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Juhász Péter

AZ EGYSÉGES MAGYAR RITUALE
A GYAKORLATBAN

Folyóiratunk múlt évi júliusi számában Radó Polikárp professzor
nagyszabású tanulmányban foglalkozott, annak megjelenése alkalmából,
az egységes magyar ritualéval. Méltán állapította meg, hogy sokaknak
évtizedek óta várvavárt óhaja teljesedett ezzel a liturgikus könyvvel,
amely az egész magyar katolikus egyházra kiterjedő érvénnyel tartal
mazza a szeatségek és szentelmények liturgiáját, kivéve a papszentelést,
amely a főpapi szerkönyvben, a pontifícaléban van meg. S valóban, jól
eső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy végre mi is a népnyelvű ritualéval
rendelkező nemzetek sorába emelkedtünk. Indokolt volt tehát a püspök
kari körlevél örvendező hangja is, amellyel az új rítuslét útjára bocsá
totta. Az életbeléptetés óta eltelt hónapok lelkipásztori tapasztalabai azon
ban azt mutatják, hogya Collectio Rituumnak kimagasló értékei mellett
vannak bizonyos fogyatékosságal is, amelyeket a sikeres használhatóság
érdekében orvosoini kellene.

Nem kétséges, hogy az egységes ritualé szerkesztői ígen nagy szol
gálatot tettek a magyar katolicizmusnak. Az előtte használt magyaror
szági rítualék utoljára a századforduló körül jelentek meg, azóta már el
is koptak s annyi idő alatt a tartalmuk is eléggé elavult. A második vi
lágháború előtt és alatt kiadott Vezérkönyvek és Praeoratorok csak rész
ben tudtakenyhiteni a lelkípásztorok gondjain. Közülük a legtöbbet igérő

liturgikus könyv a csanádi egyházmegye számára és használatára 1943
ban kiadott Manuale Liturgicum volt, amelyben már a mai követelmé
nyékhez is igazodó újszerű keresztelést, mintaszerűen rövid édesanya- és
menyasszonyavatást, könnyen áttekinthető betegellátó részt és mai szö
vegezésű esketest találtunk. Ebben a szertartáskönyvben már ügyesen
megváltoztatták a régies kifejezéseket is. A külf'öldön jól bevált módosí
tások mellett természetesnek vették, hogy alapul csakis a nálunk addig
használt rítualék szolgálhatnak. Ennek az eléggé nem méltányolt, jobb
sorsra érdemes könyvnek azonban egyetlen nagy hibája elegendő volt
ahhoz, hogy lerontsa értékét. A házasságkötésnél ugyanis a magyar sajá
tosságnak számító és így el nem hagyható ősi eskütevésnek nem találtak
megfelelő helyet.. A szertartás végéről egészen az elejére tették, ahol a
megerősítő jellegű eskü elveszítette értelmét. Ez a különös sorrend sem
logikailag, sem Lélektanilag nem bizonyult szerenesésnek.

Közben a külföldön mindenfelé figyelemre méltó kezdeményezések
történtek. A hozzánk földrajzilag olyan közel eső osztrákok például évti
zedekkel előztek meg mínket, A linzi egyházmegye ugyanis már 1929-iben,
a <bécsi főegyházmegye pedig 1935-iben kért és kapott engedélyt Rómától
a mi mostani új rituálénikihoz sokban hasonló kétnyelvű Collectio Rituum
kiadására. Az amerikai angol nyelvű katolikusok már 1926~ban kaptak
hasonló nyelvi engedményt, sőt az 1947-es kiadású zsebrítualéjukban már
a pirosbetűs magyarrázó szöveg is teljesen angol volt. A többi nemzet is
hasonló módon igyekezett közérthetővé tenni a latin szertartásokat és
ezzel egyidőben arra is törekedtek, hogy a híveket is mínél jobban bele
kapcsolják a liturgiába. A Mediator D.ei enciklika által nyújtott lehetősé

gekkel élve szinte versengve jelentek meg a különféle népnyelvű rituálék.
Nálunk viszont csak egyéni kezdeményezések történtek, amelyek egységes
irányelvek hiányában egyéníeskedéssé fajultak. Erthető tehát, !hogy a
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lelkipásztorok nagy többsége szinte türelmetlenül várta már az egysé
ges magyar nyelvű rituálét, amelynek hiánya erősen hátráltatta az egyre
körülményesebbé váló lelkipásztori teendők végzését. Ez a rituale meg is
született tavaly, s örömmel is fogadtuk, annak ellenére, hogy nem az az
alkotás, amelye.t véglegesnek tekinthetnénk. Lényegében ugyanis csak a
német ritrualé módosított, magyar nyelvre átültetett változata, így pedig
- éppen a népnyelvű rituálék számára érvényes irányelvek alapján 
csak mint próbakönyv jöhet számításba és csupán ,á végleges magyar
ritualé megjelenéséig maradhat érvényben. Mondanom sem kell persze,
hogy még ebben a formában is igen fontos hivatást tölt be liturgikus éle
tünkben. Megszüntette a rituale-hiány problémáját, a magyar nyelv hasz
nálatával közelebb hozza híveinkhez a szertartásokat, elősegíti a litur
gikus rnegujhódásfés utat mutat a végleges megoldás felé. Mi, lelkipász
torok, igyekszünk is azt a lelkek javára gyümölcsözően felhasználni.

Ideiglenes megoldás

Az új rituale ideiglenes volta kitűnik magából a római jóváhagyás
szövegéből is, mert az engedély csak "perdurantibus hodiernis circum
stantíis" (a mai körülmények fennállásának tartamára) szól. Annál in
kább indokolt ez a megszorítás, mert a II. vatikáni zsinat egyik legfőbb

alapelvként mondta ki, hogy "a liturgiát a népek lelkületéhez és szoká
saihoz kell alkalmazni", ez a rituale viszont, mint fordítás, nem a magyar
lelkületet és magyar szokásokat tükrözi. A zsinat másik liturgikus alap
elve szerint sem tekinthetjük véglegesnek az új ritualét. Eszerint ugyan
is ",a liturgikus könyveket néhány éven belül újra ki kell adni ... Az
alapelv a könyvek megváltoztatásánál az legyen, hogy az egészséges ha
gyományok figyelembe vétele mellett a haladásnak is út nyíljék". A zsi
nat befejeztével tehát számolnunk kell még a míntapéldánynak, a Rituale
Romanumnak megváltoztatásával is,ehhez igazodva pedig feltétlenül
módosítani kell majd a zsinati határozatok alapján a népnyelvü ritualé
kat, így a miénket is.

Azzal, hogy az új rituale készítésénél nem a nálunk eddig használt
rituálékat vették, sőt nem is a Rituale Romanumot vették alapul, hanem
a német rrtualét, maguk a szerkesztők is kifejezésre juttattak, hogy nem
önálló mű- alkotása volt a céljuk, amelyet véglegesnek szanhattak volna.
Átvették ugyanis a német rituálé felépítését, pontosan követték beosz
tását, hűen megtartották a könyv külső formátumát, még a címlapját és
betűinek nagyságát, típusát is. A külső forma mellett, némi módosítás
sal, átvették a német rituale csaknem teljestartaImát is, apirosbetűs

magyarázatokkal együtt. A legszembetűnőbb ez 'a betegellátásnál, mert él

betegellátó rész egészének átvételével még a német ritualé nagy szerke
zeti hibáját is átvették. A ritualénakc.saknem egyharmadát lefoglaló.
ekkora terjedelemben mindenképen különálló könyvbe kívánkozó beteg
ellátó rész ugyanis már a német ritualéban is felborította, s nálunk is
felborítja a könyv szerkezetí egyensúlyát, amellett terjengősségévelmind
kettőből kiszorította a "Benedictionale" részt is. Ennek tudhatjuk be a
mi csaknem 800 éves temetési forrnánk megszüntetését és helyébe a né
met életviszonyokhoz igazodott temetési mód erőltetett átültetését is.
Fájdalmas számunkra ez a változtatás, mert azt jelenti, hogy fel kellene
áldoznunk ősrégi, a németnél köztudottan jobb, liturgiatörténeti szem
pontból pedig összehasonlíthatatlanul értékesebb, már a Pray-kódexben
is két változatban szereplő temetési formánkat. Még szerencse. hogy né
hány módosítással - így a sírnál Simeon énekének ügyes alkalmazá-
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sával - a rituale szerkesztői valamit javítani tudtak a német temetési
mód egyhangúságán.

A RituaLe Romanummal és a népnyelvű ritualékkal való összehason
lítás azt bizonyítja, hogy szinte valamennyi szertartás túlságosan elhúzó
dik, amit főleg a sok magyarázó szövegnek tulajdoníthatunk. A francia
álláspont szerínt a szertartásoknak a népnyelvű rituálékban már annyira
közérthetöknek kell lenniük, hogy ne legyen semmi szükség közbeeső

magyarázatra. Ennek megfelelően a francia ritualéban nem is találunk
ilyesmit. A német rituaIéban már vannak közbeeső magyarázó mondat
kák, de csak kevés helyen, és azok is nagyon rövidek, rnintaszerűen tö
mörek. A mi ritualénk viszont szinte határt sem ismer e téren. Többnyire
felhigít ja a német riualé frappáns magyarázatait, például a keresztelés
nél több mint a Jiatszorosára. A mi r itualénk az egyetlen, amely a ke
resztelésnél két allokuciót is alkalmaz: az elején és a végén is. így azután
a rní keresztelésünk - és hozzá hasonlóan több más szertartásunk is 
csaknem kétszerese lett a Rituale Romanumban közölt és a többi nép
nyelvű ritualéban is található szertartásnak. A mi rituaIénkban például
20 oldal terjedelmű ugyanaz a keresztelési szertartás, amely a német ri
tuáléban elfért 13 oldalon. Kívánatos is lenne, hogy minél előbb lássunk
hozzá a szükséges rövidítésekhez, mert különösen a keresztelést - mivel
többnyire vasárnap van és sokszor még avatással is bővül - a nagyobb
létszámú plébániákon és még inkább a vasárnaponként több helyen is
míséző-prédíkáló-gyóntatő, filiakra járó lelkipásztorok képtelenek az elő

írás szerint "Lassan, áhitatosan és méltóságtelj esen" végezni.
Végül az új rituale partikuláris jellege is kiütközik. Eredetileg

ugyanis csak egy egyházmegye számára, annak adottságai és lehetőségel

szerint készült, Rómába is mint ilyent terjesztették fel, amikor pedig
országos jelleget adtak neki, elmaradt a kellő átdolgozás.

Már az eddig előadottak is eléggé alátámasztják azt a meggyőző

désünket, hogy az új ritualé máris jelentős módosításra szorul, később

pedig teljes átdolgozast kíván. A rnódosítások szükséges voltát és sür
gősségét színte napról-napra érzi minden lelkipásztor. Az ésszerű módo
sítások egész sorának szükséges mívoltát bizonyitja a három f'őegyház

megvei hatóság intézkedése is. Az esztergomi érseki főhatóság 1962. no
vember 30-án 9 oldalnyi teljedelmű útbaigazítást adott a papságnak
"Lelkipásztori direktivák és rubrikális eligazítások a Collectio Rituum
mal kapcsolatban" címmel. Ezt 1963. május 15-én újabb körlevél követte,
amely az előző útbaigazításokat is magában foglalva, főleg a körmene
tek szertartásaiho z nyújt értékes eligazításokat. A Kalocsai Főegyházme

gyei HivataLos KözLemények színtén terjedelmes rendelkezést közöl 1962.
november 27-i keltezéssel "Utasítás a Collectio Rituumhoz" címmel. Az
egri érseki főhatóság pedig az érseki tartomány lelkipásztorainak kéré
sére a temetési szertar-tás életbeléptetését függesztette fel egy időre. Ezek
az intézkedések azonban nem mindenütt érvényesek és a rituale haszná
lata közben felmerült nehézségek kiküszöbölésére nem is elégségesek.
Egységes és mindenre kiterjedő, áfogó jellegű, az egész országra szóló
útbaigazításra volna tehát szükség, A partikuláris intézikedések ugyanis
azt a veszélyt hordozzák magukban, hogy egymásnak ellentmondanak.
Csak egy példa erre: az esztergomi főhatóság nagyon helyesnek és dicsé
retesnek nyilvánítja, hogy ".a násznagyok is tevőleges szerephez jut
nak" esketésnél a feszület tartásával, a kalocsai körlevél viszont nem he
lyesli ezt: "A feszületet, amelyre az esküt teszik, a pap tartsa és ne a
tanuk."

új.a:bb, végleges rituale kiadására a zsinat befejeztéig nem is gon-
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dolhatunk, arra csak a zsinati határozatok alapján módosítandó Rituale
Romanum megjelenése után kerülhet sor. Tétlenek azonban addig sem
lehetünk. A jelenleginél jobb, megfelelőbb és tökéletesebb rituale meg
jelenéséig a lelkipásztorok megértő türelmére és segítő közremüködésére,
a szakemberek összefogására és további áldozatos munkájára, valamint
az ordináriusok újabb útbaigazításaira és bölcs irányító tevékenységére
van szükség,

Az új rituale jelentős értékei

Az új rituale elsősorban azért lett nagy jelentőségű számunkra, mert
megjelenésével mi is a népnyelvű ritualéval rendelkező nemzetek sorába
emelkedhettünk. A CoUectio Rituum sok évtizedes hiányt pótol és lehe
tőséget ad a korszerű Ielkipásztonkodás kialakítására, aminek egyik leg
főbb akadálya eddig a népnyelvű ritualé hiánya volt. Nagy öröm szá
munkra, hogy végre a mi anyanyelvünk i:s a liturgia hivatalos nyelve lett.
Szertartásaink ezáltal közérthetőkké váltak, híveink számára nagyobb
lehetőség nyílt a bekapcsolódásra, Nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk azt sem, hogya népnyelvű ritualék közül elsőnek a mi új r itualénk
ban érvényesültek egészségügyi és esztétikai szempontok, mert Róma ín
tenelóinak megfelelően a mi rituálénkból már teljesen kimaradt keresz
teléskor a nyál és hamu használata.

Igen sikerült a keresztelés szertartásának szerkezete és helyénvalók
az alkalmazott módosítások is. Szerintem csupán az allokucíók és főleg a
közbeeső magyarázó szövegek kívánnak Ierövidítést, A szertartásban sze
replő exorcizmust hír szeririt maga a zsinat szándékozik egészen leegy
szerűsíteni. Az új ritualé találta meg a legjobban megfelelő helyet az
édesanya-avatás számára is, annak a keresztség utáni közlésével. Azért
ésszerű ez a francia, német és egyéb ritualékban még nem látható kez
deményezés, mert manapság az avatás legtöbbször a kereszteléshez kap
csolódik, vagy teljesen el is marad. Még jelentősebb az a tény, hogya
bérmálási szertartást a mí ritualénk közlí először a nép nyelvén, A többi
rituáléban ez teljesen latinul van. Ezzel a kezdeményezéssel is bekerül
tünk a ritualék történetébe. Erre meg is van a különleges jogcimünk,
mert adatunk van arra, hogy Mátyás király elődei alatt Magyarorszá
gon az ősi magyar liturgia szerínt a püspök a nép nyelvén szolgáltatta ki
a bérmálás szentségét. Róma részéről jelentős engedmény számunkra,
hogyabetegellátással kapcsolatban a pápai áldás szövege a mi rituálénk
ban jelenhetett meg elöször a nép nyelvén. Eddig a pápai áldás lényegé
hez és érvényességéhez tartozott, hogy azt latinul végezzék. Az új eske
tési szertartás feltétlenül jobb, mint az előbbi volt. Bár itt már bőveb

ben akad javítani való, rnert eléggé terjengős és ezerkezetileg sem egy
séges. Helyes, hogy az esketésnél tevőlegesebb a jegyespár szerepe. Az
pedig ikülönősen dicsérendő, hogya tanúkat is tevőlegesen belekapcsolja
az eskütételnél. Éppen az ősi magyar liturgiának volt meg az a sajátos
sága, hogy a különféle szertartásoknál sok lehetőség nyílt az aktív bele
kapcsolódásta. Ezen a téren egyébként még sokat meríthetnénk ősi lítur
giánkból. A menyasszony-avatás szertartása példásan rövid és tartalmas.
Nagyon helyesen tekintettel voltak arra, hogy az az esketéshez kapcsolo
dik, tehát csak rövid lehet. Hasonlóképpen kellene eljárnunk a kereszte
léshez kapcsolódó édesanya-avatásnál is. A "Processionale" rész sok ér
tékes elemmel gazdagodott. Ez a rész azonban még átfogóbb kidolgozast
kíván, és pedig az ősi liturgia figyelembe vételével.

Örömmel állapíthatjuk meg tehát, hogy az új rituale szerkesztői sok
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olyan nagyszerű újítást és szerenesés módosítást alkalmaztak, amelyek
beleikerülnek a ritua:lék történetébe és elősegítik népünk vallási megúj
hódásat is. A készségesen engedélyezett újítások azonban azt is bizonyít
ják, hogy Róma - jobban ismerve és becsülve múltbeli liturgikus érté
keinket és szerepünket. mint néha mi magunk - komoly szerepet szán
nekünk a kezdeményezések területén.

Lelkipásztorok észrevételei

A kétségtelen fogyatékosságok okait kutatva mindenekelőttarra kell
gondolnunk, hogy az új rituale előkészítésébe nem vonták be kellőképen

a lelkipásztorokat. A szerkesztők így éppen azok közreműködésétnélkü
Iözték, akik számára a rituale íródott, s akik segítő és ellenőrző tevékeny
ségükkel a legértékesebb szolgálatot teheték volna. Minden bizonnyal he
lyesebb lett volna, ha a szerkesztők segítségül hívják a lelkipásztorok szé
leskörű tapasztalatait, felhasználják azok elgondolásait és észrevételeit;
tájékoztatják őket a munka menetéről, hozzászólás végett közreadják az
egész ritua1é-tervezetet és ennek alapján öntik azt végső formába. Az
sem ártott volna, ha az elkészült művet az életbeléptetés előtt kiadják
az ország különbőző pontjain próbahasználatra, vagy eleinte csak ott lép
tetik életbe, ahol a sikeres használathoz minden szükséges előfeltétel biz
tositva volt.

A lelkipásztorok beikapcsolására természetesen még mindig van mód
és lehetőség. Mindenek előtt meg kell ismerni a lelkipásztorok vélemé
nyét az új ritualéról. Meg kell tudni, hogy milyen módosításokat aján
lanak eddig szerzett tapasztalataik alapján. Az egri érseki tartományban
például áZ őszi esperesi kerületi gvűlések anyagának feldolgozásával
máris világos képet kaptunk az érsekséghez tartozó 43 esperesi kerület
441 plébániáján működő lelkipásztorok álláspontjáról. Nem vitás, hogy
ha összegyűjtenékaz egész ország papságának a véleményét. akkor a leg
megbfzhatóbb eligazítást és a legjobb alapanyaget nyerhetnőka végleges
rituálé elkészítéséhez.

Annak ígazolására, hogy a rituálé-készitésnél a múltban is megvolt
a lelkipásztorok számára a beleszólási Iehetőség;érdemes tanulmányozni
a régebbi rituálék keletkezését. Tekintsük csupán a legutolsó, 18g8-as
Egri Rituale kiadásának körülményeit. Samassa József bíboros, egri érsek
10 tagú vegyes bizottságet nevezett ki teológus szakemberekből és gya
korlati lelkipásztorokból. Ez a bizottság az előkészítő munkálatok elvég
zésére és a munka irányítására a Isaját kebeléből 3 tagú vezetőséget vá
lasztott. A vezetőség által elkészített tervezetet a 10 tagú bizottság ala
posan megtárgyalta és a szükségesnek vélt módosításokkal együtt meg
küldte minden esperesnek, hogy a kerületi gyűléseken vitássák meg azt
részletesen. Ezáltal rninden lelkipásztor hozzászólhatottés minden javas
lat, ötlet és elgondolás a bizottság elé került. Ezeket a legkülönféléhb ja
vaslatokat további hozzászólás végett az Ettri. Főegyházmegyei Közlöny
ben is közzétették, sőt a fontosabb elzondolásokat még a budapesti Ma
gyar Sionban is nyilvánosságra hozták. Az éveken át tárgyalt rituale
vitaanyag aztán egy 536 oldalas könyv alakjában 1S megjelent és újabb
érdekes hozzászólásokat eredményezett. Az ilyen formában előkészített

új Egri Rituale csak az előbb említett könyv megjelenése után hat év
vel került nyomdába, amikor már minden vitás kérdésben megegyeztek.
Ebből az 1898~ban megjelent, nagy formátumú, 680 oldalas ritualéból két
év múlva - a lelkipásztorok kívánságára - még egy kivonatos Manuale
Rituum is megjelent 292 oldalnyi terjedelemben.
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úgy gondolom, hogy az esztergomi, kalocsai, veszprémi és gyori ri
tualék története is sok értékes útbaigazítással szolgálhatna számunkra.
Az utolsó Esztergomi Rituale kiadása előtt például komoly viták folytak
az úrnapi és feltámadási körmenet és általában az Oltáriszentséggel kap
csolatos szertartások körül.

Annyi máris bizonyos, hogy az új rituale dallamai és énekszövezeí
nem alkalmasak arra, hogy helyet kapjanak a végleges ritualéban. "ÁI
talában gyengéje ennek a könyvnek minden közölt dallama ... A közölt
dallamok gyerekesek és könnyen nevetségessé válhatnak" - állapították
meg az egyik papi koronán. Egy másik kerület papja pedig' így fogal
mazza meg kifogását: "Egyházunk sok nagy értéke között szinte az elsők

között foglal helyet a· gregorián dallam, még nem katolikus szakértők

között is igen sok annak rajongója, miért nem használjuk fel azt lelkek
hódítására ?"

A szakemberek egyike így vélekedik a dallamanyagról : "Aki ezeket
költötte, nem tudta, hogy terc-váltó szerikesztés az európai népek zené
jében egyedül a szlovák nép zenéjében jellegzetes. Innen került bele
nyilván egy-két terc-váltó dallam a magyar népzenébe. Ilyen terc-váltó
sorra emlékeztet a keresztjáró napokra készített antifona-ének. Ilyenféle
a búzaszentelésre készült dallam is. Azt hiszem, kár volt ilyennek csinál
ni. Maguk a dallamok különösebb értéket nem mutatnak fel. Eléggé
szimplák, átlagosak. Formájuk miatt közelebb állanak a népdalokhoz,
mint a mintaképhez, a gregoriánhoz. Előadásuk sokat javíthat rajtuk. de
rossz előadásuk megbotránkozást is okozhat." Az énekszövegek tartal
milag' bőbeszédűek, igen-igen halvány, erőtlen, költőletlen visszhansriai
csupán a patinás és kevés szóval is sokat mondó liturgikus szövegeknek.
Formailag pedig - ha lehet - még gyengébbek. Ütemezésüle igen gV'lk
ran hibás, a rímek egyhangú ragrímek, nem méltóak a szerit szöve-rhez.
Bizonyításul szinte valamennyi éneket idézhetném. Találomra felütöm a
288. oldalt:

Jézus mondja: I kérjetek I kérjetek!
Hogy Atyám meg- I hallgasson! titeket,
Hogy örömet, I igazat I Leijeiek;
Kegyelemmel I örökre I teljetek!

S egy lappal hátrább:

A pogányok I hatalmát I alázd meg,
Az eretnek I tévtanát I törjed meg.
Hogy hozzád, jó I Pásztorunk I térjenek,
Egyházadat I oltalmazd, I védjed meg.

Sajnos, e fajta példákat bőven idézhetnénk. Az új Collectio Rituum
átdolgozásának szükségességét igazolja a benne található sok rossz hang
zású és magyartalan kifejezés is. íme mutatóban néhány iközülük: A 21.
oldalon: ... ne merészeld átokkal sujtott sátán sohase megsérteni ... A
31. oldalon: ... Vedd a fehér ruhát és vidd mocsoktalanul ... A gyer
mektemetés egyik énekszővege a 234. oldalon:

Elköltözött, hogy a gonosz
Meg ne rontsa elméjét,
És az álnok ősi ártó
Ne tévessze meg a lelkét.

Ide sorolhatjuk a zsoltárokkal kapcsolatosészrevételeket is. "A zsol
tárok, bármilyen szépek is, magyarul vonzóari visszaadni azokat nagyon
nehéz. .Feleséged, mint dús szőlőbokor... fiaid, mint olajfasarjak .. .' ki-
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fejezések (127. zs.) ezért váltanak ki mosolyt még a katolíkus násznépból
is." Hasonló a helyzet a menyasszony-avatásnál is: " ... Megsokasít az Úr
benneteket, titeket s fiaitokat." Napjainkban, amikor az emberek külön
álló országként ismerik Izraelt, nem a legsikerültebben hangzik, hogy a
Magnificatban (57. o.) és a 113. zsoltár éneklésénél (187. D.) Izrael fel
karolásaért imádkozunk." Ezt a nyilvánvaló disszonanciát az esztergomi
főhatóság is észrevette érs a Magnificatnál rendeletileg kijavította.

A papi koronák feldolgozott anyagából kiragadott fenti idézetek is
tanúsítják, hogy a lelkipásztorok valóban komoly segítőtársai lehetnek a
rituale-készítőknek.

Helyes alapokon

Meggyőződésem, hogy a magyar népnyelvű rituale készítéséhez biz
tos alapnak a nagymúltú Esztergomi Rituale kínálkozik, amely a magyar
mentalitásnak megfelelően, a mi adottságaink szerint alakult ki hosszú
évszázadok folyamán. Jelentős segítséget' jelentenek hozzá a többi egy
házmegyében eddig használt ritualék is. Mintának a Rituale Romanumot
illik elfogadnunk, ahhoz kell igazednunk. Felhasználhatjuk a különféle
népnyelvű rituálék anyagát is és tanulhatunk azok készítési módjából,
életbeléptetésüle tapasztalataiból. Rendelkezésünkre állnak az utóbbi évek
liturgikus kiadványai is: az ősi temetési formán alapuló, nemrégen má
sodik kiadásban is megjelent, népszerű Czapik-féle Temetőkönyv, az
ugyanosak közkedveltté vált, egyszerű és közérthető Czapik-féle Betegel
látó könyv, a könnyen kezelhető, kitűnő nyelvezetű új Magyar misekönyv
és a nagy szakértelemmel összeállított Cantus Cantorum is.

A rituale szerkesztői azonban mindezek mellőzésével megrekedtek
a német ri tualénál, holott a magyar liturgiatörténet adatai azt bizonyít
ják, hogy népünk sohasem kedvelte az ilyen utánzásokat. Az ősi magyar
liturgia kialakulása és a Pázmány utáni Esztergomi Rituale, valamint a
szintén nemzeti sajátosságainkon alapuló kalocsai, egri, győri és veszpré
mi ritualék mind azt igazolják, hogy mi már ahbanaz időben is igye
keztünk beépíteni nemzeti sajátosságainkat és ősi hagyományainkat, ami
kor az még nem is volt olyan általános irányelv, mint rnost a népnyeívű

ritualék korában. A századfordulókor megjelent Egri Rituale szerkesztőit

még az előkészítés időszakában erősen támadták azért, mert az ősi szer
tartások megőrzése helyett "inkább idegen, német egyházmegyék rítu
sait, szokásaít és benedikcióit csempészi be aritualéba". Ez a "négy be
csempészett dugáru" - ahogyan a vita hevében elnevezték - a követ
kező volt: a misén kívüli áldoztatás utáni áldás jobb kéz helyett eibó
riummal; a betegek áldoztatásakor ·az "Ecce Agnus Dei ..." és "Domine
non sum dignus" :imák anyanyelven való mondása: bizonyos, az Egri
Ritualéból még hiányzó benedikciók átvétele; az "Ordo mínístrandi tria
moribundorum Sacramenta in continuo". Amint látjuk, ezek a tervezett
"hecsempészések" nem is voltak nagyjelentőségűek, a lelkipásztorok kö
rében mégis visszatetszést szültek, Ennek tudatában tiltakozásként a 3
tagú vezetőség egyik tagja is lemondott. Végül a kedélyek lecsillapítá
sára nem is vették be a ritualéba ezeket a kifogásolt részeket. A sors
különös iróniája, hogy a két első pont esetében nem is német szokás át
vételéről lett volna szó, hanem az ősi, Pázmány Péter által is megőrzött

magyar szokás visszaállításáról, amelyet a régebbi egri ritualék is tar
talmaztak, csak az előző, Fischer-féle rituáléból maradtak ki.

Róma jóvoltából a legelsők között kaptunk engedélyt népnyelvű ri
tuale kész.ítésére, a rituale megszerkesztésében mégis az utolsók közé
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sodródtunk, Evszázadokon át nyelvtengedménvekre törekedtünk - így
Mátyás király idejében is -, de amikor Róma ezen a téren engedéke
nyebb lett, szinte csak éppen mi nem igyekeztünk élni ezzel a lehető

séggel. Most aztán az új ritualéval rnintha egyszerre a másik végletbe
estünk volna. A többi népnyelvű ritualétól eltérőleg a mi ritualénlcban a
szentmisén kívüli szertartásokban alig maradt valami a latin nyelv szá
mára. Nálunk rnost az tesketésnél, ezüst- és aranymenyegzőnél, édesanya
és menyasszony-avatásnál, temetésnél, feltámadási, keresztjárönapi, búza
szentelőí és úrnapi körmeneteknél egyetlen latin mondat sem hangzik el.
Ugyanakkor viszont a népnyelvű ritualék másik nagy engedményével
nem igen törődtünk, mert más nemzetektől eltérően elejtettük nem egy
sokévszázados liturgikus értékünket. Feladtuk az ősi temetési formát, s
megszüntettük az úrnapi körmenet ünnepélyességet kidomborító hangos
benedikciót éppen akkor, amikor Róma a csendes míse áldásának a mon
dását is hallhatóra változtatta. Nem kaptak helyet a ritualéban a fonto
sabb imák, litániák, ájtatosságok és benedikciók, ugyanakkor azonban
teljes terjedelmében kétszer is hozza a rituale - először 'részekre sza
kítva, aztán "incontinuo" - a külön könyvbe kívánkozó betegellátó
részt.

Míndezek ellenére azonban túlzás nélkül állíthatjuk, hogy múltbeli
liturgikus eredményeink, az ősi magyar liturgia révén kialakult adott
ságaink, a Collectio Rituum értékei és a kezdeményezések terén szá
munkra kínálkozó lehetőségek alapján mínden reményünk és lehető

ségünk meg van arra, hogy míntaszerű végleges ritualét készíthessünk.
Ha jól megfontoljuk, a Mediator Dei enciklika irányelvei és a népnyelvű

ritualék engedméqyei éppen annak az útnak helvességet igazolják,ame
lyen őseink jártak. A Iiturgia-tőrténet számára olyan sok értéket felmu
tató őseink voltaképpen a népnyeívű rituál€Jk útját egyengették, amikor
a nemzeti sajátosságokat mintaszerűen beépítették liturgiánkba, helyes
liturgikus érzékkel figyelembe vették helyi adottságainkat és bőséges te
ret engedtek a népnyelv számára is. Sőt még arra is kiterjedt a figyel
mük, hogya jelenlevőket tevőlegesen is bekapcsolják a Iiturgfkus tény
kedesekbe. Kevés nemzetnek a liurgiájából olvashatók ki olyan nagysze
rűen a Mediator Dei enciklika irányelvei, mint a rníénkből. Ugyanez csen
dül ki a II. vatikáni zsinat liturgikus alapelveiből is.

Hagyomány,aink hasznosítása

Cseink nem elégedték meg a belső tartalom gazdagságával, hanem
azt ás megkívánták, hogy a szertartások külső formájukban is impozán
sak, ünnepélyesek és méltóságteljesek legyenek. Ez a magyarázata a rni
egészen sajátságos, más népekétől annytra eltérő feltámadási, búzaszeute
lői, keresztjáró napi és úrnapi körrrneneteinknek, külőnleges temetési és
esketési szertartásainknak. így alakult ki a Pázmány-rítusúnak nevezett
különleges szentségkitétel és a szentséges nagymise, ezért kedveli né
pünk még most is jobban a hangos nagymisét, mint a csendes kisrnisét.

A helyi adottságokhoz való míntaszerű igazodás valóságos iskolapél
dája a különleges magyar temetési forma. Hazánkban a temetés főszín

helye - a nyugati szokásoktól eltérően - kezdettől fogva nem a temp
lom, vágy temető volt, hanem az udvar. Ehhez igazodott aztán az egész
szertartás is. A mí országunkban mindig nagy volt a templomhiánv, Ezért
nem válhatott nálunk szokássá a halottnak templomba vitele. Elismerésre
mélt.ó lelkületre vall és tőlünk, kései utódoktól tiszteletet érdemel, amiért
paphiánnyal is bajlódó őseink nem nyugodtak bele az egyház hivatalos
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imájának, a pap halotti zsclozsmájának teljes elmaradásába, hanem kíta
lálták a módját és a "pars pro toto" Rómától tanult elve alapján, az ud
vari rész élére állítva ügyesen beépítették magába a temetési ezertartás
ba annak szimbolikus Ierövidítését: az ősi Circumdederunt me ... anti
fonához a Matutinum Invitatoriurnát és a Laudest befejező Benedictust.
Ez az ősi imaformula a licenciátusi intézmény révén még a 150 éves
török hódoltság pap nélküli temetésein is rendszerint elhangzott és a
Róma hitéri maradottak egyik közös ismertető jele lett. Talán éppen a
török hódoltság örökségeként is rnent át a pap szájáról a kántor ajkára
és maradt a kántor teendője a Iegújabb időkig. Nem helytálló tehát az
az érvelés, hogy ez az ősi imaformula csupán értelmetlen töredék, elha
gyandó csökevény volna. Annál sokkal több: az ősi magyar liturgiának
egyik mindmáig fennmaradt, féltve őrzött kincse, amely jelképezi szá
munkra őseinrk mélységes hitét, buzgóságát, egyházias érzületét és a litur
giában is megnyilvánuló leleménvességét, Azóta pedig századokon át
mindmáig hozzákapcsolódott katolíkus híveinknek temetési érzelemvilá
ga, gyásza, és egész halott-kultusza..Ennekaz ősi temetési médnak kö
szönhetjük nagy kulturtörténeti értékünket a "Halotti beszédv-et is. (Az
elmúlt évek egyik legemlékezetesebb egyházi temetése az a szertartás
volt, amelyen tudósok, művészek, írók és mások jelenlétében a pap szerit
beszéd helyett a Pray-kódex Halotti beszédét olvasta fel.) Meg kellene
tehát hagyni továbbra isa régi irnaformulát, mint az egyház hivatalos
elbúcsúzó imáját, a temetési szertartás élén, az ősi gregorián dallammal,
és pedig a megszekott latin nyelven. Igy legalább latinul is énekelnénk
valamit. hiszen a többi rész (a Benedictus helyett a sokkal megfelelőbb

129. zsoltár is) úg'ylis magyarul hangzik eL A temetésre vonatkozó hihe
tetlenül sok lelkipásztori javaslat egyikét kiragadva, talán megvalósít
ható lenne az az elgondolás, hogy most a liturgikus megújhódás korában
adjuk vissza ismét a pap ajkára a Halotti zsolozsma bevezető részének
éneklését, Ez esetben a kántor ezt a valóban pap ajkára kívánkozó szö
veget osak kisegítésként énekelné. A hívek pedig a kántor vezetésével
mindnyájan együtt énekelnék a refrénszerűen vissza-visszatérő, megrázó
dallamú antifonát, a befejező Requiem aeternam ...-mal együtt. A kán
torhiányra és az alkalmi kántorokra való tekintettel ezt a formát már
eddig is sok helyen alkalmazták.

A nemzeti sajátosságokhoz és helvi adottságokhoz való igazodás mel
lett feltűnően korán jelentkeztek nálunk a nyelvi igények is. Kézirati
magyar vagendának - szertartáskönvvnek - létezését a Halotti beszéd
és könyörgésen kívül tanúsítja Geréb László erdélyi püspöknek egyház
megyéje felső és alsó papságához Pozsonyból 1478 február IB-án inté
zett rendelete. Eszerint az erdélyi részeknek Mátyás király mellett levő

követei ismételten megkeresték a püspököt annak elrendelése iránt, hogy
az elődei alatt dívott szokásnak rnegfelelően a keresztelés, bérmálás s a
házasságkötés szentsége a keresztény híveknek a haza nyelvén szolgál
tassék ki. Tudtommal ez az Erdély részére készült magyar nyelvű rituale
Róma közbelépésére nem léphetett életbe és azóta nyoma veszett. Az ősi

hagyományok alapján álló egységes magyar rituale azonban a középkor
végére teljesen kialakult. Annak őrzője és gondozója Esztergom volt. Páz
mány Péter, ezt az egész országban egységesen használt, összesen kilenc
szer megjelent Esztergomi Ritualét a protestantizmus idején igazította
hozzá a Rituale Romanumhoz. Ezáltal már nemcsak országos, 'hanem vi
lágviszonylatban is megvalósult hazánkban a. liturgikus egység. Ezt a'
liturgikus egységet az újkor individualista áramlátai meglazították ugyan,
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de meg nem szüntették, hiszen a győri, egri, kalocsai és veszprémi ri
tualék nem sokban különböztek az ősi Esztergomi Ritualétól. Igazán ko
moly nehézségek csak az utóbbi évtizedekben keletkeztek, mégpedig el
sősorban a nagy rituale-hiányés a nyelvi engedmények terén nálunk ta
pasztalt lemaradás következményeként. Mert az utóbbi években, a ritu
ale-várás egyre hosszabbodó időszakában valóban "ahány pap, annyiféle
volt a szertartás".

Miközben azon töprengtem, hogy a végleges ritualéban teljességre is
kell törekednünk - vagyis tartalmaznia kell a legfőbb imákat, a Iitá
níákat, a különféle áldásokat, a vízkereszti vízszenteléstől kezdve a gyer
tyaszentelés, torok-áldás, hamvazkodás, keresztúti ájtatosság, barkaszen
telés, húsvéti étel-szentelés, májusi és októberi ájtatosság, Halottak napi
megemlékezés, évvégi hálaadás stb. szertartásait is -, egy érdekes és
rendkívül értékes kis csomagot hozott a postás. ütött-kopott, féHg bőrbe

kötött, valamikor régen szemmelláthatóan használt - a lapszéleken ott
vannak a sokszori használat jól ismert nyomai - magyar nyelvű Ifitualét
találtak az egyik szabolesi plébánián a lim-lomok között. Megküldték,
hogy használjam fel. Első belelapozásra úgy látszik, hogy valamelyik ré
gebbi egri rítualénak a teljes magyar fordítása. Sok minden megtalál
ható benne, amit az új rrtualéban hiába keresünk; kissé más nyelvezettel
természetesen azok a részek is, amelyek megvannak az új ritualéban is.
Az eléggé terjedelmes !könyv közepetaján meghatóan kedves a hamvazó
szerdaí "hamu szentelés és hamvazás szertartása", a kar számára a víz
zel hintés és füstölés alatti időre kitűnő ritmusú és tökéletes rírnelésűének
szőveggel. Külön énekszövege van a keresztjáró napi könvörgések mind
egyikének is. Néhol stiláris módosítások is vannak az eredeti szöveg fölé
írva, tehát használat közben javította is a fordító. A magyarázó szöveg
is teljesen magyar benne. íme egy úiabb nagyszerű forrásanyag a vég
leges rituale számára. Ki tudja, hány kerül még elő.

•
EMLÉKEZES EGY RÉGI NYARRA

Olrtsz ,táj tilz szemembe, messzi emlék
egy régi nyárról, pineák és pálma,
kék égről arany nap ragyog a fákra,
talán a boldog aranykor is nemrég

szökött el innen s mint valami vendég
még visszatér e tündérfény'Ű tájra,
mint ahogy visszasír az ember vágya,
ha egyszer e föld megfogja a lelkét:

Itália, kék ég, nyár, ifjúságom,
tűnt kába álmok szitakötő-tánca,

csudálatos kék tenger mormolása,

ezt a nyarat még most is visszavágyam:
fölöttem kék ég és alattam tenger,
végtelenbe tágul bennük az ember.

Agoston Imre
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Medvigy Mihály

A NÉGYSZÁZÉVES "TAMETSI"
Az idei esztendő történelmi évfordulói kőzött kiemelkedő hely illeti

meg a trentói egyetemes zsinat befejezésének négyszázadik évfordulóját,
hiszen ez a zsinat nemcsak a katolíkus egyház történetében nyitott új
korszakot. hanem egész Európa sorsát alakító tényezőnek bizonyult.
Evangéliumi hasonlattal szólva, Trentóban keverték a középkor keresz
ténységének nyers tésztájába azt ,a kovászt, amely a barokk egyházi meg
újhodás minden ízét adta.

Már a középkor utolsó századai folyamán általános kívánsággá lett
",az egyház reformja fejében és tagjaiban". Az óhajott fegyelmi fordulat
azonban egyre késett. Az ún. reformzsinatok közül a konstanzi (1414-18)
és a baseli-ferrarai-frirenzei-római-Iausannei zsinat (1431-49) pápaellenes
elhajlásukkal egyenesen rossz hírbe hozták és eleve agg-asztóvá tették a
reformokkal való kísérletezést; az 1512-től 1517-ig ülésező V. lateráni
zsinat nagyszerji rendelkezéseinek végrehajtásához pedig hiányzott a kellő

elszántság. Amikor azonban Luther, Kálvin és munkatársaik mozgalma
a reform jegyében egész nemzeteket kezdett leszakítani az egyház tes
téről,elodázhatatlanná lett, hogy katolíkus részről is határozottan hoz
zálássanak a szükséges reformokhoz. Ezt a nagy feladatot oldotta meg az
az egvetemes zsinat, amely a germán és a román nyelvterület határvidé
kén Trento (németül Trient) városkában ülésezett. Feladata volt a pro
testánsok álláspontjára való tekintettel világosan és szabatosan megfo
galmazni a hagyományos katolikus hittanítást, és a szükségkívánta tör
vényekkel általánossá tenni az egyházfegyeimi reformot. A zsinat mind
két tekintetben beváltotta a hozzá fűzött reményeket. ülésein párhuza
mosan születtek a fontos hitbeli és reformhatározatok.

A zsinat 1545 december 13-án nyílt meg, és 1563 december 4~én zá
rult. Tevékenységét három ülésszakban fejtette ki. Az első III. Pá:l, pápa
(t 1549) idején zajlott le, és a nyolcadik ülésia folyt Trentóban, majd a
járvány miatt Bolognába települt át. végül 1549 szeptember 14~én ideig
lenesen feloszlott. A második ülésszak III. Gyula pápa (t1555) akaratából
újra Trento városában folytatta a munkát 1551 május l-től 1552 április
28-ig. E szakasznak a politikai viszonyok alakulása vetett véget, neve
zetesen a németországi hadihelyzet veszélyeztető fordulata. A .megsza
kítás ezuttal egy teljes évtizedre terjedt, minthogy az 1555-ben trónra
lépő IV. Pál pápa ellenséges viszonyban volt a Habsburg császári házzal,
és ennek következtében húzódott a zsinat folytatásától, noha egvébként
lelkesen képviselte a reform gondolatát. A befejezést többek közt fő

ként az ifjú Borromeo Szent Károly bíboros szorgalmazta (t1584). Nagy
bátyja. IV. Pius pápa (1559-1564) újból összehívta a zsinatot Trentóba,
ezúttal utoljára. E harmadik ülésszakba kilenc zsinati ülés tartozik 1562
június 18-tól 1563 december 4-ig.

A zsinat történetének rendszeres feldolgozására elsőnek egy protes
tantizmussal rokonszenvező, de katolikusnak maradt velencei szerzetes
vállalkozott: Paolo Sarpi, volt szervita tartományfőnök (tl623). Ellenzéki
hangú munkája csak protestáns ország-ban jelenhetett meg. I. Jakab
ang-ol királynak ajánlva 1619-ben Londonban adta ki a szerző barátja, az
anglikán hitre tért spalatói érsek, Marcantonio de Dominis (tl624). A
szerzőként szereplő ,.Pietro Soave Polano" betűit átrendezve felfedhetjük
az író valódi nevét és velencei honosságát (Paolo Sarpi Veneto), A ka-
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tolikus szellemű ellenművet gondos forrástanulmányok után VII. Sándor
pápa barátja, az általa bíborossá tett Pietro Sforza PaUavicini jezsuita
atya írta meg (tI667). A kétkötetes monumentálís mű Rómában került
ki a nyomdából 1656-57-ben; javított, háromkötetes változatát 1664-ben
adta közre a szerző. A zsinattal kapcsolatos történelmi forrásanyag ki
adását a német Görres-társaság vállalta. A nagy tudományos értékű so
rozat 1901-ben indult meg.

A zsinat teljesjogú résztvevőinek (a püspököknek és a szerzetesfőnö

köknek) száma nem volt nagy. Az első ülésen még csak 34-en voltak, és
noha egyre többen jöttek össze, számuk az első két ülésszakban sohasem
emelkedett a száz fölé. A harmadik ülésszak résztvevőinek száma már
nemcsak meghaladta a százat, hanem a záróülésen elérte a 225-öt is. Ez
zel szemben a legelső egyetemes zsinat - az r. niceai 325~ben - 300-nál
több résztvevőt számlált, .az utolsóelőtti pedig (az r. vatikáni 1870-ben)
mintegy 700-at. Mindez csekélység a jelenlegi II. vatikáni zsinat első

ü1ésszakára egybegyűlt kereken 2500 zsinati atyához képest. A trentói
zsinat gyérebb látogatetteágát a kor mostoha politikai viszonyai magya
rázzák, főleg a német vallásháborúk, a magyar helyzet rendezetlensége
Moháes után, Franciaország ellenszenve és a császárral vívott harca, to
vábbá az angol királyság- szembefordulása a pápával. De ha a kedvezőt

len politikai légkör akadályozta is a hivatalosak Trentóba özönlését, nem
gátolhatta meg, hogy a zsinat eleget tegyen rendeltetésének. Alig néhány
ügy maradt lezáratlanul. A hitre vonatkozó határozatok nem döntötték el
Szűz Már.ia szeplőtelen fogantatásának kérdését. és kimondatlanul hagy
ták a pápa egyház(ői mivoltának értelméről szóló tanítást. A reformha
tározatok sem terjedhettek ki rninden fontos mozzanatra. A pápai ud
var reformja nem tartozott a zsinat feladatai közé; ezt IV. Pius és utó
dai maguk hajtották végre.

A törvényerőre emelt intézkedések nemcsak a főpapokat, a papságot
és a szerzeteseket érintették, hanem kiterjedtek a világi hívekre is. Ebbe
az utóbbi tárgykörbe tartozik "a házasság intézményének reformja",
amely az utolsó ülésszakban mintegy kilenc hónapon át adott munkát a
zsinatnak. A hosszú és fáradságos tárgvalasok eredményekénoen meg
született a Tametsi (Noha) szóval kezdődő reformtörvénv, amely a kato
likus házasságkötést szabályozza, Mínthogy e törvény lényegében ma is
hatályban van, most, amikor a trentói zsinat zárószakaszára emlékezünk,
keresve sem találhatnánk érdekesebb témát a Tametsi keletkezéstörténe
tének megvflágításánál. E részletfeladat egyúttal lehetőséget ad, hogy be
pil1antsunk a trentói zsinat munkájának általános menetébe. Ugvanakkor
összehasonlításokat tehetünk a trentói zsinat és a napiaink fejlettebb
techníkájával és tökéletesebb szervezettségével dolgozó II. vatikáni zsi
nat munkarnódszerei között. Tanulságos az ütköző véleményeknek és a
politikai összefüggéseknek az a szövedéke is,amely a Tametsi vitájából
elénk tárul. De a nevezetes határozat szövege magábanvéve is igen ta
nulságos, mert hiszen a zsinati munka jórésze épp a legszerencsésebb szö
végezés megtalálása érdekében folyt.

A titkos házasságkötés visszásságai

Amikor a kereszténység a Római Birodalomban terjedni kezdett, a
házasságjog kialakult rendszerét már adv,a találta. Természetesen alkal
mazkodott is hozzá, amennyire csak tehette saját elveinek sérelme nél
kül. A római joga házasságkötéshez rendszerint semmi külön alakíságot
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nem követelt. Csupán az volt lényeges, hogy a házasságra lépő felek
egyikénél se hiányozzék a beleegyezés az egész élet közösségének válla
lásába (consensus matrimonialis). Jézus Krísztus tanitása és az apostoli
hagyomány sem tartalmazott előírásokat a házasságkötés módjáról, for
májáról és szertartásairól, erőteljesen hangoztatta ellenben a házas álla
pot felbon1Jhatatlanságát (Máté 19, 6); "Amit tehát Isten egybekötött,
ember szét ne válassza!" A kereszténység így nem tehette magáévá a
házasviszony felbonthatóságának római jogi elvét. Nehezen viselte azon
ban a házassági akaratnyilvánítás szabadságának azt a megkötését is,
hogya római jog szerint az érvényes házasság létrejöttéhez nemcsak a
két fél beleegyezése szükséges, hanem a családatyáé is, iUetveazoké a
személyeke, akiknek hatalma alatt a felek állnak.

A Római Birodalom területén új államokat alapító germán népeknek
szintén megvolt a maguk jogrendszere, amely ugyanúgy nem mindenben
egyezett a keresztény felfogással. A házasság létrejöttéhez a germán jog
rendszerek megkívánták a leány átadását az erre illetékes rokonok re
széről. Míg azonban a római jog szerint a házasulandók beleegyezése hoz
za létre a házasságot (consensus facit nuptias), addig a német joghan ere
detileg a nő fölötti családi hatalomnak, a "Munt"-nak - barbár latinság
gal "mundium"-nak - megvásárlása által jött létre a házasság (a né
met nyelv ma is unmündig-nek mondja a gyámság alatt álló személye
ket). A menyasszony akarata mit sem számított.

A római és a germán jagfelfogással szemben csak lassankint tud
ta az egyház a magáét érvényre juttatni. A történelem a XII. századra
teszi a kánoni jog és az egyházi [ogszolgáltatás felülkerekedését. III. Sán
dar pápa ideje óta (1159-1181) már nem a világi bíróság, hanem az egy
házi törvényszék ítélt a házassági ügyekben. így nemcsak a római jogi
gondolkodású népeknél, hanem a németeknél is egyre inkább a háza
suló felek beleegyezése került előtérbe, és a vásáelás csak látszólagos
lett. Minthogy pedig az egyház mind fokozottabban hangoztatta a há
zasság szentségi jelleget, a szülői hozzájárulás is teljesen [elentőségét

vesztette.
Az egyházi jogelvek érvényesülése azonban "pirrhusi győzelem" volt:

a felek lelkiismereti szabadságának biztosításáért végzetes jogi bizonyta
lanság Iett az ár. Minthogy ugyanis a házasságkötés a felek saját ügyévé
vált, és hozzá lényeges köze senki másnak nem volt többé, az aikarat
nyilvánítás négyszemközt is megtörténhetett. így aztán számtalanszor
bízonyíthatatlanná lett a házassági kötelék fennál1ása. Az egyik fél, rend
szerint a férfi, nem ,egy esetben le is tagadta, és más személlyel kötött
új házasságot ezúttal már tanúk előtt, aoserbenhagyott hitves pedig bi
zonyíték híján hasztalan próbált jogorvoslatot szerezni, Az egyházi tör
vényszék maga is a bizonyítható házasság javára döntött, vagyis tulaj
donképpen a házasságtörő viszonyt részesítette jogi védelemben. A tren
tói határozatot előkészítő vita során Gonealez de Mendoza salamancai
püspök előadta, hogy a törvényszékek el vannak halmozva az ilyen tit
kos házasságok miatti perekkel. Tenni kellett tehát valamit, hogy ez a
visszásság a jövőben lehetetlenné váljék.

Ez a probléma különben már századokkal a trentói zsinat előtt fog
lalkoztatta az egyházat, sőt a nagytekintélyű középkorí jogszabály-gyűj

temény, az 1140 táján készült Decretum Gratiani a titkos házasságok ellen
kiadott első rendelkezést egyenesen Evaristus pápának tulajdoníthatja,
aki az L század végén volt Róma püspöke. A középkor legfényesebb püs
pök-kongresszusa, a IV. lateráni egyetemes zsinat (1215), határozatainak
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51. fejezetében szintén megtiltotta a titkos házasságokat, és vezeklésre
kötelezte a feleket, akik titkos házasságot kötöttek. Kevéssel utóbb a
toursi érsektartományi zsinat (1231) már hitbeli tévedesre is ragadtatta
magát, amikor a megyespüspök által felbonthatóvá nyilvánította a tit.
kos kötéseket.

A puszta tilalom tehát mit sem használt. Erre rnutat, hogy az egy
háznak ismételten meg kellett újítania. Éppen a trentói zsinatot megelőző
évszázad folyamán Európaszerte feltűnően sok helyi zsinat foglalkozott a
problémával. Szigorú büntető intézkedések sorozatával súlyosbították a
tilalmat. így például azonnali hatályú kiközösítést mondtak ki a titkos
házasságokat megáldó pap ellen, és interdictumot (szertartás-tilalmat) a
cselekmény szinhelyéül szolgáló templomra vagy kápolnára (Angers 1448);
vagy kiközösítést a legalább öt tanú jelenléte nélkül házasodó felekre
(Aranda 1475), vagy legalábbis a szentségektől valóeltiltást (Salzburg
1490); sőt egyházi büntetést az olyanokra is, akik elismerik törvényes há
zasemberként az előzetes hirdetések nélkül házasodókat (Köln 1527). A
baj mindezek ellenére sem szűnt meg, sőt egyre terjedt. A már emli
tett spanyol főpap, Gonzalez de Mendoza, felháborodással panaszolta
Trentóban, hogya nemesek már szégyelnek is nyilvánosan házasodni,
mintha csak a titkos dolgok volnának előkelőek. Francesco Zamora, az
obszerváns ferencesek rendfőnöke levélbeli értesülések alapján meghök
kentő tényeket tárt a zsinat elé. Beszámolt arról, hogya spanyol gyar
matok újonnan megtérített lakói a titkos házasságok lehetőségét kihasz
nálva számos esetben nemcsak kétszer, hanem háromszor sőt négyszer
is újra nősülnek. Ennek megakadályozására a pápa és a király segítségét
kéri az újvilág papsága.

A házasság reformja tehát a trentói zsinatnak egyik leginkább idő

szerű feladata volt. Valamiféle nyilvánosságot kellett előírnia mint a há
zasságkötés érvényességének feltételét, vagy kénytelen-kelletlen vissza
térnie az atyai, illetve családi beleegyezés megkövetelésébe. A zsinaton
elnöklő bíboros pápai legátusok 1563. febnuárjának első napjaiban adták
át rnegvitatásra a zsinat mellett szakértőként működő hittudósoknak a
házasság kérdéséről tervbevett nyolc cíkkelyt, A szakértők február 9-én
tártottákelső értekezletüket a házassági cikkelyekről. Előadóként Alonso
Salmeron jezsuita atya (tl585) mint pápai hittudós ismertette a problé
mákat. Ekkor még szó sem volt arról, hogy a készülő törvényben éppen
a plébános jelenletét szabják feltétlenül a házasság érvényéhez; de a ja
vaslat érvényteleníteni kívánta mindazokat a házasságokat, amelyeket
a fiúk 18. évük betöltése előtt szüleik beleegyezése nélkül kötnek.

A francia ikövelelések ,a zsinal elöli

Az egész vita új fordulatot vett, rnidőn a megjelent francia kül
döttek 1563. július 24-én ünnepélyes kérelmet terjesztettek a zsinat elé
a titkos házasságok érvénytelenségének kimondásáról és a szülői bele
egyezésnek az érvényesség feltételévé nyilvánításáról. A francia résztve
vők vezetője oa Iotharíngíaí hercegek családjából származó Guise Károly
bíboros volt (tl574), aki ifjú királyának, IX. Károlynak teljes bizalmat
bírta, és tulajdonképpen a hivatalos királyi álláspontot képviselte. A fej
lemények megértéséhez tudnunk kell, hogy Franciaországban már a zsi
nattól függetlenül megindult a házasságkötést szabályozó állami jogfej
lődés, amely elsősorban a feudális nemesosztály családi érdekeit tar
totta szem előtt. II. Henrik király 1556. évi februári ediktuma szerint a
nőknek 25, a férfiaknak 30 éves korukig szülőí beleegyezésre volt szük-
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ségük házasságkötésükhöz, de még e koron felüliektől is megkívánta a
jog a szülő véleményének ismételt, tiszteletteljes megtudakolását, a
"somations respectueuses"-t. Az egyházi és az állami jogrendszer sur
lódásának elkerülése végett fontos lett volna, hogy ezek a királyi ren
delkezések kanonizálódjanak, vagyis a zsinat jóvoltából egyházi, még
hozzá egyetemes egyházi törvény rangjára emelkedjenek. Nem csodálatos
tehát, hogy a zsinaton épp a francia résztvevők javasolták és sürgették
leginkább a házassági törvényhozást, e magatartásukkal királyuknak és
tanácsának követelését szólaltatva meg. Guise bíboros szavai szerínt a
szülői beleegyezés nélkül kötött házasságok többnyire károsak. mert ár
tanak a család hírnevének, és inkább a gyűlölködést, mint a szerétetet
táplálják akár a házastársak között is. Ezért szükséges, hogya fiúk há
zasságát, ha szüleik beleegyezése nélkül kötik, érvénytelenné nyilvánít
sák. Előfordulhat persze, hogy a szülők pusztán hanyagságból mulasztják
el a beleegyezés megadását. Az ilyen szülői nemtörődömség orvoslására
azt kívánták a francia résztvevők, hogy szabjon meg a zsinat bizonyos
számú évet, amelyek elteltével a fiú maga választhassa meg hitvestársat,
ha megházasításával szülei nem törődtek.

A franciák javaslata a zsinaton igen sok vitára adott alkalmat kü
lőnösen 1563. július 24-e és augusztus 13-a között. Elsősorban az forgott
szóban, hogy az egyháznak van-e egyáltalán joga érvénytelenné nyilvá
nítani a titkos házasságokat, korlátozva ezáltal az emberi személyíség
természetadta jogát; és ha igen, akkor valóban ajánlatos-e megtennie.
Nehezítette az állásfoglalást az a körülmény, hogy a zsinatnak egyszerre
kellett nemcsak támadnia, hanem védelmeznie is a titkos házasságköté
seket. A jövőre vonatkozólag szükséges volt egyszer és mindenkorra ha
tálytalanná tenni az ilyen próbálkozásokat, a múltbeli titkos házasságok
érvényét azonban hangoztatni kellett Luther és Kálvin álláspontjával
szemben. Luthernél senki jobban nem ecsetelte a titkos házasságkötés
sei járó veszedelmeket. Erről a nagy német reformátor Asztali beszélge
tései ékesszólóan tanúskodnak. Schmalkaldeni cikkelyele címen ismeretes
1536-38~ból való iratának függelékében pedig ezt olvashatjuk: "Jogta
lan dolog, hogy általában véve minden házasságkötésnek érvényesnek és
jogerősnek kell lennie még akkor is, ha titokban és csellel, a szülők tudta
és beleegyezése nélkül történt." Kálvin is azt tanította, hogya titkos há
zasságok jnár merő természetjogi alapon érvénytelenek.

Érdekes, hogya múltbeli titkos házasságok ,támadóinak elmaraszta
lása sem ment a zsinaton elvi akadályok nélkül. A vita során Costantino
Bonelli, az umbriai Citta di Castello püspöke említette meg, hogy egye
sek szerint Szent Evaristus pápa még az egyház ókorában (99-107 tá
ján) érvénytelennek mondta a titkos házasságkötéseket, Ma már tudjuk,
hogy az Evaristus pápának tulajdonított rendelkezés nem hiteles; az
Alizidori Dekretálék címen ismeretes hírhedt IX. századi joghamisítvány
ból csúszott be Gratianus Decretumába, a nagytekintélyű - de nem hi
vatalos -- középkori rendeletgyűjteménybe (II causa XXX qu. 5 can. 1).
A zsinati atyák azonban még nem vonták kétségbe, hogy igazán az apos
toli kor végéről ered az említett rendelkezés, és hogy a szerit pápának
Afrika püspökeihez intézett leveléből való. Kimondja, hogy a leánykérés
és a hozományra vonatkozó megállapodás utána násznép jelenlétében
és papi áldással kapcsolatosan kell a házasságot megkötni, "különben
nem lesz törvényes", hanem inkább házasságtörés vagy ágyasság, erő

szak vagy paráznaság, "hacsak a saját akarat hozzá nem járul, lés tör
vényes szándék nem támogatja". Ez bizony eléggé homályos, - hogy ne
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mondjuk, zavaros értelmű - szőveg. Bonelli püspök a maga részéről úgy
vélte, hogy Evaristus pápa csak szabálytalannak, de nem érvénvtelennek
jelenti ki a titkos házasságokat. A nagytudományú Díego Laynez jezsuita
generális (t1565) szintén így értelmezte, más zsinati tagok azonban ér
vénytelenítő jelleget tulajdonítottak a rendelkezésnek. Amikor tehát a
reformátorok nézetével szemben a zsinat állástfoglalni készült, úgy kel
lett szövegezní a határozatot, hogy Evarístus pápa tekintélye érintetlen
maradjon. így került aztán a múltbeli titkos házasságok érvényét hang
súlyozó végleges szövegbe az Evaristus-értelmezők mindkét irányát ki
elégítő mellékmondat: "míg az egyház az ilyet lehetetlenné nem tette".
Erről éppen a szent pápa ünnepén, 1563. október 26-án egyeztek meg a
két nézet képviselői.

Kényesebb, mert a hivatalos francia politikát érintő vita folyt a
szülői beleegyezésnek az érvényesség feltételévé nyilvánításáról. Minden
esetre a francia jogviszonyokhoz való közeledés szándékát jelzi, hogy az
augusztus 7-én megvitatásra előterjesztett, átdolgozott szövegjavaslatban
már a fiúgyermekek 20. és a leányok 18. életévének betöltése szerepelt
az érvényesség feltételeként arra az esetre, ha a szülői beleegyezés hi
ányzik; de a tervezet szerint a megyéspüspök is pótolhatta volna a bele
egyezést, ha megítélése szeránt a szülők igazságtalanul ellenkeznek, A
francia álláspontot képviselő Guise bíboros javasolta, hogy szülői bele
egyezés helyett csak atyai beleegyezés kerüljön a határozat szövegébe, A
tervezett rendelkezésnek azonban mindenképp igen erős ellenzéke volt,
amely nézetét meg is tudta indokolní. Szeríntük a természeti joggal el
lenkeznék a házaséletre már képes gyermekek jogi cselekvőképességének

korlátozása. Sőt esetleg a hazájuktól távol tartózkodó fiatalok tiszta éle
tének lehetősége szűnik meg, ha szűlői beleegyezés nélkül nősülni nem
lesz módjuk, Szent Pál apostol korra és szűlői beleegyezésre való tekintet
nélkül írja, hogy aki nem tartóztatja meg magát, az lépjen házasságra
(I. Kor. 7, 8-9); ezt a lehetőséget tehát nem szabad korlátozni, A Szerit
írásban olvassuk továbbá, hogy a férfi "elhagyta atyját és anyját, és fe
leségéhez ragaszkodik" (Máté 19, 5). A javasolt határozat viszont arra
kényszerítené a fiakat, hogy egy bizonyos életkorig el ne térjenek aty
juktól és anyjuktól, noha szentségek felvételénél nincsen helye az atyai
hatalom érvényesülésének, amiképpen az úr hatalmanak sem rabszolgája
fölött. A szülők iránt való gyermeki tisztelet persze valóban kívánja az
atyai óhajok teljesítését, de nem veheti el a gyermekek házasságkötő

szabadságát. Diego Laynez jezsuita rendfőnök azt fejtegette, hogya hosz
szú éveken át érvényesülő szülői tilalom miatt a gyermekek a súlyos bűn

veszélyébe kerülnek, mert házasság nélkül némelyek nem <tudnak oly
soká tisztán élni. Joguk van tehát gondoskodni a saját üdvösségükről,

és e jog gyakorlását az egyháznak sem áll hatalmában korlátozní,
A zsinati atyák vitája a határozati javaslat második fogalmazásáról

1563. augusztus ll-tól 13-ig tartott. Szeptember 7-én visszatértek az első

elgondoláshoz, amennyiben a férfiúnál 18, a nőnél 16 életévet akartak
megkövetelni a beleegyezés nélküli házassághoz. továbbá azt, hogy csak
az atya, illetve az atyai nagyatya beleegyezése legyen szükséges, feltéve,
hogy katolikusok. Ha jogtalanul ellenkeznének, vagy ha már hosszabb
ideje távol élnek gyermeküktől, elegendő a megyésfőpásztor engedélye
is. Végül azonban mégis a javaslat ellenzői győztek, s az október 13-án
elkészült végleges fogalmazványból teljesen kimaradt a szülői beleegye
zés szükségessége; sőt a szöveg még el is ítéli azokat, akik szerint a gyer
mekek házasságának érvénye szülői hozzájárulástól függ. Ezt aszöveget
fogadta el aztán határozatként a zsinat november ll-i ünnepélyes ülése.
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A vita tehát a franciák kudarcával zárult, és egyebek mellett ez a tény
is érthetővé teszi, hogy miért húzódott utóbb egy félszázadig Francia
országban a zsinat reformtörvényeinek kihirdetése.

Az érvényes házasságkö,l~s ieliélelei

Az egyház kizárólag a saját hatáskörébe tartozónak tekinti, hogy
megadja a házasság szentségének feltételeit, ezen a "legkeresztényibb ki
rály" jogalkotása már nem változtathatott. Bizonyos mértékig célt érhe
tett azonban tilalmak állításával és a házasság polgári jogkövetkezmé
nyeinek szabályozásával. Az 1579. évi "ordonnance de Blois" 40. cikke
nőrablásban részesként büntetendőnek rendeli azt a lelkészt, aki a szü
lői beleegyezés mellőzésével létrejött házasság megkötésénél közreműkö

dött. De már az 1556-os ediktum megengedte, hogy a szülők kitagadják a
hozzájárulásuk nélkül házasságot kötő gyermeket, és visszavonhassák a
neki juttatott ajándékokat. Az 1639. évi rendelet aztán a "vétkes" gyer
mek közvetlen [ogvesztését mondja ki, megfosztva őt nemcsak a törvé
nyes örökléstől. hanem a "sértett" szülő végrendeleti juttatásaitól is. Ké
sőbb a forradalmi törvényhozás 1792-ben eltörölte ugyan a szülői véle
ményt kérő "sommations respectueuses" követelményét, a szülői bele
egyezést pedig semmiség terhével csak a 21 éven aluliak házasságához
követelte meg, Napoleon európai hatású Code civil-je azonhan nemcsak a
szűlőí beleegyezés korhatárát emelte fel a férfiaknál 25 évre, hanem visz
szaállította a véleménykérés intézményét is úgy, hogy a házasuló - te
kintet nélkül életkorára - köteles volt szülei tanácsát megfelelő formák
közt kikérni. Ez az 'előírás különböző változ.atok után csak 1924-ben
szünt meg egészen, de a 21 éves korig szükséges -szülői beleegyezés mint
feltétel máig megmaradt, és e helyzeten nem kívánnak változtatni a
Code civil reformja tárgyában 1946~ban megindult munkálatok sem.

Ha a francia kívánságok lényeges része Trentóban nem is lett hatá
rozattá, a zsinat nem kívánt kitérni a titkos házasságkötések lehetetlenné
tételének követelménye elől. Teljes helyeslésre talált Guise bíboros fel
szólalása, midőn rámutatott, mennyíre veszendőbe megy a titkosság ál
tal a házasság intézményének minden társadalmi értéke: a rokoni kap-
csolatok egysége, a házastársi hűség, a gyermekek java és a szeritség ke
gyelme egyaránt. Kérdés csak az volt, van-e mód a segítségre, és mí
lyen feltételek szabása biztosítsa a szükséges nyilvánosságot. Guise ja
vasolta, hogya papi áldást tegyék a házasság érvényességének feltéte
lévé, mert a máshitű keresztények is szükségesnek tartják, hogy lelké..
szeik imájával adják össze a házasulandókat. A zsinat azonban ezúttal
sem teljesítette a francia óhajt. így nem maradhatott kétség aziránt,
hogy a papi megerősítés csak utólagos szentelmény, nem pedig a házasság
szentségének lényeges alkateleme ("formája"). A végleges határozat szö
vege eszerint burkoltan szembefordul Párizsi (Baufeti) Vilmos püspök
(t131'9) hittudományes nézetével, amely szerint keresztények között sem
szentség egyúttal minden házasság, hanem csupán az olyan, amely papi
áldásban részesül. E felfogást képviselte a zsinaton Simon Vigor sorbon
nei doktor, a későbbi narbonneiérsek (t1575), egyébként nagytudású és
nagynevű francia teológus, továbbá még néhányan mások. Elenyésző ki
sebbségben voltak, de annál erőszakosabban viselkedtek.

A végleges megoldás. a plebános jelenlétének a házasságkötés lé
nyeges feltételévé tétele eredetileg nem állotta zsinat szándékában. A
határozati javaslat első szövegezése még nem tartalmazta. A franciák
1563. július 24-én előterjesztett kívánalmában is mindőssze egy pap és
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még három vagy több tanú jelenlétének szüksége szerepel, Guise bíbo
ros maga sem kívánt ennél többet. A zsinati atyák által július 24-től

31-ig vitatott szöveg ennek ellenére még egyáltalán nem tesz említést
papról, sőt az augusztus ll-től l3-ig tárgyalt újabb fogalmazvány sem.
A viták során a domonkosrendi Egidio Foscarari modenai püspök vetette
fel azt az ötletet, hogy a feltétlenül szükségesnek előírt tanúk közé a
plébánost is be kellene venni. Forcarari előzőleg pápai udvari hittudós
volt ("magister Sacri Palatii"), a zsinat után pedig egyike lett a Római
Katekizmus Iőmunkatársainak,valamint az új misekönyv- és breviárium
kiadás előkészítőinek (tI564). Nagy tekintélye teszi érthetővé, hogy ja
vaslatát komolyan vették. De könnyű is volt belátni, hogya plebánosra
valóban szükség van a titkos házasságok eredményes kiküszöbölése ér
dekében. A zsinat fontolóra vette, hogy tanúk lehetnek jöttment vagy a
felek valamelyike által nemismert személyek is, s ezeket később aligha
sikerül bizonyitás végett előállítani. Hivatalos tanúra van tehát szükség,
aki .a házasságkötésről feljegyzést vezet. E címen vagy a plebános, vagy
a közjegyző jöhet szóba. Közjegyző azonban rengeteg van, elhívható rej
tett helyekre is; a házasság így titokban marad, és a hatóságok sem fel
tétlenül szereznek tudomást róla. A közjegyző továbbá könnyűszerrel

rávehető, hogya tiltó akadályokról vagyakihirdetések hiányáról ne ve
gyen tudomást. A plébános esetében viszont ez kevésbé valószínű, hiszen
jártasabb az egyházi törvényekben, és jobban is tart az egyházi bünte
tésektől. Az október l3-ára elkészült és a zsinat november ll-i üléséri
határozati rangra emelt végső fogalmazásban emiatt már az érvényesség
feltételeként szcrepel a plebános jelenléte, vagy esetleg egy olyan más
papé, aki ,a plebánostól vagy a megyésföpásztortól kapott erre szóló meg
hatalmazást. Plebánoson a házasulandók bármelyikének lakóhelye szerint
illetékes "saját plébános" értendő. Jelenléte nemcsak a maga plebániájá
nak területén, hanem bárhol a világon megadta a feleknek az érvényes
házasságkötés lehetőséget. E szabály 1908. április 19-e óta nincs érvény
ben; megszüntette Szent X. Pius pápának Ne temere kezdetű rendelke
zése. A ma érvényes egyházi törvénykönyv is lényegében ehhez igazo
dik. Így már csak a házasságkötés helyének plébánosa illetékes, és csakis
a saját plebániája területén (can. 1095 § 1 2°).

A plebános bekapcsolása által a jogi nyilvánosság biztosítása rnel
lett még két más mozzanatban is könnyűszerrel javíthatott a zsinat az
addigi állapotokon. Egyik a házasságok tanyakönyvezése. Előírták, hogy
a plebános - a kereszteltek anyakönyve mellett - külön könyvet ve
zessen a házasfelek és a tanúk nevének, valamint a házasságkötés helyé
nek és napjának feljegyzésére. Ettől fogva elvben általánosan kötelező

lett a házassági anyakönyvek vezetése és őrzése a plebániákon. A helyi
jog itt-ott már előbb is meghonosította:az alcalái zsinat 1497-ben, az
augsburgí-e-díllíngení zsinat pedig l548-ban. A Trentóban elrendelt anya
könyvi bejegyzésekhez szövegmintát az l6l4-ben megjelent Római Szer
tartáskónyv (Rituale Romanum) adott; de minthogy sok helyi zsinat ren
delkezett a trentói határozat értelmében, a XVII. század első felétől már
valóban rninden plebánián vezették is az anyakönyveket. A plébános sze
mélyének szükségessé nyilvánítása lehetövé tette továbbá a házasság elő

zetes meghírdetései számának és módozatainak részletekbe menő szabá
lyozását, amit annakidején a IV. lateráni zsinat elmulasztott, és így oka
lett annak, hogy fontos rendelkezése feledésbe ment.

A plebános szerepe rendes körűlmények közt abban áll, hogy kér
dést intéz a felekhez, akarják-e egymást házastársul fogadni. A zsinat
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törvényeinek magyarázatára szervezett bíborosbizottság 1580. március 2
án kelt hiteles döntése szerint ezt a mozzanatot nem tette a törvény az
érvényesség feltételévé. Elegendő volt teháta plébános "tétlen jelen
léte" (assistentia passiva) a felek akaratnyilváriításánál, sőt még véletlen
vagy kényszerített ottléte is, persze úgy, hogy eszmélőképes állapotban
a történésnek szem- és fültanúja lehessen. így érthetjük meg a plebáno3
(Don Abonddo) magatartását Manzoni: A jegyesek című történelmi regé
nyében, amelynek cselekménye míntegy félszázaddal a zsinatot követe
időben játszódik. A trentói zsinat tehát e pontban sem teljesítette a fran
ciák kívánságát, amely szerint a papnak mintegyelnökölnie ("praeesse")
kellett volna a házasságkötésnél. A ma érvényes jog szerint azonban oa
tétlen jelenlét még egyáltalán nem elegendő, sőt az is szükséges a há
zasság érvényességéhez, hogya plebános önként, ne erőszak vagy meg
félemlítés hatására kérje a házasulandók akaratnyilvánítását.

A határozat első szövegtervében "három hitelreméltó. tanú" szüksé
gessége szerepelt. Az utóbb javasolt fogalmazványban már elhagyták a
hitelreméltóság említését, mert ez a sokféleképp értelmezhető követel
mény számtalan házasság érvényét tette volna kétségessé. Három tanút
azonban fontoonak láttak, mert így egyikük halála vagy máshová költö
zéseesetén is kielégitő módon, két tanúval bizonyítható marad a kötés
megtörténte. Costantino Bonelii, Citta dí Castello püspöke, aki egyébként
általánosságban is a javaslat ellen volt, három tanú szükségességét kü
lön kifogás tárgyává tette. Szerinte elegendő bizonyosságet szolgáltatna
akár két tanú, akár a házasságralépők kezeírásával készült okmány. Bo
nelli a tekintélyesebb zsinati atyák közé számíthatott, hiszen rokona volt
a szeritéletű Ghislieri bíboros főinkvizitornak, a későbbi V. Pius pápá
nak. Az 1563. október 13-ára elkészült utolsó szöveg már be is érte két
tanúval a plebánoson, <illetve a meghatalmazott papon kívül.

Dogma vagy törvény?

Nem csekély fejtörést okozott a zsinati munka vezetőinek, hogya
házasságkötés szükséges formájáról szóló határozat tanítójellegű (azaz
dogma) vagy csak fegyelmi jellegű (azaz törvény) legyen-e. A zsinaton
hosszadalmas vita folyt, van-e az egyháznak akkora joga a szentségek
körül, hogy a házasságkötésnek addig érvényes titkos módját egyszeriben
hatálytalanná nyilvéníthassa. Még maguk a zsinatra küldött pápai hittu
dósok - Diego Laynez és Alonso Salmeron jezsuita atyák - sem vol
tak egyyéleményen, sőt az elnöklő bíboros pápai követek nézetei sem
egyeztek egymás között. Az előkészítő tárgyalások során kitűnt, hogy a
tervezetet j-elentős számú kisebbség ellenzi. Ilyen szépséghibával nem volt
szokásos oa zsinaton hitbeld határozatot keresztülvinni; fegyelmi határozat
esetéri azonban nem volt nyugtalanító az ellentét. Az 1563. július 31-én
megejtett előkészítő szavazás után, mintegy a jövőbe látva, írták a zsi
naton elnöklő biborosok Rómába a pápa unokaöccséhez és bizalmas mun
katársához, Borromeo Szent Károly bíboroshoz, hogy a határozat símán
elfogadásra talál majd,haosupán törvényként terjesztik elő, dogmaként
azonban okvetlenül akadályokba fog ütközni. A végleges fogalmazásban
az "elrendeli" (praecipit) és a "jelen határozatával (praesenti decreto) ér
vénytelenné és semmissé teszi" kifejezések által nyomatékozza is a zsi
nat, hogy nem hitbeli határozatot hoz, hanem ún. hatálytalanító törvényt
(lex irritans-t) alkot. Az óvatos fogalmazás ellenére hosszasan vitátkoztak
a résztvevők, hogy burkoltan mégis dogmát rejt-e a határozat. Minden
esetre kétségtelen, hogy az egyetemes egyházi törvényekben kifejezésre
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jutó tantételeket a katolikus hívők kötelesek hittel fogadni, hiszen az
egyház tanításbeli tévedhetetlensége ezen a téren. is érvényesül.

IV. Pius pápa 1563. október 20-án levelet intézett az elnöklő biboro
sokhoz. Kifejezte óhaját, mennyire szeretné, ha a zsinati atyák egyetér
tenének; ha 'ezt elérni nem sikerül, döntsék el szótöbbséggel a dolgot.
Így is történt a zsinat november ll-i ülesén. A kétszáznál több szavazó
közül csak 56 ellenezte az igénytelenül, "Tametsi" szóval kezdődő hatá
rozatot, bár egy részük ~ köztük az elnöklő Morone és Simonetta bíbo
ros legátusok, valamint Laynez jezsuita rendfőnök is ~ a pápai meg
erősítéstől tette függővé hozzájárulását. Miután IV. Pius Benedictus Deus
k.ezdetü bullája 1564. január 26-án a zsinat összes határozatait megerősí

tette, a házassági reformhatározattal szemben sem lehetett többé két
ségnek helye.

A katolikus egyház életében korszakot alkotó határozat szővege elvi
kijelentéssel kezdődik: "Noha kétségtelen, hogy a szerződő felek szabad
akaratnyUvánitásával létrejött titkos házasságkötések núndaddig érvényes
és valódi házasságok, mig az egyház az Uy.et lehetetlenné nem tette, és
ennélfogva méltán elitélést érdemelnek azok, s e szent zsinat ki is kö
zösiti azokat, akik a titkos házasságok valódiságát és érvényességét ta
gadják, vagy akik tévesen azt állitják, hogy a gyermekek házassága szü
lői beleequezés nélkül érvénytelen, és hogy a szülők tehetik érvényessé
vagy érvénytelenné ~ Isten szent egyháza mégis a legteljesebb jogalap
pal helytel,enitette és tiltotta mindenkor a titkos házasságokat . . ." Ezután
következik az új törvény indokolása, végül a rendelkező rész.

A határozat főcélja a lelkek java volt, vagyis a bűntelen házasélet
lehetőségének minél teljesebb biztosítása. Rendelkezései ezenfelül óriási
haladást jelentenek a nők védelmében a férfiak lelkiismeretlenségével
szemben, továbbá a gyermekek lelkiismereti szabadságának védelmében
a gazdasági és osztályérdektől befolyásolt szülői önkénnyel szemben. De
a házassági reform nem volt egészen veszélytelen. A plehános jelenléte
mint a házasságkötés érvényének feltétele protestáns vidékeken gyakor
latilag nem jöhetett szóba. Így előre látható volt, hogya törvény kivé
telt nem ismerő életbeléptetése esetén .a keresztények jelentős hányada
nem élhet majd érvényes szentségi házasságban, és gyermekeiket sem
tekintheti törvényesnek az egyház. A zsinat figyeimét e körülményre kü
lönösen Diego Laynez jezsuita generális hívta fel. Reá a zsinaton kétsze
res felelősség nehezedett, minthogy nemcsak szakértő páp.ai hittudós
ként szerepelt, hanem szerzetesfőnöki tisztsége révén mint teljesjogu tag
is résztvett a tanácskozásokban és a szavazásban. Intelme nem veszett
kárba. A fenyegető bajnak úgy vette elejét a zsinat, hogy minden egyes
plebánia területén az ott történő kihirdetéstől tette függővé az új há
zassági törvény életbelépését. A házasságkötés "trentói formája" csakis a
kihirdetést követő 30 nap elteltével vált a házasság érvényességének fel
tételévé.

A Tametsi-ből eszerint nem lehetett egyetemes érvényű törvény.
Mégis mindmáig változatlan fényű irányitója maradt a katolikus jogfej
lődés útjának. A "trentói formát" lényegében átvette Szent X. Pius pá
pának Ne temere kezdetű egyetemes igényű házassági rendelete (1908),
továbbá az 1918. május 19-én életbelépett újegyházi törvénykönyv is
(Codex iuris canonici). A trentói atyák tehát időtálló művet alkottak. A
törvény rengeteg születési nehézsége, a hosszadalmas viták s a kifejezés
re juttatott szamos ellenvélemény mutatja, mekkora körültekintéssel és
felelősségtudattal töltötték be akkor feladatukat.
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SZENT pAL ATH:ÉNBEN

"Jőjj I Az apostol hallja a hangot, előtte a férfi.
"Jőjj, Macedónia hív, Pál I Jőjj a hazánkba, segítő.nk I"
"Jőjj miközénk" mormogja a tenger s Macedónia sziklás
nagy hegye visszhangzik s vele zendül Athén: "Pál,
Jő.1.j el, hozd az Igét, a betűknek váza terád vár,
Nálad a Jóhír.; Alfa a Kezdet s Omega: Vég. Hozd
Száradt és üresen zengő szavainknak a lelket I"

Még sose jött így büszke vezér és hangtalanul még
Így sose szelte az Égei tengert gálya-1,itorlás.
Hős Agamemnon a régi csaták szeretője sem állt így
Harci hajó.ián, mint ez a Vándor bő köpenyében.
Messzire kémlel az éles két szem, s ím a vitorlák
Enyhet adó hűs árnya alatt. mérföldnyi sem immár,
Szép szuniumnál látja Athéné isteni szobrát;
Büszke sisakja hegyén a görög napfénye ara.nylik,
Itten a tenger s túlnan Athénnek néve imádja.
Isteni bállJány I - És az apostol lelke, miként a
Tengeri mély örvény iszonyodva, forogva morajlik

Már a kövön. paloták közt lépdel a vándor apostol.
Mert ki is ő ? - így kérdezi itten a gőg, a lenézés.
Messzire nyúlt sivatag lciiuititte talán vagy eszmék
Almodozó. saruban topogó filozófusa jött el ?
- Már az Ilissos-viilgyben a fák síma sátra alatt jár,
Szokrátész ligetében az ór.iás fák szegik útját,
Távoli tisztáson görög ifjak atletizálnak;
Izmaikon ragyog át az erő meg a szépnek aránya.

Fölhágsz vándor apostol a fellegvárba, a büszke
Akropoliszra, arany s elefántcsont Sina-hegyére?
Hát nem félsz, hogy az öntelt bölcsek megmosolyognak ... ?
Bátran lépsz, s te ki egykor a gőgből a porba zuhantál,
Mostan akár az oromra is állhatsz; nem magadért mégy I
Öérette, ki van, s letagadni az emberi kéznek
Itteni műve se tudja ... a Parthenon és a Ze us kő

Temploma és az emelt oltárok nagy sokasága.

"Férfiak, ősi Athénnek népei I" - szól az apostol.
"Lelketek is csak Róla beszél és ezredek óta.
Gondolkozva kutatjátok ... hiszitek; s a bizonyság:
Száznyi pogányoltár kiizepett ez az egy. S ki e szentély
Istene? Tisztelitek, bár nem tudjátok; az írás
Rajt: a nem ismert istennek felajánlva ez oltár."

Zeng az aposto)l szózata, túlnő röpke időkön ...
Tágulj Akropolisz, s új szentéllyé alakulj át I
Itt ez a vándor apostol szellemi csarnokot épít ...
Századok égbe törő lépcsősort vájnak e várba,
S rajta vonulnak az égi valóság földi tudói:
Szetit Agoston, az Angyali Doktor, atomkori Planck, mind ...
Mindenek Öt vallják és nincs is messze mitőlünk;

Benne vagyunk, mozgunk s ami él, lett általa. Amen.

Szabó Géza
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F''r an c o i s Villon

BALLADA

melyet édesanyja kérésére szerzett, hogy az Míasszonyunkhoz
könyöröghessen.

Menny királynője, föld parancsolója,
kit pokol lápja ugyancsak ural,
kis keresztérujedhez aláhajolva
kiválasztottaid közé utalj,
ha semmitérő vagyok is, sebaj.
Úrnőm s Tanítóm, mégannyit ha vétek,
mi az temérdek érdemedhez képest;
enélkül pedig senki sem jutott
a mennyekbe. Nem szófia-beszéd ez:
ebben a hitben hadd élek s halok.

Fiadé vagyok, biztosítsad róla;
oldozzon vétkemből, mely megvasal,
ahogy az egyiptomi nőt feloldta
s ahogy Theophilus atyafival
irgalmat tett a kedvedért hamar,
noha ördöggel cimborált elébb ez.
Tőlem örökre távoztasd e vétket;
hordottad, Szűz - sértetlen vagy holott -,
a Szentséget, melyet misénk idéz meg:
ebben a hitben hadd élek s halok.

Vagyok szegény s töpörödött anyóka,
mit se tudó, a betű csak zavar.
Elnézem,. templomunk látogatója,
a pingált eget, hol lant s hárfa dall,
s a poklot fortyogó rabjaival.
Ez elijeszt, amaz örömre ébreszt;
nekem az üdvöst nyujtsad, ékességes,
hozzád siessen, aki elbukott;
szívbeli s ernyedetlen hittel vértezz:
eb~n a hitben hadd élek s halok.

Ajánlás

Viselte, Hercegasszony, szűzi méhed
Jézust, akinek hatalma nem enyészhet.
Leszállt az Erős, öltve gyengeséget,
Lett hontalanná, s nem vonakodott
Ontani ifjú vérét üdvünk végett.
Nagy jó Urunk ő, vallom, míg csak élek:
ebbena hitben hadd élek s halok.

Szedő Dénes fordítása
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Prokopp Gyula

SZENT LÁSZLÓ ESZTERGOMI EREKJÉJE
Szent László nemcsak termetével vált ki kortársai közül, hanem em

beri nagysága és történelmi jelentősége korunkig sem halványult el. Szerit
László volt a magyar középkor férfiideálja, akinek a nemzet növekvő

tisztelettel őrizte mind az emlékét, mind a földi maradványait. Negyed
fél századon át keresték föl zarándokok Nagyváradot, hogy sírjánál
Imádkozzanak és hódoljanak a díszes ezüst szoborba rejtett fej-ereklye
előtt. A XVI. század viharaiban azonban a sír elpusztult, a fej-ereklye
pedig sok viszontagság után Győrbe került. Azóta ez a legismertebb
Szent László-ereklye, annál is inkább, mert az ereklyetartó szobor a
középkori magyar ötvösművészet egyik remeke. Ismertebbek még Szent
László nagyváradi és zágrábi ereklyéi. A nagyváradi csak egy része a
Győrbe került fej-ereklyének és ezt is csak 1775-ben adták vissza a
győriek Nagyváradnak. A zágrábi székesegyház még a középkorban sze
rezte meg alapítójának eroklyéjét, amelyet régi művű, kar-alakú, ezüst
tartóban őriz.

Kevesen tudnak azonban arról, hogy az esztergomi bazilika kincs
tára is őriz Szent László-ereklyéket. Az egyik a fej-ereklye kicsiny szi
Iánkja, amely ugyancsak Győrből került ide Simor János prímás aján
dékaként. A másik, a nevezetesebb, az egyik lábcsont (femur) felső része,
amely már közel négyszáz év óta az "esztergomi egyház" féltett kíncse
- előbb .a nagyszombati száműzetésben, közel másfél évszázad óta pedig
Esztergomban. az ősi székhelyen. Nevezetes ez az ereklye azért is, mert
a hozzá tartozó feljegyzés az egyedüli forrás, amely tudósítást őrzött

meg számunkra a nagyváradi sír pusztulásáról. Az elsárgult és többszö
rösen összehajtott pergamen-csík külső részén "S. Ladislai Regis" fel
irat látszik, a belső oldalon pedig - a rövidítések feloldásával - a kö
vetkező latin szöveget olvashatjuk:

Anno Domini 1565. die 22 .Junii, Sepulchrum Sancti Regis iLadislai, Vara
dini, permittente ac tiubente Joanne Sigismunde Joannis Regis [ilio, eiiractun»
est, ossaque eius ibi in venta, post multa ludibria, disiectasunt. 'Quo tempore,
casu quodam in templum veniens, Venerabilis Benedictus Zegedy Canonicus
Sancti Stephani íde promontorio Varadiensi, hanc partem reliquiarum eiusdem
Domini Regis, occulte sustulit, eamque Magnifico Domino Comiti Andreae ;de
Bathor donavit. Idemque Dominus Comes anno 1566. 2 die Junii ecclesiae
Strigoniensi dedit, conservandam ad lhonorem et gloriam nominis pdivini, cujus
praeclarum organum dum viveret, Sanctus Ladislaus ,extitit.

Domine Jesu Christe vindica Juiuriam sancto tuo illatam.

Magyar fordítása:
Az Úrnak 1565. esztendejében, június 22-én, János Zsigmondnak, János

király fiának iengedélyével,sőt parancsára feltörték Szent iLászló királynak
váradi sirját és az ott talált csontokat sok Itiszteletlenség közben iszétszórták.
Történt, hogy tisztelendő Szegedi Benedek, a várad-hegyfoki Szent István pré
postság kanonokja, éppen ekkor Iment a templomba és la király úr ,csontjainak
ezt a darabját tito/,ban elvitte, és lazt ,nagyságos Báthori András comes úrnak
ajándékozta. A comes úr 1565. június 2-án az esztergomi egyháznak~adta 'azt,
hogy megőrizzék az Isten nevének tiszteletére és dicsőségére, akinek !Szent
László, mig élt, kiváló eszköze ,volt.

Úr Jézus Krisztus, büntesd meg la te szented ellen elköv'ttett sérelmet.
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A szőveg alatt nincs keltezés, sem aláírás, sem pecsét. De a hártya
anyaga és formája - mintha egy oklevélnek levágott széle lenne -, az
írás, módja, a betűk hajlása, a csupán feljegyzésszerű. minden ünnepé
lyességet nélkülöző szöveg, a büntetést kívánó fohászkodás egyaránt
bizonyítják, hogy ez az irat abban az időszakban készült, amelynek ese
ményeiről, tudósít. Ehhez az írásos bizonyítékhoz járul a kincstárt őrző

káptalannak évszázadokon át folytonos és írásba is foglalt hagyománya,
amely az ereklye és az irat eredeti voltát és az utóbbinak tartalmi hite
lességet tanúsítja.

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha a történelemhez fordulunk
megerősítésért.

Tudjuk, hogy Szent László testét a nagyváradi székesegyház szen
télye alá temették. az 1192. évi szenttéavatás után pedig a templom
hajójában. díszes oltárra helyezett márvá-nykoporsóban helyezték él.
A fejet már ekkor elkülönítették és az ezüst hermába az egyik torony
alatti sekrestyében őrizték. A sír és a fej-ereklye felett sok veszély vo
nult át: tatárjárás; menekítés, tűzvész, beomlás, török ostrom, de mégis
sértetlenül érték meg a XVI. század közepét.

Ekkor már az ország középső harmadában a török volt az. úr 
Csanád és Bécs, Kalocsa és Esztergom székesegyházaiban már Mohamed
követői imádkoztak, de Várad még magyar volt. Igaz, hol az egyiké,
hol a másiké a két vetélkedő király közül, A keménykezű Zabardy Mátyás
püspöksége idején Ferdinánd király országához tartozott Várad, de a
püspöknek 1556-ban bekövetkezett halála alkalmul szolzált arra, hogy
az Izabella királynéhoz átpártolt Varkocs Tamás a korábbi bihari fő

ispán és az egri Varkocs-bástya építője, ostrom alá vegye a várost. A
káptalan az ostrom elől kincseinek jelentősebb részét Báthori András
és Míklós ecsedi várában helyezte biztonságba. 1557 június 13-án Várad
megnyitotta kapuit Varkocs Tamás előtt. A Zabardy utódjául Ferdinánd
király által kinevezett Forgách Ferenc már nem foglalhatta el püspöki
székét; ő és utódai több mint száz esztendőn keresztül csak a eimét vi
selték a váradi püspökségnek. A székesegyházi káptalan tagjai szétszé
ledtek; egv részük az egri. a pozsonyi és a Nagyszombatba menekült
esztergomi káptalanban talált menedéket. Varkocs lefoglalta az eltVházi
[ószázokat, a templomok nagy részét leromboltatta. de a székesezvházat
egyelőre még megkímélte. Pusztulás lett a sorsa a II. István király által
alapított egykori premontrei prépostság monostorának is, amelvakkor
már az V. László király által Szent István első vértanú tiszteletére ala
pított társaskáotalan székhelye volt. Ennek az otthonától megfosztott
káptalannak kanonokjai vették át a székesegyházi káptalan szereoét:
ők látták el a székesegyházban a templomi szolgálatot és - az ő káp
talanuk is hiteles heJv lévén - ők folytatták oa székesegyházi káptalan
hiteleshelyi működését,

Ezután a katolikusok napról-napra szűkebb térre szorultak Vára
don, különösen mióta Izabella királyné halála után (1559) az ifiú János
Zsigmond ismételten vallást változtatott. Az 1552. évi tordai orszázzvű

lés még a vallásszabadságot iktatta törvénybe, az 1566 márciusi. ugyan
csak tordai gyűlés pedig a leg-közelebbi virágvasárnapig (ánrilis 7.) enze
dett határidőt a váradi káptalannak a "megtérésre". "Ha pedig - rnondja
a határozat - az Istennek igéjét nem akarják venni, személyekben mar
hájokkal egyetemben valahová akarnak menni, szabadon elbocsátás
sanak". A kanonokok azonban hűek maradtak katolíkus hitükhöz. Ánri
lis 2-án még kiadta a káptalan az utolsó, általunk ismert oklevelét,
melyben Szegedi Benedek, Babolcsai György, Esztergomi Bonaventura,
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~rsekapáthy Kristóf és Vásárhelyi Mátyás kanonokok névszerint meg
vannak említve. Aprilis 7-én azután, miközben a virágvasárnapi kör
menetet tartották, a várőrség katonái széfverték őket, ellentétben a leg
utóbbi tordai határozattal is, mely Jegalább személyük és ingó vagyonuk
sértetlenségét biztosította. Az oklevélben emlitett kanonokok közül Vá
sárhelyi Mátyás még ugyanez év végén az esztergomi káptalan kano
nokja lett, Babolcsai Györgyöt pedig a pozsonyi káptalan fogadta be.
A többi három kanonoknak további sorsát nem ismerjük.

Ebbe a történelmi háttérbe kell beleállítanunk az 1565 június 22-én
történteket, amelyről egyedül az esztergomi ereklye pergamenjének sző

vegéből van tudomásunk.
Hogy Szegedi Benedek, az ereklye megmentője azidőben a várad

hegyfoki káptalan tagja volt, azt az 1565 április 2-i oklevélen kívül a
káptalannak számos korábbi öklevele is tanúsítja. Származásáról, éle
téről semmi közelebbit nem tudunk. Érdemes azonban megemlíteni, hogy
a XVI. század első felében a Szegedi-családnak rajta kívül még öt tagja
szerepol a váradi egyház papjai között. Hogy pedig a június 22-i rombo
lás csak folytatása volt több megelőző, hasonló támadásnak, annak jel
lemző bizonyítéka az az eset, amelyet Gromo András János, János Zsig
mond olasz testőrségének parancsnoka ír le a Medici Cosimonak aján
lott emlékiratában: " ... Van ott egy dómtemplom, ahonnan néhány
hugenotta ki akarta dobálni a szép képeket és oltárokat, éppen az én
ottlétem idején, 1565 június elején. midőn Schwendi császári vezér ellen
vonu1tam. A fejedelem felfegyverkezve a lován ült,amikor eljutott
hozzá a panasz, hogy ilyen gyalázat készül az Isten ellen, és hogy cső

dületés verekedés keletkezett. Ű maga szórta szét az elvetemült töme
get, amely össze akarta rombolni ezt a templomot ..." Valószínű azon
ban, hogy a tömeg előbb-utóbb - a mi forrásunk szerint június 22-én
-- végrehajtotta szándékát, és feldúlta Szent László sírját is.

Az esztergomi pergamen. mint olvashattuk, az eseményelbeszélésén
túl azt is megemlíti, hogy mindez János Zsigmond engedélyével, sőt pa
rancsára történt. Lehet, hogy ez csak a kortárs feltevése. de az sem le
hetetlen, hogy alapja van ennek az állításának Ismerve János Zsigmond
ingatag, könnyen befolyásolható [ellemét, nem tarthatjuk kizártnak.
Lehetséges, hogy amit személyes jelenlétében eltűrni restelt, azt meg
engedte. vagv talán akarta is akkor, amikor már távol volt Váradtól.
János Zsigmond uzvanis [únius közepéri már tovább vonult Váradról
és 22-én éppen Erdődöt ostromolta.

Báthory András, akinek Szegedi Benedek az ereklyét adta, a B~

thory család ecsédi ágából származott. A keresztségben a Bonaventura
nevet kapta. katonái azonban oohos'lzúlották" ezt az idegen hangzású
nevet és ezért Andrásnak nevezték el. Altalában ezen a néven ismerték.
Unokaöccse volt Báthory István nádornak, Werbőczy István ellenlába
sártak. Már IL Lajos uralkodása alatt szatmári főispánná, sőt Nándor
fehérvár parancsnokává is kinevezte őt a király, de ezt a tisztét nem
Ioclalhatta el. A kettős királyválasztás után mindvéglg Ferdinánd ki
rálv híve volt és sorra viselte a tárnokmester, erdélyi vajda, legutóbb
pedig országbíró tisztséget, emellett ismételten fökapitánya volt Ferdi
nánd és Miksa király magyar csapatainak,

1565 tavaszán Miksa - az ú; király - Sohwendi Lázár kassai fő

kapitányt a Báthory András alá rendelt magyar csanatokkal János Zsig
m0I1d ellen küldötte. A hadiárat során elfoclalták Tokait. Szereneset és
Szatmárt, de közben annyira fokozódott a két vezér közti idegenkedés,
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hogy Szatmár elfoglalása után Báthory otthagyta Schwendit. Csapatával
együtt az ecsédi várba ment Miklósi öccséhez. onnan pedig nyugat felé,
Galgóezra vonult.

Természetesnek tűnik, hogy Szegedi Benedek az általa megmentett
ereklyét az ecsédi várba juttatta, oda, ahol már addig is őrizték Várad
legféltettebb kincseit. Még pedig abban az időben történt ez, amikor
Báthory András is ott tartózkodott és onnan nemsokára a Nyitra- és
Pozsony-megvei részekre távozott, Oda, ahol Oláh Miklós prímás és az
esztergomi káptalan új otthona volt és ahol a váradi székesegyházi káp
talannak több tagja kapott már akkor menedéket: Belezi Bálint, Ilosvai

. István, Derecskei Török János, Garay Pál, Garay Márton és Mindszenti
András. Ez éppen elégséges ok és alkalom volt arra, hogy Báthory a
Váradról legutóbb Écsedre került ereklyét magával vigye és az eszter
gomi egyház őrzésére bízza. Miért csak a következő év június 2-án tör
tént meg az ereklye átadása, azt nem tudjuk, de az ~kkori zivataros
időkben száz és egy oka lehetett ennek.

Mikor Báthory András Szerit László ereklvéjét az esztergomi egyház
őrizetébe adta, Szulejmán szultán már indulóban volt magyarországi
hadjáratára, melynek során Szigetvár falai előtt halálát lelte. Közeled
tének híréve Míksa király is táborba szállt. Aug-usztus közepéri érkezett
Győr alá és a tábor magyar csapatainak élére Báthory Andrást állította.
Báthory becsülettel ellátta a rábízott tisztséget és bizonyára nem rajta,
hanem a tétovázó királyon múlt, hogy nem siethetett a körülzárt Sziget
vár segítségére. A további tétlen várakozásban már reszt sem vett, mert
súlyos betegség támadta meg. Mikor Zrínyi Míklós levágott fejét, ame
lyet a budai basa Komáromba küldött, a komáromi vár őrség-e kegye
letesen a győri táborba kísérte, Báthory már elhagyta a tábort. Dévény
várába vitette magát, amelyet nagybátyja, a nádor kapott Ferdinánd
királytól szolgálatai jutalmául. Itt halt meg Báthory András 1566 októ
ber 4-én. Testét a máriavölgvi pálosok templomában temették el. Sír
kövén még ma is olvasható, hogy Míksa királynak országbírája és So
mogy, Szatmár és Szabolcs vármegyék főíspánja volt.

Az esztergomi egyházhoz került ereklyét már említi a kincstárnak
az a keltezetlen. leltára, amelvnek korát a XVI. század végére, vagy a
XVII. század elejére teszik. Ez a leltár két ezüst karról tesz említést,
melyek kőzül az egvikben Alamizsnás Szetit János, másikban Szent László
erek,lyéjétemlítiebben a rövid, a tartalomra való utalást mellőző fel
jezyzésben: Brachia arqentea No.: 2. (két ezüst kar). Az 1659. évi leltár
ból már arról értesülünk, hogy Szent Lászlóereklvéje Szent Imre és
Szent István első vértanú ereklyéiével együtt kristályból metszett, ara
nyozott ezüst talapzatú monstranciában van.

Hogy az ereklye átadását közvetlenül követő évekből nincsen ilyen
levéltári adat, az nem okozhat nehézséget. mert a korábbi kincstár-lel
tárak csak hiányosan maradtak reánk, de még ezekben is találunk
ilyenféle bejeavzéseket: arcl1la cristallina cum reliquiis (kristálydoboz
ereklyékkel). Valószínű, hogy eleinte Szent László ereklyéje is - több
más ereklyével együtt - ilyen tartóban volt.

Az 1659. évi leltárban említett kristálytartóban őrizték Szent László
ereklyéjét mindaddíg, amíg a XVIII. század közepén át nem helyezték
a Tóth László kanonok által csináltatott ezüst Szent László szoborba,
1793-ban a káptalan ezt a szobrot hét más szeborral együtt a hadikincs
tárnak adta át beolvasztás '-'égett. Ez adhatott indítást Görgey Márton
nak, aki esztergomi kanonok volt 1777-1807 között, élete végén pedig
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kinevezett pécsi püspök, hogy 1804..ben Szent István, Szent Imre és
Szent László ereklyéinek közös tartót készíttessen. Ez a magyar koro
nával díszített tartó ma is megvan. Erősen provinciális jellegű munka
és anyaga is csak ezüstözött réz.

Séitovszky János prímás minden tekintetben méltón akart felké
szülni az új bazilika 1856. évi felszentelésére. A Görgey-féle tartót nem
találta illőnek sem a szentek emlékéhez, sem az új székesegyház fényé
hez. Ezért készíttette el Anders Emil bécsi ötvőssel aranyozott ezüstből

a jelenlegi neogotikus stílusú, monstrancia alakú díszes tartót. 1855 ja
nuár 12-<én a prímás maga zárta be pecsétjével az ereklyéket az új tar
tóba.

Szent László ereklyéinek tiszteletében az esztergomi katolikusok
nem maradtak el' az ereklyéiket őrző többi város - Győr és Nagyvárad,
Buda és Székesfehérvár - katolikusai mögött, A bazilika Nagyboldog
asszony-napi búcsúja alkalmával a hívők tömege tiszteleg a hárma:s
tartóban őrzött ereklyék előtt.

FORRÁSOK: PriJmási levéltár, Scitovszky, CaL 25, No, :f5ti/1855. - Es.ztergomi szé
keskáptalan magánlevéltára, kincstár-leltárak - Bunyitay V., A váradi püspökség tör
ténete - Karácsonyi J.: Váradi káptalan '(Századok, 1921-2121.) és Szt. László király élete
- Archiv des Vereíns fül' síeoenoürgísche Landaskurde, Neue Folge II. - lstvánfl M.:
Hdstortarum de rebus Ung. ltbri - Budai EZlSaiás: Polgá'rl lexicon - Kobláriyl F.: Esz
tergomi kanonokok ~ Nagy I.: Magyarország családjai - LepoLd A.: Adato'k a fő

székesegyházi kincstár történetéhez.

•

REMltNY

Köd, pára leng, partok libegnek,
új láthatár, föld és hegye1e,
fölfrissült lelkem tengeró,'rját
duzzasztják rohanó szelels.

Izzó ködboltozat fölöttem,
párás, viharzó légkörök,
alattam forró folyamokban
sötét embervér hömp'j!yóO

millió és miUió éve ...
A lávatűz lassan fa/wl,
roppant zűrzavar iszonyából
forma és szépség alakul.

Világok arca mosolyog rám
derült jövendők hajnalán.
az öröm első gyönge hangját
csendülni mintha hallanám.

Mint perzselő lehellet fölgyujt
valami boldog sejtelem:
önmaga fölé nő az ember
s békét ragyog az értelem.

Mikes Mar!]it
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FRANCIAORSZÁGI VÁZLATOK
írta Rónay György

1. Cheverny reggel

Touraine az anekdoták hazája, És Balzac hazája is.
Valamilyen csattanós, vagy borsos történetnek lehetett a hőse az a

három kereskedő is, aki pirospozsgás képpel, széles mosollyal, kicsattanó
jókedvvel üget a napsütéses utca fölött a szálloda cégtábláján.

A történetet, sajnos, nem tudom. De tudom a hírneves Gaudissart-ét,
a minden hájjal megkent ügynökét, akit nem messze innét, Vouvray-ben
tartott bolonddá a városka bolondja. Legalábbis Balzac így mondja el a
dolgot; és miközben az ő nyomán elmesélem utitársamnak a jóízű anek
dotát, egy pillanatra arra gondolok: Gaudissart, aki a tours-i Fácán szál
lóban ütötte fel sátorfáját. s onnét ki-kiruccanva "dolgozt'l meg" a vidé
ket, talán valamelyik üzletszerző útján éppen itt hált meg, a cheverny-í
Három Kereskedő-ben; talán ő is ott vacsorázott, ahol mi, az agancsok
kal díszített étteremben; talán ő is pisztrángot evett előételnek .és remek,
hűtött vouvray-i bort kortyolt utána. Nagyszerű, könnyű, fehér bor ez;
állítólag csak ezen a tájon, szülőhazájában kapni, mert nem bírja a szál
lítást, megtörik, mint a legtöbb touraine-i borfajta.

Touraine ... Ezt is elmondom, s ezt a Balzac után, cl vidék "közszel
Jeméről". "Fecsegő, ravasz, csúfolódó, csípős szellem ez, minden megnyil
vánulására Rabelais műve nyomja rá a bélyegét, melv híven tükrözi a
touraine-i szellemet: finom, csiszolt szellern. úgy, ahogv olyan vidékhez
illik, ahol a francia királyok hosszú időn át tartották udvarukat; lángoló,
művészi, költői, gyönyörűséges szellem, de az első lelkesedések zvorsan
lelohadnak. A levegő enyheséze, az égh.'tjl.at szépséze, a létfenntartás bi
zonyos könnyűségeés .az erkölcsök kedelves lazasága csakhamar elnyomja
a művészi érzéket ... s a Rabelais által, annvirá dicsőített eszpm-iszom
trónol mindenek fölött." És, mint ugyancsak Balzacból tudom, a tourai
ne-i elsősorban ,.arra használja szellemét. hogy csúfolódjék szornszédján.
hogy szórakozzék, és haláláig élvezze a boldog életet". Érthető hát. ha
bizonyos aggodalommal tudakoltam meg egy boltja ajtajában hunyorgó
hamisítatlan touraíne-itől, aki mintha csak A hírneves Gnudiesart JiU

jairól lépett volna elém. hol karmi itt levelezőlapot és rnerre a posta. Mi
jót várhat egy idegen, aki ráadásul egyelőre méz kissé elfogódottan be
szél franciául, ezektől a rabelais-d mókarnesterektől, akik még a ..párizsi
divatcikkek" agyafurt ügynökét is fölültették ?

Nem történt semmi baj. A zömök férfiú otthagyta szíjait és zsákjait
és ahelyett, hogy válla fölött a kétes mosszeségbe bökött volna, ('setleg
egy sereintés kíséretében, hogy "valaholarr,a", szíves tessékéléssel elve
zetett a tér túlsó sarkára, ahol levelezőlapokat árultak, majd onnét a
postára, és további szerenesés utat kívánva hagyott magunkra.

Mert másodnapja úton voltunk. végig a Loire völgyében. sorra láto
gatva .a folyó mentén a híres kastélvekat. Chononceaux-val kezdtük, ez
zel a Cher folyó fölé hídnaképült zvönvörű vidéki palotával, a park előtt

autó- és autóbusz-tábor, s odabent kirándulók százai és ezrei, a kastélv
ban és a vízparton, élvezve a látványt és a májusi napsütést: triondják.
Franciaországhan is zord volt a tél és fukar a tavasz: rég nélkülözött, rit
ka kincs ez az édes langyosság. ,.mikor zöld tavasza újul az ifjú évnek".
ahogy, Ronsard írta; mert a Loire tája Ronsard tája is.
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D~ alkonyodott s hűvösödött, mire Amboise-ba értünk. A dombol
dalban van a kert, s benne a ház, ahol élete utolsó esztendeit töltötte
Leonardo, akit a nagy reneszánsz király, I. Ferenc rovott Franciaország
ba (ahogy ő hívta Benvenuto Cellinit is); mutogatják a szobát, melyben
dolgozott, és a szobát, melyben meghalt; lent a pincében pedig mutogat
ják találmányainak az UNESCO által elkészíttetett rnodelljait, a Leonordó
féle repülőt, a Leonardo-féleejtöernyőt, a Leonardo-féle tankot, rodjait
és szivattyúit, örökmozgó szerkezeteit, mindazt, amivel megelőzte korát,
s ami a vezető bűvészkedő mozdulataíra most sorra ketyegni, kattogni,
forogni, dohogni, szortyogní, szivattyúzni kezd. A kertben azonban nagy
csönd volt, s a fák, nyugodt, tökéletes vonalaikkal olyan átszellemülten
álltak az alkonyatban, akárcsak az Angyali üdvözlet csodálatos békés
ségű hátterében"

Mégse Leonardo háza volt a legmegragadóbb Amboise-ban. S nem
is maga a városka, feledhetetlenül gyönyörű fekvésével a Loire partján.
Hanem, uralkodva a folyón, a városon, a tájon, zordan és némán a kas
tély, a vár.

Benne született, s benne halt meg VIII. Károly. Minden Loire-mentí
kastélyban született, élt, vagy meghalt egy-egy király. Ágyakat mutat
nak, melyekben átutazó királyok és királynék háltak. Ablakokat, melyek
ből az "édes Franciaország" e legédesebb vidékében gyönyörködtek. En
gem azonban, megvallorn, vajmi kevéssé hatottak meg az efajta törté
nelmi emlékek. Amboise sem azért hatott meg, mert VIII. Károly bölcső

jét és ravatalát látta.
Fölnéztema Loire hídjáról az alkony utolsó sugaraiban komorló épü

letre, s éreztem, hogy már ismerem, már láttam. Abban a könyvben,
amelyben vagy nyolc esztendővel ezelőtt a francia reneszánsz költészetét
próbáltam megismertetni a magyar olvasókkal. van egy kép, az amboise-i
kivégzésről. Ennek a várnak egy részletét ábrázolja. Ennek a várnak a
bástyatornyait. Ennek a várnak a kapuboltozatát, a kötélen lógó, akasz
tott hullákkal. Ennek a toronynak a tövében állt az akasztófa. Ez előtt a
kapu előtt az emelvény, melynek, koponyák közt, összetett kézzel térde
pel a hugenotta főúr, s a hóhér már emeli a kardot, mellyel az áldozat
fejét lemetszi.

1560-ban a hugenottakkal szövetkezett ellenzék ki akarta ragadni a
híres Guise-ek befolyása alól a kiskorú királyt és' az anyakirálynét. Ez
volt az "amboise-i összeesküvés". Nem sikerűlt, s akiket a benne szerep
lők közül el tudtak fogni, 1560. március 15-én itt, Amboise-ban, a várban
és a vár előtt fölakasztották, vagy lefejezték. A véres-viharos Valois-kor
egyik legvéresebb jelenete ...

Agripna D'Aubigné, a későbbi nagy költő, ekkor nyolc éves volt. S
élete egyik első emléke a hullákkal teleaggatott, vérrel telefröcskölt am
boise-i vár. "Mikor nyolc és féléves lett, apja fölvitte Párizsba. Amboise
on haladtak át. Eppen vásár napja volt, s ő meglátta a bitón az amiboise-i
bajtársak még fölismerhető fejét ..." Később ennek a látomásnak az em
léke is ott háborog a fölséges átkú Tragikus Költemények füsttel-korom
mal izzó ihletében.

A vár ma is épp olyan, mint azon a réges-régi metszeten. S egy pil
lanatra, mielőtt a nap lement, mintha a bástyafokról kötélen lógó halott
hugenottákat is láttam volna, mint hajdan, 1560 tavaszán a nyolc és fél
éves Agrippa D'Aubigné.

Este volt, mire Cheverny-be értünk.
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S most álltunk a reggeli napsütésben a téren, a virágzó vadgeszte
nyék alatt. Egész Franciaország csupa virágzó vadgesztenye volt, csupa
élő, zöld karos-gyertyatartó. Szemközt velünk a Három Kereskedő, vi
dám napfényben, zöld zsalugáteros ablakokkal, s az utca fölött, a oég
táblán, boros jókedvIben a három kereskedő... S a fogadóra derékszög
ben, némán, egy templom. Ennek az órája kondult bele álmaimba. Go
tikus ívek, gótikus támfalak. Úgyszólván minden francia faluban, város
kában áll egy gótikus templom. Tizenharmadik század. Tizennegyedik
század. Annyi van, hogy az útikönyvek csak a katedrálisokkal kezdik; a
többit többnyire nem is emlitik.

Reggel nyolc óra. A templomban csönd és félhomály. Igazi gótika.
És sehol senki. Még csak egy kicsi, roskadt, olvasót morzsolgató öreg
asszony se. Csak a csönd, a hamisitatlan gótika, s hátul, mint mínden
francia templomban, egy asztalon a könyvek és a gyertyák, hogy akinek
kell, vegyen és tegye az árát a perselybe; de nincs, aki vegyen; csak mi
ketten vagyunk, a két magyar, a két idegen, a hamisítatlan gót ívek
alatt, a nagy, nagy reggeli csöndben.

És némán, a halottak. Mint minden francia templomban. A bejárat
tól jobbra a tábla. Akik elestek a hazáért, 1914-től 18-ig, és aztán 1939
től 45-ig. A hosszú névsor, megfakült aranyozású betűkkel.

Állunk a tizennegyedik századi oszlop alatt. A tizennegyedik századi
ívek alatt. Olvassuk a neveket. A touraíne-iakét, akik soha nem mókáz
nak többet ...

Hány Lakosa van Cheverny-nek ? Ezer; talán még annyi se. S mennyi
név, mennyi név, egy egész fal: csupa név. Megszámoltam, valahova
fölírtam, de hiába keresem s papírost: elhánytam, elvesztettem ...

Talán jobb is, hogy elvesztettem.

2. Ebéd Chambord-ban

Chambcrd ... Olyan parányi helység, hogy ha lakosait beterelnék a
kastélyba, talán az épület egyik szárnya is elég volna hozzá, hogy el
vesszenek benne. Mert az épület, a híres ohambord-í kastély óriási. A
lexikonok szerínt I. Ferenc király alatt kezdték építeni. De én, az első

látomás bűvöletében, s a lexikonok ellenére máig azt hiszem, tündérek
építették; nem is építették, hanem csak letették dde, valahonnét a fel
hőkből, talán egy játékos, I. Ferenc kori, reneszánsz szentívánéjszakán.

Chevernyben vacsora után azt mondta vendéglátó vezetőnk:

- Szép, tiszta este van. Ha nem álmosak, átszaladhatunk Chambord
ba, nincs messze. Este kivilágítják a kastélyt.

De csak tízig világítják ki; elkéstünk. A fényszórók százados fákat
vetítettek elénk és figyelmeztető táblákat az autósok számára: vigyáz
zanak, az erdőből vadak kerülhetnek a reflektor elé. Kanyarodtunk.

- Itt, jobbra - mondta a vezetőnk. - Sajnos, semmit sem látni ...
Csak valami tömörebb feketeséget a fekete éjszakában. S ekkor, vá

ratlanul, elkövetkezett a varázslat.
Autó került mögénk egy csatlakozó útról. Fényszórói fölvillantak. s

ahogy lassan elhúzott mellettünk, a fehér fényben valószínűtlen csipke
könnyedséggel ott lebegett előttünk áttört tornyai és torony-kéményei
kő-erdejével a Kastély. Néhány másodperc - a suhanó fényben rníntha
tavon úszott volna, az éjszaka fekete taván - aztán a fény megrebbent.
előre fúródott a sötétbe, és a látomás elmerült.
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Így láttam először Chambord-t. Mintha álmodtam volna; és az álom
egy árnyalattal szebb volt a valónál. A való egy leheletnyivel súlyosabb;
az egészre, ha jelzőt keresnék rá, nem azt mondanám, hogy gyönyörű.

hanem azt, hogy elképesztő, Elképesztő a monumentalitásnak és a játé
kosságnak ez a párosítása. Ez a játék-kastély, óriások számára, Ez a fan
tasztikus fantázia, mely abban tornbolta ki magát, hogy torony-bozótot
sarjasztott egy kőrengeteg fölé. Igen, gondoltam, elképesztő, Lehet, hogy
már egy kicsit fáradt is voltam a gyönyörködéshez; Blois-ból jöttünk,
egy másik, rideg, félelmes k,örengetegből, ahol minden terem arról neve
zetes, kit mészároltak le, kit mérgeztek meg, kit árultak el benne, s ki
nek a vére szárad a kopár falakon, Le-lehunytam szememet az édes ta
vaszi napsütésben; ahányszor fölnéztem, mindig egy arasszal közelebb
volt a szürke toronyerdő, csipkél közt az áttetsző kék éggel, s bennem
egyszerre fölbukkant pár verssor, a régesrégi német költő, Wolfram von
Eschonbach Parzival-jából: ahogy az ifjú vitéz Gurnemanz de Gaharz
vára felé vágtat, s nem győz árrrulni azon, amit lát; mert:

Napszálltakor tornyos tetőt

lát Parzival maga előtt.

Azt httte balga módra,
ügy nő torony toronyra,
mert sok tornya volt a tetőnek ...

Keménye nincs, csak csupa tornya: a kéményeket is tornyoknak ál
cázták. Ezzel is de sok bajom volt, Parzivaiként "balga módra", míg nem
tudtam, miről van szó. Balzac (megint csak Balzac, errefelé még emlé
keiben is minduntalan Balzackal találkozik az emlber), egy 'nem valami
híres regényében, a "Modeste Mignon"-ban nem erről a kastélyról ír
ugyan, hanem egy későbbiről, bizonyos Rosambray-ról, XIV. Lajos korá
ból; de az is épp elég csodálatos, fura tetejével, melyből "kockakövek
ből emelt kémények nyúlnak kí, vasköpennyel borítva", amit sehogy se
tudtam elképzelni, s éppen ezért meglehetősen rossz lelkiismerettel for
dítottam le. Fordítói szorongásomat most Charnbord oldotta föl. Hát
igen, vannak ilyen tetők, kémények, tornyok, akár hiszi a fordító, akár
nem. Chambord-t se hittem volna el, ha csak olvasom,és nem látom.

Később már szinte megszoktam, ahogy ott ültünk talán száz, száz
ötven méternyire tőle, .a vendéglő teraszán. Azon sem csodálkoztam, hogy
állítólag lovagolni lehet benne; valamikor lóháton közlekedtek az eme
letek közt. Most az egész épület-kolosszus üres; osak valamelyik termében
őrzik a hajdani chambord-i gróf dologtalan ólomkatonáit.

A színek: mintha most is látnám. A kastély szürkéje, körül a lombok
és pázsitok zöldje, fönt a kék ég, lomhán vándorló fehéresszürke felhői

vel; s odább, mint egy csík földreszállt fehéresszürke felhő: egy virágzó
gesztenyefasor. Az asztalon, a poharakban. a Vouv1'ay áttetsző sárgás
zöldje, s a híres Beaujolais vérvöröse. Arról folyt a szó, ebédutáni lassú
sággal, milyen francia gondolkodóknak volt jelentősebb hatásuk mosta
nában a magyaroknál.

Maritain-nek is - mondom. - A katolikusok közt, Amikor a
Vigilia megindult, 1934-ben ...

- Teilhard de Chardin-t ismerik Magyarországon ? - kérdezi ve
zetőnk.

Elmondom neki, hogy és mint ismerjük, ki írt róla, mit írtunk r61a.
Igen, én is írtam róla. Valami olyasmit, hogy az után a sok "nem" után,
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amit a reneszánsz óta oly makacsul ismételgetünk a tudományok modern
világképére. Teilhard végre mert igent mondani, s a gyanakvó defenziva
után tudott olyasfajta szintétíkus és dinamikus világképet adni nekünk,
aminőt annak idején saját kora embereinek Aquinói Szent Tamás ...

A szemüveg mögött helyeslően villan a gyermekien derűs szempár.
- És?
- Es ... És éppen ezért kelt sokakban idegenkedest ... nálunk is .,.

Én magam, hangsutyozom, se természettudós nem vagyok, se teológus ...
én magam is úgy érzem néha, hogy egy kicsit túl ... Un peu trop ...

A szempár újra villan, kicsit gunyorkásan, kicsit támadóan.
- Un peu trop ? Pourquoí un peu trop ?
Vagyis, hogy miért "egy kicsit túl". Nem védem az álláspontomat.

Nem is az én aíláspontom. Kicsit túl? Mindennek, ami merész és új, ez
kell: "kicsit túl". Majd aztán a helyére teszik. De enélkül a "kicsit túl"
nélkül nincs. Magamat korholom magamban: mit óvatoskodom ezzel a
franciával ? Nem természetem, szerencsére, hogy megijedjek az ilyen "ki
csit túJ"-októl, ha hiszek bennük. S közben figyelem a szavait.

- Kicsit túl fantasztikus? Pontosan úgy, mint mikor Galilei kimond
ta, hogy a Föld forog a Nap körül, s nem a Nap a Fold körül. Aztán 
mondja a franciák megvesztegetően finom iróniájával - két-három szá
zad alatt kiderült, hogy a fantasztikum a valóság, és amit valóságnak
hittek, fantasztikum. Vannak, akik azt tartják Iegfönb föladatuknak, nagy
az Atya hevenyében fogalmazott leveleiben, jegyzeteiben, vázlataiban.
műhely-tanulmányaíban,ahogy kiadója, N. NL Wildiers nevezi ezeket az
írásait, kimutassák, tűhegyre tűzzék a teológiai pontatlanságokat. (Le
Pere, az Atya: hívei rövidség kedvéért csak így nevezik egymás közt
Tei1had de Chardin-t.) Tegyék, ha ez a föladatuk, vagy a kedvtelésuk.
De ugyanakkor, mikor egyesek szeretnék Teilhard-t kitessékelni a ke
reszténységből és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy rossz hírét
költsék, s nem is mindig keresztényhez méltó eszközökkel: ferdítésekkel,
rágalmazásokkal. szövegei pontatlan, osonkított idézésével os hasonlókkal;
- ugyanakkor, mondom, egy új keresztény gondolkodásmód táplálkozj.k
belőle, s a tavalyi nizzai megbeszéléseken ...

- Míféle megbeszéléseken ?
- Az "Association des Amís de Pierre Teilhard de Chardin" (Teil-

hard Barátai Egyesülete) megbeszélésein nem kisebb szellem, és nem ki
sebb államférfi tett hitet mellette s tett vallomást eszméinek társadalmi
jelentőségéről,mint Léopold Sédar Senghor ...

- Nagyszerű költő ...
-- ... s egyúttal azt is elmondta, hogy az új Afrika egyik kovásza

éppen az a Teilhard-féle dinamikus színtézís, amelyet ön is emlitett, mert
aki egyszer valóban közvetlen kapcsolatban jut az Atya gondolataival,
azt óhatatlanul megragadja világképének ez. a dinamizmusa ... De Seng
hor keresztény, Senghornál ez, hogy úgy mondjam, természetes. Idézek
meglepőbb tanút is, nem keresztény tanút. Nem unja?

- A világért sem !
- Nos, legutóbb eljött vézelay-i konferenciankra Garaudy is. Vézelay

afféle szellemi tűzhely, egyik Jegősibb apátságunk, itt hirdette meg Szerit
Bernát a második keresztes hadjáratot ... Szóval Garaudy is eljött; gon
dolom, tudja, ki az ?

- Aragon : .. - mondom. - És Domenach írt róla, az Esprit-ben ...
Bólint.
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- Szóval Garaudy is eljött, fölszólalt, s többek közt azt mondta:
Teilhard az a keresztény, akivel nagyon-nagyon hosszú utat tehetünk
meg együtt; talán sokkal hosszabbat, mint gondolják. Erre Tresmontant...
ismeri a könyvét ?

- Igen. "Bevezetés Teilhard de Chardin gondolatvilágába."
- Az. Tresmontant fölállt és azt mondta: azok után, amiket hallott,

kénytelen megkérdezni, pusztán magánvéleménye-e ez Garaudynak,
vagy ... Nem folytathatta, Garaudy közbevágott. Csak ennyit: félreérté
sek elkerülése végett ismételten kijelenti, hogy ő a Francia Kommunista
Párt vezetooégi tagja. Természetesen itt, Vézelayben is ...

útitársaink sürgetnek: alkony előtt Chartres-ban kell lennünk.
- Gondolom, nem érdektelen - mondja vezetőnk, ahogy beszállunk

a kocsiba. - Különösen önöknek, keresztény hívőknek a szocializmus
ban ...

Már zúg a motor, már indul a kocsi; befordulunk az országút lomb
alagútjába. Fogja a volánt, egy pillanatra mosolyogva hátranéz:

- Chartresban folytatjuk.
A sebességmusató hetverire ugrik. A ohambord-i kastély elmarad

mögöttünk,

•
ÚSZI ESTE

Rőt fák fölött bíborló nap mgyog,
az égen felhők futnak szerte-széjjel,
a nap nyilai sorra sebzik ... Éjjel
készülődik osonni le a tájm,
s itt-ott felszikráznak a csillagok.

Itt fönn megkövült zene: Budavár,
a DunapaTIton zöldes - kékes fények,
a szívedben is őszi fények égnek,
felvillan egy-egy, amíg kéz a kézben
nézed a pesti lámpák ostorát.

Öreg este lesz. Fönn a vár fokán
mintha müezzin estimája szállna,
fölé borula félhold karimája,
itt Hunyadi áll őrt, amott az esti
szél fut végig Julián homlokán;

fejét az égbe fúrva megragyog
Nagyboldogasszony templomának tornya,
kőcsipkéje mint vízesés omolva
takarja lágyan testét, mig a csöndben
lassan én is mag.amra maradok.

Éjbe merültek már az őszi fák.
Nagymessziről a tél lépte közelget:
ádvent, karácsony s jászolban a Gyerme·k,
körötte fények, zengő angyalének
s velem együtt a térdrehullt világ.

Tágult szemem beissza a csodát,
angyalszárnyakon száll a bűvös' éjjel,
szívem csordultig telik égi fénnyel,
megifjodva a végtelenbe tárul
s megpillantja ott örök otthonát.

Agoston Imre
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Jövendölni mindig kockázatos, de
valahogy úgy érezzük, hogy az idei év
július 25-e emlékezetes dátumként vo
nul be a történelembe. Mint köztudo
mású, ezen a napon parafálták Moszk
vában a Szovjetunió, Anglia és az
Egyesült Államok képviselöl azt a
megállapodást, amelyben a három
nagyhatalom mindegyike kötelezi ma
gát, hogy a légkörben, világűrben, a
víz alatt és a nyílt tengeren nem hajt
végre semmiféle nukleáris Iegyverkí
sérletet, atomrobbantást, betilt és
megakadályoz a joghatósága alá eső

területeken rninden ilyen kezdemé
nyezést. Igaz, hogy az az "atomcsend",
amelyet az egyezmény megvaíósít, nem
teljes, hiszen továbbra is lehetségesek
Iöldalatti robbantások, mégis az első

komoly elhatározást [elzi az emberi
ség létérdekeinek figyelembe vételére,
a hideg háború felszámolására és a
különbözö .társadalrru rendszerek bé
kés együttélésének intézményes bizto
sítására,

Az a körülmény, hogy már eddig
közel száz ádlarn jelentette be csatla
kozását az egyezményihez, úgyszólván
kizárja, hogy az alkotmányos eljárá
sokhoz szükséges időn túl ebhúzódjék
a ratífíkálás, De egyébként sem kép
zelhetjük, hogy a [ózan ész fölébe ne
kerekedjék bármiféle ellenzéknek.
márcsak azért is, mert a fellélegzést,
amellyel milliók és százmildiók fogad
ták a megállapodás hívét, a földke
rekség minden pontján tapasztalni
kellett. Ez az általános megkönnyeb
bülés rácáíolt rnindjárt azokra a szór
ványos vélekedések re is, hogy az
egyezménynek önmagában nincs na
gyobb fontossága. Egy pozí.tív ered
ményt ugyanis senki sem tagadhat,
azt nevezetesen, hogy elhárult az a
növekvő veszedelem, amellyel a nyílt
ég alatt végzett atomrobbantások sza
porodása fenyegette az emberi nem
egészséget. Jussanak csak eszünkbe
azok a japán 'halászok, akilk azért hal
tak vagy rokkantak meg, rnert nem
hajóztak elég messze a 'kisérleti öve
zettől.

Ami rníatt azonban történelmi je
lentőségűnek hisszük a moszkvaí
egyezményt, az egész világnak az a
reménysége, hogy ez a korlátozott
megállapodás csupán igéretes elő-
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hangja a sokkal szélesebb körű tár
gyalások sikemnek, ideértve a nukle
áris fegyverek nem-továboadását, a
német probléma megoldását, a meg
nem támadási pakturnot az atlanti és
a varsói szerződés államai között, ka
tonai rnissziók cseréjét Kelet és Nyu
gat 'között, a meglepetéses támadások
kizárását, egyes - főleg szomszédos
- területek dernilítarízálását, majd
mindezek betetőzéseként az általános
leszererést. S nem vitás, ez a bizako
dás és távolabbra ,tekintés, késztette
VI. Pál pápát is arra, hogy az egyez
mény aláíróihoz intézett táviratában
az emberiség erkölcsi vezetői és te
kintélyei közül elsőnek fejezze ki örö
mét és tolmácsoljaszeirencsekívána
tait. Mint ahogy még az egyezmény
megkötése előtt, de már a tárgyalások
kedvező menetének ismeretében mu
tatott rá egyik beszédében "jelensé
gekre, amelyek megengedik, hogy az
ember nagyobb reménységgel és de
rűlátással nézzen a világ horizont
jára". Vatikáni szóvívő azt is hozzá
tette akkor, hogya Szeritatya véle
ménye szerírrt még egy részleges
atomcsend-egyezmény is "előbbre vi
szi a nagyhatalmakat a leszerelés fe
lé vezető úton, amit a pápák annyira
sürgetteik XV. Benedek óta;.

Magától értetődik, hogy mi, magyar
katolikusok is, akik odaadó és hű

séges lélekkel dolgozunk hazánk felvi
rágoztatásán, a legnagyobb örömmel
és megelégedéssel fogadjuk a dolgok
ilyen forduladát. Ezt szögezte le ünne
pélyes formában az a nyilatkozat is,
amelyet az Opus Pacis és az Országos
Béketanács Katetikus Bizottsága együt
tesen bocsátott ki. Mébtán figyelmez
tetett arra is ez a nyilatkozat, hogy
"bűnös kockázatot, lánggal égő para
zsat" gyűjtenek fejükre annak a né
hány országnak vezetői, akik "saját
népük kétségtelen békevágyat semmi
be sem véve elutasították a moszkvai
egyezményhez való csatlakozást".

Legközvetlenebbül a francia kor
rnányzatra gondolhatunk itt, amely
folytatni 'kívánja nukleáris kísérleteit,
jóllehet a déli félgömb népei már is
mételten tíltakoztak ellene, legutóbb
Ausztrália és Ujzéland, amelyeknek
fiai vérüket ontották Franciaország
felszabadításáért. Jogilag persze igno-



rálhatja a francia kormányzat a
moszkvai egyezményt, ez a lehetőség

azonban csak annál súlyosabb erköl
csi felelősséggel terheli meg.· Ezt álla
pítják meg azok a francia katoliku
sok is, akik most "a,tomellenes akció
ban" fogtak össze hazájukban a béke
bárminő más világnézeten levő ÖlSZ
szes híveivel.

*
Lehetséges-a, szükséges-e, enköícsí-

leg indokolható-e, hogy mindazok
akik elutasítjáJka háborút és a teljes
leszerelés szorgalrnazásával a békét
akarják bíztosítaní, őszintén kezet
nyújtsanak egymásnak, függetlenül
attól, hogy egyébként mi a vílágnézeta
vagy vallási meggyőződésük? Kérdés,
amelyre rni, magyar katolikusok, szó
ban, magacartásban éscse1ekedetben
régen válaszoltunk. ,ms, hogy helyes
vol t ez a válaszunk, ma már azo!k a
nyugati katolikusok is elismerik, akik
megértették és magukévá tették
XXIII. János pápa tanítését.

A Pacem in Terris idevonatkozó
szakaszát, amely a leszerelés kérdé
sét tárgyalja, teljes egészében, saját
fordításomban közlöm:

"Nem kis fájdalommal Látjuk, hogy
a gazdaságilag előrehaladott áliarnok
ban órdásí fegyverkezés t hajtottak
végre és halmozzák tovább ds a fegy
vereket; és hogy erre rnérhetetlen
szellemi és anyagi javakat fordítanak.
Igy áll elő a helyzet, hogy amí,ge
nemzetek polgárainak nem csekély
terheket kell viselniök, más áJllamok,
amelyeknek gazdaságilag és szociálí
san fejlődniök kellene, nélkülözik a
szűkséges segítséget,

A fegyverkezés igazolásaként arra
szeletak hivatkozni, hogy a jelen kö
rülmények között a b~étcsak a ka
tonai készültség egyensúlya révén
bíztosíchatják. A 'katonai készültség
tehát, amely valahol fennáll, másutt
is fokozza a fegyverzet növelésére irá
nyuló erőfeszítéseket. És ha egy nem
zet atomfegyverekkel szereli fel ma
gát, ez más nemzeteket is arra ösz
tönöz, hogy ugyanilyen és hasonló
romboló erejű fegyvereket szerezzen
magának.
Ebből következik, hogya népek ál

landó félelemben vannak, míntha vi
har fenyegetné őket, amely bármely
pillanatban ijesztő erővel törhet re
ájuk. S nem ok nélkül, ment a fegy
verek valóban nem hiányzanak. Ha

alig hihető is, G1.ogy akadnának em
berek, akik magukra mernék venni a
felelősséget a pusztításért és szenve
désért, amellyel egy háború járna,
mégsem tagadható, hogy valotában és
váratlanul háború keletkezhet. És ha
az óriásrikatonai készültségnek el is
'kellene ma riasztania az embereket
attól, hogy háborut kezdjenek, még
akkor is félni kell, hogya már há
borús célból végzett nukleáris kísérle
tek, ha abba nem hagyják azokat, sú
lyos veszélybe sodornak mindenfajta
életet a földön.

Éppen ezért az ígazságosság; a jó
ZaiI1 ész és az emberd méltóság iránti
érzék nyomatékosan követeli, hogy
szűnjék meg az általános fegyverlke
zési verseny; hogya különböző álla
mokban már rrendelkezésre álló fegy
",erzetet kölcsönösen és egyidejűleg

csökkentsék; hogy megtíltsák az atom
fegyvereket ;és hogy végezetül mind
annyian jussanak el a hatályosan el
lenőrzött teljes leszereléshez. ,Minden
erőnkből meg kell akadályozni - fi
gyelmeztetett boldog emlékű elődünk,

XII. Pius -, hogy egy Viilágháború
borzalma, a kísérő gazdasági inség
gel, szocí.álís nyomorúsággal és erköl
esi eltévelyedésekkel, harmadszor is
az emberiségre zúdulion.'

Szükséges azonban, hogy míndenkí
meg legyen győződve arról, hogy úgy
szólván lehetetlen korlátozní, hatáso
san csökkenteni vagy éppen teljesen
kiküszöbölní a fegyveres készültséget,
ha hozzá nem fognak a mmdenkire és
mindenre kiterjedő leszereléshez, azaz,
ha valamennyien egyértelműen és
őszintén azon nem fáradoznak, hogy
a iháború félelmének és aggodalmas
várásának véget vesseneik a szívek
ben. Ez viszont megköveteli, hogy
annak a legfőbb törvénynek helyébe,
amelyre ma a béke támaszkodik, egy
egészen más törvény lépjen, amely-

-snek tartalrna vaz, hogy az igazi békét
a népek között nem a 'katonai appa
rátusok azonos unérve, hanern csak a
kölcsönös bizalom teremtheti meg
szilárdan és biztosan. Mi úgy véljük,
hogy ez meg is valósulhat. Mi több:
úgy véljük, hogy olyan dologról van
szó, amit nemcsak az egészséges érte
lem törvényei írnak elő, hanem a leg
nagyobb fokban kívánatos és fölöt
tébb áldásos is lenne.

Olyan dologról van itt sz6, amit az
értelem parancsol. Mert mint az üsz-
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szesek tudják vagy legalább kellene
tudníok, az államok kölcsönös viszo
nyárt is, akárcsak az egyes embereket,
nem fegyveres hatalomrnal, .hanern az
egészséges ész törvényei, vagyis az
igazság, igazságosság és a tevékeny
szolidarítás törvényei szerint kell sza
bályozni.

Erre azonban törekedni kell. Annál
inkább, mert kuben ne lenne meg az
égő vágy, hogy ehháruljon a háború
szerencsétlensége, a béke pedig sér
tetlen maradjon és 'napról napra job
ban rnegszílárdul jon ? Végül is a bé
ke a legnagyobb mértékben hasznos
mrindenki számára: az egyes emberek,
a családi tűzhelyek, a népek és az
egész emberi család számára. Fülünk
be esengenek még elődünk, XII. Pius
intő szavai: ,Semmi sem vész el a bé
kével, de minden veszendőbe .mehet
egy háborúval.'

Mi, aki a földön J ézus Krrsztusnak,
a világ Megváltójának és a béke szer
zőjének helytartója vagyunk, atyai
szeretettel telve az összes emberek
irányában, az egész emberi család
forró kívánságára utalunk, arnikor
feladatunknak tekintjük, hogy rnin
denkit és küdönösen azokat, akik az
államokat kormányozzák. kérve kér
jük arra, ne kímélj enek gondot és fá
radságot, rníg az emberi dolgok me
nete meg nem egyezik az emberi ér
telemmel és .méltósággal.

Azok a férfiak, akíket állásuk és
tekintélyük magasra emel, vizsgálják
meg tüzetesen tanácskozásaik során,
hogyan lehet az államok kölesönös vi
szonyát' az egész világon egy embe
ribb egyensúly alapján újjáalakítaní ;
olyan egyensúlyt értünk ezen, amely
a kölcsönös bizalmon,őszinte szerző

déseken és sérthetetlen megállapodá
sokon nyugszik.

Ami mínket illet, nem szűnünik

meg Istenhez fohászkodní, hogy égi
hatalmával segitse sikerhez és tegye
gyümölcsözővé ezt a munkát."

*
Rengetegen kommentálták már az

encíklíkának ezt a szakaszát, Md is
többször foglalkoztunk vele, Úgy hn
szem azonban, mégsem lesz érdélete
len és tanulság nélküli beptllanta
nunk aJbba a l.egúja:bb tanulmányba,
amelyet Wladimiro Dorigo, a Quest
italia főszerkesztője tett kőzzé folyó
íratában.
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Dorigo, mint már annyian előtte, áJ
talában is, de különösképen ebben a
részében a történelrní realizmus !ki
magasló művének rnondja az encikli
kát. Utána rnimdjárt ezeket írja: "Ki
tagadhatná, hogy a teendőknek az a
logikus rnenete, amelyet XXIII. János
előad, sokkal inkább a szovjet javas
latokkal egyezék. rnint az amerikai ja
vaslatokkal, amelyek még a nukleáris
robbántások rnegszüntetésének is eié
be kívánták Ihelyezni az ellenőrzést?
És 'ha a nyilvánosság előtt hallgabtak
is azok, akik egyébként öntudatlan
irenizmussal vádolták meg a pápát a
kommunizmus f,elé, nem a pápa irán
ti tiszteletből jártak el ekként, hanem
rnert féltek attól, hogy amennyiben
belevonják a Ieszerelés problémájára
vonatkozó politikai ternatikába a pá
pa észszerű áIIásfoglalását,ez a ma
gas helyről jövő megnyilatkozás egy
magában is válságba dönthetné a
,szent háborút' és az ideológiai türel
metlenség egész pszichológiai és polí-;
tikai, társadalmi és katonai üzemet."

János pápa tanítása a békéről 
fejti .ki a továbblakban Dorige - 'ra
dikálísan új, mert figyelembe veszí a
történeti helyzetet és elvi kiindulásai
ban is az észszerűségre, az egyetemes
emberi logiJkárahivatkozik. Az élet
hez való jogot domborítja 'ki, amely
fölötte és előtte áll mínden egyéni tu
lajdonjogna'k és érdeknek. Az a le
szerelesi politika, amelyet a pápa ezen
az alapon meghirdet, nem "prokom
rnurrísta", hanem az egyetlen értelmes
polrtika, amely ma lehetséges. Annak
ellenére ugyanis, hogy a háborút a
leghatározottabban el kell utasíta
nunk, mint a népek közt! viták meg
oldásának eszközét, folytatólagos gya
korlati lépések szükségesek: állítsuk
meg a degvvenkezésí versenyt (korik
réten: töröljük a költségvetésekből az
új fegyverek előállítását célzó beru
házasokat), csökkentsuk utána egy
idejűen és 'kölcsönösen a fegyveres
készültséget, deklaráljuk a magtegy
verek tilalmát, hogy végül eljussunk a
teljes és ellenőrzés által biztosított
Ieszereléshez. Az elhunyt pápa tehát
nemcsak túlment az általános doktri
nális kijelentéseken, de nyíltan ,.p1eg
állapította e kijelentések elégtelensé
gét, s egy olyan -leszerelési polrtíkát
fogalmazott meg, amely társadalmi
rendszerre, világnézetre és politikai



tömbökre való tekintet nélkül mlnden
becsületes ember által elfogadható.

Egy másik katolíkus gondolkodó, a
francia Pierre Bockei azt a meglátást
sorozza János pápa maradandó érde
mei kÖ:1Jé, hogy a "táguló világban"
nincs többé komoly problérna, amely
ne énintenó az emberek összességét,
ne hatna ki valamonnyí népre és or
szágra. Nem lehetséges ma nemes vál
lalkozásba fogni, amilyen a béke ügye
is, anélkül, hogy igénybe ne akarnók
venni az emberek együttesének köz
remű'ködését, anélkül, hogy fölébe ne
emelkednénk a gyalkorlati életben a
mégoly jelentős elkülönéseknek is.
S így csaJk ,hálásak lehetünk János pá
pának, amiért végét igyekezett vetni
annak a múlbbelt helyzetnek, amíkor
többnyire olyanok értették meg mo
dern koruk feladatait és lelkesedtek
az egyetemes testvériség nagy eszmé
nyéért, akik távol álltak a valdastól.
John Courtney Murray pedig, akit a
Dokumente Amerika legjelentősebb

,katolikus rnorálteológusának rnond,
annak a ténynek megállapítását húzza
alá, hogy ';1 háboru lehetőségét csu
pán imával és böjtöléssel nem szün
tethetjük meg. Mégolyan igaz és ma
gasztos erkölcsi alapelveik sem irá
nyíthatják és kormányozhatják hatá
sosan a hatalmat, kivéve, ha már
előbb testet tudtak ölteni a politikai
rendben.

Wladimiro Dorigo, akiről imént
szóltam, azt is állítja tanulmányában.
hogy XXIII. János pápa valójában
Jacques Mari.tain és Teilhard de
Charain sok alapvető eszméjét szen
tesHette. Azokból a szövegekből, ame
lyeket alátámasztásul idéz, csupán
TeiLhard de Chardin következő sorait
veszem ki: "Fátumszerűen, olyan fa
talitással, amely lényegében a legma
gasabb szabadság, fáradságosan és
kritnkusan haladunk a béke felé. De
miIyenbé~éről lehet szó? Egyedül
arról, amely megengedi, kifejezi és Ie
méri azt, amit ién úgy neveztem, hogy
az emberhség életfontosságú vissza
hajlása önmagára. A növekvő együvé
tartás és összpontosulás állandó álla
pota ez... Ez a béke visszatükrözi
egy olyan emberiség normális állapo
tát, amely immár tudatára ébredt fej
Iődése lehetőségeinek és követelmé
nyeinek. .. A 'hi,t a békében - ne
feledjük - csakis egy olyan plané
tán lehetséges és igazolható, ahol

uralkodsk a Ihit a jövőben, a hit az
emberben."

*
"Sokszoros öröm számunkra és

nagy megnyugtatás - olvassuk az
Opus Pacis és az OBKB nyilatkozatá
ban, amelyet Hamvas Endre csanádi
.megyéspüspök és Mag Béla c. apát
írt alá -, hogy a pápai placctum pe
csétje ott ragyog 'immár a moszkvaí
atomcsend-egyezmény történelmi ok
mányán, Olyan tényez, amelynek je
Ientőségére nem kell külön felhív
nunk papjaink és híveink f'igyelmét.
Olyan történelrní vgesztus ez a Szerit
atya részéről amely nemcsak, hogy
logikus következménye a XXIII. Já
nos pápa ihletett lelke által elindított
tisztulási folyamatnak, hanem amely
érvényesen megszabja a mi katolikus
állásfoglalásunkat .ís a béke és hábo
rú, az élet és halál sorsdöntő kérdé
sében:"

Tisztulási folyamat és ennek befe
jezéseként végérvényes állásfoglalás
- ez az a két mozzanat, amit az ed
dig előadottak is megvtlágítottak. S
az is bizonyos, 'hogy nem volt könmyű

dolguk azoknak a katolikus úttörők

nek, papoknak és vidágiaknak, aki'k
ebbena kérdésben a ma már igazolt
és helyesnek elismert irányt kirnun
kálták. M. D. Chenu, a nagynevű
francia teológus is találóan állapítja
meg egyi'k legutőbbí írásában, hogy
úgy nagyjában 1953-ig a "béke" szó
szinte ösztönösen a bizalmatlanság
visszhangját váltotta ki a katolikusok
zömében, amely olybá vette a szó ki
ejtését, mint megalkuvást a tévedés
sel.

Összejöttünk mi a!kkoriban néhá
nyan, teológusok és vidágiak - mond
ja Ohenu -, hogy felpanaszoljuk az
evangéliumnak ezt a fajta elsüllyesz
tését,megvi,tassuk a "keresztes had
járat" vaskos 'kétértelrnűségeit,a 'béke
emberi és IkereszItény értékét. majd
pedig feltártuk doktrinális és paszto
rálisa~gályai'nlk,ataz egyház illetékes
tekintélyed előtt. De még a "legkato
líkusabb" katolíkus sajtó sem volt
hajlandó hírt adni erről a, sajnos,
egyébként is hatástalan próbálkozás
ról. A Pax Christi mozgalorn is, jól
lelhet az a hivatása, Ihogy ".tanítsa és
cselekvésre késztesse a katolikus hí
vőket, végletekig rnenő tartózkodásra
kényszerült.
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Pedig a békére való felhívás soha
sem hiányzott az egyházban, amelv
nek legjobbjai mindenkor vallották,
hogya háboru elméletileg nem ke
resztény rnűvelet, mert tagadása az
emberek testvéríségének, és hogy
csak a szeretet hozhatja meg a konf
líktusok egyetlen igazi és realista
megoldását. Mi magyarázza tehát azt
a gondolkodásbeli ürességet, amelynek
tanúi lehettünk? Mi magyarázza meg
a jó lelkíísmeretnek azt a szárnysze
gettségét, amely vagy tíz éven át any
nyi keresztény embert, annyi teológust
is, kívül helyezett mind a tények
brutalításán, mind az evangélium ki
áltásán?

Állapítsuk meg - folytatja Ohenu
-, hogy túl sok a "langyos" keresz
tény ezen a téren éppúgy, mint má
sutt: inkább tapadnak megnyugtató
"prakHkálkhoz", mint amennyire tö
rődnek a világ üdvével. A'llapítsuk
meg azt is, hogy bizonyos propaganda
és a környezeti hatások is elbátorta
lanították a szellemet, meggyöngítet
ték magát a hitet is. De a megzavaro
dottság oka rnélyebben rejlett: maga
a béke" szó ficarnodoet ki a kato
lik~s értelmekben. Félresiklás nyo
mán, amely elég gyakori a kere~z

ténység történetében, ezt az arrnyira
földi szót "elspirituaHzálták", abból
az elgondolásból indulva, hogy így
majd visszaadják neki tiszta termé
szetfölötti sűrűségét. Úgy vélték, ihogy
"Krisztus békéjének" nincs mH
komnromittálnia magát a nyomorú
ságos politikai békékkel, amelyeket
bemocskolnak a megalkuvások, a zsa
rolások, a pártos állásfoglalások. Ke
ressük tehát - úgymond - a maga
isteni transzcendenclájában a békét,
lehántva róla mdnden kétértelműsé

get. Akikor remélhetjük majd, hogy a
fegyverek és a népek békéje hozzá
igazodik a szíveínk kezves békéiéhez.

Holott a dolgok számbavétele azt
parancsolja - jelenti ki Ohenu -,
hogy kategorikusan visszautasítsuk a
békének ezt a dualizmusát; Nincs
két béke, nincsen "Krisztus békéje"
egyfelől, és a "politikai" béke másfé
,lői. A béke természeténél fogva poli
tikai valóság, rnert ha nem az, akkor
tartalrnátóf megfosztott szó csupán.
"Spiri,tualizáljMok, amennyire csak
akarjárok ..:.-. figyelmeztet Chenu -,
nem lesz benne igazság, még lelki
szellemi igazság sem; igazság csak
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akkor lesz belőle, ha belép az emberi
csoportok politikai viszonylataíba, ha
konkrét módon testet ölt a Iegkirí
vóbb nézeteltérések szövevényében, ha
kifejezésre jut dialógusban, szerződé

sekben. strukturákban. Ha nem, ak
ikor magatokat csaljátok meg, még az
imáitokban is."

Ami a múltban dívott - folytatja
Chenu -, lényegében úgy foglalhat
juk össze, hogy külön akarták válasz
tani a békének egyetlen realitásában
azt, ami Krisztus szelleméből, a hívő

embernek szóló parancsokból követ
kezík, és azt, amit a problémák meg
oldásáról tárgyaló politikai techniku
sokra ikell hagyni, mondván, hogy
utóbbival a keresztény embernek,
mint ilyennek, és az egyiháznak nincs
mit törődnie. "Túl költséges megkü
lönbőztetés, még jószándék esetén is
- jegyzi meg Chenu. - A béke, az
emberek békéje nem a lelki beállí
tottságok eredménye, hanem politi
kai realítás. A szellem itt csak any
nyiban szárnít, amennyiben tett~kké

válik. Vessük el tehát annak a hamis
spirttualizmusnak suta szótárát, amely
kettősséaével mísztlfíkálja az evangé
lium követelését."

A politikai rend autonómíá la, ami
nek a háboru és a béke jelenti il leg
.keményebb fejezetét, evangéliumi
sarkigazság. A' 'keresztény hívőnek,
mínt ilyennek, az egyházban eave
sült keresztényeknek nincs sem kül
detésük, sem tlletékesséaük arra. hogv
döntsenek a politikáról. ideértve a
háború és a béke nolbtlkátát is. Kr'isz
tus kifeiezetten elutasította magától il

legcsekélyebb ooliti'kai szerenet is.
amit pedig az általa beteliesített rnes
sianízmus látszölag magában foglalt.
A hatalmaknak és joghátóságdk:nak
ez a rnegküdönböztetése azonhan sem
miképpen sem emeli ki a hívő em
bert ebből a világból. a politikai re
alitásból. ps semrníkéooen sem oldia
fel az alól a kötelességeal6l. hozv
cselekvően dolgozzék a békén és te
vőlegesen ellene fordulion a háhor{,
nak. Mert Krísztus békéie - feiezi
be Chenu - ezész röviden és teljes
egészében: a béke.

•
Erről van szó napjainkban és csak

örvendhetürsk, hogy a katolikus gon
dolkodás ilyen eredménnyel fejlődött

előbbre. Ebben az új perspektívában



- mint Robert Rouquette fejtette ki
a minap - másként lépnek elő az
egyéni morál problémái is. Ma már
kell, hogy másként fessen a lelkiisme
retvízsgálat és a gyónás is, figyelem
mel azokra a kötelességekre,amelye
ket XXIII. János encikldkája ír elő.

Egyéb bűnök is vannak immár, mint
az, hogy "tiltott napokon húst ettem,
megfeledkeztem az esti imáról, elkés
tem a szentrniséról, türelmetlen vol-

A KIS ÚT

•

tam embertársaim iránt", Olyan bű

nök is vannak, hogy fékeztem a szo
ciá lis haladást, elutasítóan nyillatkoz
tam a közműveltség emeléséről, elle
néztem a gyarmatok feladását, osztot
tam a faji előítéleteket, befeketítettem
a nemzetközi intézményeket, elvileg
is kárhoztattam a demokratikus for
mákat, helyeseltem az atomfegyvere
ket és a velük folytatott kísérlete
ket ...

Leányom tizennyolc éves. Osszel akarja kivenni szabadságát s azt egy
fiatalember ismerösével kivánja eltölteni. Ellenkezésemre sem adja fel ter
vét, "régimódina.k" véli felfogásomat. Szerinte ugyanis semmi sincs abban, ha
férfiismerősével kettesben tölti el szabadsága napjait. Legfőbb argumentuma:
barátnői is igy csinálják s kinevetnék, ha elálIna tervétől. Férjemmel együtt
nagy gondban vagyunk, vajon mpgengedhetjük-e neki ily körülmények között
az utazást?

Napjainkban világszerte bizonyos
"divatos" érvelés kelt lábra a fiatal
ság körében: lehetséges, rnert a ..töb
bi" is. így csinálja. Gyakran hallhat
juk. hogy szárnos fiatal panaszkodik
szüleire, esetleg csak általánosságban
az idősebbekre. hogy törekvéseik, ter
veik nem találnak náluk kellő megér
tésre. Egy francia író említi. hogy
Adám ősatyánk óta azok, kik meg
érik ötvenes éveiket. úrios-untalan
hangoztatják "Bizonv. az én időmben

máskép. szebben, iobban volt I" Az
író megfigyelése találó. Mindazonáltal
nem jelenti ez a körülmény egyszers
mind azt is, hogy rnindaz, ami ,.régi"
szokásnak, felfogásnak szülötte. egy
szersmind elvetendő. sa fiatalok szá
mára nem egyéb. mínt tilalomfákat,
korlátokat jelentő akadály. Ha pedig
napiatnkgvorsan rohanó életében szá
mos fiatal azt vélné követendő pél
r1ának. amit sza-nos, nem egyszer csak
jó üzleti érzékből született, túlságosan
,.könnyed" felfogás ról tanúskodó fHm,
esetleg a "modern" romantikábanbő

velkedő szépirodalmi mű elétár, mi
dőri ezek példáján, tanácsain buzdul
va akar "úszni az árral", akkor az idő

sebbeknek, a szülőknek óvó s intő szava
nagyon is helyénvaló, sőt kötelesség
szerűen szükséges is. E problémával
egyébként már gyakran foglalkozott
igen emelkedett szellemben hazai saj
íónk is.

Ami már most a konkrét kérdést il
Ieti, nyugodt határozottsággal felel
hetjük. hogy nem csupán az őnéhez

hasonló korú leányt. de még fiatal
embert sem engedhetnek gyermekeik
életsorsáért felelős szülők hasonló
..páros" vakácíóra. A tekintélyes er
kölcstani szerzők közül elég ha csak
egynek felfogását idézzük. Bernard
Haring mondia nagy könyvében, hogy
.Jrosszasabb időn át a 'két személvre
szorítkozó egymás mellett tartózko
dás. a huzamosabb időn keresztül tar
tó, kettesben történő szabadságos uta
zás színte valamennyi fiatalnak meg
haladja ellenálló erejét".
Hozzáfűzhetjük még ehhez. hogy

akkor is helytálló e megállapítás, ha
a különnernű fiatalok valóban emel
kedett erkölcsi felfogásúak. jó szán
dékutohoz kétség sem fér1het s ha ele
ve kerülni kívánják az intimebb
együttlétet. A tapasztalattanúsága
szerint ugyanis még az ilyenek is
csak a legritkább esetben képesek az
adott nehéz pillanatban erősek ma
radni. Ha tehát az ilyen közös úthoz
a szülő hozzáfárulását adná, egyszers
mind az esetleges 'következményekért
is vállalnia kell a feleIősséget. S az
édesapa, édesanya felelőssége sokkal
nagyobb a még tapasztalatlan fiatal
lélekkel, mint önmagával szemben.

Voltaképpen oly problémáról van
itt szó, amelynél a [ózan ész megfon-
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to1ása is eligazít s csak ehhez ad
újabb érveket a valláserkölcsi elvek
számbavétele. Azok a szülők ugyanis,
kiknek hasonló esetben nincs erejük
"nem"-et mondaní, többet ártanak sa
ját 'gyermeküknek s a társadalomnak,
mínt azt sejtenék. Az egészséges ne
velés ugyanis megköveteli, hogy a le
ány- vagy fiúgyer:melk már kora ifjú
ságától fogva soha ne érezze, hogy
"maradi" rnódon akarják szüleí éle
tét irányítani. Az egészséges, józanul
modem családi élet pedig még val
láserkölcsi motívumok nélkül is oly
fiatalokat nevel s ad át érett felnőt

tekként a társadalomnak, kik épp
életrevalóságukban. józan valóságér
zékükben hordozzák azt a csírát,
amely képes a "határesetekben" is a
helyes állásfoglalás gyümölcsét meg
teremni. Az ily szellemű nevelés kö
vetkeztében pedig tudatos ellenszenv
alakul ki a fiatal lelkekben minden
kirívó szélsőség, így a szexuális vo
natkozású szélsőséges esetekkel szem
ben is.

Ha mindehhez a felnövekvő fiatal
lélek még az ideális keresztény csa
ládi élet gyakorlatából fakadó taní
tást kapja útravalóul, akkor előtte a
fiatalkori önlegyőzés problémája mín
denképpen tiszteletnek, nem pedig
csak tilalomfát látó korlátozásnak.
esetleg gúnyos lenézésnek lesz tárgya.

Semmi úiat nem mondunk azzal,
hogyha figyelmeztetünk rá: a fiata
loknak idő előtti kettesben töltött sza
badsága - a tapasztalat tanúsága sze
rínt - gyakran elhamarkodott "kény
szer-házasságot" eredményez. Az ilyen
pedig - ugyancsak az élet bizonysá
ga szerínt - nem egyszer későbbi

kölcsönős szemrehányásokhoz, elhide
güléshez, sőt egymás megvetéséhez.
végső soron pedig a házasság szét-

- bomlásához vezet.
Még ennél a "kényszernél" is súlyo

sabb lelki következményekkel járhat,
kiváltkép a fiatal 'leány részére, ha a
rövid együttlét után magára 'hagyatva
'kiábrándul a tán általa valóban szere
tett férfiból, s ami még ennél is sok
kal rosszabb: önmagából. Az ilyen
lelki kisiklás, sajnos, egész életre ki
ható következményekkel, meghason
lással járhat. Arról sem szabad elfe
lejtJIDezni, hogy ha a leány később úgy
vélné, hogy rnégís megtalálta az
"igazit", [ól'lehet talán nem is gyakor
ló keresztény, aligha fog Ielkesedni,
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ha értesül róla, hogy választottja egy
vagy tán több esetben is bizalmas
kettesben töltötte el szabadságos idejét.

Ha tehát levélírónk valóban úgy
·igyekezett mindezeddig leányát nevel
ni, hogy hitünk tanítása s a társadal
mi érdek szempontjai szerínt egy
aránt "Isten és ember előtt" rnegbe
csült személy lehessen, akkor bizonyá
ra nem tartozik majd a lehetetlen fel
adatok közé rneggyőznd őt arról, hogy
saját lelki s testí javát rnunkálja, ha
lemond az ilyen Ikettesben töltött sza
badság tervéről. Tán nem azt kellene
kísarkítania, hogy ezt ön, mint szülő

helyteleníti, hanem, hogy bizonyára
már ő maga előtt is felvetődött oly
kor-olykor terve helyteíenségének,
lelki-testi épségére egyaránt belátha
tatlan következményekkel járó vol
tának problémája. A dac közismerten
rossz tanácsadó, épp ezért tehát, ha a
higgadt fontolgatásra ígyeksztk le
ányát kellő tapintattal rávezetni, sok
kal több eredményt remélhet, Nem
volna-e esetleg ön részéről lehetséges,
hogy meghozza az "áldozatot" s fel
vetné a leányával együtt töltendő,

igazán derűs és szép szabadságnak a
tervét? Ha erre esetleg nincs módja,
tán akadnak lánya előtt iis kellemes
nek ismert rokonok, idősebb barátnők.

akik - nem ikorlátok állítása végett,
hanem, hogy segítsenek élni a sza
badsággal együtt vakácíóznának
lányával ? Természetesen közelben le
het a "kiszemelt" partner is, együtt
táncolhatnak. szórakozhatnak. E kö
zellét azonban valóban a fiatalság
nemes örömeit biztosíthatná s nem
kétes veszélyeknek válnék forrásává.

Szívből,kívániuk. hogy leánya az ön
higgadt útmutatása alapján megért
se: nem fö1tétlenül az a "modern" és
követendő, amit egyes, általa kissé
fellengzősen a "többi"-nek nevezett
kolléganők csinálnak, s hogy éppen a
mai fiatalság jelentős részének tiszte
letreméltó erénye, hogy két lehetőség

közül képes a nehezebbet, a szebb és
értékesebb jövőt biztosító magatartást
vállaini.

Végezetül még csak annyit mond
hátunk: ne csak szóljon, cselekedjék,
hanem imádkozzék is érte. hogy leá
nya ne a "maradiság" korlátait, tíla
Iornfáít, hanem Krisztus törvényének
a lélek függetlenségét és szabadságát
biztosító útját tudja választani.

Szennay András



NAPLÓ
OSSZüLEINK ELVESZETT PARADICSOMA. ösí, a történelem előtti kor

ba visszanyúló és sok évezredes hagyományra támaszkodó néprnesék, legen
dák beszélnek egy elveszett paradiesomról. A primitív népek legünnepélye
sebb, titoktartással leplezett serdültavatási szertactásaínak egyik lényeges ré
széf alkotta - s alkotja még ma élő primitíveknél is - az ún. "őstőrténet"
továbbadása, megtanítása. Az elveszett paradicsom eszméje azonban ott ta
lábható ősi nagy .kultúrnépek hítében is, így például a hindu, a perzsa, kínai,
görög és római mitJhológiában is: az az elgondolás és hit, hogy valamikor az
emberiség bölcsőjének korában és helyén volt, az embereknek egy olyan ál
lapota, melyben maradék nélkül boldogok voltak. EbbŐIl a boldogságból azon
ban valarní'képpen kiestek . .. Az ösgeolőgia és a palaentológía adatai egész
sötét képet festenek a jégkorszak emberének életéről, de a népek tudatában
mégsem a barlanglakó, a maga primitív eszközeivel a puszta "félállati" létért
küzdő ember emléke maradt meg, hanern egy boldog "aranykoré", egy helyé
és időé, ahol és amikor minden rnegvolt, amit csak az ember magának kíván
hatott, megálmodihatott ...

A Biblia elején, a Genezis 2-3. fejezetében is olvasható egy elbeszélés a
"pa'radksomi" boldog állapotról, az Edenkertről, melyet az Isten az ernber
lakhelyéül készített, ültetett valahol Nagykeleten ... A Biblia látszólag pontos
földrajzi meghatározást ad, amikor a paradicsomkertet megöntöző négy folyót
megnevezi, .mely közül 'kettő azonosfüható, mert a Híddeqel a 'I'igríst, a Perath
pedig az Eufrates folyót jelenti a szentírásban. A Biblia eredeti héber szöve
gében ez áll: "Bs ikertet ültetett az Úristen édenben keleten s ebbe helyezte
az embert, akít.alkotott ..." (Gen. 2, 8). Az úgynevezett "Hetvenes" görög for
dítás ezt a kertet a perzsa királyok függö kertjeként képzelte el, s ezeknek a
nevét: a ".paradeisos" szót használja, innen ment át a modern nyelvekbe is a
"paradicsomkert" elnevezés. Ebben a kertben az Isten sokféle szernre szép és
finom ízű gyümölcsöket termő fáJt ültetett, közöttük volt a középen az "élet
fája" s "a jó és gonosz tudásának fája". Az embernek kellett művelnie és
őriznie e .kertet, rendelkezésére állott .minden fának termése, de egyre vonat
kozólag szigorú tilalmat adott az Úristen I "a jó és gonosz tudásának" a fája
trltott volt, annak gyümölcséből nem ehettek ősszüleink "iha,lálbüntetés terhe"
alatt ... Mert az Isten parancsa így szólt: "amely napon (azaz abban az eset
ben, ha ...) eszel belőle, halált kell halnod (azaz: biztosan meg kell halnod !)
(Gen. 2, 17). A Genezis 3. fejezete aztán elbeszéli, hogy az első emberpár nem
áílotta ki a próbát, evett a tidtott fáról és azóta '3 paradicsom velveszett szá
mára, az Isten kiűzte onnan ősszüleinket, két angyalt - kerubot - állított
oda villogó lángpallóssal, ,,!hogy őrizzék az élet fájához vezető utat" ... A bol
dog, az örök és halhatat.lan élet kapuja tehát bezárolt az emberek előtt.

Aki elemi, vagy középískolaí tanulmányaíoan hittant is tanult, az igen
sokszor ennek a "paradi,csom-elbeszélésnek" a külső kereteit őrizte meg em
lékében, s mivel a kisérő magyarázat, esetleg a kezében Iévő tankönyv a
Genezis 2-3. fejezetében leírt dolgokat szóról-szóra értelmezte és szigorúan
vett történelemnek fogta föl, azért mindezeket az elemeket a hit dogmájaként,
az Isten kinyilatkoztatott hitlgazságaként vette és hitte - vagy esetleg tagad
ta meg ... Ennek az oka jórészt az, hogya "paradicsomi történet", "ősszüleink

története", vagy a "bűnbeesés története" látszólag éppolyan tőrténetet ír le,
rnínt például a Királyok könyvének egyes fejezetei, külső formájában nincs
különbség közöttük. Ennek alapján a későbbi magyarázok besorolták rnodern
vagy klasszikus értelemben vett történelmi műfajba a Genezis fejezeteit, holott
- mint azt részletesen kifejtettűk előző cikkünkben - egyikhez sem tartoz
nak. Azért írja a Pápai Szentírásbízottság 1948. január 16-i Iévelében ezekről

a fejezetekről: "törénetriségüket általánosságban sem állítani, sem tagadni nem
lehet anélkül, hogy ezáltal [ogtalanul ne alkalmaznánk vrájuk egy olyan iro
dalmi műfaj szabályait, amelybe azok nem sorolhatók ..." Mert rninden mű

fajnak megvan a maga sajátos "i,gazsága"; és értelme: más az értelme és en
nek alapján az "igazsága", tanítása egy példabeszédnek, egy hasonlatnak, más
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az allegóríának és más egy himnusznak, más a népies elbeszélésnek és más a
tanító költeménynek, éposznak vagy prózanak és ismét más a szigorúan vett
történeti leírásnak Isten a maga tévedhetetlen tekintélyével éppen azért csak
annak az értelemnek igazságát garantálja, amit a szerit szerző által használt
irodalmi műfajjal ikifejemi akart és leíratott. Ezért mondja a Divino aff~ante

Spiritu kezdetű enciklika, hogy míndenkí számára nyilvánvaló: "a szentsző

végnek kifejtő magyarázatában a legfontosabb szabály az, hogy pontosan
meg kell határozni, mit akart az 'író mondaní ... A:mde a régi keleti Iróknál
egyes irodalmi műfajok és formáik jelentése, értelme nem olyan világos, mint
a mai íróknál. Pusztán nyelvtaní szabályokkal. nyelvészettel, vagy az össze
függésből nem lehet meghatározni azt, amit a régi keletiek ezekkel a for
mákkal ki akartak fejezni ..." XII. Pius pápának ez az enciklikája azt is vi
lágosan kijelenti, hogy ez a szabály minden katolikus szentírásmagyarázónak
elsőrendű és elengedhetetlen feladata s :ha ezt nem teszi meg, akkor a kriti
kus és rnűvelt elmékben annak a veszélynek tesszük ki a Bíbltát, az Istennek
a szavát, hogy azt tévedéssal vádolják meg s ezzel az emberekben megrendi
tik a hitet, pedig nem a Biblia, hanem annak helytelen és értetlen magyarázói
tévednek. Azt mondja a pápa: "Gyakran ugyanis, ha egyes emberek újra meg
újra kífogásolják, !hogy a szentírók eltértek a történeti hűségtől vagy kevésbé
hűségesen adták elő a tényeket. nyilvánvaló, hogy csak azokat a régieknél
szokásos beszédmódokat és elbeszélő műf'ajokat alkalmazták. melyeket a köl
csőnős érintkezésben mindenütt használtak... és megengedettnek tekintet
tek ..."

Ezeket az alapvető és önmagukban véve egyszerű és világos elveket nem
tartották szem előtt igen sokszor a Biblia magyarázói, amikor a szeritírásban
természettudományos tanításokat, őstörténetet és paleontológíát stb. kerestek.
Igy történhetett meg, hogya természettudományi igazsággal szemben a Bibliá
val próbáltak érvelni, s például Galileit és. másokat is heliocentrikus rend
szere miatt, azaz állftőlag hitellenes, szentíráseblenes tanítása míatt ítélték el
és zártak börtönbe. Nincs kétség abban, hogy Galibeinek volt igaza s az őt

elítélő teológusok tévedtek vaskosan ...
A rnondottak alapján már előre is kijelenthetjük, hogya Genezis 2-3. el

beszélését sem lehet rnodern vagy klasszikus értelemben vett krónikának te
kinteni. Hogy alapvető vallási és hitbeli igazságokat akar elmondani. hogy
ezeket a tanításaikat történeti tényekre építi és mindezzel az ember legkín
zóbb, örök problémájára akar a sugalrnazó Isten hatása alatt feleletet adni,
az nem kétséges. És az is vidágos. Ihogy nem akaria az őskorszaknak törté
nelmét, ;flóráját és faunaját leírni, mint azt sok teológus hitte.

A Genezis l-ben, az ún. hatnapos teremtéstörténetben hétszer olvassuk
Isten egyes teremtési aktusa után: "És látta az Isten, hogy jó!" Amióta az
izraelita néppel az Isten szövetségetk!ötött, azt választott népévé tette és a
történelernben rajta keresztül készítette elő a megváltást. azóta ennek a nép
nek rendíthetetlen hite volt az. hogy a végtelenűl hatalmas. bölcs, igazságos,
mindeneket teremtő Isten egyszersmind végtelenül jó is. Tudta és vallotta.
hogy az Istentől csak áldás, jóság származhat. ezért írja a teremtéstörténet
szerzőle is és tanítja félreérthetetlen világossággal, hogy az Isten mindent
jónak akart ... De a hivő dzraelita lelkében éppen ezért csak még gyötrőbb

és elviselhetetlenebb lett az örök [óbi probléma: rmiérta 'kín, a gyötrelem,
a szenvedés és halál, az erkölcsi és fizikai rossz ebben a világban? Hitte, val
lotta büszkén és határozottan, hogy míndent Isten teremtett, s mivel ő vég
telenill jó, azért a Teremtő kezeiből csak jó kerülhet ki; de ugyanakkor látta
és tapasztalta azt is, hogy ez a világ, ez az emberi lét nem jó. Miért?

Erre a kérdésre a szentszerző nem felelt és abszolut monotheízmusa alap
ján nem is felelhetett ikozmíkus vagy metafizikus dualizmussal, mint például
a zoroaszteri vagy gnosztikus vallások... Miért? Erre felel az ószövetségi

.szentszerző, aloí koronak legnagyobb teológusa volt. Ez a felelet hármas:
l. Isten az embert boldognak, .halhatetlannak, uralkodónak teremtette;

2. ebből az állapotból saját hibája, engedetlensége, 'kevély lázadása miatt esett
ki; 3. az Isten azonban még a bűn után sem hagyta magára az embert, hanem
végtelen irgalmával megbocsátott és előkészítette a megváltást az emberi tör-
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ténelem folyernán: ez a történelem szünet nélküli küzdelem - mégpedig az
első bűn óta, tehát a történelem hajnala óta - a jó és a rossz, az erény és a
bűn, emberi gyöngeség és isteni ·kegyelem,. az lsten és a kísértő sátán között,
mely harcban a végén a jó, az élet, a boldogság, az lsten fog győzni.

Megállapíthatjuk, hogy ez a hármasfanítás minden kinyilatkoztatott pozi
tív vallásnak alapja s ez a hármas jgazsá,g szerintünk egyszersmind történeti
tény is.

Ezt akarta tehát tanítani, leí:rni a szentszerző, Kérdés azonban, hogy nem
akart-e ő ennél többet is adni, nem akarta-e ő a Genezis 2.-ben a boldog'
aranykor tnikéntjét is, földrajzi helyét is leírni? A cikkünk elején kifejtett
elvek alapján csak egy válaszunk lehet: nem! Ezek az elvek hosszú ideig is
meretlenek voltak a hivatásos teológusok előtt is, pedig az elbeszélés tartal
mából és külső kifejezési formáj ából bizonyos fokig következtethettek volna
arra, hogyaGenezisnek ebben a részében nincs szígorúan vett történelem és
nincs természettudomány; a paradicsom-elbeszélésben fölhasznált elemek csu
pán keretet képeznek és festékanyagat adnak az "ember tragédiája" törénett
freskójának megfestéséhez. melyben nem a "festö elemek" és "festékanyagok"
a tanítás részei, hanem maga a freskó tárgya, az a tény, amit ábrázolni akar.
Elvakította ezeket a régi magyarázókat például az a "pontos" helymeghatá
rozás, hogy az édenkert a Tigris és Eufrátesz között volt, minthogv ez a két
folyó ma is ismert. S nem vették észre, hogy a "pontos meghatározás" nagyon
is bizonytalan és többértelmű - s főleg nem gondoltak arra, hogy az emberi
élet legalább félmillió éves a földön, s a terelér korszak végén vagy a quartér
kor eleién - amikor már ember él a földön - még nem volt sem Tigris, sem
Eufrátesz ... Arra sem ügyeltek, hogy az lsten nem volt "kertész",alki gyö
nyörű kertet ültet. benne különféle ízes és szép gyümölcsöt termő fákat. és
inem "szabó", akii az édenkertből való kiűzés előtt .;bŐT'köntösöketkészít Adám
nak és fe'lesézének" (Gen. 3, 21); s hogy az egyéb, az ember és első asszony
teremtésével kapcsolathan használt képek és leírások mlnd-mind azt mutat
ják, hogy elhibázott felfogás a "paradicsomkert"-elbeszélésben történeti kró
nikát keresni.

A paradicsommal a szentszerző II fönt említett első hítíeazságot akarta
ábrázolni, hogy az Isten az embert, az életet, a világot jónak akarta és terem
tette. s hogy ezt érzékeltesse, az édenkertben megfest egy világot, rnelvben
semmi baj és rossz nincs ... Elképzel egy kertet, rnelvcsodálatos gyümölcsöket
terem, s ott a messzi Keleten - ahol a víz többet ér az aranynál, mert ritka
és az élet, a flóra előföltétele - ezt a kertet négy nagy "folyó" öntözi meg ...
Ebben a kertben van egy nagy állatvilág is, de ezek nem ellenségei sem egy
másnak. sem az embernek: ott az ember tökéletes harmóniában, "barátságban"
van az Istennel, állandóan együtt vannak, az lsten teljesíti az ember mínden
vágyat és álmát; az első emberpár olyan' klfrnában él, ahol ruhára nincs szük
ség, mezítelenül járnak, de ez a meztelenség nem volt bűnös vágyak felkor
bácsolóia, stb. Azaz: az ószövetségi teológus megfest egy világot, rnelyben mpg
nincs bűn. Az idealizált világképpel, a "paradicsommal" az embernek termé
szetfölötti kegyelmi állapotát tanítja, az emberét, akinek "barátja", gondvi
selő és szerető atyja- az Isten, s aki fürdik lsten szeretetében ... Ha a "paradi
csom" leírását összehasonlítjuk azokkal a szimbólumokkal. képekkel és apo
kaliptikus víziólckal, melyekben a próféták az eljövendő Megváltó országát,
az ő szabadítását és uralmát raizoliák meg,akkor pontosan ugyanezeket az
elemeket ta'láljuk meg náluk: lzaiás 30, 23-26; 35, 1-2; 51, 3: ll, &-9; Ezekiel
28,2-10, 13-17; 34, 26-27, 34-35; Ámosz 9, 13; Joel 2, 24: Zakariás 8, 12 stb.
Vajon például az izaiási jövendölés: "együtt lakik majd akkor (ti. a messiási
korban !) a fankas a báránnyal, s a párduc a gödölyével ... a borjú, oroszlán
és juh ... és parányi gyermekterelheti őket. Borjú és medve együtt legelnek ...
és szalmát eszik majd az oroszlán .. ." (lzaiás ll, 6-7) a messiási kor termé
szettudományos leírását, az egyes állatok megváltozott fizíológiáját akarja
megadni?

A Genezis 2. szerzője a ,.paradicsomi" festékanyaggal ábrázol egy világot,
melyben még nincs bűn, a prófétálk pedig ugyanazzal a formával egy világot,
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melyben tnár nincsen bűn. EnnY'i amondottakból kétségkívül ,megállapítható,
sőt ezt meg kell. állapítanunk, különben például egyáltalában nem beszélhet
nénk az első emberpár természetfölötti kegyelmifelemelésér6l. Erről szóról
szora véve semmit sem találunk a Genezis 2-ben. S ennek k6vetkeztében bűn

beesésről és megváltásról, üdvtörténetről sem beszélne a szentírás, Hogy en
nek a boldog, ártatlan, a természetfölötti kegyelemben élő, hallhatatlan emberi
állapotnak, a bűntelenség koránaik volt-e egy - a világ, a Föld többi részétől

kl!lőnböző -különlegesen kedvező és fe~hőtlen életkörüsményeket biztosító
földrajzi kerete, azt a Bibliá:ból - jelenlegi ismereteink alapján - nem tud
juk megállapítaní ... Azt pedig rnégkevésbbé, hogy - amennyiben volt
hol lehetett az? (Szörényi Andor)

A PAPNEVELÉSROL A MAI LELKIPÁSZTOR SZEMÉVEL. A jövő pap
jait a szemínáríumokban képezik papi rnunkájukra. Hazánkban Budapesten.
Egerben, Esztergomban, Győrött, Nyiregyíházán és Szegeden van papnevelő

intézet. Milyenek lesznek a jövő papjai? Sok függ attól, hogy hogyan készítik
elő őket. A szemináríurní épületek beosztása szirite az egész világegyházban
többé-kevésbé egyforma. Majdnem minden papnevelőintézetben a felsőbb

évesek külön-külön szobát, ún. cellát kapnak, hogy szokják meg a magányt,
az egyedüllétet.

A régi esztergomi szemínárlum homlokzatán az alapítók szándéka szerint
ez a fölírás volt olvasható: Scientiae et pietati - a tudománynak és a Iambor
súgnak. A második vatikáni zsinat is foglalkozik a papnevelés időszerű kérdé
seivel. Országonkint mások és mások a prcblémék, de abban az egyben min
den papnevelőintézet megegyezuk. hogy a szemínáríumí nevelésben a tudo
mánvra és az életszentségre való nevelés a legfontosabb.

Napjainkban olyanok is jelentkeznek a papi pályára, akík eddig még nem
tanultak latint és a vallási ismereteik is hiányosak. Éppen azért szükséaessé
vált, hogya tulajdonképpeni teológiai tanulmányok előtt egy éven keresztül
a kispapok latint tanuljanak és tanulják meg a katekizmust. Az előkészít') év
utár; következik az öt évig tartó teológia. Budapesten a Hittudományi Akadé
mián hat éves a teológiai tanmenet.

Egyik főpásztorunk szokta rnondogatní papjainak, hogy ők rnind a "ma
ban" éLnek. Mások voltak az igények a 'barokk korban és más igényekkel kell
szembenéznie a papnak, aki a szocializmusban él. A szocialízmusban a kis
papok már nem ismerik az ún. feudális egyház viszonyait. Mi, idősebb pa
pok csak tisztelettel tekintünk a mai kispapokra, akik egyedül a hívatottsáa
érzéséből lépnek a papi pályárra. A mai kispapok elmondhatják Don Boscó
Szent Jánossal: Da mihi anima.s, cetera tolle! - lelkeket adj nekem. a többi
nem fontos! Gyakori jelenség így, hogy a kaspapokban és a fiatalabb papok
ban - fiatalságuknál fogva is - túlteng a kritikaí szellem. Ügy néznek sok
szor az idősebb papokra, rnintha azok keveset dolgoztak volna az Úr szőllőjé

ben, holott nem szalbadnaelfelejteniök, hogy ami felemelő és vigasztaló egy
házunk életében, azt mégis csak az öregek és elődeik alkották.

A teológiai tantárgyakkal nem akarok foglalkozni. hiszen ezek tanítására
megvannak az előírt nonmák. Itt csak az idősebb lebkioásztor szemüvegéri ke
resztül szerotném egy-két dologra febhívn! az előljárók figyelmét, bár lehet.
hogy nyitott kapukat döngetek.

A középískolában, de már az általános iskolában is nagy súlyt helyeznek
manapság a politeehnikaí oktatásra. A papnak is nagy szüksége van, hogy el
sajátítsa a legszükségesebb politechnikai ismereteket. Haszonnal járna tehát.
ha minden szernínáríumban lenne egy politechnikai műhely is.

Pár évvel ezelőtt az esztergomi szemináriurnban lehetövé tették, hogy a
kispapok rnegszerezhessék a motorvezetői jogosítványt. A filiákat, a betegeket
motorkerékpár nélkül színte ali·g tudjuk ellátni. Milyen jó lenne, ha a jövő

ben rnínden ujmisés motorvezetői jogosítványt is hozna magával a szeminá
riumból, A politechnikai rnűhelyben megtanulhatnák a motorkezelését és ja
vítását is. A fiatalabb papok között márís találhatunk "motorspectalistákat".
Ezeket kellene fölkémi a motorvezetésés motorjavítástanítására. A nyári
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vakációban a rnotoros káplánok is segíthetnének a kispapoknak a mctorveze
tés elsajátításában. Erre is adódnak már példák.

Az egyik nyári szünidőben a szegedi kispapok szakiparos vezetése mellett
. vállalták a szegedi szernínáriurn ajtóinak és ablakainak mázelását. Csak gra
tulálni tudunk ezért a szegedi szemináríum vezetőségének. A mázolás alap
elemeit a legkönnyebb megtanulni. Sok-sok öreg plébániaépület de nagyon
várja, hogy egy Hyen "mázoló" fiatal pa:ptegye barátságosabbá a plébániát.
A régi, komor 'barna szín 1helyett rneleg pasztellszínekkel szinte újjá lehet va
rázsolni a plébániát. Itt említem meg, lhogy sok paptársunk és egyiházközség
elfelejti, Ihogy mínden évben ajánlatos valamit javítani a templomon és a plé
bánián, mert az időnkénti nagy tatarozásokat nehezen bírják a hívek anyagilag.

, A politechnikai oktatás körébe tartoznék a legelemibb vtllanyszerelői szak
ismeretek elsajátítása is, hogy a templomban és a plébánián a kisebb hibákat
maguk a papok is kijavíthassák. A rövidzárlat már sok bajt okozott, Egyik
templomunk új orgonaja az újonnan kifestett templomban rövidzárlat 'követ
keztében elégett. Vége volt a festésnek és az orgonának is. Rádió és mahol
nap a televízió is ott lesz mínden plébánián, Apró-cseprő hibákkal nem lehet
-mindig a városba cipelni a készüléket. hagyott szervízbe adjáile

A papság - hála Istennek - már nem a gazdasággal kénytelen foglal
kozni, de a legtöbb falusi és rnezővárosi plébániának van kisbelsösége, ahol
a pap szabadídejében ikertészkedöet. Jó lenne, ha a szemínártumban az öt
esztendő alatt tavasszal és ősszel rnódot találnának, hogy a kispapok belekós
tolhassanak a gyürnölcsfaápolásba. Egyik-másik plébániának színte létalapja a

. gyümölcstermesztés. A plébániák gyümölcsfái a legtöbb helyen eléggé kíöre
gedtek. Ezeket pótolni 'kellene. A plébániák udvarát is belehetne gyümölcs
fákkal ültetni, a templomok körül pedig a haszontalan vadgesztenyék helyett
nyilván többet érne a diófa. Az utóbbi időben sok újgyÜJmölcsJát ültettek
úgy a -termelőszövetkezetekben, rnínt az állami gazdaságokban. de még min
dig nem eleget. Előttem áH annak a bányaorvosnak a példája, aki .mínden kö
zöny és akadály ellenére a bányaközpontoól kivezető utak mentét diófákkal
ültette tele. Még Ihalóporaiban is áldják emlékét, Ne felejtsük el, hogy 100
eiültetett facsemete 10-12 év .rnúlva egy vagon gyümölcsöt hozhat.

A papság nagyrésze falun él. Vannak olyan falvak, ahol helyben nincs
orvos. Milyen jó, ha a pap tud elsősegélyt nyújtani. A pap ne legyen kuruzsló,
a gyógyítás az orvos feladata. A Vörös Kereszt segitségével is lehetne a sze

.mínártumokban elsősegély tanfolyamot rendezni. Mint volt kórházi lelkész
nek, nagyon sokszor volt már alkalmam elsősegély nyújtására. A templomban
elájult embereket a legegyszerűbb fogással tudjuk föléleszteni, Iha ismerjük
a módját, Egy kispapi kirándulás alkalmával az egybk -elrnegyógymtézetben a
vezető orvosunk egy vallási tébolyban szenvedő betegre is fölhívta figyelrnün
ket, s megmagyarázta annak tüneteit is.

Mire van még szüksége a mai korban a szemínáriumból kdlépő papnak?
Hiányos lenne a szemínáriurní nevelés, ha az énektanítás csak a gregorián
dallamok, megtanulására szorítlkoznék. Ak-inek jó hallása van, az már úgyis
megnézzék az ország egyik legművészibb vidéki templomát. A pécsi egyházmegye
szemínáríumí hat esztendő alatt tanuljanak meg a kispapok harmóníumozní.
Erre régebben is megvolt a Iehetőség a szemínáriumban, de rnost kötelezővé

kellene tenni. Fflíákban, pusztákon, ahol sokszor még harmónium sincs, he
gedüvel is be lehet tanítani az egy:házi éneket. Vakációban több idő van a
gyakorlásra, ehhez azonban szükséges, hogy a zenei alapot imár a szeminá
riurnban megkapják a kispapok.

Tudom, hogy a latin nyelv elsajátítása sok gondot okoz a kíspapoknak, de
ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogya latin .mellett legalább egy modern nyel
vet is elsajátítsanak. Sok külföldi fordul meg 'hazánkban s rnilyen jó, ha a
pap is útba tudja őket Igazítani. Teológiai ismeveteiket könnyebben bővíthet

nék, ha legalább olyan fokban elsajátítanák a német, francia, vagy angol nyel
vet, hogy olvasni tudjanak az illető nyelven.

Sokszor 'ha,ujuk papi körlben, hogy a fiatal papoknak nincs eléggé széles
látókörük. Ebben van ds valami igazság. A szeminárium négy fala között ne-
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velődnek. alig érintkeznek a világgal. A zárt nevelésre, a pontos napirendre
szűkség is van, de emellett meg kell mutatní a mai életet is. Örömmel olvas
tam, amikor az elmúlt tanévben a budapesti kispapokat elvitték Fótra, hogy
megnézzék az ország egyik legművészíbb vidéki templomát. A pécsi egyhámnegye
kispapjai autóbusszal beutazták az egyházmegye nevezetesebb helyeit, hogy
lássák azt a vidéket, ahol .mí nt papok működní fognak. Az egyik dunántúli
plébános a nyári vakációban felajánlotta a plébániai motorkerékpárt, hogy a
fiatal papok azon rnenjenek országot látni. Bajártálc Komlót, Dunaújvárost.
Miskolcot, az Alföldet. Amíkor én kispap voltam, rniriket sehóvá sem vittek
el kírándulní. Később - igaz - pótoltam ezt, mert minden vakációban igye
keztem tanulmányútra menni.

A kispapokat és a fiatalabb papokat esetleg az IBUSZ útján el lehetne
küldeni nagyobb utakra. Jó lenne, ha minél többen ellátogatnának a szornszé
dos országokba is.

A ,kispapok a filozófiaí órákon tanulnak pszichológiát is. Mílyen fontos
lenne a Ielkipásztorkodásí órákon foglalkozni a gyakorlati, az alkalmazott
pszíchológiával. Hogyan kell foglalkozni, bánni. az embereltkel ? Milyen maga
tartást ir elő a "békés együttélés" szükségessége ? A második vatikáni zsinat
bejelentése óta sok szó esik a keresztények egységéről. Ettől még bizonyára
rnessze vagyunk, de a jövő papjainak fokozottan kell arra törekedniök, hogy
ki-ki a maga helyén segitse elő a megbékélést, az igaz testvéri viszonyt.

A közelmúltban a fiatalabb papi nemzedéket ,élériken foglalkoztatta a
francia rnunkáspapok ügye. Nagyon ínnponáltak nekünk a francia munkás
papok, de nyilvánvaló, hogy aki naponként nyolc órát dolgozik a gyárban,
attól már nenezen lehet kívánni, hogy más papí munkát is végezzen a mísé
zésen és a brevíáríumon kívül, hiszen a papi zsolozsma és a szentmise elvég
zésére rnáris további két órát kell számítani. De meg kell fontolni, nem len
ne-e helyes, ha a kispapok is dolgoznának a nyáron 2-3 hétig, mint ahogy
a nyári Hjúsági murikatáborokban szokásos. Az ilyen k.ispapok másképpen fog
nak foglalkozni a szemináríumban is a szociális problémákkal.

'I'alán lesz olyan is, aki mosolyogni fog, amikor azt írom, hogya főzés

alapelemeit is meg kellene tanulnia a fiatal papnak. Nagyon sok plébáníán
ezért vagy azért nincs házvezetőnő, de a papnak is élni kell, Ismerek olyan
paptestvért. aki maga főz, takarít s még a templomruhát is maga mossa. A
szegényebb plébániák egyszerűen nem bírjá:k a házvezetőnő tartását.

Most jön a legfontosabb kérdés. Mikor és hogyan lehetne a felsorolt is
mereteket megszerezni, amikor köztudomású, hogy a kispapok eléggé meg van
nak terhelve studíumokkal a szemínáríumban. Maguk a teológiai tanárok is
állít ják azonban, hogyatantervet a mai időknek megfelelőerr kellene módo
sitani. Csak egy példa. Az ókori eretnekségeket rövidebbre fogva behatóbban
kellene foglalkozni a mai szektákkal. A zenét és a nyelveket nem lehet máról
holnapra elsajátítani. Ezeket is be 'kellene illeszteni a tantervbe. A vakáció
ban a kispapok táborozásszerűen talán egy hónapig is e~yütt lehetnének vala
hol a saját egyházmegyéjükben, mikor is a főzéstől a motorszerelésig míridenre
lenne mód és alkalom.

Magyarországon nincsenek szalon-abbék. A mai magyar katolikus papok
a nép papjai. Mi nem siratjuk vissza sem az egyházi nagybirtokot. sem az
alapítványi pénztárakat. A mi egyik ideálunk Don Bosco Szent János, aki
gyermekkorától végigélte a proletársorsot. mínt pap pedig egész életét a nép
nek szeritelte. Don Bosco szellemű papokat kérünk a szemináríumi előljárók

tól és a teológiai tanároktól. (Longauer Imre)

AZ OLVASO NAPLOJA. 1914-ben Riedl Frigyes a rnodern magyar iroda
lomról tartott előadást az egyetemen. Herczeg után Ambrus Zoltán került sor
ra; a professzor tájékozódásúl hat kérdést intézett az íróhoz; az ötödik így
szólt: "Melyek véleményed szerínt legjobb műveid?" Ambrus válasza a kö
vetkező volt: "Arra a kérdésre, hogy melyek véleményem szerint a legjobb
munkáim? nem igen tudok felelni. Annak következtében, JJ.ogy egyik nagyobb

• Ambrus Zoltán levelzése, Sajtó alá rendezte és a jegy~teket irta FaUenbüchl Zoltán.
Az előszót írta 'ÜióLSlZegi András. Akadémia Könyvkiadó. 1963.
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munkámon se dolgozhattam állandó nyugalomban és zavartalanságban: egyik
nagyobb munkámat se írhattarn meg végig úgy, ahogyan szerettem volna."*

Nem egészen hat esztendővel korábban, 1908. októberében egy fiatal te
mesvári írónö, a korán elhunyt Bardócz Margit fordult hozzá "eI1kő!csi támo
gatásért": regénye kéziratát küldi s Ambrus véleményét és segítséglét kéri.
Ismeretlen vidéki ,regénykónők kéziratát persze senki sem olvassa szívesen,
még ak!kor sem, ha olyan rokonszenves komolysággal jelentkeznek, ahogyan
Bardócz Margit. Hogy Ambrus kitér a kérés elől, azon nincs mit csodálkoz
nunk. Arinál inkább a hangon: ahogy ennek a vidéki ismeretlennek: írva kitör
belőle az agyonhalmozott író panasza: "Én már évek óta rendikívül elfoglal t
ember s most még hozzá beteges is vagyok. A .rendkívül', tessék elhinni,
nem frázis. Évek óta csak a legnagyobb üggyel-bajjal tudok eleget tenni el
vállalt munkabelí kötelezettségemnek és nincs médomban nem vállalni új kö
telezettségeket ; úgyhogy naponta 10-12, néha 14 órát kell dolgoznom. hogy
nagyobb késedelem nélkül végezhessern el a sok időhöz Ikötött és még több
hátralékos, tehát még sürgősebb munkát. Ennek következtében nem csak, hogy
minden szórakozást meg kell vannom magamtól, de még az olvasáshoz sem
jutok hozzá abban a mérfékben, amelyben óhajtanám és szükségern volna rá."

A panasz uneg-megtsmétlödík leveleiben: agyon van halmozva, "felébre
dése pillanatától kezdve késő éjjelig dolgoznia kell". Valóban sokat dolgozott.
Megélhetéséhez nyilván kellett is sokat dolgoznia. De mintha nem dolgozott
volna igazán szívesen. Mintha irodalmi munkáit egy kicsit úgy végezte volna,
mint egy tisztviselő a nyűgös, kénytelen hivatali munkát. Valami hiányzott
belőle: valamí kedv, energia, erő. Senki se kérheti számon rajta egy Mórícz
szíklagörgetö teherbírását. Igaz, az ef'ajta teherbíráshoz jó lelki izomzat kell.
Ambrusnál valami ilyesfélét érzünk: hogy nem elég izmos; hogy egy kicsit
petyhüdtek az izmai. Kiss Józseffal sokat civódtak; és kétségtelen, hogy Kiss
József nem az az ember volt, akivel könnyű lehetett "kijönni". De minden
akadékoskedása ellenére is, nem kell-e némileg méltányolni a szerkesztő inge
rültségét, aki még a lapzárta után érkezendő kézicatra is hiába vár? "Nia,
csütörtökön reggel körülbelül csak az hiányzak a lapból, amit neked kellene
beszo1gáJltatnod, és most a nyomda összetett kézzel várja, míg te a Pierre
Lottit olvasod ..." Ez a kirohanás l890-ből való. Tizenhárom évvel későbbről

egy másik így hangzik: "Nagy rémülettel látom, hogy regényed, ahelyett, hogy
kíbonyolódnék, inkább bebonyolódí.k, Se vége, se hossza, se határa. Nekem
szükségem van a helyre, és senkinek sem engedhetem, hogyalapomban kárt
tegyen, neked se. Ha két hét alatt nem lesz vége a regénynek, én pontot te
szek még a rnondat 'közepén is, és azzal vége." A Solus ens-ről van szó, az
ment ekkor folytatásokban A Hétben. És Ambrus folytatásról folytatásra írta
regényeit. Ez akikor jobbára úzus volt; nem egy 'regényét írta így később

Móricz is. És ez meg is látszik Móricz nem egy regényén. De milyen különb
ség kettejük .közt ! Móricz kuszán, rendezetlenül, néha zavarosan és pongyo
lán, de nyers, élő, lüktető anyagót görget; habzsolja a valóságot és nem bir
fölkelni az asztaltól. Ambrus? - őt mícább egy kícsít rövidlátó tudóshoz ha
sonlítanárn, aki szintén nem hir fölkelni, de nem az étekkel - olykor bi
zony vegyes étekkel - rakott asztaltól, hanem a preparátumokkal, górcső

vekkel, lombikokkal rakott rnellől. Móricz: az alkotó, a néha rendetlen, gon
datlan, anyagát sebtében, tövel-heggyel összehajigáló alkotó telhetetlensége.
Ambrus: egy tudós hivatalnok, a legjobb fajtából, a legteljesebb lelkiismere
tességgel, kifogástalan udvariassággal. finom tapintattal, korában ritka rnú
véltséggel. Csak a legjobbakat lehet róla mondani: mínt az irodalom párat
lanul példás, magasrangú hivatalnokáról.

Csathó Kálmán jól ismerte, sokáig dolgozott mellette a Nemzeti Szíriház
ban. Minden vonásában föltétlenül hiteles az Ilyennek láttam őket Ambrus
portréja ? Vagy az "amképalbum" rajzolójának tollát-ceruzaját egy kis, karaki
rozó irónia vezeti olykor, vagy legalábbis löki meg néha? Mindegy ; az arckép
vonásait nem lehetett kitalálni: nyilván hiteles vonások, Az igazgatóé, akinek
úgyszólván alig van igazán személyes köze annak valóságáihoz, amit igazgat.
Az igazgatóé, aki irodája fellegvárában él, színészeít, színháza személyzetét
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nem is Igen .ismeri, s a próbát látcsővel.páholyából figyeli, behúzódva a sötétbe,
nehogy megszólítsa valaki. Lehet mosolyogní rajta; igazi színházi ember csak
mosolyogní tud rajta. De nem szánandó és szomorú-e: ez a félszeg, félénk,
riadt idegenség? A leveleiben megnyilatkozó készséges, udvariasság helyenkint
már-már megható. De van távoltartó udvariasság is; az Ambrus Zolráné ilyen.
Nem az embereket tartja távol magától, mintha megvetne vagy Ienézné őket ;
egyáltalán nem. Önmagát tartja távol az emberektől, azt hiszem, sokkal inkább
rejtett belső félénkségből, míntsem finnyásságból. Bizonyára kész lett volna
bárkán segíteni; sokakori segített js, ha ihozzá fordultak. Csak, úgy látszik, a
maga hivatalnoki félszegségével azt nem tudta, hogyan fogjon hozzá emberi
kapcsolatok teremtéséhez. Jó ember volt? Bizonyára az volt. De mínden jel
szerint nem volt közvetlen ,kapcsolata az emberekkel. Innét, legalábbis
részben, merevsége, makacssága. És még valami. Valami, amit itt-ott a leve
lekben is érezni; igazán azonban itt is Csathó Kálmán egy jelentéktelennek
látszó kis megjegyzése vezet nyomra.

Azt mondja el, hogyan barátkalitak össze, ő és felesége, Aczél Ilona Arnb
russal, Vele, Csathóval, a rendezőjével nyilván simán ment volna amúgyis a
dolog; más volt a helyzet feleségével, hiszen Ambrus számára nem létezett
színésznö Bajor Gizin kívül. "Szegény feleségemmel szemben - írja Csathó
Kálmán - csak akkor engedett föl fagyossága, míkor egyszer valahogy úgy
esett, hogy régi operetteket kezdett neki énekelni és zongerázni. Ambrusnak
ifjúkori regénye volt összeforrva ezekkel a melódiákkal: második feleségével,
Benkő Etelkával való szerelmének története. amelynek olyan sZép és kedves
emléket állított GirofM és GirofLa círnű Tegényében... Ezeket az emlékeket
idézte föl zongorajátékával és énekével az én néhai Ilonkám ..."

Hogy valaki elérzékenyül ,egy régi operett-dallamra, rnelyhez érzelmi em
lékei kapcsolódnak: mindennapi dolog. De hogy ez a valaki Ambrus Zoltán,
az meglepő. Csak nem rejtőzik valami szentimentalízmus ennek a szigorú,
száraz kis embernek a lelkében? Ne síessük el a választ: olvassuk el újra a
Midas király második felét. Kóbor Tamás azt írta róla: "Az ő éles krítikája,
az ő iróniája, az ő sajátságos paradox gondolkodása mind arra vall, hogy nem
leli helyét a világon". Kicsit gorombábban így fogalmazhatnánk: nem leli a
helyét önmagában. Abban az önmagában, amelyet magának kiformált; egy
kicsit az alkata, legmélyebb hajlamai ellenére alkotta meg azt az Ambrus Zol
tánt, akit ismerünk. Egy fáradt naturalista aggályos gondosságával álcázta a
szívét, S aztán, amit elfojtott, bosszút állt rajta. "Géraldy tetszett neki" - je
gyezte föl Illés Endre. Nem Shaw, nem Pirandello; végtére meg lehet érteni,
ha valakinek nem tetszik Shaw, vagy Pirandello. Azt is, ha valakinek az éde
sen és finomkodóan ragacsos Géraldy tetszik. Azt már nehezebb viszont, hogy
az a valaki, akinek Shawval és Pírandellóval szemben éppen Géraldy tetszik,
Ambrus Zoltán. 'De végülis talán mégsem olyan nehéz. Megintcsak azt mon
dom: olvassuk el a Mtdas király második felét. És ne csak a szentesített törté
neti portrét lássuk, az "írók íróját", a tekintélyt, a vezető elmét, azt a nemes
szigorú alakot, aki már életében jelképpé emelkedett, s akinek széltében
hosszában elismerték, s illett elismerni "rendkívüli kultúráját, tévedhetetlen
ízlését és álláspontjának kérlelhetetlen tisztaságát"; hanem próbáljunk egy
kicsit belenézni az emberbe is.

Ami álláspontjának kérlelhetetlen tisztaságát illeti: ehlhez a leghalványabb
kétség sem férhet, És rendkívüli kultúrá]ához Ismét Illés Endrét kell emlí
tenem, a Krétarajzok Temekbeszabott két írását Ambrusról. s az elsőnek azt
a Ie.ejthetetlen jelenetét, amely Schöpflín Aladár kalitkaszerű szobácskáját
idézi elénk a Franklin Társulat palotájában, k az idős Ambrus Zoltánt, aJhogy
leplezetlen, idegenkedő undorral nézi az ablakpárkányon az új francia iroda
lom műveít s azt kérdi Schöpflmtől': "Mag<t még míndíg ezeket olvassa?" Mire
Schöpflin később gúnyorkásan visszavág: "Maga még mindig a Mercure de
Franoe-nál tart?" Jellemző jelenet: Ambrus valóban nem jutott el a Nouvelle
Revue Fran.;aise új irodalmáig. "Abban a képzelődésben élek, hogy szellemi
érdeklődésem fiatal maradt" - írja egy levelében, 1908-ban. Dehát hány éves
volt 1908-ban? Negyvenhét! És szellemi rugalmasságát még sokáig megőrlzte.
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Mint a Nemzeti Színház igazgatója, többek közt Claudélt is elő akarta adatni,
nem rajta múlt, hogy Az angyali üdvözlet nem került színre, hanem, mint a
levelezésből és jegyzeteiből kitűnik, a Színrnűvészetí Tanácson, mely "C1aude1
drámáját ugyan egyhangúlag nem ajánlottaelőadásra,de elutasítása nem tör
tént egyhangúlag": két tanácstag hajlandó volt hozzájárulni ahhoz, hogy az
ígazgató saját felelösségére színre vigye a darabot, amely ellen egyébként
Szász Károly minden tőle telhetőt megtett, fennen hirdetve, hogya Tanács
"nem tartja méltónak ,(l) Claudel darabját arra, hogy a Nemzeti Szírrházban
színre kerüljön" és keményen állást fog foglalni ellene", ha az igazgató mégis
színre hozza. Akart Ambrus bemutatni Tolsztoj t, D'Annunzíót, Strindberget
is; hiába: a Tanács útját szegte. Lehet, sőt alighanem biztos, ho.;y a színház
hoz nem értett; az irodalomhoz mindenesetre értett, és lépést is akart tartani
fejlődésével. 1922-ben írja Az Est bécsi tudósítójának. értesült róla, hogy "Bécs
valamelyik színházában egy freudista darabot adnak vagy adtak elő. Minthogy
írni akarnék a legujabb drámaírói törekvésekről (expresszionizmus, stb.), de
freudista darabot még nem olvastam, bár már Párizsban is adtak ilyet, sze
retnérn, ha ezt a darabot is, vagy legalább a róla szóló recenziókat olvashat-.
nám". A tanulmányból nem lett semmi; aligha lett volna megértő, ha elké
szül. De ekkor, a huszas évek elején a szellem még kész a tájékozódásra, és
alighanem a viadalra is. Szólmi, 'ha valaani ellen is: az még féljg-meddig rész
vétel abban, ami van. Nem telik el tíz esztendő, és Ambrus Zoltán már nem
vesz részt benne; kívül rekedt a világon. Hetven, éves. Nem vív. Rezignáltan
megállapítja, hogy az évek múlása az ő korában "már rendesen a kezdődő

haldoklást jelenti". Ez a Gyergyal Albertnak. tisztelőjének, félig-meddig tanít
ványának szóló levél akár az egész Nouvelle Revue Frant;:ais.e-nek is szólhatna;
hiszen Gyergyal Albert már ennek volt egyik első és legjelentősebb nagykö
vete nálunk. Ime e szomorú levél szomorúan jellemző sorai: "Az elismerés,
mellyel megtisztelt, annál becsesebb rám nézve, rnert hiszen nemcsak a közel
múlt és a jelen irodalmának megítélésében, hanem világnézetben is, nagy saj
nálatomra, szakadékokat kell látnom közöttünk - ami nem lep meg, mert
tudom, hogy a vallásról, filozófiáról és művészetről vallott fefogásommal, meg
azzal, amit gondolkodásom és érzésem a költészettől kíván, nemcsak Itthon,
hanem másutt is meglehetősen társtalanul maradtam".

Művészetről, költészetről vallott felfogása? Majd ha egyszer valaki mégis
megírja róla azt a könyvet, melyet már régen meg kellett volna írni, bizonyára
nem fogja elmulasztani annak megvízsgálását, hogyan és milyen forrásokból,
élményekből alakult ki ez a felfogás. Ambrus óriási kaput nyitott irodalmi
életünkben, a franciák felé; talán egyszer jól meg kellene nézni, hogy míyen
franciák felé. Nem volt-e már tájékozódása azon frissiben egy fél Iépéssel
elmaradva? S aztán, hogyan ötvöződött egybe született magyar konzervatiz
musával ez a franciákinál kapott modernség? Milyen ízlés is volt ez tulajdon
képpen? Mennyi benne a Gyulai Pál, és mennyí a Lemaitre, ahogy Illés Endre
mutat nyomot, jó és érdekes nyomot az eljövendő s míndeddíg el nem jött
kutatónak? Mí az a különös felemásság, amit már Kóbor Tamás is gyanított
Ambrusnál? - csak benne rejlenének egészen egybe nem csiszolt elemek, vagy
magában a korban is" a műveltségben, melyből rnűveltségét kialakította? A
probléma, más fekvésben, más hangszerelésben. más változatban másoknál ís
fölmerül. Magyar példának kortársát, Justh Zsigmondet említhetem, regény
ciklusterve makacs naturalízmusával, és élményvilága jellegzetes ímpreszío
nizmusával. Egyáltalán, mennyí romantika a naturalízmusban, mennyí szentí
mentlizmus a pozitivizmus zsarnoksága alatt; és mennyi ellentmondás e kor
ban, ezekben a lelkekben!

•••

Nemcsak Ambrus Zoltán levelei érdekesek, hanem azok is, amelyeket hoz
zá írtak. Egyik-másik kész arckép, !kész önvallomás, Justh Zsigmond kissé
sznobkodó irásai például. Vagy Oláh Gábor jelentkezése, azzal, hogy darabját
"elő kell adni a Nemzetíben, ha törik, ha szakad", mert "ilyen színdarabot
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meglepő kuriózurn: Kozma Andor levele, melyben Kassák Lajost ajánlja Amb
ritkán írnak és ritkán játszanak, jó lesz megragadni az alkalmat". S mily
rus figyelmébe: "Nem :tartom lehetetlennek, hogy valamikor, valamiben, vala
hogy .kűlönb írónak bizonyul a többinél. aki sokkal kevesebb meggyőződéssel

nzintén csak különösködík, míg ő nemcsak különősködni tud."
A 156. számú levélben Erdős Renée fordul Ambrushoz Rómából: egy olasz

művet ajánl a Klasszikus Regénytárba; szerzője a szöveg szerírit bizonyos
Ippolito Viero. A levélhez fűzött jegyzet szerint "Viero, Ippolito olasz író ada
tai nem lelhetők fel", ami természetes, mert téves olvasásról lehet szó: ez az
író nem Viero, hanem nyilván Nievo, aki viszont már a magyar közönség
előtt sem ismeretlen. (Rónay György)

K:EPZOMűVÉSZET. Czcizing-Fehér: "Művészek". Czeizing Lajos fotó
művésznek ma élő (Ferenczy Béni. Czóbel, Barcsay stb.), illetve a közelmúlt
ban elihunyt kiváló képzőművészeinkről(Csók, Medgyessy, Mártfy, Szőnyi stb.)
készült felvételeit tartalmazza a kötet, amelyhez D. Fehér Zsuzsa művészet

történész írta a szöveget, - az egyes mesterekről szóló jellemzéseket. ("Gondo
lat" kiadó, Bp., 196:3.)

A könyvben szereplő művészek kiválasztását nem kívánjuk bírálni, hi
szen a kötet végére függesztett "Ajánlás"-ban erről a szerző .így ír: "Volt bi
zonyos ötletszerűség a könyvben szereplő mcsterek kiválogatásánál. A totog
rafus érdekes arcok hatását, sokatmondó környezetek megvilágítását keres
te ..." Minthogy a könyv elsősorban fotoalbum, így a művészettörténetí tel
jességet s jópár vitathatatlanul kiemelkedő alkotónk-kihagyását maximalizmus
lenne számonkérni. Mégis: felmerül a kérdés, hogyha "érdekes arcokat" és
"sokatmondó környezeteket" keresett a fotografus, akkor hogyan maradhat
tak ki a 'könyvből - hogy csak az idősebb generáció néhány prominens mes
tevét említsuk - a keramikus Gádor István, Bokros-Birmann Dezső, Borsos
Miklós és Vat Tibor szobrászok, Kmetty János, Kassák Lajos és Martyn Fe
renc festők? .. Különös az is, hogya kötet legfiatalabb festője az 56 éves
Domanovszky, legfiatalabb szobrásza pedig az 55 éves Kerényi Jenő ... Vajon
az öket követő nemzedékből nem akadt volna néhány művész, aki helyet ér
demelt volna egy ilyen kiadványban?

A fotók között akad több eléggé banális, sok azonban egészen kiváló:
Barcsay és a pipára gyújtó Czóbet portréja, a jobb szemét összehunyorító
Medgyessy, az édesapja festrnénye alatt ülő Ferenczy Béni vagy a századfor
duló magyar novelláiban sokszor megrajzolt falusi kisbíróra emlékeztető Pát
zay arcképe.

A szöveg sajnos alatta marad annak a színvonalnak,amelyet joggal el
várhatunk egy olyan könyvtól. amelynek első írása Lyka Károlyról szóJ. A stí
lárís botlások is zavaróak: Lyka és Barcsay beszélgetés közben "megmosolyog
ják a régi időket". A "megmosolyog" kifejezésnek pejoratív értelme van; "mo
solyogva emlékeznek vissza a régi időkre", - körülbelül így illett volna bele
a mondat a szöveg hangulatába. Barcsayból "hiányzik a nagyváros emberének
cinizmusa", - írj a Fehér Zsuzsa. A nagyváros embereinek zömére valóban
a cinizmus lenne jellemző? Talán mégse ... Czóbel Bélával kapcsolatban újra
emlegeti a szerző a cinizmust: a festő nem hívő, inkább cinikus ember", 
moridja róla. Az ekként jellemzett öreg mester joggal tarthatja bántóan igaz
ságtalannak a "cinikus" epitetont, amely mai értelmében - az idegen szavak
1958-ban kiadott ücéztszótára szerint - ezt jelenti: "semmi értéket nem tisztelő,

minden eszményt s bevett szekast kigúnyoló, romboló személy; magatartás."
Így azután nem lehet csodálkozni azon, hogy - mint Fehér Zsuzsa írja 
Czóbel mesternek (s egy sereg más kitűnő művésznek) "nincs jó véleménye a
rnűvészettönténészekről ..."

Vannak azonban még zavaröbb és jelentősebb melléfogások is a könyv
ben. "A kubizrnus nem került 'közel Barcsayhoz", - állítja Fehér. Teljes té
vedés! Önéletrajzában Barcsay ezt írja: ,,1929. végén és 1930. első felében is
mét Párizsban éltem. Ez az év fontos és értékes volt, mert ekkor megértettem
a modern művészet lényegét, - vagyis a kubizmust. A kubizrnus eredményeit
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ebben az évben tettem magamévá ... Picassónak is kubista rnűvei ragadtak
meg erősen." ("Művészettörténeti tanulmányok", Bp., 1960.)

Szőnyi István távol állott a Pállik-szerű naturalizmustól, az ö valóság
ábrázolása sokkal Igényesebb és magasabbrendű volt, hogysem ilyen - egy
részt elkoptatott, másrészt az ő munkásságára nem illő - rnondattal lehetne
jellemezni: "A pihenő állatok meleg lehellete a méző arcába csap.,,"

A MI,ÉNK-ből (a Magyar Irnpresszionisták és Naturalisták Köréból) vált
ki a KÚT (a Képzőművészek Új Társasága), - mondja Fehér a Márffy Ödön
nel foglalkozó vészben. A megállapítás ellenkezik a tényekkel: a MIÉNK 1907
ben alakult és 1910-ben már feloszlott, - a KÚT pedig másfél évtizeddel ké
sőbb, 1924-ben alakult meg. "Kiválás"-ról tehát nem lehet szó. De ha eltekin
tünk a kérdés kronológíai részétől, akkor sem áll helyt Fehér állítása, mert a
KÚT szellemi őse - ha esetleg erre célzott a szerző - nem a MIÉNK volt,
hanem a "Nyolcak".

Két ízben is szóváteszi Fehér Zsuzsa, hogy Czóbelből hiányzott "a szenve
délyes társadalmi élmény". El lehet marasztalniezért akár Czóbelt, akár más
művészt? Úgy véljük, nem. Ha a művész az alkata és adottságai által számára
kijelölt utat járja következetesen, és így futja meg pályáját, - ennél többet
és szebbet nem kívánhatunk. Ha egy költő gyönyörű elégíákat vagy ódákat ír,
- nem lenne méltányos számonkérni tőle a meg nem írt eposzokat .. , Egy
mesteri tájkép, szobabelsőség, portré vagy csendélet nem ér kevesebbet (és
elmond annyit a korról, annak emberéről), mint például Davidtól "A Hora
tíusok esküje". Sok igazság van Courbet szavaiban: "Egy Ohardin-csendélet
felér az egész római császárkor rnűvészctével",

D. Fehér Zsuzsa tárgyilagosan megemlékezik a bemutatott művészek egy
házművészeti rnunkálkodásáról, - beszél Kovács Margit, Szőnyi, Pátzay Pál,
Kerényi Jenő, Molnár C. Pál templomi festményeiről, szobrairól, kerárníáíról.
Még azt is rnegtudjuk, hogya pár hónappal ezelőtt ,elhunyt öreg grafikusmű

vész: Zádor István "Izraelben is tett egy körutat, s a Biblia nevezetes esemé
nyeinek színhelyét érdekes rajzokban mutatta be". Talán csak Ferenczy Béni
nél hiányzik az egyházművészetd vonatkozások megemlítése, holott nagy szob
rászunknak jelentős mun'kái díszítik a Szent István Bazilikát, a belvárosi plé
bánia-templomot és a Bakács-téri templomot.

•••
Jacques Villon halála. 88 esztendős korában - ez év nyarán - meghalt

Jacques Villon francia festőművész, a modern piktúra nagy tiszteletet élvező

öreg rnestere, aki a metzi ,katedrális egyik kápolnájának üvegfestményei t is
alkotta. A művész -eredeti neve Gaston Duchamp volt - 1875-ben született.
Mínthogy nagyon szerette F'rancois Villon .költészctét, felvette a középkor nagy
poetájának nevét. Két öccse is jelentős művész lett: Marcel Duchamp festő a
dadaista, majd szürrealísta mozgalornban játszott vezető szerepet, - a fiata
lon meghalt Raymond Duchamp-VíHon pedig kubista szobrász volt. (Jacques
Villon szép portrét festett róla.)

A művész mint illusztrált szatirikus lapok ("Le Chat Noir", "Gil Blas")
rajzolója kezdte meg pályáját. Kezdetben festészettel keveset foglalkozhatott,
mert szűkében volt a pénznek. Hogy megéljen. Renoír, Cézanne, Rouault s
más rnűvészek alkotásairól készített' kiváló színes mctszeteket. 1910. körül ve
zetője lett a "Section a'Or" művészesoportnak,- az ő műterrnében találkozott
rendszeresen Gleizes, Metzinger, Léger, Delaunay. akik - majdnem mínd
nyájan - lényeges szerepet játszottaJk a francia egyházművészet rnegúiulásá
ban. A csoport az "aranymetszés" (sectío aurea) néven ismert mértani for
mulának nagy jelentőséget tulajdonított. Tanulmányozták az antik művészet

és a reneszánsz arányproblémáit, Vítruvíus, Leonardo da Vinci, Luca Pacioli
írásait, valamint Zeísing, Fechner és Witmer múlt századi német esztétikusok
munkáit. Zeising "Neue Lehre von den Proportionen des menschliohen Kör
pers" című munkájában (Leipzig, 1854) az arányosságnak a természetben és a
művészetben uralkodó törvényszerűségét, rejtett morfológiai elvét az arany
metszés szabályaiban vélte megtaláílní. Zeising és társai alapos rnéréseket vé-
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geztek görög szobrokon, kiváló festményeken, ó- és kőzépkorí épületeken, teó
riájuk bizonyítására. Munkáik nagy hatással voltak Villonra és 'kövére.

Villon alkotásainak egyik része - akárcsak Paul Klee-é - figuratív, má
silk fele nonfiguratív nyelvezetű, - azonban absztrakt alkotásainak is a ter
mészet volt a kiindulási pontja. Korábbi korszakának jellegzetes példája az
ovális formájú "Zongorázó fiatal leány" (1912) és a "Menetelő 'katonák" (1913)
círnű kép. 1922-ben festette egyik legtöbbet reprodukált rnűvét, a "Versenyló"
círnű kompozíciót, öregkori főműve a "Parkbejárat" (1948) és az "Ikarusz"
(1956). "Leány 'a kertben" című festménye Franccis Mauriac, a Nobel-díjas
író gyűjteményében van. Ví llorit 1954-ben a becsületrend tisztjévé nevezték
ki, 1956-ban elnyerte a Velencei Biennálé festészeti nagydíját. Az ekkor meg
jelent rnébtató kritikáJk pasztellszíneínek finomságát, a sápadt mák, kékes
szürkék, mandulazöldek, fakó, fojtott sárgák nemes, disztingvált összecsengé
sét, képszerkesztésének megtontoltságát, érett kiegyensúlyozottságát, szinte már
mérnökí preoizitását (amely azonban mentes a szárazságtól) ünnepelték.

Most, hogya mester meghalt, Aragon hetilapjában, a ,,~ttres Fraricai
ses't-ben Franciaország legnagyobb rnűvészei vettek búcsút Villontól. Marc
Chagall többek között ezeket írta levelében, amelyet a lap facsimiIében kö
zölt: "Nagyon 'megindított Villon halála ... Reá gondolva lehetetlen meg nem
említeni ritka kedvességét és azt, hogy tökéletes barát vobt, Művészete az
őszinteség és világosság példája. Nélkülözzük, hogy nincs jelen közöttünk".

Jean Bazaine festő - Assy és Audincourt templomainak üvegablakai és
festményei származnak egyebek között tőle - "az egyszerűséget, nagylelkű

séget és türelmességet" emeli ki Villon jellemvonásai közül, Szavait így feje
zi be: "A Iranola festészet nagy arisztokratája volt. Szerétjük rnínden gyen
gédségünkkel". Roger Bissiére 75 esztendős francia absztrakt festő (a rnetzí
katedralis rózsaablakait ő tervezte) így emlékezik meghalt barátjára: "Villon
méltósággal és őszinteséggel telt munkái olyan világban maradnak fenn,
amelyben ezek a tulajdonságok ritkák. Kötelességem most - az utolsó isten
hozzád órájában - megmondani, hogy sokan vagyunk, akik mindig őrizni fog
juk testvéri emléket." Ossip Zadkine - a 40 esztendeje Párizsban élő, orosz
származású hírneves. szebrász - a ",mély gondolatok" embereként jellemzi
Vülont: "Sokat töprengett és társalgása értelemmel telített volt". Alfred Ma
nessier, anyugateurópai egyhazrnűvészet legtöbbet emlegetett rnüvelője e meg
hatc tt szavakkal fejezte ki tiszteletét Villon, az ember és a rnúvész iránt:
"isten Veled, Vdllonorn, aki nekünk a megcestesult szrvesség, a végtelen tü
relern és a valódi művészi magatartás példaj.i ' voltál .. , Engedd meg, hogy
mlndazt a fényt és örömet, amely szívünkben született munkáid állal, elküld
hessüle Neked legigazabb és legszeretőbb hódolatunkként ... Kedves Villon, a
béke embere voltál. Isten Veled." (Dévényi Iván)

Fiatalok kuiuitása. az Ernszt-múzeumban. Az elmúlt évad utoLsó eseménye
a Fiatal Képzőművészek Studió-jának IV. kiál1ítása volt. Ennek a kiállításnak
érdekessége, hogy a Studió tagjain kívül más fiatal művészek is résztvehettek
benne. Ezáltal ez a seregszernle pontosabb képet adott a fiatalok törekvéseiről,

fejlődő rnúvészgárdánk összetételéról. rnűvészetük színvonaláról. Körülbelül
110 művész 280 alkotását láthattuk az Ernszt-múzeum falain. A számok ugyan
nem mutatnak bővülést az előző évekhez képest, a kiállítás általános színvonala
mégis felülmúlta az eddigieket. Ez azt bizonyítja, hogy érdemes volt a kiállí
tás kapuit tágabbra tárul. A sokféle előadási mód, ami helyet kapott, élénkebbé
tette a kiállítás összhatását, általános benyomásunk mégis az volt, hogya ki
állítók többsége konstruktiv előadásmódra törekedett. A tudatos képszerkesz
tés, a formai letisztultság igénye nem elszigetelt jelenség nálunk, művészet

történeti előzményként elég csak a "Nyolcak", a jelenben pedig Barcsay mes
ter törekvéseire emlékeztetnünk.

A kiállítók nagy részét már ismerjük különböző tárlatokról. Igy Gerzson
Pál nevével januárban találkozhattunk legutóbb, szintén az Ernszt-múzeum
ban megrendezett hat fiatal művész kiállításán. Képeinek belső ereje robba
násig feszíti a kép szigorú szerkezetét s így megkapcan dinamikus. Ebben kissé
emlékeztet Uitz Béla korai alkotásaira (Munkások, Két ember).
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Renard szellemes mondása: "A stílus: minden más stílus elfeledése", Mint
ha mindent megtanult és mindent elfelejtett volna, annyira egyéni Kondor
Béla stílusa. Ez a filozofikus hajlandóságú művész szeretettel és komolysággal
nyúl emberi problémákhoz. Absztraktciója nem tesz erőszakot a látványon,
csupán annak számára lényeges vázát keresi meg, érzékeny hálóvá koncent
rálja azt. Kondor Bélát sokan grafikusként emlegetik. Az igaz, hogy a Nagy
bányától eredő laza festőiséghez nincs sok köze, nála a szín és forma egyenlő

értékű, azonos. A kiállftáson látott grafikái táblakép igényű alkotások.
Balogh László stílusa megváltozott. Az eddig erősen hangsúlyozott, kon

túrra] is aláhúzott téri szerkezet, mely képeit jellemezte, a felszín alá rejtezett.
Mcstaní képei összetettebbek. érzékenyebbek (TűZ/alak). Somos Miklósnál is
főprobléma a konstruktiv képszerkesztés. Képeiből rend és nyugalom árad.
Stílusa reneszánsz emlékek és konstruktiv hagyományok egyéni ötvözete
(Fiatalok az építkezésben, Molnárné).

Orosz Jánosnak nemrégiben zárult önálló kiállítása. Erős dekoratív érzéke
van. Bár önálló utakat keres, Kondor Béla hatása érezhető művein.

Két éve volt önálló kiállítása Németh Józsefnek is. Annak alapján sokat
vártunk ettől a Hódmezővásárhelyen élő fiatal művésztől. Előadásmódja som
mázóan egyszeru, az alföldi hagyományokból szervesen fejlődik. Most bemu
tatott képei azonban kevésbé szerencsések, színben fáradtabbak voltak, mint
a kiállításán látottak, Egyéni hangvételével így is kitűnt.

A grafikai anyag inkább csak kiegészítője volt a táblaképeknek. Közülük
is kiemelkedtek Kondor rézkarcai. Gross Arnold szellemes Joisgrafjkái, Balogh
illusztrációi.

A kiállított plasztikai anyag színvonala gyengébb volt a képanyagnál.
A Fiatal szobrászok törekvéseire az összefoglaló, tömör előadásmód jellemző.

Németh Míhály, Szabó László, Szlávics László szobrai, Vass Károly kísplasz
iikái, Kiss Nagy András érmeí érdemelnek említést.

Mivel javarészt még fejlődő, saját hangját még meg nem talált művészek

ről van szó, természetes. hogya kiállítás anyagárt nagy mesterek hatását is
kttapínthatjuk. Chirico. Buffet, Uitz, Barcsay. Medgyessy. Borsos Miklós nyel
vének igézete itt is ott is kísért. Röviden említjük még Csernus Tibor hatását.
Ot is grafikusnak ismeri a kőzönség, kitűnő festményeit évek óta nem láthatta
a tánlatlátogató. Stílusát sajátos "hiper-naturalizmus" iellernzr. Hatását a ki
:í.llításokon több fiatal művész képén észlelhettük. így Korga György: Ikarusz,
Lakner László: Planimetrikus vonat, s kevésbé szerenesés megoldásban Patai;
Ferenc: önarckép című képein. Altalában örömmel állapithattuk meg, hogy
a tavalyinál sokkal több az 'egyéni, biztató mű, (S. K.)

ZENEI JEGYZETEK. (B e s z é l g e t é s O t t ó F e r e n c c e L) Ottó Fe
renc neve nem ismeretlen olvasóink előtt. Egyik legutóbbi számunkban
beszámoltunk ütőkompozícióinak sikeres előadásáról és meleg fogadtatásáról.
O maga József Attila Bach-korál fordításáról közölt tanulmányt lapunkban.
Ennél is érdekesebb azonban a pécsi Jelenkor vita-rovatában közölt cikke,
amelyben a magyar zene mai állapotáról és kilátásairól nyilatkozott. Most
arra kértük, bővítse értékes meglátásokban bővelkedő írását néhány új szem
ponttal, többek között az egyházzenei problémákkal kapcsolatban. A továb
biakban Ottó Ferencnek kérdéseinkre adott válaszait közöljük.

Melyek legujabb műveid és triilyen életérzés szülöttei?

Néhány kisebb kari kompozició után az utóbbi években egy sor művet

írtam ütőhangszerekre. Eleinte csak hangszerelési szempontból foglalkoztatott
ez a modern zenében annyira előtérbe kerülő hangszercsoport. Megragadott a
bőr-, [a-, és fém-ütők nagyszerű hangzáslehetősége, a pergő, gyorsan ismétlődő,

röviden koppanó, vagy a hosszan csengve kihangzó ütőhangszerek hamgzási
módja. Eddig csak felszínesen ismertem őleet, most ütőhangszerművész bará
taim révén alaposan elmerültem szerkezetiikbe, megszólaltatási módjukba, sa
játos technikájukba.
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Az ütők a zene egyik fontos elemének, a ritmusnak a hordozói. Az ütőkön
át ismerkedtem meg közelebbről a [azzat, annak modern életerőt, tettvágyat,
ellenállhatatlan lendületet sugalmazó, kitartó ritmusú ostinató-technikájával,
amelyet a quantum-elmélet zenei vetüle'tének is mondhatnék. Elmerültem a
hosszú, csúsztatott fémhangzásokat kedvelő indonéz szigeti zene költői álom
világába; a spanyolok kasztanyett- és csörgődob-ritmusaiba; a mi szűkebb

népi világunk cimbalom-, csengetyű-, kolomp- és köcsögdob-különlegességeibe.
Ráértem egy éven át foglalkozni bolgár ütőiskolákkal, a megvesztegető szép
ségű, aprózó, aszimetrikus bolgár ritmikai egységekkel és kombinációkkal.
Megfigyeltem a Szovjetunióból vendégszereplésre érkező gruz- és más művész

együttesek mesteri ütőszólistáit, s kiváncsian nyomozom a régi és gazdag af
rikai és kinai ütőtechnika adatait.

Természetesen a mai nyugati zene ütő-mű készletét is sorra vettem, Stra
winszkyn, Bartókon, Chavezen és Orffon át egészen az ütőket szirénákkal
kombináló Edgar Varéseig. Ezek közül a mesterek közül 'talán Orff volt az, aki
Strawinszky után nem is éppen eredeti, de azért virtuózan csillogó, üres és
hideg ütőtechnikájával - ha szabad így kifejezni magamat - felbosszantott,
és önálló ütőművek megírására sarkatt. 19lj írtam meg az utóbbi években, kii
lön kötetbe szánt négy ütőművemet: az "Ariát és Scherzó"-t (20 hangszer = 5
játékos), a "Pasztorál"-t (22 hangszer = 6 játékos), és aháromtételes "Kon
certr-et ütőhangszerekre (28 hangszer = 6 játékos). Mind a három mű ma
gyar, csángó, moldvai, bolgár, cseremisz, kínai népi dallamokon és ritmuso
kon épül" fel. Formájában pedig a hagyományos nyugati zenei formák (dal,
fuga, szonáta, rondó) kombinálódnak. Az ütőművek tehát eurázsiai koncep
ciójúak.

Az "Aria és Scherzo", valamint a "Koncert" idei bemutató,j,a, az ütőkon
cert kibővített műsorú megismétlése s azon belül egyes tételek megujrázása
váratlan sikert jelentettek számomra. A sikerben, azt hiszem, nagy része volt
a szokatlan technikának és hangzásnak is. A darabokat a Bartók Béla Zene
művészeti Szakiskola ütős növendékei, Schwarz Oszkár tanár, az Opera első

timpanistája vezetésével kitűnően adták elő, ami nem is csodó,lható, mert
előtte másfél évig nagy kedvvel gyakorolták az iskolai műhelyben. Három,
eddig tisztán ütőkre írt művemben a népi köntös és az eurázsiai koncepció
mögött - úgy érzem - pozitív életérzés reJtőzik. Energia, életöröm és hit
szól ebből a kissé kemény zenéből. Semmi halál. A "Koncert" lassú tételének
a címe: Korálvariáció.

Legelőször - még 1959-ben - egy énekkarral kombinált ütő-mű készűlt

el. Ez volt a Z s á m b é k: i k a n t á t a, amelyet vegyeskarra és 17 ütőhang

szerre írtam. Ennek a műnek a megszületését a Vigiliának kö,szönhetem. A
Vigilia 1959. januári számában jelent meg u. i. Jékely Zoltán "Zsámbék rom
jai" c. megkapó versciklusa, amelyben az "öldöklő idő"-ben pusztuló késő

gótikus székesegyházat énekli meg. A Vigiliának előfizetője és rendszeres ol
vasója vagyok, de a folyóiratot nem szoktam azonnal érkezése után kézbe
venni. Néha napoku; felvágatLanul hever asztalomon a szám. Igy voltam az
1959-es januári számmal is. Január közepén kijött hozzám egy fiatal szerzetes
a templom építő rendjéből, régi barátom, aki közölte velem, hogy többen a
zsámbéki templom-rom tisztelőinek köréből szeretnék valamilyen formában
megzenésíttetni Jékely versét. Több zeneszerzőt számba vettek, de rám esett
a választásuk. A kollektív kívánság meghatott. Beleolvastam a versbe. Meg
hökkentettek Jékely súlyos sorai:

Varjú száll rá vad csapatban,
csőrit szent kövin feni.

Rondaságnak kanja rondít
volt oltára elibe.

- Ilyen erős sorokat kell nekem zenébe oldani? - kérdeztem megbízómat.
Barátom bíztatáan bólintott. Az alábbi lírai sorok már jobban kínálkoztaka
megzenésítésre:
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Ott hagytam a szürke estben
az Egyedülvalót,
rá gyolcsot se tettem,
s nem vontam takarót ...

Izgalomba jöttem. Azonnal megigértem barátomnak a vers megzenésíté
sét. "Várjuk a művet. Valamí kís pénzt majd összeadunk rá ..." - mondta
távozóban. Másodszori olvasáskor hamarosan készen voltam a vers kantáta
formájú zenei elgondolásával. Éppen az ütőkkel foglalkozva, úgy döntőttem.

hogya vers durva, pusztító sorait az ütőkkel festem alá, a lírai, transzenden
tális részek megragadására a kórust veszem majd igénybe. Nekiláttam a mun
kának. Félév alatt elkészültem a kantátával. amelyben egy pusztuló közép
kori magyar templom tragédiája van elmondva. Gyárakban dolgozó mécéná
saim apránként hozták el hozzám a munkabérükből megtakarított szerény tisz
teletdíjat, amit önként felajánlottak. Jékel.ynél volt a bemutató. Magam zon
goráztam el kantátámat. Emlékezetes este volt.

Elégtelen erkölcsi és anyagi támogatás miatt hiúsult meg a Zsámbéki
kantáta budapesti nyilvános bemutatója. 1961-ben műemlékvédelmi matínét
terveztünk a Hazafias Népfront támogatásával. Ezen a matinén magyar mű

emlékekről szóló verseket és zeneműveket adtak elő. Az érdekes miisort már
tanulni kezdték. Kantátám kari részét Fodor László vezetésével a Villányi útí
Szent Imre-templom énekkara vállalta, az ütőrészt az Allami Hangverseny
zenekar ütősei. Külön hallottam a kórusrészt. s külön az ütőket, de együtt a
kettőt sohasem, mert a hangverseny nem valósult meg.

Kapcsolódnak-e műveid a magyar művészet [clenlegi fejlődésébe?

Ugy 'érzem, igen. A népi vonala t, amelyet az újabb zeneszerzőnemzedék

már nem érez magáénak, és a nyugati ultrazene, dodekafo-szeríális, elektro
konkrét törekl'éseinek hatására egészen elfelejteni látszik, én nem vetem el,
hanem tudatosan felhasználom. Szerintem a f o l k lor már magában is mo
dernséget jelent. A nyugati zenei kisérletek természetesen engem is erősen

foglalkoztatnak. de alapjában véve a hagyományok tisztelete, továbbvitele, a
modern hatáseszközök gondos válogatása, és a kialakult magyar zenei nyelv
be való lassú beolvasztása, tehát a fokozatos fejlődés alapján dolgozom. Az
ütőhangszerekkel, ezzel a modernséget kiválóan jellemző ínstrumentum-cso
porttal, mint már említettem, éveken át foglalkoztam. Altalános tapasztala
taim vastraverzként beépülnek majd jövendő zenekarí munkáimba. Négy ütő

művembe is csak leszűrt eredmények jutottak. Munkcíím nem kísérletek, nem
vázl.atok, hanem az újabb magyar zene fejlődésvonalába szervesen beletar
tozó zárt egységek.

Hogyan sárárkodjunk Kodály örökségével?

Sokan úgy vélik, hogy Bartók és Kodály életművével az új magyar zene
beteljesedett, kitelt, véget ért, Szerintem awnbanaz újonnan felfedezett, nagy
gazdaságú népzeneí kincsünk vitalitásából futJa még vagJ! kétszáz évig, Hi
szem, hogya XXI. században is lesz még népí alapon álló műzenénk, s an
nak Bartók-Kodály korszaka és iskolája lesz a hagyománya. A fejlődést ter
mészetesen nem szabad megtörní, a ml1glévő épületeket nem betemetni, ha
nem karbantartani és továbbépíteni kell. Vigyük tovább hagyományainkat
Csak ember, tehetség és hít kell hozzá. Mindenekelőtt azt kell tudatosítani,
hogy örökség van, amit nemcsak mint muzeális kincset kötelességünk őrizni,

hanem élővé kell tennünk és továbbfejlesztenünk. Az állam kulturális szervei
pedagógiai és zenepolitikai sikon sokat tehetnek ennek az örökségnek megtar
tása érdekében.

Szembe kell szállni a Nyugatról szinte diktáló erővel (Diktatur der Abst
rakten !) behatoló dodekafo-szeriális és elektrokonkrét zenei irányok/wI, ame
lyek néhány értékes, de kiszemelgetni való kezdeményezésük mellett elszür
kítik, uniformizálják a nemzeti zenéket, és egy jellegtelen nemzetközi zenei
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stílus felé vezetnek. (Zukunft ohne Sttl.) A bécsi, ún. Schönberg-iskola dode
kafon gőgjében mélységesen lenézi és megveti a folklórtörekvéseket. (Wiesen·
grund-Adorno.) Ha Bécsben, Darmstadtban és Donaueschingenben idegen a
pentatónia, a bolgár ritmus és a cseremisz dallam, nekünk is idegen a dode
kafo-szeriális ábra, amely a slrondinávok és japánok zenéjét má.r majdnem
teljesen semlegesitette. A spanyol népek, tengeren innen és túl, még vigyáz
nak folklórjukra és a belőle sarjadt egészséges műzenéjükre. (Falla.) Olvas
tam a brazil Camargo Guarnieri védelmi kiáltványát. Mi sem hagyhatjuk el
veszejteni népi [elleqiinket, szétziláIni és összekúszálni szépen kirajzolt eurá
zsiai profilunkat. Ami pedig a magyar egyházi zenét illeti, sajriálattal észle
lem, hogy egykor zengő templomokban eléggé elnéptelenedtek a kórusok, meg
fogyatkoztak, vagy alig működnek az egyházi karnagyok, hallgatnak a zene
szerzők. Pedig az új pápai enciklikák (Sacrae Musicae Disciplina) a grego
rián mellett nagy lehetőséget nyújtanak az egyházi népének feldolgozása és az
egészséges modernség felé.

Mik a további terveid ?

Nem szivesen beszélem ki néha villariásnyi hirtelenséggel, máskor éveken
át tartó, lassú fejlődésben kibontakozó terceimet. Félek, hogy ilyenkor el
illan belőlük valami.

Igen közel áll hozzám a kantáta és az oratórium formája. Régen fog
lalkoztat a "Mennyei csavargó" cimű kantáta gondolata. A "Mennyei csa
vargó" témája a hősök felmagasztosulása már a kivégzés előtt. Kárpáti Cami!
költőbarátom a legmodernebb formában írja újra a szöveget. Ilyen lesz a
zenéje is. Lengyel toronyzene-lwntátám szövegkönyvét nemrég fejezte be Kun
szery Gyula. A tatárjárás idején torkon lőtt krakkói trombitás története ke
rül benne elmondásra karral, szólókkal, réz- és ütőkísérettel. Örazenék, ri
adók és latin himnuszok is lesznek benne. Jékely szélesivelésű kozmikus ódá
ja, a ,.Csillagtoronyban", omtóriumra ihletett. "Forog a ruuru Rotáció t" sor
ral kezdődő, többször visszatérő, hatalmas erejű versszaka archimédeszi rondó
pontja lesz a teljes modern fegyverzetű zenekart kívánó oratóriumnak. A kii
lönben nagyszerű költeménynek egyetlen negatívuma, hogy pogányszelleml1
és pesszimista hangulatú. Jékely a vers megírásakor még nem ismerte Teilhard
de Chardin gondolatát a Teremtés pillanatában megszentelt Világmindenség
ról. (Le mílieu divin.) Nem szükséges azonban változtatni a szövegen, mert a
megzenésítésben átlényegülhet az egész verskompozíció.

Tervezek még egy csupán fém-ütőkre írandó korálsorozatot is Erdélyből

való karácsonyi, husvéti és pünkösdi egyházi népénekekből. Domokos Pál Pé
tertől kapom a nyersanyagot, aki egy új "Szent vagy Uram"-ra való népének
anyagot fedezett fel Csiksomlyón, ahol már a XVI. században gyönyörű ma
gyar nyelven énekelték a gregoriánt.

Egyéb problémák?

A hazai és külföldi folyóiratok ban a népi és a modern szintézisét. a nem
zeti és nemzetközi problémák felvetését és megoldását kutatom. Jellemző,

hogya nyugati avantgard zene székhelye Lengyelországba tevődött át. Az ot
tani "dühös" fiatalságú szerzők ontják a semmi lengyelt nem tartalmazó ultra
stílusú zeneműveiket. Aruikkal verik a nemzetközi piacon eddig uralkodó
amerikaikat, japánokat és skandinávokat. Darmstadt, a nyugati ultrazene
Mekkája, hanyatlóban van. Varsó lett a szélsőséges zene Mekkája. Ugyanak
kor viszont a mai lengyel filmről a MAGNUM cimű kölni foluóirat 1962. ok
tóberi számában az alábbi sorokat olvasom: "A lengyel film a franciával és az
olasszal együtt élvonalba került. Míg a lengyel film tömegében nemzetköziv~

lett, anyagában jellegzetesen lengyel maradt. A lengyel nép és a lengvel ember
sorsa egyformán érdekli New-Yorkot. Berlint és Moszkvát, mert a lengyelek
nek sikerült a nemzeti jelleget művészileg nemzetközi síkraátvínni." Azt hi
szem nem kétséges, hogya két művészeti ág eredményei közül melyik szolgál
vonzóbb tanulsággal a számunkra. (Rónay László)
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A LANY :ÉS AZ ALLAMűGY:ÉSZ. A pénz, a "kasszasiker" hajhászása
megbosszulja magát. A rendezőnek, ha errefelé vkacsintgat, mindig meg kell
alkudnia a művészet, az igazi emberi mondanivaló kárára. Ez történt ennél a
rnozídarabnál is, amelyből pedig .magy" film lehetett volna, hiszen adva volt
hozzá a jó téma s az igen tehetséges művészgárda.,Akár antik tragédia is
lehetett volna - rnodern környezetben, a történet szinte irivolválja az erinnák
víjjogását. Ehelyett azonban csak a szekszuális aspektusok tolakodtak élre és
az érzelgősség sűrű szhrupjába fullad a történet. Hiába .szórakoztató" külön
ben a film, hiába "pozitív" a mondanivalóia, nem ballada, csak fülbemászó
sláger.

Egy anya ül a vádlottakpadján. A vád súlyos: kerítés. Értetlenül hall
gatja az ügyész szavait. a bűntudat sehogysem tud beférkőzní eléggé szűk

agyába. minden porcikájával ártatlannak érzi magát. De valion igaza van-e?
A közvetlen vád kétségtelenül alaptalan, hiszen ő nem prostituálta a lányát,
anyagi meggondolás egyiküknek sem jutott eszébe,egyet akar csupán, hogy
Renáta boldog legyen ... Ezért elnézte, hogy lánya udvarlója ott töltse náluk
az éjszakákat, nem tett egy szó ellenvetést sem, nem figyelmeztette. nem kor
hajta. meg sem kísérelte, hogy más belátásra bírja. Pedig az intő példa kéznél
volt, hiszen Renata szerelemgyermekként született!

Az anyát elítélik - az államügyész filippikai hevületű vádbeszéde alap
ján -, noha a vád eléggé gyenge lábon áll, noha a fel ielentést, mint kiderül,
bosszúból tette a háztulajdonos, míután nem sikerült a lányt megkapnia. Dehát
a "törvény, az törvénv", a bíróság számára csak a tények fontosak és nern
a "lényegtelen" mellékkörülmények, Renata folytatja eddigi életét, épp úgy
jár hozzá udvarlója - egy tönkrement, fiatal autókereskedő -. mint eddig.
Boldog isa maga módián és csupán erőtlen kísérleteket tesz időnként arra,
hogy szeretőből felesézzé léoien elő. Felszínes kis lényétől többre nem is telik.
Izlg-vét-ia ösztönös lény, jólelkűsége is inkább nőiességéből ered, tudatosság
úsvszólván sernrní sincs benne. Partnere szakasztottan ilyen - férfiben. Ön
tudatlan hedonizmussal élvezik az illanó s egymást vakon követő pillanatokat,
kezük csupán a talmi, a csillogó felé képes nyúni.

Ekkor lép életükbe az álbarrrüayész - MIe függ az anya kegyelmi két"'Vé
nyének felteriesz,tése. Érett férfitínusvamolvan karrter-ember, akt családi kap
csolatai, anósa támogatása révén került aránylag fiatalon magas állásba. Meg
tetszik neki a lány harsogó, ruganyos ifjúsága. Erzi, hogy nem hozzá való
sem korban, sem műveltségben, sem pedig társadalmí jzrádusban. mégis agyon
zvötr-l a lányt, ráuszítia a fiatalkorúak bíróságát. hogy - annál biztosabban
meg tudja kaparintani. Renata nem tud, nem mer nemet rnondani, szereti
az édesanyját.

A'J'. ügyész felesége ánolónő! állást szerez a lánynak. Renata már-már azon
a ponton van. hae'>' szakít eddigi életével. E,gvszerű kis lénve, szíviósáza, me
leg. mollra hangolt nőiesséee hivatásra lel a betegek körüli fozlalatossázában,
anyáskodásban. Eletében először kérik feleségül - egy gyógyíthatatlan fint"l
ember, akinek traaikus halála azután lelke mélvélsr megrázza. Erőt is merft
hetne ebből, ha az üzvész felesége, akinek a férfi bevallja kapcsolatukat,
bosszúból ki nem dobatná,

Renátát azonban lassanként érzelmei is az ügyész mellé láncolják. A férfit
tökéletesen felkavarja ez az annyira óhaitott fordulat, elhatározza, hogy fel
számolja házasságát, hiszen arnugyis csak az érdek, az érvényesülés kötötte
felese-géhez. Közben az anya is klszabadul. Egy reggel azonban betoppan a
fiatalkorúak bizottságának tisztviselője s ott találja Renatánál - ezúttal az
üzvészt. Az alapszttuácíó megismétlődik, az eredeti vád ,,lhivatalosan" igazo
lást nyer, az anva mehet vissza a börtönbe. A végzet kinyújtotta karmait ál
dozata felé. Hiába rohan az üWész, hogy állásáról lemondva mostmár nyíltan
is a lány mellé Álljo.n, Renáta eveszti a- fejét s kétségbeesésében öngvíkos les '7..

Alapjában jól kigondolt történet ez, amely lebilincseli a nézőt, mezfeszítí
fiavemét és mélyséaes. emberi szánalmat ébreszt a szerencsétlen sorsú Renata
iránt. Csakhogy mindezen már réges-régen túljutott a filművészet, ennyivel
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már nem lehet beérni. Szinte felsorolhatatlan, rnennyí lehetőség maradt itt
kiaknázatlanul - három filmre való is kitélne belőlükl

Talán legelőször is a társadalom-bírálatot kérhetnénk számon. A rendező

itt-ott pedzi ugyan a problémát, érthető okokból azonban nagyon hamar el
kapja a lencsét onnan,alhol forró a talaj. Mert ugyebár ... az a társadalom,
alhol a pénz az Isten, amelyben a házasulandó fiatalember számára elsődleges

követelmény az összkomfort, qZ autó s a bankbetét, ott az ilyesmi, bizony,
könnyen megesik Vian szerelern. inkább azonban csak vonzalom, ám a fészek
rakás az más kérdés. Ahhoz pénz kell! Elismerjük, hogy míndez benne van
a filmben, ha nem is ennyire markánsan. Csak éppen kifejtve, megvilágítva
nincsen. És a kiút, a megoldás felé nem mutat semmiféle jelzőtábla... Félre
értés ne essék, nem valami didaktikus tanrnesét hiányolunk! Korántsem. Csak
a téma rnotivációja, csak épp a mondanivaló árnyaltsága, a felszín alá hatolás
sikkád el.

Hiányérzetünket mégis az ,.antik tragédia" elmaradása váltotta ki legin
kább. Mert a kasszasikerre való törekvés éppen ettől ütötte el a legészreve
hetőbben a rendezőt. Egy gyenge utalás van erre is - az alapszituácló meg
ismétlésében, ez azonban édeskevés ahhoz hogy elvigyen a katarzlsig. A drá
ma magva ott rejlik a lány alakjában, aki fel szeretne emelkedni, lényében 
ha tudat alatt is - ott vibrál a bűntől való szabadulás i,génye. Mi mindent
lehetett volna ezzel kapcsolatban elmondani!... Hogy az igazi felemelkedés
csak alázatból fakadhat, a büntetés vállalásából. a belső megtisztulásból. Ám
legkevésbé sem abból, hogy valaki a más házaséletének feldúlása árán nyerjen
polgárjogot arra, hogy befogadia a társadalom, hogy "tisztességes" feleséggé
legyen! Ha a lány helytelen választása aláhúzott lenne, ha a tévútra rávilágí
tana a rendező, talán ,kevésbé éreznénk úgy, hogyadósunk maradt.

Talán még az ügyész bukása, az ő külön sorstragédiája domborodik ki
leginkább, bár az is csak egysíkúan. Nehéz elképzelni, hogy egy mégis csak
rnűvelt, egyetemi végzettséggel bíró ember. ennyire primitíven viselkediék.
Semmi tépelődés, semmi belső harc, csak kihangsúlyozott szekszualitás. Csupa
testiség, visszataszító egyértelműség, a "veszedelmes férfikor" materiális bukta
tóia minden Ielki motiváció nélkül. Lángralobbant szalmabáb ez a férfi, elég
anélkül, hogy egy maréknyi hamu maradna utána.

Kár, kimondhatatlan kár ennyi elvetélt lehetőségéért. És ha megkérdez-o
zük: mí az, ami miatt mindez elmaradt? Az érzelmesség, a jól [övedelrnező

szentimentálizmus Minotaurusa fal fel minden magasabbrendű igényt. A nagy
s-sel írt Sajnálat kiváltása. Hogy szánjuk a szegény lányt, az ostoba anyát s
az önnön csapdájába esett férfit. Hogy zsebkeridőbe sírjuk tehetetlenül, ön
magunkon is szánakozva: ilyen az élet!

Pedig nem ilyen! Az ember nem játékszer a végzetes szenvedélyek kezé
ben, hanem tudatos lény, akinek nem a sors vet gáncsot, hanem tulajdon si
lánysága buktatja el. Minden pozitivurna. szórakoztatósága mellett is ez a fő

hibája a filmnek: felment a bűntudat alól. (Bittei Lajos).

úJABB KUTATÁSOK AZ ELOTÖRTÉNET MŰVÉSZETE KÖRűL. 1961
augusztus 14-én halt meg Breuil abbé 84 éves korában, aki félévszázadon át
volt az előtörténet tudományának talán legnagyobb tekintélye. így a jégkor
szak barlangjait illetően is ellenmondás nékül fogadták el véleményeit. Azóta
azonban a barlangkutatás új irányban indult el és époen Brcuil egyik munka
társa, Laming-Empera.ire asszony, .és a nyomában Lero.i-Gourhan professzor
igazolj ák eredményességét.

Az előtörténet művészete bolygónk hatalmas területét öleli magához.
Sziklafalak festményei Szaharában. pecsétek Mohendzso-Daroban. Közép-Ame
rika Kolombus-előttiművészete mind ide tartoznak. Az új irány kitűzése azon
ban csak Európa barlangfestményeinek elernzésén alapszik. Dél-Franciaország
és Észak-Spanyolország 85 barlangjáról van szó. Ez a falfestészet nagyjából
a Kr. e. 30,000-10,000 évekből maradt reánk.

A festmények elsősorban állatokat ábrázolnak, leginkább lovakat, bölé
nyeket, mammutokat, szarvasteheneket. Kevesebb van a rénszarvasokból, még
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ritkábbak az orrszarvúak. medvék, oroszlánok. Kivételképp fordulnak elő vad
disznók, óriásszarvasok. madarak, halak és kígyók. Embereket általában véve
ritkán találunk a festményeken, ellenben állati öltözetben láthatunk varázsló
kat. Ugyancsak láthatunk absztrakt rajzokat: kapcsolójeleket. derékszögeket.
háromszögeket. ovális alakokat, tüskékkel ellátott vonalakat, pálcikákat, pont
sorokat. Ezeket különbözö neveken csoportosították tető-, pajzs-, kulcsformájú
stb. rajzok.

Amikor e rajzokat, festményeket látjuk, két probléma merül fel: milyen
időből származnak és mit jelentenek. Eleinte a felfedezéseket kétkedéssel fo
gadták vagy tévesen magyarázták. Breuil abbé volt, aki évek hosszú munká
jával kronológíát dolgozott ki. Két ciklust ismert fel, rnelynek Ikét stílus is
felelt meg. Az első ciklus aut-ignaci-oérigordi , melyet 40,000 évvel ezelőttré

helyezett. A második ciklus a solutróni-magdaléni, mely ezután következett,
Ez a felosztás Breuil abbé tekintélye következtében igen elterjedt. Az ösz

szehasonlításra igen kevés alkalom nyílott és így nehezen lehetett a kronoló
gíkus sorrendet megállapítani. A kronotóaia elsősorban Breuil tekintélyón ala
pult, csak később vezettek be új vizsgálati módszereket, így a Carbon 14--et,
és ez mindjárt leszállította az aurignací kort 30,000 évre. Ugyanígy tekinté
lyekre kellett támaszkodni, amikor 8Z egyes rnűvészi alkotások magyarázatá
ról volt szó. Megállapították. hogy voltak nagy művészek, akiknek festményeik
barlangokban, mint valami múzeumban vannak elhelyezve. Pedig ha figyel
lembe vesszük, hogy e barlangok nem egyike csak nehezen érhető el, veszé
lyes folyosók vezetnek il képekhez, ez arra rnutat, hogy a művészek nem élve
zetből és időtöltésből dolgoztak a barlangokban. Valami más magyarázatot
kellett keresni.

Amikor a képeken észrevették, hogy az állatokon sebek vagy nyilak van
nak, mágikus rnaqvarázatot kerestek. Azt állították, hogyamagdaleni vadász
híztosítaní akarta sikerét, azért felra izolta az állatokat és nvlIakkal látta el.
E7.7,el jelezni óhajtotta. hogy hol kívánja halálosan megsebesíteni az állatot.
Ugyanígy magyarázták a kelepeéket és a jeleket is. Átvitték a mágikus ma
!1yarázatot más térre is. fftY a lascauxi barlang lovainak súlyos formájában
terhes kancákat láttak. ezért szaporodási mágíáról beszéltek. Ugyanezt látták
akkor is, amikor a tehén mellé felrajzolták a bikát. Lehet, hogy van ebben
valami igazság, minthogy vazonban az állatoknak csak 5 százaléka van meg
sebesítve, a mammutole számára készült csapdák pedig kicsinyek. törékenyek,
nem meggyőző az érvelés. A szaporodással kancsolatos mágiánál felmerül a
kérdés, míért csak a Jovak te rhesek, a többi állntok pedig nem. Ebben a ma
f'varázatban minden állatnak egyéni léte van, egymással nincsenek semmiféle
kapcsolatban. A mágikus magyarázat felment az esztétikai szeralélettől is.

Az állatoknak egymástól való függetlensérrét először Lamine-Emperaire
vonta kétségbe. A lascauxí barlangot nagyon jól ismerte. mert itt sokat dol
gozott. Amikor a falon lévő ábrákat tanulmányozta, megállapította, hogy azok
minden látszólagos rendezetlenség ellenére is ugyanazt a témát ismétlik. A
kőzénső motívum itt az ezvmás mellett álló ló és szarvasmar-ha. széleken svarvast
és vadkecskét látni és mindkét esetben bölény is van melléjük rajzolva. Ne
héz ennek a két ,együttesnek a meaísmétlését a véletlennek tulajdonítani, mert
eavforrnán vannak míndig összeállítva, ugyanazokból az állatokból állnak és
ucvanabban a rendben vannak elhelyezve. Ha ez igaz, akkor az álatok cso
nortosítása nem veavmástól független mágikus ténykedések véletlen halmaza,
hanem möe:ötte felcsillan a terv. az eszme, amely szerint az egészet megvaló
sitották. Ebben az esetben az egész barlangot a maga egészében kell szemlélni,

Ezt a szemléletet nem lehet elfogadni csupán egy barlang áttanulmányo
zása után. ezért Leroi-Gourhan négy éven keresztül rendszeres vizsgálatot
végzett Franciaország és Spanyolország barlangjaiban. A festményeknek nem
művészi értékét vizsgálta, hisz ezt már megtette előtte Breuil abbé, hanem
a maga egészében vizsgálta őket és minden alakot a környezettel vetett egybe.
Az eredmény felülmúlta .a várakozást. Legelőször is igazolta Larning-Empe
raire feltevését. Minden barlangban a központi helyet két egymás mellé he-
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lyezett állatfej foglalja el. Ez a téma' megismétlődik mínden barlangban két
szer-háromszor, Lascauxban háromszor ismétlődik meg a főtéma: az ökörló
pár, Aliamirában a bölény-ló pár áll a központban A központba kevés állatfajt
helyeztek. Leggyakoribb a ló, melléje helyezik a bölényt, ökröt, szarvastehenet.
Néha a mammut mellé a bölényt teszik. Az állatok egymás mellett, egymáson,
egymással szemben, sőt egymás után is előfordulnak. Ezt a párt aztán minden
féle állat veszi körül, legtöbbnyire szarvasfélék és vadkecskék. Az oroszlánt,
medvét és orrszarvut előszeretettel helyezték el a kompozíciók szélén, néha
a barlang legtávolabbi pontjain, ez 71---66-47 százalékot tesz ki a fenti sor
rendben.

Az állatok ilyen részlétezése lehetövé tette, hogya barlangokat különböző

zónákra bontsák fel. A bejáratnál leggyakrabban ábrázolt állat a szarvas,
a központi zónában, ahol a nagy kompozíció foglal helyet, van a két
nagy növényevő állat szarvasokkal és vadkecskékkel körülvéve és csak a szé
lekre kerülnek a félelmetes álatok. Az állatok aránya változik JaZ elhelyezési
zóna szerint. A bejáratnál a barlang végén, az átjáratt hetveken lehet elszi
getelten is találni állatokat, ellenben a központi nagy faliképnél a szabály,
hogy mlndíg különbözö fajú állatokat helyeznek el.

Az állatokat két nagy kategóriára lehet felosztani. Vannak állatok, me
lyek mindig egymással párosan fordulnak elő. önállóan nem ábrázolják őket,

mint az ökör és a bölény. Vannak olyanok, melyeket lehet társítani, de egyedül
is lehet ábrázolni őket, így a bejáratnál megnyítíhatják a díszítést vagy azt a
végén Iezárhatják, esetleg átmeneti .helyeken szerepelnek, és aztán a nagy
képet keretezik. Ezek főképp a ló, vadkecske és a szarvas. A 16 szerepe köz
pontinak látszík. Az oroszlán és az orrszarvú' egészen különá1l6 helyet foglal
el. A 80 megvizsgált barlangból 68 így van díszítve, tehát egységes tervről és
nem elszigetelt jelenségről van szó,

Még jobban meglepődik az ember, ha a jeleket tanulmányozza. A jelek
vizsgálatánál meg lehet állapítani, hogy ezek sincsenek a véletlenre bízva,
ezeknél is megállapítható a terv, amely szerint elhelyezésük történt. Van be
járati jel, vannak átmeneti helyeknek jelei, van központi zóna, ahol a jelek
keverve vannak a nagy állati kompozíci6ktkal és a barlang végén szintén ta
lálunk jeleket. A bejáratnál, átmeneti helyeken és a barlang végén találjuk
a különbőző vonal-, pontsorozatokat és a pálcákat kettesével-hármasával el
helyezve. A lascauxi barlang végén lehet látni a többé-kevésbé vázlatosan
rajzolt "tollseprőt". A központi helyen az állatokkal együtt lehet látni a jelek
párosítását. Egy részről tollseprőt. pontokat, pácikákat és másrészről jobban
kidolgozott pajzs-, madár-, tető- és kulcsforma jeleket. Sokszor három részre
osztják a rendelkezésre álló felületet. Tehát ami az állatokra érvényes, az ér
vényes a jelekre is. A jelek két csoportra oszthatók, melyek szerepe nem azo
nos. Az első csoport (pálcikák, pontok, tollseprő) külön is szerepelhet, sokszor
párosítva vannak a másik csoporttal, mely csak a középsó zónában foglalhat
helyet (tető-, kulcs-, paizsforma), de itt mindenkor párosítva van az első cso
port jeleivel. A barlangi festészet még a jelekben is bizonyos törvénynek hódol.

.Ez a kövétkeztetés a felső-paleolitikus kor barlangjai 85 százalékának a rend
szeres vizsgálatán alapszik. Hosszú és aprólékos munlka eredménye volt, de
úay látszik, hogy biztosabb alapot nyújt a kronológiához és a festmények je
lentésének magyarázatához. mint az eddigi felfogás.

Ha tekintetbe vesszük a tervszerűséget, akkor lehetséges, hogy egy nap
történhetett kéi állatnak egymásra való rajzolása is és ezért a rárajzolt képet
nem kell későbbi korba helyezni. Ugyancsak a stílusban történő fejlődés sok
kal egyszerűbb és természetesebb, mint azt Breuil abbé feltételezte. Az új
módszerrel nyert évszámok sokkal jobban egyeztethetők a C 14 szolgáltatta
adatokkal.

A legrégebbi művészi megnyilatkozásokat Kr. e. 30,000-re tehetjük. de
ezek közt festményeket még nem találunk. A legrégebbi festett barlangok nem
idősebtek 25,000 évnél, Itt az állatok erősen ívelt hátvonallal vannak meg
szerkesztve és ez azonos alónál, mammutnál és bölénynél. Az állat szemben
van fejével kiképezve, szarvakkal. patával, mintegy "ördögszerűen". Ez a stí-
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Jus az aurignací korban kezdődött és eltartott a solutréní korig. A következő

korban a mesterí tudás mindiobban érvényesült, de a részletek még nehezen
illeszkednek be az egészbe. Vannak állatok hatalmas, szétterülő testtel,rövid
lábakkal. Ennek a kornak a csúcsa a ,Tégi magdaléni, mely Lascauxban tetőz

(Ker. e. 15,000). A középső magdaléniben az állatok valósak, de kissé merevek,
A szarvakat perspektívában rnutatják, az állat teste vonaikázva van. Ez az
előtönténett művészet nagy kora; ide tartoznak Altamíra, Niaux, le Portel
stb. A magdaléni kor végén fényképszerű hűségre törekedtek az árnyékvona
Jakban. A felső paleolitlban eltűnik a nagy állatábrázolás művészete; A díszí
tésekben nagyon hangsúlyozzák a rendet, mert ez tervszerűséget tételez fel.
Aki a díszítésnek a szerkezetétkutatja, az az előtörténet művészetének a jelen
tését is keresi. Itt azonban sok az egyéni beleolvasás.

A legrégebbi palealitikus leletnél (La Ferrasiej már összetársított állato
kat lehet látni, de a jelek helyét a férfi és a női genitáliák eléggé realisztikus,
tévedést kizáró iábrúzolása foglalja el. A kronológikus sorrend megállapításá
nak egyik eredménye, hogy látni lehet ezeknek a rajzoknak átrnenetét, tetö-,
pajzs-, kulcsforma jelekké, melyek a vulva leegyszerűsített jelei, míg a pontok,
pálcikák, tollseprő jelek a phallusból erednek. Talán ezekkel akarták jelezni
az állatok nemét?

Lehet-e négy év tanulmányából - ennyire nyúlik ugyanis vissza ez a
magyarázatkísérlet - komoly következtetést levonni? A szíklafestrnények
mindenesetre azt mutatják, hogy a barlangok belsejét terv szerint készítették,
még pedig eléggé bonyolult terv szerint, A jelképek bevezetnek minket a jég
korszaki ember gondolatvtlágába. Az embernek az a benyomása, hogy az állat
világ kozmogoníkus ábrázolását, vagyis rajzolt mitológiát lelhet itt látni. A fő

téma a termékenység. Sok vallásnak is ez a központi témája. Az állatok ne
mek szerint váltakoznak, egymást kiegészítik és míndez hozzá van kötve a
termékenység s az élet gondolatához. A mágikus gyakorlaton túl 'tehát észre
lehet venni oly gondolatnak a nyomait, melyet talán vallásosnak is minősít

hetünk. (Kosztolányi István).

- CLAUDEL-KUTATÚINTÉZET BRANGUESBAN. Claudel nélkül, aki 1925
ben a kastélyt és a birtokot rnegvásárolta, Brangues ma is a Rhone melletti
Isére tartomány jelentéktelen ktskőzsége lenne. Úgy másfélévszázad előtt ugyan
már fölbolygatta egyszer a közvéleményt. Eikikor egy bizonyos Antoine, aki
ről Stendhal a Vörös és fekete Julien Soreljét mintázta, a falu templomában
agyonlőtte a branguesi kastély úrnőjét, Michaud de la Tour asszonyt. Az iro
dalmi nevezetességű zömök, egységes stílusú kastély kézről kézre járt, amíg
Claudel élete példájáva'] színte kiengesztelte a fölötte lebegő fátumot. 1925.
óta jórészt itt töltötte el élete utolsó három évtizedét, És itt írta a hatalmas
lélekzetű Kolumbus Kristóf című drámája mellett késői irodalmi működésé

nek önmaga által is legjelentősebbnek tartott művét, a Szerit.íráshoz fűzött

kommentárjait. Aztán végrendeletében is úgy rendelkezett, hogy "földi ma
radványai és létének Iöldi magva" is ott nyugodjék a Rhone-völgy ama kas
télyában, amelyet "világéhsége" megszünte után otthonává tett.

"üdvözlégy, esthajnal csillaga! - írja erről a helyről - Hogy tapogatóz
va rádtalálhassak. a park végén, a kert jól rejtett zugában egy magas nyárfa
áll: mint a s~eretet lángja, vagy egy hitbéli vallomás, gyertyaszál karcsúan.
Ott kerestem ki helyemet egy régi mohával és folyondárral lepett öreg fal
árnyékában. Ott akarok nyugodni örökké, szántóföldek és rnezeí rnunkák szorn
szédjaként, ártatlan kis unokám mellett, akit elvesztettem s akinek sírja fö
lött gyakorta mondom el rózsafűzéremet."

Ebben a házban fogadja Claudel idősebb fia, apja hagyatékának és szel
lemi örökségének gondozója a látogatot. A táj, a kert, a természet Claudel mű

vészetének lélekzetvételét idézi: "Brangues! Bizonyára ez az az ezüstös ércű

hangzat, amelyet Angelusra háromszor csendít meg a harang naponta... S
amíg én tétován merengö lépéssel szelern át a rnéltóságos hársráktól árnyas
terraszt. az égből egy másik Rihone folyam sugárzik felém, hogy kifogyhatat
lan dallamát a forrástól a torkolatig kisérhessern. Arról a célszerű elrende
zésről szerétnék beszélni, a magaslatok időmértékszerű hullámaíról, amelyek.
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hatalmas rnondatokként lejtenek és emelkednek s egy-egy parasztház falának
fehér foltjával, vagy valamely szállás évszázadok óta fönntartott füst jével
nangsúlyozódnak. Mennyí emléket támasztanának bennem s mily badar kinyi
latkoztatásokra késztetnének, ha nem állna mögöttem ez a hatalmas várkas
tély gyermekeimtől és unokáírntól zsufoltari s nem susogná felém: Vándor,
most közeleg a ves !"

Habár Claudel Reimshez közel, az északlas flamand mísztíka bűvkörében,

Villeneuve sur Fére-ben született 1868-ban, ez a déli Juravidék sem volt előtte

ismeretlen. 19U6-ban erről a tájról nősült, egy lyoni építész leányát vette el s
egy feledhetetlen ül szép Valromey-ben való együttlét után írta három dics
himnusza közül "A Rhóne dicséretit". 1918-ban aztán, amikor délamerikai kül
detése idején elhunyt apósa emlékezetére egy hatalmas költeményt írt, fele
ségének családi fészkében ezt a későbbi branguesí otthonát is megjövendölte:
"Boldog az, akinek háza széles és súlyos tetőtől fedetten messzíről sem sérti
a szemét senkinek s a természeten sem ejt semmiféle foltot. Boldog az" ki Is
tentől eljegyzetten utak és tövisek .közt olyan lakhelyet szerez, mely nem egy
napra, de nemzedékek sorának épült Iöl." "Nyaranta tíz család lakja, a ház
mínden zugát betöltve s fiatalasszony vagy gyermek hangja hallatszik rninden
egy ablaka réséri ..."

Itt élt Claudel 87 éves koráig. És öreg harcos létére, bár közelinek érezte
a végső el.nyugvást, ami 1955-ben következett be, .nem volt rezignált. Világ
járó, kalandos rnúlt jára való emlékezése pedig, darabjainak jókésöre sike
rült színrekerülése folytán egyszerre folyton jelenvaló lett előtte. Föl-föllán
golt benne ekkor is a forró szenvedély - rnűveí dínamikájának belső kohó
tüze -, amely ellen csak akis falusi templom misztikus légkörében tudott
némi enyhüléshez és nyugalomhoz jutni: "Brangues-ban a kis várkápolna az
én kis falum templomában van. Ide rnegyek rníndermap öt órakor, rnert ké
sőbb fölöttébb nagy a hőség. S bent előttem és értem is ott áll a Madonna,
üdén és tisztán, rnint egy gleccser. Gyermekével együtt hószínű szép fehér ru
hájában, amely oly hosszú, hogy csak lábujjhegye látszik kJ. belőle. 0, Má
ria! Hát újra itt áll előtted a vén totyakos, rettegéseitől és vágyaitól űzöt

ten! Sohasem lesz elegendő időm, hogy mindent megvalljak neked, amit el
szeretnék itt Imondani ..."

T'izenöt évvel később, 1950-ben ujra a Brangues-í Madonnához menekül:
"AZ ő lába előtt térdelek' és imádkozom. Róla azonban nem rnondható el,
hogy rámtekint, vagy rámhallgat. Ö csak valami érz-á visszfény, rníntha valami
csöndes és tiszta víz visszfénye lenne. A balkarján hordott kisgyerek az, aki
meghallgat. Ö felém fordítja fülét. A szíve dobog. És, hogy valóban dobog,
azt az anya nyúlánkari gyöngéd keze bizonyítja, amit a gyermek szívére szo
rít, hogy hallgatózzék. Ö hallgatja azt, hogya gyermek hallgat engem. De a
gyermek anyja két karja közt nyugszik. Az anya érverésének áramában. A
Brangues-í Madonna tehát egy egész áramkört üzemeltet. Egy teljes áramkör
rel rnűködő üzembe .kapcsolódtarn be ..."

André Espiau de la Maestre a múlt évben az osztrák Claudel-barátok ne
. vében koszorúzta meg Claudel sírját, ő írja le Claudel házának mai képét.

A 'költő Pierre nevű fiával néhány szalónon haladunk át, amelyekben a
világotjárt nagykövet szamos távolkeleti és délamerikai műtárgyat és kuríó
zumot halmozott föl. Végül a .mester dolgozószobájába érkezünk. Itt a halála
óta semmi sem változott, Kis munkaasztalka áll előttünk, könyvekkel és fé
ligkész kéziratokkal zsufoltan. Balról, egy heverő fölötti falmélyedésbe:n köny
vespolc szótáralckal, a Vulgatával és Fillion bibliai kommentárjainak elnyűtt

köteteível. amelyeknek nyomán Claudel exegéziseit kidolgozta. Jobboldalt a
falon Honegger szép, 1937':'ből származó képe, amikor együtt dolgoztak a JO
hanna a máglyán és A haláltánc című közös rnűveíken. Végül balról, a park
ba kivezető ajtók között, amelyeken át a "méltóságteljes hársfák" űs láthatók,
ott függ a költő legutolsó arcképe, amelyet a rnenye, Marion Cartier-Claudel
festett: Claudel egy alacsony asztalkán ül: feje már egészen kopasz, onán ha
talmas szemüveg. vállát fekete körgallér takarja. Kopott játékkártyák hever
nek előtte, passziánszozni szokott velük esténkint. Hetvennyolcéves korában
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az ember inkább már csak kémleli a sorsát, mintsem irányítani akarná ...
S ismét. a költő ha1hatatlan. s.0.r~i csendül!1.ek föl ~~nnünk: I

",Mar Inem kell, rnint ifjúságom idején, ruhaImat Iedobnorn, hogy együtt
ússzak a világszép világsztrnfóní.ával s hogy árarnához, amely lenyűgöző és le
győzhetetlen, mint a szerencse. saját rugaszkodásaimat js hozzáfűzzem. Ezt
az andante-hullámzás t választottam egy életre rnost már! Kell nekem ez a
megkönnyebbülés, ez a folyékony valami a testem körül, ez a visszatérés az
örökkévalóságba. És az is kell, Ihogy állandóan búcsúzásra nógassanak, mert
ebből is megtudhatom, hogya boldog egyhelyben-maradással soha, de soha
föl nem hagytam."

Nem csoda, ha zaklatott korunkban a boldog öregség eme kiáradó Iírája
egyre több olvasót szeréz a halott Claudelnek. Mielőtt az emeletre érne a lá
togató, röpke pillantást vethet a nagy családi ebédlőre. Claudel, a pátriárka
itt időzése alatt már rég a Kinyilatkoztatás Anne Vercors-jának, a hatvan
éves férfinak szavával szólhatott:

"És .itt a tűzhely, amelyben mindig ég a tűz. Üljetek le mind. Utoljára
hadd osszam szét köztetek a kenyeret ... Napomat befejeztem, a magot elve
tettem és ebből a kenyérből, amil kószftettern, rninden gyermekem egytor
mán evett. Most egyedül maradok a leszedett asztalnál, hogy Istennek hálát
adjak. A halál küszöbén állok és kimondhatatlan gyönyör lakotik bennem."

Claudel már átlépte az oly kívánesian várt halál kűszöbét. De állan
dóan tovább él és ez a továbbélése időtlen, örökkétartó [elenvalósággá válto
zott. Ma imár nemcsak az unokái játsszák el néha születésnapi alkalmakkor
öserdőszerű darabjainak egy-egy jelenetét. Claudelnek már rég nem kell hazá
jában sem színház vagy rendező után kutatnia, pedig a rutinos, fürge párbe
szédű francia színpad eleinte visszarettent a Fausthoz vagy Az ember tragé
diájához hasonló szuvcrén zuhatagozásától. Az első világháború előtt Német
országban Klaus Dohrn és Salzmann, úttörőkiként vitték színre a párizst igaz
gatók szenint előadhatatlan darabokat, a Kinyilatkoztatást, a Cserét, vagy az
lsten bárányát, Straussburgban, Hellerauban és Genfben. Lugné Poe 1912-ben
Párizsban is előadta. A két háború között azután Leo Epp folytatta ezt a
murnkát Bécsben. Magyarországon 1937-ben a Vigilia által rendezett irodalmi
estén a Zeneakadémián játszották el a Kinyilatkoztatás barlangjelenetét Hont
Ferenc rendezésében, Bulla Elma emlékezetes alakításával a főszerepben. Fran
ciaországban a tragikus megszállás idején tört meg vele szemben végleg a jég
és azóta Jean Louis Barrault és más rendezők egyre nagyobb sikerrel viszik
színre Párizsban, Avignonban, Grenobleban, a Comédie Francaise-ben vagy
szabadtéren Claudel csodálatos alkotásai t.

Most azonban minden színházi publikumnál is népesebb közönség szer
veződik Claudel hagyatéka köré. Hisz az ő hatalmas költői, bibliai és drámai
működése még ma is sok viszonylatban föltáratlan és ismeretlen. Claudel leg
idősebb fia részben már véghez is vitte, hogy Brangues a Claudel-leutatás köz
pontjává váljék. A kastély első emeletének jobbszárnyán már több helyíséget
tanulmányi és előadó termekké rendeztek át. Már a könyvtár is készen van: a
kutató-Iátogató nemcsak ritka, rég Ikifogyott kiadású művekoen és luxuski
adásokban lapozhat, hanem kéziratokat is tanulmányozhat, így Claudel kallig
rafikus kézírású A Kelet megismerése (Connaissance de l'Est) oímű művének

1904-ből származó teljes szövegét. Kisebb szobák, amelyek nyaranta a költő

unokáinak szelgálnak szállásul, kutató vendégekre várnak: azokra a tudósok
ra és diákokra, aki.k a Claudelt magyarázó ankétokon résztvesznek. És így
Brangues Claudel "halandó részének" temetőjénél sokkalta több lesz.

Szellemének "magva" így folyton tovább csirázhat és gyümölcsözhet.
"Mesterem, a Te béklyókba vert lelked végre megszabadult - rnondta Jean
Louis Barrault 1955. augusztusában a költő sírjánál -, de cserében itt maradt
a műved, így a földön is éppen most kezdesz új életet. Megigérjük neked:
minden erőnkből azon leszünk, hogy a te művedből áradó megértést, szerete
tet, főként pedig a belőle származó áldásos sugárzást továbbterjesszük. Soha
sem kereshettelek úgy föl, mégha néhány perces látogatásra is, hogy egy-egy
morzsát el ne vigyek szellemed terített asztaláról, amely morzsa aztán ne-



kem állandó táplálékern lett. Remélem, hogy későbbi nemzedékek zarándok
járást rendeznek a sírodhoz. benned újulnak meg, belőled merítik majd mind
azt, amit a valóságos Istenhez való igaz szeretet jelent bennünk."

(Possonyi László)

JEGYZETLAPOK. (Nagyvonalúság.) Jászai Mari egyik levelében olvasom:
"Legszebb és legérdekesebb volt a tegnapi estélyen Loreley. Fekete bársony,
kivágott, ujjatlan derekából csak úgy világított ki melle és nyaka, lhaja pe
dig ragyogott, sugárzott, mint a nap. Én különben haragszom rá, mert megint
megsértett."

Milyen imponáló nagyvonalúság! Elismerni, hogy Loreley, azaz MáTlk:us
Emma szebb volt nála, ő volt a legszebb; megdícsérní világító bőrét, szinte
lurnníkusan magasztalni napként sugárzó haját! Sehol egy irígy szó, sehol
egy szúrás, sehol egy fintor. Csak elismerés és csodálat.

S aztán, a végén ez a fölséges fölénnyel odavetett mondat, mínt egy tőr

döfés, vagy egy királynői legyintés: "Én különoen haragszom rá, mert megint
megsértett."

Erre csak igazán nagyvonalú női egyéniség képes.

(Párizsi beszélgetés.) Lépkedünk a finom esőben, előttünk a torony, itt
az orrunk előtt, esetleg egy mérföldnyire, Taxik suhannak az úton. .

- Maguknál is lehet telefonon taxit hívni - mondja Follain. Inkább állítja,
mint kérdezi.

- Hogyne - felelem lelkesen.
Elmosolyodik, villan valami a hunyori szemében.
- Aikkor mi a különoség Pest és Párizs közt?
- Az, hogy nálunk nem biztos, hogy jön is! - vágom ki.
Meglepődve rám néz. Latolgatja, nem csak ugratom-e. Aztán megértd, el

ismerően bólogat.
- Ez is valami - jelenti 'ki méltánylással.

(A könnyekről az irodalomban.) Az írónak nem azért van szíve, !hogy ki
tűzze a homlokára. És az irodalomnak nem az a hivatása, hogy a könnyzacs
kóinkat rnozgósítsa.

Sírva nem lehet maradandót alkotni: az alap elázik a könnyek langyos
vizében, és az épület előbb-utóbb összeomlik. Vizenyős talajra nem lehet pa
lotát építeni. Előbb iki kell szárdtaní a turjánokat.

Aki könnyein át nézi a világot, nedves fátylat von a világ elé: elleplezí
maga elől azt, amit látnia kellene.

Aki könnyein át nézi a világot, nem azt látja, ami van, hanem csak am
a szétfolyó, laza képet, amely könnyeiben tükröződhk.

Ha vonaton ülsz és látni akarod a tájat, előbb le kell törölnöd az ablak
ról a párát,

Aki sírva ír, cinkosa annak, aki sírva olvas. De kölesönösen tévútra ve
zetik egymást. (r. gy.)

•

Felelős kiadó: Saád Béla

Föv. Nyomdaip. v. 5.7621~. - F. v.: p.ege J.9.nOS



SZERKESZTŰl űZENETEK

Özvegy édesanya. - A kedves sorokat, meglepetést nagyon köszönöm.

Aggályos. - Nagy megértéssel' olvastuk kétségbeesett hangú levelét és
sietünk kijelenteni, hogy a megírtak ellenére sincs oka ilyenfokú kétségbe
esésre.Érzékeny idegrendszerű emberek - leülönösen .az ön korában (mint
írja 22 éves) - gyakran kerülnek ilyen lelkíállapotba.vamely, rnínt helyesen
írja, valóban sokban hasonlít a hípoohondriára, A lelkiismeret jó iránytű, de
ahhoz, hogy jól működjék, pontosan mutasson, nyugalmi állapotra van szük
sége, akárcsak a valóságos íránytűnek. Az ön lelkiismerete, Iránymutatója,
éppen ezt a nyugalmi állapotot nélkülözi. Első és legfontosabb teendője legyen
tehát ennek a nyugalmi állapotnak helyreállitása.

Az olyan fokú aggályosságot, amilyenről levelében beszámol, már úgy
kell tekinteni, mint kísértést. A gonosz lélek mindíg a leggyöngéblb pontokon
támad. Hogy az ön esetében is ő van lelki vívódásai rnögött, azt rní sem bizo
nyítja inkább, mint az, hogy milyen gondolatokat, érzelmeket vált ki önben
jelenlegi lelkiállapota. Önutálat. embergyűlölet, bizalmatlanság Isten iránt.
Jellegzetesen rossz gyümöcsök ezek. Csak a kísértő adhatta tonára az ilyen
mondatokat: "Isten nem akarja, hogy érvényesen gyónják", - "Isten nem igazsá
gos, rníndenkínek ad' 'kegyelmet, csak nekem nem" stb. Verje ki a fejéből, hogy
gyónásai nem voltak érvényesek. A gyónás érvényességéhez csak az kell, hogy
azzal a szándékkal térdeljünk be a gyóntatószékbe, hogy rendeltetésszerűen

fogunk élni a bűnbánat szentségével. Tehát azzal a céllal, hogy bocsánatot
nyerjünk bűneinkre és erőt merítsünk ahhoz, hogy Ibűne~nket fokozatosan le
tudjuk küzdení. Bármelyik elemi fokú híttankönyvböl megtudhatja. hogy a
gyónás akkor is érvényes; ha véletlenül kífelejtünk valamit. Ilyenkor nyugod
tan mehetünk áldozni, mégha közben eszünkbe is jutott, amiről megfeledkez
tünk, és csak ha súlyos bűnről van szó, akkor kell a legközelebbi gyónás alkal
mával megemlíteni. Ami pedig a vétkek felsorolását illeti, a gyónás nem arra
való, hogy fölöslegesen rágódjunk rajtuk vagy kiszínezve elbeszéljük őket.

Ezen a téren a legnagyobb fokú egyszerűségre kell tőrekednünk. Vétkeztem
az Isten, az egyház ilyen és ilyen parancsolata ellen, gondolatban, szóval, cse,
lekedettel. ennyiszer és ennyiszer. Ennyi kell és semmi több. Ha a gyóntatá
atya számára valami nem lenne világos, azt úgyis megkérdezi majd. De ha
ő a hallottak alapján megadja a feloldozást, akkor nem szabad többé aggá
lyoskodni. Si'k Sándor rnondotta egyik konferencia beszédében, hogy Isten a
gyónáskor a háta mögé dobja bűneinket, nem látja többé őket. Ne akarjunk
hát mi szigorúbbak lenni nála. Altalában Istent elsősorban ne rnint szígorú
és kegyetlen birót képzeljük el, hanem mint szerető atyát, aki jobban Ismer
minket, mint mí önmagunkat. Ismeri gyöngeségeinket, rossz természetünket
és rossz hajlamainkat és azok ellenére szeret. Végtelenűl szeret. Képtelenség
feltételezni róla, hogy nem akarja annak boldogulását, aki maga törekszik rá.
Az Isten akarata szerinti erkölcsös élet nem valami bonyolult jogászi rend
szerhez való alkalmazkodás, amelynek során szemünk állandóan a tilalomfák
erdejére mered, méríeskélve, hogy melyik előírást szegtük meg. Sokkal in
kább nagylelkű és nyíltszívű kitárulás Isten felé, gyermeki bizalommal eltelt
ráhagyatkozás az ő atyai, gondviselő szerétetére.

Az ömhöz hasonló aggályosok ott követik el a legsúlyosabb hibát, hogy
[cbban bíznak a saját, korlátolt ítélőképességgel rendelkező eszükben. mint
Isten végtelen bölcsességében és irgalmában. Nemcsak kishitűek, hanem min
den ellenkező látszat ellenére, nincs bennük elég alázat, hogy vállaljákgyen
geségüket és esendőségüket anélkül, hogy kétségbeesnének miatta. Azt ajánl
juk: egyelőre, amíg ez a lelkiállapota tart, rítkábban menjen gyónni, és ha
rnegy, tegye a legnagyobb egyszerűségben és fegyelemmel, figyeImét csak a
valóban lényeges dolgokra fordítva. Ne fanatizáljon, ne töprengjen, inkább
imádkozzék egyszerű, gyermeki imádságokat. Foglalja el magát minél jobban
gyakorlati dolgokkal és igyekezzék mínél több jót cselekedni. Ez mindennél
fontosabb a keresztény életben. Az olyan gondolatokat pedig, hogy "így is, úgy



is elkárhowm", mint a legsúlyosabb kísértést hárítsa el magától a leghatáro
zotta bban.

N. S. - Szerkesztőségünkhőz intézett levelére, szíves és utólagos beleegye
zésével a szerkesztő í üzenetekben válaszolunk. A levélben fel vetett probléma
ugyanis közérdekű és a levélíró kezdeményezése rendk ívül rokonszenves és
tanulságos. '

Olvasónk az egyik vidéki városban, az ottani t églagy árban. a ta n ács meg
bizottjaként ellenőrzi a szállításra kerti lő tégla mennyiség ét és minős égét a
vasúti kocsiba rakás alkalmával. E munk ája során megdöbbenve tapasztalta,
hogy a rakodast végző fiatalemberek, akiknek életkora nagyjából 18 és 28 év
között váltakozik, milyen elképesztően mosdatlan szájúak. A munka során elő

forduló legkisebb akadály, nehézség, nézeteltérés elég ahhoz, ho gy csak úgy
zúduljon szájukból a káromkodás és t r á gá rs á g. De mégha nem ingerültek.
csak barátságosan beszélgetnek, akkor is lépten-nyomon ilyen kifejezésekkel
ta rk ít j ák a beszédjüket. Olyanformán - mint levélírónk szellemesen meg
je gyz i -, ahogyan régen egyes modoros emberek állandóan "ké r lek alássan"
oztak. Olvasónk le szeretné szoktatni őket erről a civilizált emberhez méltat
lan beszédmodorról, hiszen mint maga is megállapította, alapjában nem rom
lottak ezek a fiúk, inkább csak eldurvultak. Holott legtöbbjük már n yolc álta
lános iskolát végzett.

Le vélírónk tőlünk kér tanácsot, m ilyen hatásos szavakat alk almazzon ve
lü k szemben , miután eddigi figyelmeztetései nem sok eredménnyel jártak.
Ugyana kkor beszámol arról is , hogy egy alkalommal, vasúti kocsira való vá
rakozás közben felolvasta nekik a m a gá val v itt ..Toldi" kilenc énekét , "s nagy
figyelemmel hallgatták, mint ahogy én is é lveztem a nagyrészt kön yv nélkül
is tudott verseket" - írja szószertnt.

Az a meggyőződésünk, hogy olvasónk a m i tanácsunk nélkül is megtalálta
a szin te legjobb megoldást. Tény ugyanis a z, hogy az in kább negatív termé 
szetű feddés, dorgálás, különösen , ha (m int olvasónk ese tében is) i dősebb em
ber szál áb ól jön, rendszerint nem b izonyul hatásosnak. Sőt , kön ny en k ivált
hat ja az ellenkező hatást is . Az olyan kezdeményezés viszont, a mel y ku ltúrát,
nemes szellemiséget állít szembe a kulturátlans ággal, a lelk i du rvasá ggal. ri t
k á n téveszti el a célját. Mert valóban, az ilyen már beidegződéssé vált károm
kod ás és tr á gá r ság elsősorban nem is erkölcsi probléma. H is zen . aki megszekta
a z effaj ta beszédet, rendszerint .ne rn is gondol Istenre, m ik özben a nevét k á
ro m l óri k ie j ti. Nem bűnt követ e l tehát, hanem lelki durvaságának ad kifeje
zés t. A le lk i durvaság viszont már súlyos bűnök forrása lehe t.

Halevélírónknak ilyen sikere volt oa nagyon szerencsésen k iválasztott
.Told i"- va l (szerencsés a válas ztás , hiszen rakodómunkások számára el sem
le het képzelni nagyszerűbb embereszm ényt . mint a malomkövet dobáló Toldi).
akkor folytatni kell ezt a példamutató kezdeményezés t. Hinn i k e ll a lélekre
lera kód ott mégolyan vastag, durva kéreg m ögött is ott pislákoló vágyódásban
az ember i nemesség után. Ennek felébresztésére, felélénkítésére nagyon alkal
masa k lehetnek az ilyen rögtönzött iroda lm i kiselőadások. K ül ön ösen, ha tü
relm es, megértő beszélgetés és magyarázat is párosul hozzájuk . Na gy önrneg
ta ga d ás kell ehhez, de megéri. Mert ha valakt észreveszi, ho gy nem fölénye
sen ki oktatni, rendreutasítani akarjuk, hanem szerétettel és emberséges meg
értéssel közeledünk hozzája, az ő lelkébe is beoltott ernberségre apellálva, a
legdurvább fickó is megszelíd ül előbb-utóbb . Különösen, ha a zok ,közü l való,
aki k többnyire csak alkalmazkodni szoktak a néhány hangad óhoz.

H ibaigazítás. - E számunk 557. oldalán az ötödik bekezdesbe kor r tg ál ás í
h iba folytán egy oda nem 'illő sor került. A bekezdés harmadik és negyedik
mondata helyesen í.gy ,ha ngú k : Akinek jó hallása van, az m ár ú gy is megta
nulja egy-kettőre ezeket a dallamokat. A maí élet megköveteli , hogy a szemi
n ár iurni hat esztendő alatt tanuljanak meg a kispapok harmóniumozni.
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