnek is
szánták ezt a felújítást (nyugodtan nevezhetjük bemutatónakis, hiszen Nemes
Nagy Agnes új fordítását először játssza budapesti szinház), a franci.a klasszi~

kusok ugyanis mindmáig nem tudtak igazán gyökeret verni a magyar színpa
dokon. Kérdés azonban, hogy - legalábbis ami Corneille t illeti - meg lehet-e
nyerni számára, ilyen elkésve, annak a közönségnek szívét, amely nem is for
mája miatt, hanem tartalmában érzi fényévnyi távolságban onmagától az egész
corneillei világot.

Nemes Nagy Agnes, az (egyébként kitűnő) műfordító érthető elfogultságá
val, lelkes hangon méltatja a bemutató alkalmából ezt a "legfrancíább nemzeti
drámát", amelynek szónokias tírádáíval, csengő rímeível (ez igaz) századokon
át nem tudtak betelni a francíák. Ennek persze egyszerű magyarázat,a van.
Míndenekelőtt a franciák a világ valamennyi népe között talán legjobban tisz
telik es szeretik a saját nyelvüket; azonkivül a "Cid" fellengzős pátoszába nem
volt nehéz beleérezni annak a francia gloire-nak büszke öntudatát, amelynek,
ha talán egYl'e gyérülő számban is, de még mindig jócskán akadnak szószólói
francia honban. Az azonban, hogya franciáknak ennyire nemzeti ügye, még a
legkevésbé sem biztosítéka annak, hogy a műnek korokon túlmutató, egyetemes
érvényű mondanivalója van.

Nézzük csak meg, miről szól röviden Corneille tragédiája (ő anaqa először

"tragikomédiának" nevezte), amelyet Guillen de Castro spanyol drámaíró da
rabja nyomán írt? A király Don Diegót nevezi ki fia nevelőjéül. Ezt a ki
nevezést önmagára nézve sérelmesnek tartja egy másik főúr, Don Gomez, aki
fíatalabb és jelenleg a hadsereg győzedelmes főparancslwka. Az elszenvedett
sérelemért azonban nem a királyt vonja felelősségre (ezt nyilván meg sem te
hetné), hanem a sikeres vetélytársat. Sőt nemcsak felelősségre vonja, hanem
súlyosan meg is sérti és végül pofonüti. Don Diego túl öreg már ahhoz, hogy
elégtételt vegyen, ezért fiát bízza meg, hogy az egész család becsületén esett
súlyos csorbát kiküszöbölje. A fiú, Don Rodrigo, tragikus lelki válságba kerül,
hiszen szerelme és jövendőbelije, Xiména, éppen annak a Don Gomeznek
leánya, aki apját bántalmazta. A szerelem és kötelesség párharcából az utóbbi
kerül ki győztesen, Don Rodrigo párbajra hívja ki leendőapósát és meg is
öli. Aminek következtében persze Xiména kerül ugyanabba a lelkiválságba,
mert most már neki kell érzelmei ellenére a halott apát megbosszulnia. Nem
is szűnik meg a királytól a fiú fejét követelni, még akkor sem, mikor Rpdrigo
a haza megmentőjeként tér vissza a mórok elleni háborúból. Sorozatos pár-
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bajok eléaka'rja állítani, ezekből azonban a ki'rály szarencsére csak egyet en
gedélyez, és Rodrigo ebben, némi lelki vivódás után (először ugyanis arra
gondolt, hogy nem védekezik, hanem megöleti magát), győzedelmeskedik és
királyi parancsra bekövetkezik a hapy end. Mindebből pedig az lenne a ta
nulság, hogya világon a legelső dolog a kötelességteljesités. De vajon miféle
kötele'sségről van itt szó?

"Nincs ,az a szenvedély, - irja Rónay György Racine-ról és Corneille-ről

szóló tanulmányában - nincs az az érzelem, amelynél előbbre való ne volna
a ,kötelesség', a hires corneille-i ,devoir'. Csakhogy ez a ,devoir' korántsem
valaminő erkölcsi világrend követelménye; nem általános, hanem személyes,
és többnyire meglepően egyéni értelmezésű. Olyannyira, hogy sokszor hajlandó
az általános erkölcsi világrenddel szemben is érvényesülni. Chimene-nek
(Xiména neve a francia eredetiben) aCid-ben engede'lmeskednie kellene a
királynak; Chimene ezzel szemben ragaszkodik a maga külön, személyes, fik
tiv ,devoir'-jához és megtagadja az engedelmességet. Az öreg Horatius (Corne
ille egy másik darabjának hőse) szivében, miután mind a közösség, mind az
uralkodó föloldta fiait ,kötelességük' alól, föl kellene ébrednie az apai szere
tetnek és részvétnek; ő azonban a maga külön ,devoir'-ja nevében követeli a
párviadalt, amit különben fiai is határozottan vállalnak a maguk külön ,kö
telességének' nevében ... Mi határozza meg hát ezt a ,kötelességet', ha nem az
általános erkölcs törvényei? Mint a hősök félreérthetetlenül és ismételten el
áruljá/c: nem más, mint jövendő dicsőségük, ,gloire'-juk alapjának, ,honneur'
jüknek védelme és biztositása; ez az ,honneur', tisztesség, becsület pedig nem
egyéb, mint jóhirük, feddhetetlenségük a kortársakitéletében, kinos és kényes
kerülése annak, hogy a fönnálló társadalom formális törvényei szerint meg
szólhassák, vagy bármiért is lenézhessék őket."

A magam részéről én jóval tovább mennék Rónay György tapintatos fo
galmazásán. Amit Corneille (például a "Cid"-ben is) szinte fenntartás nélkül
dicsőit, nem egyéb, mint a legközönségesebb, az erőszakon alapuló, torz és bar
bár párbajerkölcs. A feudális társadalmaknak ez az elferdült "becsület-morál
ja" szivósan túlélte nemcsak a keresztény középkort és a humanizmust, de
Európa sok részében és bizonyos társadalmi rétegeiben a felvilágosodást és a
polgári forradalmakat is. Ez az állítólag "lovagias szellem", (amelynek nálunk
még néhány évtizeddel ezelőtt is akadtak lelkes szószólói) egyszerűen a nyers
testi erőt, ügyességet, vakmerőséget, verekedni tudást tette meg a becsület és
tisztesség mértékévé, nem gondolva arra, ami ebből logikusan következik, ti.
hogy akkor a világon a legbecsületesebb és legtisztességesebb emberek nyilván
a kalózok, rabló,k és gengszterek. Nos, egy félművelt vagy éppen műveletlen

embertől nem veszem zokon, hogy ez nem jut eszébe. De a költőtől, akinek
minden korban legnemesebb kiváltsága volt, hogy a humanitás zászlaját ma
gasra emelje, mást várnék, mint hogy azt a velejéig embertelen szellemiséget
eszményitse, amely a "Cid" hőseit mozgatja.

A királytól eltekintve, akiben legalább néha megszólal a józan emberi
értelem, Corneille tragédiájának egyetlen hőse sincs, aki valami igazán nemes
emberi indulatot, nagylelkűséget, bölcsességet, jellemszilárdságot, lelki nemes
séget képviselne. Nem is beszélve az olyan keresztény erényekről, mint szere
tet, szivjóság és alázat. Valamennyien a "becsület" eszelős megszállottjai, en
nek a becsületnek azonban nem az emberi magatartásuk a záloga, hanem az
oldalukon fityegő kard. Don Gomez például, minden ép erkölcsi érzékkel ren
delkező ember szemében, nemcsak igazságtalanul, hanem becstelenül és gyá
ván jár el, mikor a nála jóval idősebb Don Diegót bántalmazza. A darab sze
rint azonban csupán "hevesebb" volt a kelleténél. A fiatal Rodrigónak nem
az igazságérzete háborodik fel, amikor az esetet meghallja, csupán csak úgy
veszi tudomásul, hogy ime szive vonzalma most összeütközésbe került a be
csület megvédésének kötelességével. Miután azonban leendő apósát a párbaj
ban megölte, a világ legtermészetesebb dolgaként veszi tudomásul, hogy sze
relmes menyasszonya (bár igaz, hogy tragikus tirádák kiséretében) mindenáron
el akarja őt tetetni a láb alól. Ezek az emberek még szereini sem tudnak iga
zán, a szerelem szenvedélye is csak arra jó nekik, hogy bebizonyítsák: meny-

500



nyíre míndennél fontosabb számukra a "becsület meaoédése", azaz egymás ki
irtása. Mikor azután már odáig fajul a dolog, hogy Xiména és Rodrigo hosszú,
fellengzős párbeszédben azon vitatkoznak, hogy Rodrigo mikor védi meg in
kább a becsületét, ha megöleti magát, vagy ha leszúrja azt a szerencsétlen
lovagot, aki Xiména nevében megviv vele, egyszerűen az az érzésünk, hogy
őrültek ágálnak előttünk.

És a költőnek mindehhez egy szava sincs, legalábbis elítélő értelemben
nincs. Nem háborodik fel, nem iszonyodik, nem borzad el. Inkább mintha
megértést kérne tőlünk hősei iránt. Lám ezeket a derék embereket milyen
konfliktusokba sodorja a kötelességteljesités (,ami a valóságban nem egyéb,
mint a legvisszataszítóbb vérbosszú). De vajon nem árulta-e el itt a költő igazí
hivatását, legmélyebb emberi küldetését? Költőnek lenni, nemcsak mesterség
beli [elkésziütséoet jelent (abban Corneillenél nem v.olt semmi hiba), hanem
a fárosz, a próféta szerepének válLalását. A költőnek, ha nem akar hűtlenné

válni küldetéséhez, mindig az emberiesség oldalán, és az erőszakkal szemben
1mn a helye. Még akkor is, ha az úgynevezett korszellem mást sugall. Rónay
György fentebb idézett tanulmányában azt írja, hogy Corneille hősi típusaiban
és drámai mechanizmusában az a hanyatló, feudális világ tükröződik, amely
éppen akkor élte utolsó fellobbanásait. De vajon mentség-e ez a költő szá
mára? Mennyivel emberibb és iaazabb Shakespeare szemlélete és itélete a
négy évtizeddel korábban írott ,.Rómeo és Julíá"-ban, amelyben ezt a párbaj
morált annak mutatia be ami: bűnnek. Dante pedig már háromszáz évvel előbb
a pokolra küldi a vendettázókat.

Ne vegye rossz néven Nemes NorlY Agnes, ha ellentmondok nekí. vagy
legalábbis ellent szeretnék mondani ott, ahol Corneille örökértékűségéről ír ...
Remélem ugyanis, hogy egyszer mégis csak elérkezik em! olyan kor, amelyben
ez az egész Corneille megrajzolta embertelen világ, hihetetlen kuriózumnak
fog számítani. Am tanulJák tőle a franciák n szép verselés szabályait, de ah
hoz, ami a művészetben egyetemesen emberi, Corneille sajnos nem tett hozzá
egy jottányit sem.

Mindez persze nem érinti azt a szép és hibátlan műves munkát, amit Ne
mes Na.gy Agnes a .,Cid" új átültetésével végzett. Rímei szépen esengenek,
szövegei jól mondhatók és hitelesen adják vissza az eredeti, sokszor dagá
lyos vátoszát.

Kazimír Károly, a rendező, ügyesen mozaatta a kamaraszín'Dadra szánt
mű szereplőit (akik közül csak a záró jelenetben van kettőnél több a színe n)
a tágas és levegős (sainos csak áh)itt értelemben levegős) színpadon. Az azon
ban neki sem sikeriüt, hotn; az egyes színészek versmondási technikáját ösz
szehangolia. A. Don Rodrígót és Ximénát alakító Bitskey Tibor és Kohut Magda
mellett. Prokai István, Máthé Erzsi, Szénási Ernő és Inke László játszották
uruekezettel és a nagv meler/ben tiszteletreméltó önfeláldozással a fontosabb
szerepeket. (Doromby Károly)

KÉPZÚMÚVÉSZET. Van Gogh születésének évfordulója. Idén van Vincent
van Gogh születósénok 110. évfordulója. {A rnester - aki Hollandiában szüle
tett. de művészi munkálkodásának színhelye nagyrészt Franciaország volt 
1853-ban látta mez a nanvílágot, akárcsak a magyar Csontvárv és a nagyorosz
gondolkodó: Vlagyimir Szergejevics Szolovjov.) Szülőhazáia Ossip Za.dkine orosz
származású kubista szebrász két és fél méter magas, Van Geghot és öccsét
ábrázoló bronzszobrának felál1ításával emlékezik meg az évfordulóról. - Ma
gyarország pedig Irvina Stone amerikai író Van Gogh-gal foglalkozó. írónag
kőzépszerű, ám a művész életútjáról és alkotásairól sok hiteles adatot tartal
mazó regényének kiadásával, az ebből jkészült ..A Nap szerelmese" című ame
rikai film bemutatásával és Dávid Katalin kis Van Gogh-monográfiáiának
(Képzőművészeti Alap kiadása, Bp., 1953.) második kiadásban való megjelen
tetésével.

Dávid Katalin kitünő tanulmánya és a könyvecske képanyaga végigkíséri
a művész pályáját és művészí teremtő képességének kibontakozását a tapoga
tódzó, útkereső korai munkáktól az Arles-i, St. Rérny-i, Auvers-sur-Oise-i remek-
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művekig, A szerző nagy tájékozottsággal elemzi Van Gogh képeinek világát és
mutatja he a hányatott életű művész alkotói korszakait. Dávid Katalin köny
véből megértjük, hogy Van Gogh művészete hatalmas pillére annak a hídnak,
amelyen a fiatalabb nemzedék (a "Fauves"-csoport, a "Die Brücke"-kör német
expresszionistáí stb.) tovább halad.

Mi a műtörténész jellemzését hadd egészítsük ki Van Gogh, az ember né
hány vonásával ... "Vincent" (hiszen képeit csupán kerresztnevével szignálta)
azok közé a művészek közé tartozott, akikből a fenegyerekeskedés. a régi és
úíabb rnűvészekkel szemben hiányzott. Ö, aki új lapot nyitott a piktúra tör
ténetében, rnélyen becsülte az elődöket is (Rembrandt, F'rans Hals. Delacroix,
Millet) és a nagy kortársakat is. Egy kritikusának, Aurier-nak szóló levelében
(fél évvel halála előtt) így ír: "Nevemre oly dícséretek tévedtek. mclveket inkább
Montkelli javára kellene írnia, kinek rengeteget köszönhetek. iÉS még Paul Gau
guin-nek is hálával tartozom... Mielőtt engem említett volna meg, Monti
cellinek és Gauguin-nek kellett volna igazságot ~zolgúltatnia. Mert az én sze
repem -- akár az eddigi, akár a következő - másodiagos csupán." Nem ál
szerénysós íratta le vele e szavakat, hanem a soha meg-nem-elégedés szen
vedélye, amely mindig sarkallotta öt, IS arnelv művószetét oly keménnyé ed
zette. Művószi éthosza is makulátlan volt: "Hidd el nekem. il művészet iel
szava: becsmekscség minrlenek felett. Fáradozzunk inkább többet komoly ta
nulmánvokkal, mintsem divatos fogásokkal 'hízeleg iünk a közönségnck és az rj
kegyeiért esdekeliünk . " Csak maradjunk hűek önmagunkhoz ... Nem futok
műgvűrtök és árusok után. - hozzám jöjjön, akinek kedve tartja."

Hite az Istenben mély volt: "Ha nem hinnék Benne. ha nem lennék Iránta
a Tégi bizalommal. nem lenne olyan könnyű az élet". - írja egy 1878-ból
való levelében. Ugyanitt beszél "a Feltámadásról. arnelvet Isten megcáfolha
tatlanul kinyilatkoztatott." Bernard festö-barátjához írott egyik levelét így
kezdi: "Nagyon jól teszed. 'hog:-' a Szeritirást olvasod ... A Szentírús - Krrisz
tus, mert az Otestamentum e csúcspont felé törekszik. Szerit Pál és az evan
gélisták a hegy másik lejtőjén helyezkednek el." Ezt az egész, 1888 őszéri írott
levelet idézhetnénk Van Gogh átélt kereszténysévének bizonyítására. Termé
szetesen, vallásossága reformációs. hiszen édesapja protestáns lelkész volt: ,,01
vastad már valaha Lutiher életét? Az ő személyisúge a közópkor nagy fényes
sége."

S ne hagyjuk emJítetlenül Van GoEth szociális, sőt mondhatnánk így is:
prae-szor-iálista gondolkodásának. érzületének megnyilvánulásait. (j - aki ko
rai rmmkáín oly ,gyakran mutatta be a k rumpl ievő és magvető parasztokat, a
szővőszék mellett dolgozó takácsokat. a téli tájon áthaladó. rőzsehordó sze
gény embereket - Theodor öccséhez írott egyik levelében elképzeli, hogy mi
lett volna, ha ők ,kelten az 1848-as párizsi forradalom barr-íkádharcai idején
élnek. (A levél megírása ideién az egymást annyira szerető két testvér között
bizonvos nézeteltérősek merültek fel. amelyeket Virv-ent ..az crnhNi társadalom
általános áramlataival" magvarázott.) "Úgy érzem. ha akkor éltünk volna, Te
Guizot oldalán áltál volna. míg én Míchelet mellett. .. Te mint a kórmány ka
tonája. - én mint lázadó forradalmár."

Művészí puritánsága, komolysága (amely megóvta őt kőnnyű sikerek csá
bításától), Krisztusban való hite és a forradalmi eszmék iránti rokonszenve:
mindrnegannyi olyan vonása a száztíz éve született Van Gogh emberi-művészi

arculatának. amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ma is - több emberöltő el
multával - olv közel érezzük magunkhoz az önarcképek, a ciprusos táiképek,
a délfrancia búzaföldek, a napraforgós csendéletek halhatatlan alkotóját.

* * *
Czóbel Béla 80 éves. A század első évtizedének derekán a világ minden

tájáról tehetséges fiatal festők sereglettek Párizsba. A münchení dohos akadé
mia már varázsát kezdte veszíteni, viszont a századfoI'dul{) nagy francia fes
tőinek (Lautrec, Cézanne, Van Gogh, Gauguin) csillaga már fényesen ragvo
gott, s nyomukban új, sokatígérő tehetségek (Mattise. Picasso, Braque, Vla
minck) bukkantak fel. A Párizst felkereső fiatalok között volt egy marokny!
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magyar is, akik közül ugyan néhány nem tett leülönösebb jelentőségre szert mű
vészetünkben (Körmendi-Frimm Ervin, Koródyné, Ferentzy Márta, Fehérvárv
Erzsébet), a legtöbbjük viszont békerült a magyar művészettörténetbe (Gulácsy,
Czigány, Berény stb.). Az ifjú magyar rnűvészek gyakran gyűltek össze Bölöni
György újságíró otthonában, a Carnpagne-Premiére utca 9. szám alatt, egy ha
talmas műteremházban, Közöttük volt egy 23-24 éves fiatalember, Zobel. Mi
hálynak, a reformkorban működött arcképfestőnek leszármazottja: Czóbel Béla.
"A magyar festők között a legtekintélyesebb Czóbel Béla voít, akinek egyszerre
híre ment az idegen fiatal festők között is. A nemzetközi társaságban üt ta
lálták a legtehetségesebbnek . .. Volt vagy 20-25 képe és ezekkel valósággal
kitapétáztam a műterern falait, mikor ő nyáron hazautazott Nagybányára fes
teni. De nem volt nyugtom a Iátogatóktól, - 'egymás után kopogtak az ajtó
mon, úgy jöttek hozzám, mint valami kiállítási helyiségbe, és Iátnt akarták
Czóbel képeit". - emlékezett vissza Bölöni ötven év múhtán az 1906-08 kö
rüli évekre. ("Új írás", 1963. évi májusi szárn.)

Az 1833. szeptember 4-én született Czóbel Béla - aki e napokban tölti be
30-ik esztendejét - beváltotta a hozzá tűzöte 'reményeket, s elmélyült művészí

munkával egyre inkább a festészet legkiválóbb európai mcstercinek sorába
került. Olyan rnűvészek, mint Picasso, Modigliani, Dunover de Segonzac, Bra
que, Gromaire tekintették méltó társuknak, s az trodalmí élet sok kíváló egyé
nisége is rnegbecsüléssel Tordubt teléíe, Adytól kezdve F'űlen Lajoson át Kas
sákíg. A rnestert - rajtunk,magyarokon kívül - a nagyvilág ds változatlanul
számon tartja. Amikor 1920-ban a Velencei Bicnnálén 16 festményét kiáll í

tották. a "Rinasdtá"-ban Paolo Ricci azt írta a mesterről, hogy a biennálén
bemutatott tíz Iegkiválóbb rnűvész közé tartozik, - legutóbb pedig az "Arts
Magazine" círnű New York-i művészeti folyóirat krttí.kusa - Roditi - rnél
tatta a müvészt, cikke mcllett iközölve Czóbel egyik Testményénak repróduk
cióját. (l962. évi szeptcrrrberí szám.)

Czóbel nem szeret rnűvószeti, esztétikai kérdésekről !hosszasan nvilatkoz
ni; fúatalnbb korában a ,.Modern Művészet't-ben, "Nyugat"-ban megjelent egy
két cikke, kiállításí beszámolója, de evvel ki is mcrítettük irodalmi munkás
ságának számbavételét. Czóbel felfogása e tekintetben megegyezik Rippl-Ró
naiéval: "Festő írjon a pemzli jével !" Egy alkalommal mégis előfordult. hogy
Czóbel szavakban is megfogalmazta irnűvészi "credo"-ját, -amikor 1955-ben
elvállalta egy szentendrei lciállítás megnyitását. A rövid beszéd e szavakkal
fejeződött be: "Ami minket, művészeket irányíthat, az a Louvre (azaz a régi
és a már klasszikussá vált modern mesterek). másrészről a természet misztiku
ma. Nem kövothetjük -a technikolor-fotográíf.a hatása alatti, tartalmatlan tar
talmú képeket. rncrt ezeknek a természethez csak látszólag van közük. Ez el
len a genre-festészet ellen, amely a unúlt század kispolgárainak igényeit elé
gíteMe ki, küzdöttek és győztek az impl'esszionisták,aklik ma már - mint
klasszikusok - aLouvre~ban foglalják el helyüket. A művészet lényege ma
ocsabb szellemi eredetű, emberi hatalom nem irányíthatja. Egy felsőbb hata
lom vezeti a művészt, és ez ad neki alkotó erőt. Csak azok, akik a földi hiúsá
gok mulandóságát felismerik, juthatnak el örökéletű művek megalkotásához."

A nyolcvan esztendős Czóbel Béla - a Magyar Kópzőművószek Szövet
ségének Kossut.h-díias díszelnöke - ma is nagy fris.sesóggel dolgozik, telente
Párizsban. teavasztól őszig Szentendrén. Műterrnéből .minden évben kikerül
\"lf'y két tucat festmény és jópár akvarell, grafika, amelyeknek míndegyike a
mcstcr nem csökkenő rnűvószi Iendületét, erejét, lelki fiatalosságát bizonyítja.
Ő is elmondhatja magáról azokat a szavakat, amelyeket az öreg Kazinczy egy
levelében vetett papírra: "Tüzem soha el nem lankadott." (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (H ii n d e l M e s s i á s á n a k. ki v á l ó e l ő a d á s a
a K á r o l y i - Ic e r t b e n.) A Károl1Ji-kert széksorait zsúfolási.g megtöltötte a
közönség azon a hanqversenyen, amelyiken Erdélyi Miklós vezénllelte Hiiruiet
halhatatlan remekmiívét, a Messiást. S elmondhatjuk, hogy nyári hangverse
nuen, tehát a szabad tér kedvezőtlen akusztikai lehetőséqei között, kevés tui->
sonló élményben volt részünk. Szinte /,edv'Ünk lenne az 1742. április 15-én meg-
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jelent "Doublin Journal" lelkesült hangját idézni: "Az egész világnak kellene
tudnia, hogy elhangzott ez a csodálatos mű ..." -Igaz, akkor az írországi be
mutatón maga a szerző vezényelte oratóriumát s büszkén írja haza Angliába
a szöveg költőjének: "A zene úgy csengett a hatalmas teremben, mínt maga az
öröm." Érdekes, hogy az évszázadok folyamán átalakult a Handel-oratóríumok
karmesteri és előadói felfogása, a monumentális fenség helyébe az érzelmi gaz
dagodás és a részek finom kícsiszolásának igénye lépett. CamiZZe Saint Saens, a
nagy francia komponista így ír erről a múlt század végén. "Arra a meggyőző

désre jutottam, hogy Handel az akkoriban teljesen új és váratlan festői és
leíró elemekkel szerezte csodálatos népszerűségét. A kórusok irásának, a fúga
kezelésének mesteri képessége másokban is megvolt annyira, mint benne. Ami
újat hazoa, az a .szín, a modern elem, amit már nem tudunk meglátni ben
ne . . ." Romain Rolland meg is jegyzi ezzel kapcsolatban, hogy Saint Saiins
vajmi nagyvonalúan ajándékozza másoknak is a kiváló kórusok írásán(lk mű

vészetét, holott köztudott, bizony nagyon kevesen írtak hasonlót abban az i.dó
ben. Érdekes viszont a zene festőiségének Saint Saiin» ált(ll felvetett problé
mája, bár véleményünk szerint ebben az esetben nemcsak modern technikai
megoldásról van szó. Híszen a Messiás cselekménye míndvégig leíró és szem
lélődő jellegű. Mi magyarázná akkor mégis. hogya zeneírodalomban kevés ér
zelmileg [eszűltebb, koncentráltabb alkotást ismerünk? - A formai megol
dást a mű tartalmából kell indokolnunk.

"Sajnálnám, uram, ha gyönyörűséget okoznék az embereknek - mondotta
egyik ismerősének a művész -, én jobbá akarom tenni őket." S ha jól megfi
gyeljük, valamennyi vallásos tárgyú oratóriumban megvan a feloldás lmtha.r
zisa is, amely nem más, mint a transzcendens és evilági, elemek összefonó
dása, az amen Istenben való bizodalma és megnyugvása. A Messiásban. a"71ely
alighanem Handel legvallásosabb műve, nagyobb szerep jut ennek a gondolat
nak: a cselekmény tetie» harmadik része. László Zsigmond így foglalja össze
ezt a részt a Műsorfüzet ismertetőjében. "Bensőséges szopránária hirdeti az
örök élet igéit. Igéretes titkot jelent a basszus, a végső trombitaszóra- feltámad
nak a holtak (az erő és a fény hatalmas áriá,1a). Beteljesül az ige. G, halál el
veszti fullánkját. A befejező kar az áldozat diadalát hirdeti s a hála és ma
gasztalás Amenjével zárja le az ünnepi művet." Mi tehát a befejezés mondani
valója? - Krisztus, kereszthaláuuxü megváltotta az emberiséget, legyőzte a
bűnt s ezért újjongva mondunk köszönetet. (Ime, a mű korszerűségének egyik
forrása l) Alighanem itt. a mondanivalóban rejlik az oratórium szin-eiiektusni
nak magyarázata, amely nem más tehát. mint az örökérvényű tartalomhoz
rendelt egyetlen adequat forma. - Erdélyi Miklós karmesteri felfogásánwk
is épp az volt egyik legnagyobb érdeme, hogy megállás nélkül haladt: e végső

s míndent feloldó megoldás felé. Nem engedett lélegzetnllí szünetet, nem "tele
pedett rá" a népszerű részekre, mert tudta, hogy Handel zenéje is az üdvtőr
ténet utolsó állomásáíg halad.

Nem azt jelenti ez, hogyaMessiásból száműzni kell az érzelmeket. Ép
pen nem l Hiszen megbízható feljegyzésekből tudjuk, hogy Handel szí1)ettépő

en zokogott Krisztus áríájának komponálása közben. s arról is v,an tudomá
sunk, hogy alkotás közben érzelmileg is teljesen beleélte magát a történésbe,
hol dörmögött, hol hangosan szónokolt, máskor pedíg annyira elrévült, hog'!} ...
"hogy írás közben testemben voltam-e, testemen kívül t'oltam-e, nem tiuiom,
Isten a tudója". Nos, a Messíás egyfelől éppen ennek az elrévülésnek hív meg
testesülése (gondoljunk a második részt bevezető Larqora, amelyik Hiindelnek
kedvelt műformája), s ez ismét igen szépen érvényesül Erdélyi Miklós felfo
gásában. A második rész bevezetése után felcsendülő alt-ária, kettős karituta
és a tenor recitativo éppen ebből a szempontból marad nagy élményünk, (A
teljes átélés és szívbemarkoló hűség iskolapéldája volt mindvégig László Mar
git és Rétei József kiváló szóló teljesítménye. Két művészünk ezen az esten
világszínvonalan szerepeltl) A misztikus elrévülésnek, a n-agy titokba való be
lefeledkezésnek pedig mintegy keretét adja a mű pásztori-népies-optímista
kicsenqése. (Az első rész Pásztori szimfónia címen ismert része szinte az antik
ídíZZek vílágát idézi.) Héindel nagyon jól tudta, hogy Krísztus az egész világ
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megváltója s ezt mesterien érezteti az első rész közepétől, az itt felhangzó
Pastorale ugyanis mindvégig megszabja a tétel derűs alaphangját: az egész
világ ujjongva ünnepli a Megváltó születését.

Hiituiei művének másik nagy mondanivalója a ezeretet gondolata. Ezúttal
elegendő az oratórium külső történetére utalnunk, mint a felebaráti szeretet és
emberség örök példájára. A Messiást első izben ,jótékony célra adták elő. Az
előadás bevétele teljes egészében a szegényeké lett, "felosztották az adósok
börtönének foglyai, a szegények kórháza és a Mercer alapította kórház kö
zött". Ezzel azonban korántsem zárult le a Messiás jótékony útja. Hiituiel
ugyanis - még legnyomorúságosabb éveiben is - tekintélyes összegekkel segé
lyeztea Foundling Hospitalt, az elhagyott gyermekek menhelyét. 1750 után 
tehát amikor Anglia is elfogadta a Messiást - minden évben egyszer előadta

a művet az alapítvány javára. Sőt, a partitúra egyik másolatát halála után a
menhelyre hagyta (a másikat pedig a dublini Adósok Börtönének) ",azzlLl, az!.
engedéllyel, hogy használja fel tetszése szerint a maga céljaira". Ez is magya
rázza, miért jelent meg csak jóval Hiiruiel halála után a Messiás első nyom
tatott partitúrája. (Nem véletlen az sem, hogy Htisuiel, aki annyira szerette és
támogatta az elesetteket, művének egyik legszebb kórusrészletét szánta a sze
retet magasztalására.)

A Messiás korabeli, aktuális politikai mondanivalójáva,l már foglalkoz
tunk egy ízben. Érdemes még megemliteni, hogy a korall/eli Anglia nagyon
sokáig nem bocsájtotta meg Hiiruielnek; hogy az írek és a szabadság mellé
állt. A Messiás (de más oratóriumok plakátjait is suhancok szervezett bandái
tépkedték le a falakról, őt magát pedig annyira meghurcolták, hogy elméje
rövid időre teljesen elhomályosult. A Riemann Festschrift 1909-es évfolyama
közölt erről egy megrenditő dokumentumot. Siuütesburu grófnő írja a követ
kezőket: "Fájdalommal mentem el a Sándor ünnepére. Mikor megláttam a ha
talmas és annyira nyomorult Hiirulelt, bánatomban könnyeztem. Szomorúan,
megviselten és komoran ült a clavecin mellett, de játszani nem tudott rajta.
Lesuitott az a gondolat, hogya zene szolgálatában cserben hagyta értelme." 
Ebből az állapotából emelte egyszeriben a nemzet élére a Judás Makkabeus.
De ez már másik remekmű. (Igazságtalanok lennénk, ha a kitűnő teljesítményt
nyújtó Hangversenyzenekarnak és Budapesti Kórusnak legalább a nevét nem
emlitenénk. Nagy részük volt a kivételes élményben.) (Rónay László)

EL6zÉs. Tragédia a vdsszapí'llantó-tükörben. Ez a néző első gondolata ez
zel a kitűnő olasz filimmel kapcsolatban. Meglepő tragédia, hiszen olyan vá
ratlanul éri a nézőt, akár a derült égből ,a villámcsapás. Nincs rá egyetlen
utalás sem, nem előzi meg semmiféle határozott, előzetes expozíció. Könnved,
vígjátéki történet pereg a vásznon. Fut, fut, akár a cabriolet a síma sztrádán,
és csupán az utolsó pár méter telik meg valami bizonytalan balsejtelemmel,
szorongással s mire belerázódnánk ebbe a hangulatba, már csattan is a végzet
ostora. Megdöbbentő a megoldás. mégis kézenfekvő és logikus. Úgy érezzük,
a dolgok nem is történhettek volna másként. Ám mindez csak így, utólag ál
lapítható meg, retrospektive, a "visszapiIlantó-tükörből".

A filrn ocselekrnénye aránylag egyszerű, alapötlete a végzetszerű véletlen,
amely egymás rnellé sodor két, merőben ellentétes jellemű embert ... Vasár
nap kora reggel van, Rómautcái még kihaltak, mínden üzlet zárva. Egy fiatal
ember, Bruno, nyitott kocsiján vágtázik az utcákon, telefonálni szeretne, vi
szont telefon sehol. Végire egy ablakban megpillant egy másik fiatalembert,
Robertot, aki rendkívül félszegen, furcsán viselkedik. Robortonak van tele
fonja, Bruno felmegy hozzá, hogy barátaival megbeszéljen valami közös prog
ramot. A társaság azonban 'már elment otthonról s a hoppon maradt Bruno
"felcsípi" Robevtot, ihogy ne kelljen magában töltenie az ünnepet. Roberto jog
hallgató, vizsgájára készül, tanulni szeretne, mégsem képes ellentmondani,
Bruno ellenállhatatlan erőszakossága teljesen lefegyverzi.

Döntő tényező ez a későbbiek folyamán is. Robwto voltaképpen szabadulni
szeretne újsütetű barátjától, akit minden porcikájában ellenszenvesnek érez,
ám akaratgyengesége rnínduntalan meggátolja ezt. Bruno vezet tehát, - nem-
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csak a volán mellett, őrübt Tramban, mindenkit megelőzni akarva -, hanem
a programmok megválasztásában. az adódó 'helyzetek 'kialakításában is. Ma
gabíztosan viselkedik a nőkkel, akiktől a jogász szinte fél, rnínden társaságban
azonnal feltalária magát, még Roberto konzervatív, vidéki rokonait is leveszi
lábukról. A fiatalember ellenszenve ]assanko?::t felenged s mindinkább helyet
ad a csodálatnak. Félszegen utánozni igyekezik Bruno életstílusát, fellépését.
Megindul benne a lassú átalakulás, amely <;irvénysze'rüen bekövetkezik rnínd
annyiszor, ha a gyenge jellem erősebbel ta r.ilkozik.

Közben sok minden kiderül. Többek közt az is, hogy Bruno nem is olyan
fiataű, hiszen nős, csupán különvúltan él feleségétől s Iér.ihczmenendő, tizen
hét esztendős lánya is van. Ez a lány éppen apja 'határtalan k őnnycl rnűségén
okulva idősebb, komoly férfit választ jövendőbeli élettársul. Míndezek elgon
dolkoztathatnák Rabertot, a fiatal jogász azonban már csak a kőrülrnények

fonákoldalát Iátja, azt, hogy míg ő rníndcnütt csetlik-botlik csupán. Bruno
százhuszas tempóban veszi az élet kanyarodóit anélkül, hogy haja szála gör
b ülne. Elrontottnak, üresnek, cseménvtclennck érzi eddigi életét, élvezni akar
ja íjatalsúgút, le akarja rázni a gátlások bi lincsét. Ráveszi Brunot, Ih[)~y hajt
sanak Viareggíoba, oda, ahol titkos szerelrne .nya.ral, akit eddig megszótf tani
sem mcrt, Most már ő diktálja az irnmot vidám. izzó tür-elrnetlcnséggr-l. Előz

ni, előzni, hiszen annyit rnulasztott, annyi cl behozni való ... S akkor, az őrült

száguld<is 'tetőfokán. következek be at;-af(édia, a kocsi szakadékba zuhan.
Bruno még idejében kiugri.k, Roborto azonban elpusztul a kocsival együtt 
nem bírta az iramot ...

Lélektani dráma? Kétségtelenül az, habár kezdetben nem lép fel ilyen
Igényekkel. A Ikét férűi jellemábrázolása azonban egyre árnyaltabbá válik 8Z

események folyamán. A cselekmény tele van víg iátéki elemekkel. a néző ki
tűnően szórakozik, megmosnlyog ía a félszeg jogászt s ióízfíket rnulat rt gát
lástalan Bruno kissó darabos, olykor szinte rundortalan tnl oracsettséeón. Ugyan
akkor az eseménytelennek induló vasárnap sok. változatos "ad hoc" program
ja, helyzete arr'! való csupán, hogya végkifejlődést c]ökészí<tse, motrválja. Szo
katlan kompozíció. A bonyodalom nincs exponálva. maga a darab egyetlen
hatalmas expozíció, s a fordulópont. a perípetia csupán a közvetlen véget előzi

meg. Olyan, mínt az egykarú emelő - igaz, 'hogy egyetlen rnozzanattal, pil
lanatok alatt hatalmas súlyt kell megemelnie ...

Az író-rendező Dino Risi művészetét dicséri, ak6+ll1ori}hpn ellentétes jel
lem párhuzamos kibontakozása a darabban. Nemcsak felfogúsuk." látásuk is
más. Bruno -elve: vesd bele magad az életbe, majdcsak lesz valahogv. A túl
óvatos Robertoé: szívesen belevetném magam, de nem merern. mert nem t.u
dom. hogy hová esem. Roberto nemcsak félénk, de gátlásokkal agyonbéklvó
zott Iélek is. Nem lát tis~tánr:'s nem mer a dolgok rnélvére tekinteni. Amikor
Michele bácsinál. Roberto naaybátvtánál összevegyült a család. Bruno azo-v
nal átlát egy csomó olyan dolgon is. amit Roberto legfeljebb csak seitett. ele
önmagánaik sem mert bevallani. A biztonság, amellyel ebben a számára ide
gen komvezetben is f'őltalál ia magát, még csak fokozza az ügyefogyott jogász
bámulatát uidonsúlt barátja iránt. Ilyennek kell lenni! - erősödik meg ben
nea meggyőződés. És ez lesz a trazódiáia. Mert Bruno egyáltalában nem viz
a f<,lsőbbrendüember. akinek látszik. Nem gá~j,ístahn csirkefogó. csak p1et

művész, aki ugyannkkor roppantul könnyelmű, felelőtlen és önző. Különváltan
élő felesége így vall róla: Mikor megismertem, tf'ogerés7tiszti eavenru'oát vi
selt, soha, sr-ha semmi :köze nem volt a tengerhez. Egyszerűen megtetszett neki,
tehát felvette ! ... Nem, nem azért hagytarn ott, rnr-rt lépten-nyomon mez
csalt..adóságokat csinált, hanem mert egyszerűen képtelen volt mást szeretni
az autóján kívül. Nagy gyerek, ekinek elnéző édesanyára van szüksége, nem
pedig feleségre ... Soha inem lesz senkije, mindig m'lg:'rnyos Iosz az életben,
hiszen mindenkire előbb-utóbb ráun, kícscrólí. akárcsa' az autóit ...

A tragédia mindenképpen elkerülhetetlen, a belső összefüggések evolu
ciója kívánja így. A gátlásos. él gyáva, ha megbokrosodbk, rendszerint vonz.za
a szerencsétlenséget, hiszen amibe beleveti magát, nem az eleme, idegenül
érzi magát a hajszában. nem ismeri az elszántságot, nem tud idejében kiug-
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rani . .. És a másik, aki ezt is megúszta, aki míndíg talpraeslk, akár amacs
ka ? Övé a döbbenet, a .rérnült rámeredés a nihil partjára, mondani sem ké
pes egyebet: annyit tudtam 'róla csupán, hogy Robertonak hívták ...

Felejthetetlen kép, a tengerpart! szakadékhan az összezúzott kocsi, rnely
nek még mindig forognak égnek álló kerekei. Forognak, futnak a virtuális
sztrádán, amit már csak mí, nézők látun'; az elgörbült vtsszapíllantó-tükörből.
Nézzük és torkurikut fojtogatja a látvány.

Élmény volt ez a film, mert véleményt rnondott, mert egyéni Iátószögből

vetítette elénk mondanivalóját, A rendező úgy állította be a kamerát, hogya
roncsok alatt lis meglelje tekintetünk azt az apró tárgyat, a tükrőt. Ezt az él
ményt még a gyai.ra színkron sem tudta tönkretenni - rég nem hallhattunk
ugyanis ilyen 'hamis, rahangú tolrnácsolást, jobban kellene erre ügyelnünk ! ...

(Bitte i Lajos)

VESZPRSMI KÖRKÉP ... Kettős évforduló jelentősége kínálja a lehetősé
get, hogy szellemi körutazást végezzünk il Dunántúl cr-ntrális területének és
"a Bakonynak fővárosában": Ienyűgözőcn mozgalmas multját és izgalmas táv
latot nyújtó jelenet idézve.

Ezeket az évfordulókat a város első és második egyetemének története
nyújtja. Egyikben, az elsőben, hét évszázadot. a másikban másfél évtizedet
számolva ... De ezekben az évfordulókban még külön is azonos időpontok k í

nálják az (:iszehasonlítúst, Veszprémben ugyanis jogos büszkeséggel emlí: ik,
hogy az a tiZO:1YOS hétszáz éves egyetem volt "az első magyar főiskola, ahol a
hét szabad mesterséget tanították és ahol a magyar diplomatákat nevelték".
Azonban a büszke felvilágosítást elszornorító vallomás követi, amikor bevall
ják, hogy il ICiskola alig másfél évtizedes rnűködésc után 12GO-ban - alapí
tójának, Kuti Lászlónak és korának mívolta szerint - tízezer márkát érő há
romezer kötetnyi könyvtárával egyetemben el is pusztult a nagyhírű Csák
nemzetség tűzvésszel , vérontással kísért "városJátogatás.a" során és többé nem
is nyerte vissza régi, mindösszc másfél évtizedes fényét, bárha a tizenötöd i I~
században Mátyás nagy humanistúia, Vetési Albort veszprémi püspök tengernyi
orőfcszítést végzett ezirányban. Ez a gyorsan ki alvó fény tehette, hogv varra
az első magyar egyetemre jóformán csak Veszprémben emlékeznek, hiszen
jelentősége a várost érő sok viszontagság rníatt nem érhetett fel a későbbi

pécsi, nagyszombati, kolozsvári stb. főiskolákéval. Viszont a második, az 1949
hon alapított tizenöt esztendős mai magyar főiskola, a Nehézvegyipari ggyetem,
il Magyar Asványola] és Földgáz kutató íntézeteivel, kisérleti állomásaival,
gigászi erőfeszítéseivel hódítói biztonsággal teremtett magának nevet és he
lvet a magyar egyetemek' egyetemében ...

Az érdekes és érdemes ősszchasonlttásl lehetőségek ellenére sem kezd
hetjük a tör1énelmi felsorolással és jelenünk diadalmas alkotásainak beszá
molójával, mert mindezeknél feltűnőbb és megkapóbb a város táji adottsága,
fekvésének, építkezésének kópszerúsége, mely fejedelmeknek, királyoknak, a
legrégibb és legfiatalabb magyar egyetemnek száljásává tehette. Hiszen ha az
elmúlt idők gazduságnolltí.kájának következtében eléggé körülményes utazás
után végre megpillantjuk a roppant mószkőtáblákkal borított Mezőségben, a
Bakony rejtelmes, sötétzöld bástyája elóttguggoló nevezetes öt külön "hegyé
vel", valóban: néma és elragadtatott csodálattal szemléljük, Utána nyomban
megértjük a kicsiny, zsebnotesznyi ismertetőben feltűntetett érdekességet, mely
szerint "Veszprém látképe Milánó közelében a festői Castiglione falai között is
látható, a város egykori grúfjának palotá i.iban". Ez a gróf: Branda kardinális,
pápai követ és Zsigmond király kedvelt diplomatája, Veszprém püspöke is
volt, aki éppen Magyarországon ismerkedett meg Ozorai Pipó úr udvarában
a firenzei származású, tehetséges Masolino mcsterrel. aki gyakran megörökítette
a dunántúli, nevezetesen: tolnai tájakat. Branda kardinális Castiglíonéba visz
szatérve megbízta Masolínót, fesse meg számára Veszprém körképét, hogy
mindhalálig maga körül láthassa ... Masol ino mcster kőzópkori körképén rendre
felsorakozik a Bakony királyi tömbje előtt az őrszemként figyelő öt nevezetes,
púposan magasló "hegy": a Várhegy, a Jeruzsálem-hegy, a Benedek-hegy, a
Temető-hegy, és a napjainkban lebontásra kerülő ősi Cserhát. De látható a
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fresk6n a Mezőség emberi kezek munkájával termővé kényszerített kemény
síksága, a Balaton víztükrének kékeszöld szalagja, a hegyeket megkoronázó
várral, templomtornyokkal és apró házsorokkal : egészben és együttesen annyi
bájjal, hogyafestőinek nevezett olasz tájban is feltűnhetik. Ez a ritka táji
adottság adja, hogy Veszprém távlatában többet nyújt az idegennek, mint
a valóságban. Mert a messziről annyira bájos és vonzó hegyek között komoly
szakadékok mélyülnek, amelyekben az egykor száznyi malmot hajtó Séd-pa
tak sebes vize zúg az egymást érő hidak alatt és a gyönyörű viadukt körül, s
így város-település szempontjából rnindíg kemény feladatok elé állíthatta az

. építészeket.

Az ősi, régi Veszprémben nemcsak a házak, de az utcák is egymás fölül
mutatkoznak, csaknem megkapaszkodnak egymásban s a köztük alálejtő ut
cákban járművel köz1ekedni csaknem lehetetlen. Nevezetes Belvárosában.
Leninről elnevezett, a Bakony fáival díszített ligetnyi városi parkjának. a rnov
galmas Bakony szállónak és feltűnő színházának közelében összefutó kereszt
útján például tíz percig is várakozhat a gyalogostábor. amíg eavík oldalról a
másikra átkelhet. hiszen se autót, se motort, se lófogatot megállítani nem le
het, amíg egyik vagy másik hegy lejtőjéről alá nem ér o o. így nem volt ne
vetséges a 'jelenet, amikor egy kisebb asszonycsoport hosszas várakozás és áll
dogálás után keresztvetéssel indult a forgatagba s hangos "Hála Isten"-t kiáltott,
amikor szerencsésen a tulsó partra, azaz azon nyomban a messz i és csönde,
magyar multra ért a forgalmas Kossuth Lajos utcán áthaladva. Itt a Váci-ut
caira emlékeztető üzletsor végénél bájos szökőkút után akár egy középkorí vár
kapu magaslik Veszprém igazán vonzó műemlék látványossága, a Tűz avagy
Vigyázótorony meleg sárga fala, mely mintegv kettévágja a történelmi és a
modern várost. Ebben a részben aztán műernlék-házsorközött, Batsányi János
és Anyos Pál fínom kő-arcmásának társaságában, Fellner építőmester remek
szép barokk Püspökpalotáját és annak kertjét megpillantva elfeJejtkezhetünk
a Jutas vezér birtokán rekedt vasútállomásról, az utazás nehézségeiről, a járás
kelés bonyodalmairól és áhitattal merengve forgolódbatunk. Annál is inkább,
mert figyelmes szemlélődés közben kéretlen-váratlan felvilágosítónk is akad
egy-egy lelkes diák személyében, aki kórdezés nélkül is elsorolta. hogy "Szent
István király Veszprémben alakította az első magyar püspökséget, melylhez
azidőben Pest egy része, Székesfehérvár és Visegrád is tartoztak". De a lelkes
és igen tiszteletreméltó felvilágosítás alat't azt is többször hallhattuk, hogy
Veszprém volt "a magyar királyné városa". Ma már régen a múlt emléke ez,
de talán nem érdektelen ideiktatnunk azt a rigmust, amelyet itt szerkesztettek
és terjesztettek hozzá:

Veszprém volt a magyar Királyné megyéje,
Királynét szolgált itt nemes falvak népe,
Szentkirályi-szabadi, szentgáli vadászok
kísérgették 4tján, ha erre tanyázott o o o

Ehhez a versikéhez még azt is le kell [egyeznünk. hogya kapott felvilá
gosítás szerint eredetileg a régi városháza falát díszítő vadászjelenetben meg
örökített királyné gobelinképének felírásaként szerepelt o o o Az emlékezés an
nál érdekesebb, mert történelmébe visszatekintve a város lakossága mindíg
kemény haladószellemű és szabadságkedvelő volt: Bethlen Gábor, Rá,kóczi Fe
renc, Kossuth Lajos mellett felsorakozva, vérét és életét áldozta a szabad életért.

Külön veszprémi érdekesség még, hogy a városban rttkábban halljuk em
legetni azt a tényt, hogy Szent István a kemény várfalak alatt, a még kemé
nyebb Bakony előtt verte le Koppány vezér reakciós elemekkel telített hadait,
mint azt, hogy "Gizella királyné itt hímezte a koronázó palástot". így egyet
len városlátogatás alatt sem hagyják megnézctlenül az egykori Katalin-kolos
tor völgy mélyében mererigő ezüstös omladékait IS büszkén rnutatnak a szeg
letes és faragott kövekre, melyek között - mint moridják - "ott volt a napos
munkaterem, ahol is tizenkét asszony tartotta ·a Királynénak a palástot hím
zése alatt, mert olyan nehéz volt a rávarrott aranycérnától o, o"
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A várslátogató idegen végül is önállósítja magát és kis felvevőgépével egye
dül ismerkedik a Várhegy egykori várának falaival, a peremén álló, messzire
sugárzó két márvány szoborral: országépítő István királlyal és Gizella király
asszonnyal, ,a szűk utcára nyíló, de középkorí vonalaíval, szűnes ablakaival,
gótikus kápolnájval annyira lenyűgöző Szerit .Mihály székesegyházával s benne
padányi Bíró Márton püspök szarkofágjával, amelyet a püspök szunnyadó
keleti fejedelemre emlékeztető szobra ékesít, a kicsiny Gizella kápolna Bi
záncot idéző szentjeinek jelenésként villogó alakjaival és egyéb egyházi kin
cseivel. Ezeket a kincseket különben, miként ismeretes, Klempa Sándor apos
toli kormányzó elgondolására és intézkedésére rövidesen külön Egyházmegyei
Múzeumban láthatjuk, amelynek felállításához az állam is hozzájárul, mert
nemcsak a város, de a négy várrnegyét érintő, hatalmas egyházmegye dunán
túli tájainak értékét fogja egybegyűjteni.

Az első magyar egyetemmel, történelmi sorsfordulóval kitüntetett város
azonban nemcsak múltjának megőrzését hozza meg untalan igen tiszteletre
méltó áldozatát, de a jelen évek alatt a jövőt szolgáló modern, lendületes Vesz
prémért is. Amióta a Nehézvegyipari Egyetem tükörsima, fényes ablakfalat.
az Ásványolaj és Földgáz-kutató intézet mészillatúan friss palotái sorakoznak
az új Hóvirág-telepneknevezett egyetemi városrészben, s egymást érik a ba
konyi bányák trösztjeinek sűrű épületsorai, s betonriak, vasnak, alumíniumnak
ezüstös sugárzása csillog a szelíd, csöndes, sárgatalu öreg házak felé, melyek
fölött mostanság indul meg a lebontás kalapácsa: szinte megállás nélkül adja
át magát Veszprém a fejlődés és haladás törvényeinek és szükségességének.
Nem egy-két utcának, nem néhány öreg háznak bontásáról van ugyanis szó
Veszprémben, de a kétszáz éves, annyi szeretettel körülvett Cserhát-város
részről, ahol természetesen sok sóhaj hallatszik, sok könnycsepp legördül, még
is lelkes buzgósággal sorolják, várják az átmeneti lakásul szolgáló házak meg
tererntését s az új városrész felépülését, hogy a zegzugos Cserhát helyén su
gárútak, parkok, paloták teremtődjenek.

Rendkívül figyelemre méltó, hogy a Hóvirág városrész az egyetemi épü
letekkel, a tudósok Iházaival, a kétezer személyra tervezett diákotthonnal, a
hatszázszemélyes hatalmas diákéttermekkel - akár a bányatrösztöle házai 
gondosan a százszobás Iroda-ház mellett, az annyi értékkel gazdagított Múzeum
és a bűbájos kicsiny Bakonyi Ház szornszédságában kezdődik. Ez a tervszerűség

hitvallásként fejezi ld, hogya város múltbeli kincseit megőrizve kínja szol
pálni a jövőt. Veszprémről eddig úgy tartották, hogy "papok, katonák, diákok
városa" . .. Ehhez a három fogalomhoz az elmúlt másfél évtizedes új egyetem
korszakában még másik hármat pecsételték:" tudományos kutatók, geológu
sok és bányászok városa". Ám mind az első, rnind a második fogalom-hármas
ság korántsem csökkenti a várost körülvevő kitűnő földmívelő rétegnek, azután
az agyagrnüveseknek, .a Herenderr és Ajkán kivirágzott művészet népi úttörői

nek, és a fafaragó pásztornépnek megbecsülését, hiszen míndannyían együt
tesen alakították ki ezt a vonzó és értékes dunántúli kultúrközpontot,

(Dénes Gizella)

ISTEN, FÖLD ÉS EMBER A ZSOLTÁROKBAN. Mond-e valami jellemzőt

és tanulságosat a zsoltárok szótára, a zsoltár-könyvé, amely az egyház egylik
legfontosabb imádságos gyűjteménye, papjaink napi imádságainak forrása?
Találunk-e valamiféle szabályszerűségetszókíncsében, Iehet-e következtetni ki
fejezésanyagábóle fontos imaforrásunk világára és szellemiségére? Ilyen kiér
dések rnerülnek fel bennünk, amíg a zsoltároskönyv szókéncsének és kifejezés
anyagának most megjelent latin-magyar gyűjteményét olvassuk.»

Nem elvont, az élettől távol eső kérdések ezek, hiszen, mínt említettük:
papjaink, zsolozsrnázásuk során, nétröl-hétre végig mondják a százötven zsol
tárt és a tizenhatcanticumot. A szótár éppen azzal a céllal készült a püspöki
kal' 1957-es'idevágó rendelkezése alapján, hogy papnövendékeink számára meg
könnyítse a zsoltárok könnyebb megtanulását, rnélyebb megértését, papjaink
számára pedig helyesebb, a maguk és a hívek számára gyümölcsözőbb mon
dását.

• Liptay György: Zsoltárkulcs. Szent István Társulat kiadása. 1962.
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A százötven zsoltár mlntegy huszonnyolc-huszonkilencezer szót tartalmazó
szöveg, A szám változik a nyelvek szerínt, amelyekre lefordították és for
dítják őket. Az alapszavak száma míntegy kétezerhatszáz. Ennyiből alkották
a szöveget a szerit szerzők, arnint azt a szótár előszava is említi. A szótár
hozzávetőlegesen tizenötezer kifejezésben és utalásban dolgozza fel ezt a szó
kincset.

A legelső, ami a zsoltár-szótárt lapozva szemünkbe ötlik: vannak benne
alig egy-két utalással szereplő címszavak és vannak olyanok, amelyek alatt
az utalások, hivatkozások négy-öt oldalt megtöltenek. Vannak tehát fogal
mak, amelyekkel a szerit szerzők sokat küzdenek, birkóznak,szavak, amelyeket
sokszor králtanak, emlegetnek, örvendezve, vagy keseregve. Ha ezeket össze
szedjük és egymás mellé tesszük, önkéntelenül is elgondolkoztató megfigyelé
sekre kapunk indításokat.

A zsoltárok Iegtöbbet emlegetett szava: Isten neve. A zsoltáros majdnem
ezerszer szólítja meg teremtőjét. Elsősorban Úrnak, Uramnak mondja őt 656
S2lOr, lényegesen kevesebb alkalommal Istennek, 236-szor. (A héber eredetiben
az Úr =. Jahve 642, az Isten = Elehím 229 ízben fordul elő. V. Ö. Simon
Prado: Praelectiones Biblicae.)

A zsoltárokban tehát az Úr, az ember és a míndcnsóg Ura lép elő. Ldtur
giánk a zsoltároleból veszi az ihletet, midőn oly gyakran szóldtja Dominusnak
és Kyriosnak az Istent.

A2lsoltárok Isten-képe azonban nem merül ki az Úr egyhangú szélűtga

tásában. A Zsoltánkulcs a Deus és Dominus címszókat. éppen gazdagságuk mí
att, nem részletezi külön. A többi címszó utalásaiból azonban szembetűnik a
zsoltárok Isten-fogalmának gazdagsága. Az ember elámul azon a változatossá
gon, ahogyan e fogalom az -ihlctett szövegekbr.n .kibontakozik és kiteljesedik.
Valóban sehol nincs Isten arcának a zsoltároskönyvéhez hasonló gazdag tük
röződése sem az ősi, sem az új, sem más vallású, sem keresztény imádságokban,
énekekben, vagy imagyűjteményekben.

Ebben a gazdagságban a legnagyobb végletek .kerülnek egymás mellé cso
dálatos egyensúlyban. Isten a végtelen nagy és távoli hatalom, akinek dicső

ségét az egek hirdetik (18. zsolt.), ugyariakkor ott rejtőzik bennünk, létünk
legbensőbb lényegében, ő alkotja az ember szívet (32. zsol t.), ő teremtette és
kormányozza a rnindenséget, ő alkotta a holdat és a csillagokat (3. zsolt. 4.),
előtte tapsolnak a folyamok (97. zsolt.), parancsára fúj a szél (147. zsolt.), be
tölti a földkerekséget élőlényekkel (88. zsolt.) - de arra is gondja van, hogy
megörvendeztessc gyernnekeit tetteivel (91. zsolt.). O a seregek Ura (79. zsolt.),
jobbjával támogatja az. embert (36. zsolt.) - de meg is sanyargatja azt (89.
zsolt.). Megtalálható itt - mintcgy csirajaban - a jézusi Isten-fogalom fő

jegye, az atyaság is. Legerősebben éppen egy messiási zsoltár fogalmazza meg.
"így szólít majd (a Messiás): Atyám vagy nékem, és Istenem, kősziklám, me
nedékem." (88. zsolt. Sik S. Iord.).

A zsoltár-szótár legterjedelmesebb címszava: a terra, a föld. Nyolc oldalt
tölt ki a rá vonatkozó utalások felsorolása. Nyers, de szembetűnő bizonysága
az annak, hogya zsoltáros vallásossága nem valamí életidegen, a világtól el
forduló érzés, hanem nagyon is "földkö2le1ben" jár. A terra - a föld, 239 uta
lásban fordul elő, a caelum - ég, csupán 77-ben. A terra jelenti a föld fel
színét, az ember lakóhelyét, a tájat, a vidéket, országot, általában: helyet, a
világot, a föld .kerekségét, az ég antipólusát. A zsoltáros Istenre függeszti sze
mét, de soha nem feledkezik meg a földről és a természctröl, amely körülve
szí őt. Ott zúgnak e remekművekben a tenger és a szárazföld vizei (52 uta
Iásban), a hegyek (63 helyen), a mezők és pusztaságok. A természet, ahogyan
a szent énekek költői 1Mják, tele van élettel, rnozgással, feszültséggel. "Látta a
tenger és elfutott, - a Jordán hátat fordított. - Hegyek, mint kosok tánco
lának - a halmok, rnint zsenge bárányok ..." (113. zsolt.). Vagy: "Csorognak
a sivatag legelői, - a halmok is örömet öltenek, - A legelők nyájakba öltöz
ködnek - gabonával takaródznak a völgyek, - Ujjonganak és dalolnak min
denek ..." (64. zsolt. - Sík S. ford.).

Nap, hold és a csillagok, hajnal, reggel, dél és esti szürkület, szellő és vi
har, a fűszál és a cédrus, a nád és a pálmafa; mind tud valamit mondaní itt
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Istenről. A zsoltároknak megvan a faunája: bárány, vadkan, rnéh, sas, áspis,
madár, bestia, ökör, sáska, Livaly, kutya, az állatok kölyke, szarvastehén, cet
hal, gólya, galamb, holló, szúnyog, sárkány, ló, fecske, hörcsög, igavonó, tulok,
Ievíathan, csiga, öszvér, légy, juh, pelikán, hal, béka, csúszómászó, kígyó, bika,
gerlice, féreg, vipera. Ugyanígy lehet összeállítani meteorológiáját, flóráj át,
ásványtanát is.

Mindez mégsem [elonti, [hogy a zsoltárok embere csupán csak a természet
gyermeke volna. A zsoltárkulcs második legterjedelmesebb címszava: a populus
- nép. Négy oldalt tölt meg alatta a 140 utalás felsorolása. Hozzá kell ven
nünk a gens - nemzetség címszavát 84 és a generatio - nemzedék szót· 31
utalásával. Ahogyan nem téveszti szem elől a zsoltáros az ember természeti
környezetet, ugyanúgy szüntelen emlegeti szociálrs környezetét is. Közösségí
lény a zsoltárok embere. A közösség szól e szent énekekben Istenhez - vagy
Isten a közösséghez - akkor is, rnikor a szent s:ZiCrzőegyesszám első sze
mélyben beszél.

A teljes embert ölelik fel, teljes testi mivoltában, minden szellemi, lelki,
erkölcsí vonatkozásával. természeti és társadalmi környezetében. Alig van test
rész, amelyet fel ne 'használna szóképeiben és hasonlataiban, rendkívül ele
venné, élettől duzzadóvá téve az ó- és újszövetségi imádság myelvét. Auris 
fül, barba - szakáll, bracchium - kar, caput - fej, capilIus - haj, caro 
hús, collum - nyak, cor - szív, crus - lábszár, cutis - bőr, dens - fog,
digitus - ujj, dorsum - IhM, [acies - arc, genu - térd, qutiu« - torok, hu
merus - váll. labium - ajak, lingua - nyelv, lumbus - ágyék, manus - kéz,
maxilla - állkapocs, medulia - velő, molaris - zápfog, naris :- orrlyuk,
oculus - szem, os - csont, os - száj, palatum - íny, palpebra - szem
pilla, pes - láb, pupilla - szembogár, pugnus - ököl, ren2S - vesék, sanguis
- vér, spiiitus - lélegzet, uber - emlő, uterus - anyaméh, »enter - has;
vertex - fejtető, viscera - belek, mL/tus - tekintet, alkotják :a zsoltárok ana
tórniáját. Ezek a szavak is legnagyobb részt arra szolgálnak, hogy elvont és
tcrmésxetfelettí Iogalrnakat hozzunak ember- és életközelbe.

Például: paipebrae Domini scnlfantur filios homiml7n - az Úr szempillái
vizsgálják az emberek fiait" {10. zsolt.)

A lelki állapotok, érzelmek képeit szinte fel se lehet sorolni a zsoltárok
ból. Hadd említsük meg csak az egy a betűvel kezdődő, lélekállapotokat festő

és jelző szavakat: abhorreo - visszaborzad, abominor - gyűlöl,' acqttiesco 
megnyugszik, iuioerto - figyel, aemulat'io - téltékcnység, aestimo - becsül,
aitectus - hangulat, vonzalom, afjlictfo - gyötrődés, affliga - elcsüggeszt,
amarituda - keserűség, angor - szorongás anirnadverto - észrevesz, animus
- érzület, lelkület, arujustia - gyötrelem, anxietas - félelem, ardeo - lán
gol, attendo - odafigyel, aiiollere anirnum - felemeli a lelkét, ausculto 
fülel, avaritia - lcapzslság, avel'ta - elfordul, avidus - sóvárgó.

Érzelmekkel teli, tetterős, ugyanakkor önmagával, gyarlóságaival viaskodó,
esendő és könyörgő, magasba vágyódó teremtmény, a zsoltárok embere. A
cor - szív 132, a manus - .kéz 116, az opus - mű 66, az inimicus - ellenség
102, a iustitia - igazságosság 71, iustus - igazságos 62 helyen fordul elő a
zsoltárokban. Minden emberi érzés ott lobog szívében: öröm és bánat, boldog
ság és keserűség, bizakodás és csalódás, ellágyulas és harag, áldás és - át
kezódás. Az elvont analizisek kondicionált légkörében meghökkentőnek tű

nik - gyakran fel is róják -, hogy vannak átok-zsoltárok is. Ha az ember
végiglapozza a zsoltárok szótárát és ott rendszerbe szedve látja a zsoltárok
fogalornvllagát, valamiképpen megérti, hogy az embernek ehhez a teljes képé
hez hozzátartozik a legvégletesebb érzelmek kifejezése is.

Az opus - a mű sem üres szólarn a zsoltárok ajkán. Összeállíthatjuk a
zsoltárok foglalkozási listáját, a benne felsorolt rnunkaeszközök jegyzékét is.
Az aedificantes - az építkezők, az .agri - szántóföldek, az arator - szántó
vető, a grex - nyáj, pascua - legelők, épp úgy helyet kapnak a zsoltárokban,
mint az acies - a csatasor, a civitas - város, a venans - vadász, a liber 
a könyv, a iudicium - bíráskodás.
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Valóban, nem fejezhetjük be más megállapítással áttekíntésünket: a zsol
tárok könyve az imádság leggazdagabb forrása, ami valaha is a Szentlélek
kegyelméből ihletett lelkeken át kiömlött. Utolérhetetlen tökéletességű és tel
jességű tankönyve az Istenhez szóló és az Istenről szóló beszédnek. Kimerít
hetetlenül sokat lelhet mondaní vele és általa Istennek az emberről és az em
bereknek az Istenről. Nincs olyan emberi probléma és helyzet, amelynek mé
lyéből ne lehetne a zsoltár szavaival Istenhez felfohászkodni. Nem véletlen,
hogy Jézus földi élete utolsó pillanatáig szüntelen imádkozta a zsoltárokat.

(Sinkó Ferenc)

JEGYZETLAPOK. (Elkésett érv.) Akivel vitatkoztam, közel volt hozzá,
hogy kettéharapjon. "Mindenestül!" - hörögte tajtékzó szájjal. Aztán: "A
babfőzelékből kiszedheted a legyet; de ez olyan főzelék, amit légyestül kell
megenned. Vagy, vagy. Vagy a légy is, vagy semmi !"

Megvallom. nem szeretem a legyet a főzelékben. Semmiféle főzelékben. És
ha egy mód van rá, kiszedern.

Párizsban vettem meg, és Szárszóra menet a vonaton olvastam Mauriac
könyvét, melybe:n elmondja, mit hisz, hogyan hisz. Ce que je crois a címe.
Rögtön, a harmadik lapnál eszembe jutott a vita, meg a főzelék a legyekkel.
És megjelöltem a lapszélen ezt az elkésett érvet; végtére sosem árt elgondol
kodni azon, amit Mauríac mond (bár lehet, hogy ellenfelern Mauriac ortho
d. xi áj át is épp oly dühösen kétségbe vonná, mínt abban a bizonyos vitában az
e.iyémet). Nos, idézem Mauriacot:

"Szó ami szó: nem mondhatnárn, hogy önmagáént szeretem a katolikus
egyházat. Ha nem hinném, hogy az örök élet ígéi nála vannak, a legkevésbé
sem csodálnám struktúráit, rnódszereít, és történelmének jónéhány fejezetéről

megvolna a véleményem. Legelviselhetetlenebbnek az albigensek ellen viselt
keresztes hadjáratát tantom. Mindig élt bennem a meggyőződés, hogy őseírn

kőzül, akik Ariége...ből valók, néhányat élve elégettek. Ebből a szempontból
nézve, szöges ellentétben állok az Action Francaise elszánt híveivel, akik nem
hiszik ugyan, hogy az Egyház az igazság Ietéteményese, csodálják viszont, rnínt
intézményt. Az én szememben az Egyház, részben éppen hibáival, sértetlenül
megőrizte a rá bízott kincset; nem az a döntő számomra, hogy kodíf'íkálta,
katalogízálta, meghatározta, valarnível rnerevebben is, mint szeretnénk; hanem
az a fontos, hogy megőrizte, és hála az Egyháznak, az Ige eljutott hozzánk,
nem mint emlék, nem mint valami, amire visszagondolunk, hanem mínt élő

és hatékony valóság: - Bűneid meg vannak bocsátva. - Ez az én testem,
mely értetek adatilk."

Tehát nem mindenestül. Hanem lényegestül.

(Amit szabad Jupiternek.) Még az is ismeri a közmondást, akinek nincs
klasszikus múveltsége: Quod licet Jovi ... Vagyis amit szabad Jupiternek, azt
nem szabad az ökörnek.

Ha egy magyar írónak eszébe jut darabját nem az időrend legeslegelején
kezdeni, a kritikusok keményen megróják "modernizmusáért". Ha Jonesco a
végén kezdi a darabját, és Becket a fejük tetejére állítja szereplőít, ugyanazok
a Icritíkusok újjongva ünneplik a sablonokat fölrúgó merészséget. Ha egy ma
gyar író darabjában a hősök nem rontanak nyílt szinen egymásra és nem bo
csátkoznak ádáz pörlekedésbe, a kritikusok szemére vetik, hogy műfajt tévesz
tett és nincs benne dráma. Ha Wilder elmondatja hőseivel megható élettör
tenetüket s eszébe sincs drámát csiholni a színpadon, ugyanazok a kritikusok
könnyes szemmellelkesednek, hogy végre megjelent a deszkákon a Iíra és a
költészet. Ha egy magyar író fonákjára fordítja a történelmet, anakronizmus
sal vádolják és realizmust kérnek számon rajta. Ha egy Dürrenmatt csinálja
ugyanezt, magasztalják tiszteletlen szellemességét, éles szatíraját és rnerész
szimbolíkáját.

Megannyi Jupiter. Mí, magyar írók viszont, úgy látszik, mindnyájan ökrök
vagyunk.

Vagy lehetséges volna, hogy mégis a krítíkusokban van a hiba? (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla

Főv, Nyomdaip. V. 5. 6643-63, - F. v.: Pege János



SZERKESZTŐI üZENETEK

Olvasóink és levelezóin1c Iigyelmét felhívjuk, hogy lapunk postafiók száma
augusztus l-ével megváltozott. A Vigilia új címe: Bp. 5. Postafiók 195.

Asztrológia. - Az egyház mindenféle ún. "jósIást", legyen az a Iegprirni
tivebb kártyavetés vagy a legbonyolultabb horoszkóp, elitél és babonaságnak
tart. Ezen az álláspontján nem is változtathat. Különben fel kellene adnia
egyik leglényegesebb tanítását, amely az ember szabadakaratát állítja. Ha
életünk folyásának, sorsunknak minden fordulata akár "a csillagokban", akár
más természeti adottságoíoban előre meg lenne írva, megszűnnék az ember er
kölcsi felelőssége cselekedeteiért. Ennek megfelelően, az erkölcstan tanítása
szerint, súlyos bűnt követ el az a katolíkus, aki akár maga jósol, akár jósoltat
magának és ebben a jósiásbml babonásan hisz. Természetesen nem esik ilyen
súlyos megítélés alá, ha valaki csak mintegy játékból és a szükséges belső

fenntartásokkal foglalkozik a dologgal. így is veszélyes és a hivő katolikushoz
méltatlan játék azonban. Ennyit a kérdés erkölcstani vonatkozásalról. Abban
'talán igaza van ÖDnek, hogy nem szabad míndenkit, aki tenyérból jósol vagy
horoszkópokat készít, eleve és fenntartás nélkül rosszhiszemű és tudatos csa
lónak tekinteni. Az is igaz, hogy az ilyen jóslatok néha bámulatosan "bevál
tak". Ezekben az esetekben azonban mindíg meg kellene vizsgálni,hogy az
előre megmondott esemény bekövetkezése nem volt-e mindenképpen szükség
szerű, A természet tele van olyan törvényszerűségekkel, amelyek az esemé
nyek folyását szabályozzák. Nem kell különösebb jóstehetség ahhoz, hogy va
laki "megjósolja", hogy a földobott kő a földre fog esni, hogy az elvetett búza
szemből búzaszál fog kinőni. A természetbúvárok bonyolult kémiai és fizikai
folyamatok eredményét látják előre. Hasonló törvényszerűségek alélektanban
is vannak. Ha ismerünk egy ingerlékeny, hirtelen haragú embert, nem nehéz
előre megmondani, hogy mitől fog dühbe gurulní. Vannak mármost" különös
érzékenységű emberek, akik ún. telepatikus képességgel vagy nagyon jó intu
icióval rendelkeznek, és annak segítségével mintegy "belelátnak" a másik em
ber lelkébe. Nemcsak lényeges jeHemvonásait ismerik föl, hanem ráéreznek
tudatalatti vágyaira és szorongásaíra is. A telepátia jelenségeit világszerte ta
nulmányozzák a pszichológusok. Az ilyen képességekkel rendelkező ember,
különösen ha nincs megfelelő müveltsége, könnyen hajlik arra, hogy éppen az
említett vágyakat és szorongásokat, esetleg öntudatlanul is, mint bekövetke
zendő eseményeket a jövőbe vetítse. És nyilván nem fog nagyot tévedni, ha
az erős akaratú, magabiztos, optimista kedélyű embernek vágyai, a kesernyés,
csüggedésre hajlamos, pesszimista embernek félelmei bekövetkezését jósolja
meg. A telepatikus képesség kiterjedhet csírajukban már meglévő. de tüne
tekben még nem mutatkozó betegségek felismerésére, valamint olyan külső

kör-űlmények, események meglátására, amelyek a jóslás alanyával kapcsola
tosak, de ő még nem tud róluk. (Például fölöttesei elhatározták már előlépte

tését, külföldi kiküldetését stb. Elég, hogy valaki egy-két ilyen eseményt előre

megmondjon és máris biztosítva van a "jós" hitele. Nyilvánvaló, hogy a "si
keres" asztrológusoknál is, hacsak nem véletlen koincidenciákról van szó, az
intuitív vagy telepatikus képességekben kell keresnünk a siker magyarázatát.
Mert tudományosan nem lehet az asztrológia állításaít igazolní. Az igaz, hogy
ez a "tudomány" úgyszólván egyidős a kultúrát kialakító emberiséggel. De ne
felejtsük el, hogy az asztrológia mindenütt a ptolemaeusi, azaz geocentrikus
világképen alapult, amely a földet tekintette a világegyetem kőzéppontjának.

Abban a szemléletben mégcsak elképzelhető volt, hogy a föld körül keringő

csillagvilág valamiféle hatást gyakorol a földi történésekre, vagy - mint az
asztrológia egy másik iránya állítja - bizonyos harmonikus egyezéseket mu
tat. Kozmikus sugárzás ugyan van, azt kimutatta a természettudomány, de az
ún. állatégöv csíllagképeiről, amelyeknek az aszteológíában döntő szerepük van,
ma már tudjuk, hogy csak optikai, látszat egységek és semmiesetre sem koz-
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mikus. mégkevésbé hatás-egységek, hiszen egyes elemeiket fényévezredek vá
lasztják el egymástól. Azonkívül ma már a helyzetük is megváltozott. Kr. u.
150 .k ör ül még nagyjából megfelelt a hagyományoknak. ma azonban az a hely
zet, hogy a "Kos" jegye például a ..Halak" csillagképével esik egybe. tehá:
a Kos jegyében születetteket asztrológiai szempontból "hal-embereknek" kel
lene tekinteni. Értelmi érvekkel persze nehéz az asztrológíában hívőket meg
győzni. hiszen végül mégis csak egy babonaságról van szó, és a babonaságnak
egyik legjellemzőbb is mérve, hogy nem igényli az értelmi alátámasztast. hanem
rnímdenestül az irracionálisba kapaszkodiJk. Katolikus embernelk azonban soha
nem szabad megfeledkeznie egyházának arról a döntően fontos tanításáról.
hogy semmiféle eseményt, amely az ember szabadakaratú döntésétől függ, em
ber előre nem láthat és nem jósolhat meg.

Athos. - Az Athos hegyi szerzetes köztársaság kezdetei a Kr. u. nyolcadik
századra nyúlnak vissza. Ekkor telepedtek le a festői hegyvidéken az első re
mete szerzetesek. akik eleinte barlangokban és magányos kunyhókban laktak.
880-ban épült az első kolostor. amelyet azután sok más követett. Akiiemeedik
század végén már olyan nagy számban éltek az Égei tengerbe nyúló félszige
ten a szerzetesek, hogy közös ügyeik rendezésére alkotmányfélét kellett lét
rehozniuk. A nagy kelet-nyugati hitszakadáskor az Athos hegyi szerzetes kő

zösség, már csak a keleti liturgiához való elkötelezettség folytán is. az ort
hodoxiahoz került. de sajátságos önállóságát és autonómiáját mindmáig meg
őrizte. Ma mintegy 3000 szerzetes él az Athos hegyen köztársaságot alakítva.
Jogi helyzetüket az 1923-ban kötött lausannei szerződés szabályozza. Ennek
értelmében Görögország protektorátust gyakorol a szerzetes köztársaság fö
lött. tiszteletben tartva önkorrnányzatát. Görögország csak a külügyeket intézi
és egy posta-o vám-, és Idegenforgalmi rendőrkirendeltséget tart fenn a he
gyen. Az egyéb ügyeket a görög állam és a kis köztársaság között államszet
ződés szabályozza.

T. E. Szombathely. - Abban igaza van, hogy az egyház is elítéli a túlzásba
vttt testkultuszt, tehát azt. ha valaki a szükséges és egészséges testápolásori
túlmenően Iog lalkozik testének szópítgetésével és úgyszólván mínden figyel
rnét erre fordítja. De egyoldalúsága miatt itélí el ezt a magatartást, és nem
azért. .mert a testre irányul. A testben a rossz principiumát látni manicheus
eretnekség lenne. A test nem "börtöne a léleknek". rnint ön helytelenül írja.
és nem is ",mi'nden bűn forrása". A bűnök ,.ősatyjának", - ahogy a szent
írók nevezik -. a gőgnek például semmi köze sincs a testhez. Az embert Isten
gondolta el és teremtette testi lénynek és el sem képzelhető másnak. Az em
beri lélek csak a testben és csak a test által tud megnyilatkozni. A test nagy
méltóságára mi sem jellemzőbb, rnint hogy az Isten fia is magára öltötte. Ova
tosak legyünk tehát ezekben a kérdésekben a Iogabmazással. Aki a test kul
tuszát túlzásba viszi, nem azént híbázík, rnert a testével foglalkozik, hanem
- mint Haring is hangsúlyozza - azért. mert túl sokat foglalkozik önma
gával. De ugyanígy hibába esne az is, aki kizárólag öncélúan foglalkoznék lel
kének kíművelésével, megfeledkezve a mások iránti szeretet mindent meg
előző parancsáról. Ennek a iizeretetnek pedig, rnint tudjuk, testi és lelki cse
lekedetei egyaránt vannak.
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