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Várkonyi Imre

A, BOMBAYI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS

Nem hiszem, hogy az a hat katolíkus képviselő, akiknek 1873. június
29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén, ALacoque Szent Mária Mar
git a Paray-le-Moníal templomban megjelent, és akik közül az egyiktől,

Mlle Maria Martha Emilie Tamasier-wl indult el a későbbi eucharisz
tikus kongresszusok gondolata, a nagy élmény pillanatában teljes érté
kében megértették és meglátták volna az eucharisztikus kongresszusok
diadalmas jövőjét. De ha a kitüntető kegyelem fényében meg is sejtet
tek valamit a maga teljes valóságában közöttünk élő Krisztúsnak .a benne
hívő emberekkel való nagy találkozásaiból, abban bizonyos vagyok, hogy
nem gondoltak arra: nem múlik el egy évszázad és az eucharisztikus
Krisztus egy nagy ázsiai országban találkozik híveivel, és sokmillió nem
keresztény, de mély lelkiséggel rendelkező, a jót és az igazságot kereső

emberrel. :ts vajon, megsejthette-e valaki is a múlt század utolsó negye
dében, hogy a 38. eucharisztikus kongresszuson, amelyet a több mint
négymillió lakosú indiai városban, Bombayben rendeznek, személyesen is
részt vesz Krisztus Jelenlegi földi helytartója, VI. PáL pápa? Úgy vélem,
hogy ez az esemény nemcsak azoknak lesz maradandó élmény, akik sze
rencsések voltak részt vehetní ezen a kongresszuson, hanem új fejezetet
is fog nyitni az eucharisztikus kongresszusok történetében. Amikor
azonban Szentséges Atyánk személyes részvételét a kongresszuson így
értékeljük, lehetetlen, hogy ne gondoljunk a felejthetetlen nagyelődre,

boldogemlékű XXIII. János pápára, aki először fogadta megértő szere
tettel Gracias bíboros részéről a bombayi eucharisztikus kongresszus gon
dolatát, és aki, a lateráni egyezmény óta, hacsak Itália területén is, elő

ször vállalkozott hosszabb utazásra.
Amikor a 34. eucharisztikus kongresszus hazánk fővárosában, Buda

pesten, első szent királyunk halálának kilencszázéves évfordulója alkal
mából 1938-ban összeült, Európa népeinek egén sűrű, sötét fellegek jár
tak. A nagy vihar előszelét már éreztük, de a súlyos veszély éppen azok
ban nem tudatosult kellőképpen, akiknek lehetett volna módjuk és ere
jük a pusztító vihar megfékezésére. A kongresszus központi gondolata
volt: "Az Eucharisztia a szerétet köteléke." Nagy szüksége lett volna a
népeknek erre a szeretet-kőtelékre, de a szeretet akkor már haldoklott,
és helyette a megbomlott agyú sátáni gyűlölet indult útjára, keresvén,
hogy kit nyeljen el.

Tizennégy évnek kellett eltelnie, mire a 35. eucharisztikus kongrész
szus 1952-ben Barcelonában összeülhetett. És tizenkét év múltán a ha
zánktól sokezer kilométerre lévő India "első városában" megtartott 38.
eucharisztikus kongresszuson magasszintű küldöttség képviselte a magyar
katolicizmust. Mint ismeretes, küldöttségünk vezetője Hamvas Endre
kalocsai érsek volt. Tagjai: Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök,
Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó, Potyondy Imre apos
toli protonotárius, nagyprépost, szemináriumi rektor, Beresztóczy Miklós
c. prépost, az OBKB főtitkára, az országgyűlés alelnöke, Szántay István,
az Actio CathoLica főtitkára, és végül e sorok írója. '

Nem titok, hogy a kongresszuson való részvételünk is következmé
nye volt annak a kedvező légkörnek, amely az utóbbi évek folyamán, és
különösen a legutóbbi évben egyházunk és államunk kapcsolatában ki
alakult.



Miért Indiában?

Gondolom, sokan tették fel maguknak és másoknak is azt a kérdést,
hogy miért éppen Indlát választották a mostani kongresszus színhelyé
nek. India lakossága, a legujabb adatok szerínt, megközelíti a 470 milliót.
A lakosság 85%-ának vallása a pantheista hinduizmus. A katolikusok
száma nem éri el egészen a hét milliót. Helyes és okos dolog-e egy olyan
országban eucharisztikus kongresszust rendezni, ahol a katolikusok törpe
kisebbségben vannak? Meg lehet-e teremteni egy ilyen nagyszabású
rendezvény összes szükséges feltételeit? Egy ilyen kongresszus nem sér
ti-e a nagy többségben lévő nemkeresztények önérzetét? Ilyen és ha
sonló sok más kérdést is fel lehetne tenni.

Az első feleletet Gracias bíborosnak, a szervező bizottság elnökének
szavaival szerétném megadni. A szervezés nehézségei - mondta a 'bí
boros -, ha tekintetbe vesszük az indiai katolikusok csekély erőforrá

ISait, akik nagyon szegények, oly megdöbbentőek és annyira szokatlanok,
hogy az Isten kegyelme, Szentséges Atyánk nagylelkű és hathatós támo
gatása, továbbá a katolikus Európa és Amerika imádsága és anyagi tá
mogatása, és végül a bombayi főegyházmegye és szinte egész India hívei
nek imádsága és áldozatvállalása nélkül lehetetlen lett volna azokat meg
oldani. Mint a bíboros szavaiból kitűnik, a két legfontosabb feltétel biz
tositva volt. A kegyelmi erőforrást biztosította az egész katolikus világ
ból összefonódó ima és áldozat, az anyagi erőket pedig a nagyobb és erő

sebb "testvérek hathatós segítsége.
. A második feleletet néhány statisztikai adattal szeretném megadni,

amelyek sok mindent megértetnek velünk. Az igaz, hogy a katolicizmus
Indiában törpe kisebbség, de 17 érsekségük, 54 egyházmegyéjük, 6 apos
toli prefekturájuk, és egy keleti ritusú ordínariátusuk, 3701 plebániáju:k
és quasi-plebániájuk, 57 papnevelőintézetük, 4877 elemi, 1228 közép, 899
felsőfokú iskolájuk, 59 egyetemi kollégíumuk, 467 diákotthonuk és 554
árvaházuk van. A papságban, a szerzeteseknél és a szerzetesnővéreknél

egyre jobb lesz az arány az indiaiak javára. Csak egy példát: Indiában
23 673 szerzetesnővér van. A kőzülük nem indiai míndössze 2115.

A harmadik felelet: India nem katolíkus ország, de a lelkiség tagad
hatatlanul magasfokú. A kormányzat, de a nagy tömegeiben nem-keresz
tény nép is türelemmel viseltet a katolicizmussal szemben. Sőt nyugod
tan mondhatjuk, hogy a kormányzat és a nép tisztelí a katolikusokat, és
a lehetőségeken belül támogatja is a katolicizmus intézményeit.

:Els végül, az eucharisztikus kongresszusnak Indiában való megrende
zését indokolja az itteni keresztény múlt. A hagyomány egészen Szerit
Tamás apostolig nyúlik vissza. Működésének fő szinterét Kerala állam
területére teszik. Az igazság az, hogy az indiai katolikusok egyharmada
ma is ezen a területen él. Xavéri Szent Ferencnek, India apostolának ál
dozatos életét, munkáját és munkájának eredményeit mindannyian jól
ismerjük. Három év alatt hétszázezer indiait térített a katolikus hitre.
Egész India népének, és benne természetesen a katolikusoknak, igaz örö
mére és megnyugvására szclgált, hegy Goa a gyarmati sorból visszatért
az anyaországhoz.

Emberszeretet és Eucharisztia

..Az Oltáriszentség és az új ernber ::- ez volt a kongress-us köz
ponti gcndolata - Szerit Púl apostol az efezusiakhoz írt levelében fejti
ki ezt -a gondolatot. "Hiszen hallottátok és megt anultátok, hogy Jézusban



van az igazság. Korábbi életetekkel ellentétben, vessétek le tehát a régi
embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meg gon
dolkodástok szellemében és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten
hasonlóságára tiszta igazságban és szentségben alkotott teremtmény" (Ef.
4, 21- 24). Az apostol a következőkben a felebaráti szeretet kötelességei
ről szól és a gyakorlatban mutatja meg az "új ember" megszületésének
módját, majd tanítását így fejezi be: "Kövessétek tehát Isten példáját,
mint kedves gyermekei. Eljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett
minket és jóillatú áldozati adományként ajánlotta fel magát értünk
Istennek" (Ef. 5, 1-2).

Krisztusnak jóillatú áldozata a természetfeletti élet alapja. Ez az ál
dozat folytatódik a szeretet szentségében, az Oltáriszentségben. Ez újítja
meg újra és újra az egyház életét. Az egyház tagjai a szeritáldozásban a
legbensőségesebb kapcsolatba kerülnek az eucharisztikus áldozattal. A
kenyér és a bor külső színeí, az élet szimbólurnai, az élet természetes
rendjében a fizikai élet és energiák megújulására utalnak.

Amikor a II. Vatikáni Zsinat először a szent liturgiával kapcsolatos
reformokat tárgyalta, sokakhan felmerült a gondolat, hogy amikor a zsi
nat feladata az egész egyházi élet megújítása. miért éppen a liturgikus
reformok kerültek munkájának előterébe? Ma már, úgy vélem, azok is,
akik ezt kezdetben nem értették, éppen a bombayi euoharisztikus kong
resszus központi gondolatának fényénél megértik, miért vált sürgőssé és
szükségessé a liturgikus reform. Az Eucharisztia, amely az új ember éle
tében az éltető mindennapi kenyér kell, hogy legyen, csakis akkor lehet
azzá, ha a természetfeletti élet kegyelmi forrásait kereső ember tökéle
tesen átérti, életéhez egészen közelállónak. sőt leginkább hozzátartozó
nak tartja a naponta megújuló eucharisztikus áldozatot, mint életének
"mindennapi kenyerét". Ez a megértés a dolog természeténél fogva nem
lehet a kevesek kiváltsága. Mindenkihez közel kell, hogy kerüljön az
eucharisztikus áldozat egész valósága, ment hiszen csakis így lehet az em
ber megújuló életének erősítő, felemelő, gyógyító és az élet egész terü
letét átható kimeríthetetlen forrása. Az új embernek az eucharisztikus
Krisztusban és általa kell élnie.

Az ember megújulása nem képzelhető el csupán a legelső és legfőbb

parancs, a szeretet parancsa által, amely a mindennapi életben az ember
erkölcsi világában mint az egyik isteni erény jelentkezik. Szerétetben
élni ugyanis képtelen az ember az eucharisztikus áldozat mindennapos
erőforrásai nélkül. Azok, akik komoly lelki életet élnek, bizonyítják,
hogy az eucharisztikus áldozaton való részvéte! és a mindennapos szent
áldozás nemcsak érzelmileg forrósítja át lelküket, hanem egész gondol
kozásmódjukat, munkájukat, legapróbb cselekedeteiket is áthatja, Ezért
lehetséges, hogy az ilyen lelkületű emberek, ha nem is mentesek az em
beri természet és a mindennapos élet kisebb-nagyobb gyarlóságaitól,
mégis életük egészében a szeretetben való élelet élik.

A 38. eucharíszukus kongresszus tehát meghirdette az ember meg
újulásának nem új. de nagyon sokszor háttérbe szorult, sőt nem egyszer
elfelejtett gondolatát. Bogy az ember életében ez a gondolat hogyan fog
megvalósuini, az elsősorban azokon múlik, akik maguk már részesültek
abban a kegyelemben, hCiZY magukat Krisztus gyermekeinek mondhatják
és akil: tudatában vannak ennak. hogyaMegváltó keresztáldozata (>'3 a
mindennap újra megújuló euchariszt.ikus áldozat érettünk. emberekért,
a mi [ebb életünkert. az egész emberiség éle~ének a szereteLb::n és igaz
ságban való megújulásáért és ezen keresztül az őrök üdvösségünkért tör-
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téník. Ezen a téren, nem tagadhatjuk, nagyon sok még a tennivaló. Az
~zin!e felmérések azt mutatják, hogy az ember megújulásának taní
t.asa Ismert, de ennek a tanításnak az életben való megvalósítása mintha
8 XX. század emberének életében törést szenvedett volna. J ó lenne re
mélni, hogy alI. Vatikáni Zsinat munkája és a 38. eucharisztikus kong
resszus központi gondolatának jegyében a tanítás újra erőre kap és va
lóban éltető ereje lesz az ember életének.

Kérdések és feladatok

A kongresszus központi gondolatát az egyes napokon iparkodtak
mindinkább megértetni és elmélyíteni a kongresszus résztvevőiben. Ter
mészetesen ezek a gondolatok a kongresszuson keresztül nemcsak a kong
resszus egyházi és világi résztvevői felé szóltak, hanem a világ összes ke
resztényeihez és az egész emberiséghez.

Az első napon a hívő ember szerepét és helyét a modern világban
kereste a kongresszus programja. A modern világban a szeretet hitében
élő embernek nagy a feladata, de egyben a felelőssége is. Munkája nem
korlátozódhat szűk körre, hiszen nemcsak életének példájával, hanem ál
dozatos munkájával is meg kell mutatnia, hogy oa szeretet hite kiárad
azok felé is, akik ma még nem keresztények, és akiknek az élete nagyon
sok vonatkozásban nem nevezhető emberi életnek. Hacsak magára Indiára
gondolunk, akkor is tudnunk és látnunk kell, hogy micsoda feladatok áll
nak a szeretet hitében élő ember előtt. Ennek a hatalmas népnek nagyon
messziről és nagyon mélyről kellett elindulnia önálló élete útján. Sok prob
lémája ma még szinte legyűrhetetlennek látszik. Éppen ezért szerepelt az
indiai nép két nagy fiának, Gandhi-,nak és Nehru-nak víziójában a 38. eu
charisztikus kongresszus központi gondolata: az ember teljes és általános
megújulása. Tudjuk azt is azonban, hogy azok a problémák, amelyek a nagy
indiai nép életét ma még oly nehézzé és szenvedésekkel telivé teszik, a
világ sok más népének is sürgető, megoldást kereső problémái. Éppen
ezért a modern világban élő hívő embernek ki kell tárni szívét, szeretetét
és mínden segítő készséget, hogy ezeknél a népeknél is míelőbb megszü
lethessen az új ember, akinek élete minden vonatkozásban méltó az em
berhez, akiért Krisztus feláldozta magát és akiért ma is mindennap újra
és újra feláldozza magát az eucharisztikus áldozatban.

Ennek a gondolatnak míntegy folytatása volt a második téma: az em
beri szolidarítás és a szociális felelősség. Az emberiség a Megváltó gondo
latában egyetlen nagy család. Ebben a családban ma még hihetetlen kü
Iőnbségek vannak. De ezeknek a különbségeknek éppen azáltal kell el
tűnniők, hogya nagy család bővelkedő tagjai nemcsak elméletben, ha
nem az élet valóságában is mindent megtesznek azért, hogy a nagy csa
lád embertelen körűlményekközött élő tagjai, akik éppen úgy Isten gyer
mekei, mint azok, akik az anyagi javakban bővelkednek, eljussanak az
életszínvonalnak arra a fokára, amelyet emberi méltóságuk, a lelkükben
.ottlévő Isten-képiség számukra is megkövetel. Ha komolyan vesszük hi
tünknek mozgató erejét, a szeretetet, akkor szociális felelősségünk nem
túr halogatást és nem tűr különböző, az igazságtól nagyon is távol álló
magyarázkodást, hanem gyors és hatékony munkát és segítést követel tő

lünk.
Ide kapcsolódik a harmadik gondolat, amely a papság és a hívek kap

csolatát vizsgálja a központi gondolat szellemében elsősorban az egyhá
zon be1\iJ.. Bár a papság elhivatottságánál fogva és a felszentelés kegyelme
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által vállalja a közvetítő szerepet Isten és az emberek között, ez nem je
lenti azt, hogy az egyházban a nagykorúságra megérett világi ember ne
vegyen, illetve ne vehessen részt cselekvően abban a nagy munkában,
amely az új ember megformálását jelenti. A papság közvetíti a Megváltó
kegyelmét a világi hívek felé, de tudni kell, hogy ez a kegyelem az egy
házban, Krisztus titokzatos testében egyetlen éltető erő, amely éltető erő

hatását az egész testben, így a világi hívek hatalmas tömegében ís haté
konyan fejti ki. Krisztus titokzatos testében a munkálkodás területei kü
lönbözők lehetnek, de a test egészsége és életereje csakis akkor biztosít
ható, ha minden szerv egészségesen munkálkodik az egész titokzatos test
javára.

A negyedik gondolat a missziók gondolata az egyházban. Nagy fel
adat, hiszen maga az üdvözítő adott rá parancsot, amikor azt mondta:
"Elmenvén tanítsatok minden népet megkeresztelvén őket az Atyának és
Fiúnak és Szeritléleknek nevében. Tanítván őket megtartani mindazt,
amit én parancsoltam nektek." Nagy külde Lés, amely át kell, hogy fogja
az emberi élet egész területét. A missziós munka áldozatossága és önzet
lensége hozhatja csak meg azokat az eredményeket, amelyeket a közöt
tünk élő Krisztus elvár a rnisszíós küldetésben munkálkodó egyházától.
A szeretet maradéktalan és őszinte kitárulása hozhat csak igazán ered
ményeket a missziós munka területén.

Az ötödik gondolat a bűn valósága és a szenvedés értelme. Az eucha
risztikus Krisztus szeretete elsősorban abban nyilvánul meg, hogy amint
feláldozta magát Megváltónk a kereszten a bűnös emberért, ma az Oltári
szentségben újra és újra feláldozza magát az ember gyarlóságaiért, bű

neiért. "Nagyobb szeretete senkinek sincs, mintha valaki életét adja 00
rátaiért." De a szeretet legmagasabb foka, ha valaki azokért áldozza fel
magát, akik bűneikkel szembe fordulnak vele. A Megváltó szenvedésé
nek, kereszthalálának igazi értelme, ha az ember, aki bűnökben él,
Krisztussal együtt keresztrefeszíti magát, hogy meghaljon benne a régi
ember, és megszülessen az új. Csakis az új ember tud szembefordulni
természeténok bűnös gyengeségeível és tud oda fordulni embertestvérei
felé, hogy őket is felemelje és az eucharisztikus Krisztus kegyelmei ál
tal új emberekké tegye.

És végül a hatodik gondolat: a keresztény házasság és a keresztény
családi élet. Az ember megújulásának ebből a legkisebb természetes kö
zösségből kell kiindulnia. A modern élet tragikus hibái ezen a téren is
mertek. A keresztény házasság szentsége és a családi élet tisztasága olyan
feladat, amelyért egyéneknek és közösségeknek semmiféle áldozatot és
munkát nem szabad feleslegesnek. vagy terhesnek ítélniök.

Attól a pillanattól kezdve, hogy először megjelentem a 38. Eucharisz
tikus Kongresszus központi rendezvényeinek színhelyén, az Ovál-ban, nem
tudok szabadulni a gondolattól, hogy az eucharisztikus kongresszus a lé
lek olimpiásza. Ahogy a fizikai vetélkedőn a világ népei találkoznak,
hogy nemes vetélkedésben döntsék el az elsőség kérdését, úgy az eucha
risztikus kongresszuson a világ katolikus népei találkoznak, egyrészt
azért, hogy hivalkodás nélkül tanúságot tegyenek hitükről az Oltáriszent
séggel szembeni imádó alázatukról. de ugyanakkor lássák a más orszá
gokban, más világnézeten élő katolikus testvéreik hitét, és ez a kölcsö
nös találkozás erősítse, növelje hitüket, szeretetüket egymás iránt és a
világ összes népei iránt. Talán ez volt a legnagyobb benyomás, amelyet
mi, a magyar küldöttség tagjai, a 38. eucharisztikus kongresszuson nyer-
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tünk. Amikor a bíboros legátus vezetésével elindult a zárókörmenet az
India Kapuja felé, úgy éreztük, hogy az a sok kegyelmi benyomás, ame
lyet a kongresszuson szereztünk, csakis akkor válik bennünk éltető való
sággá, ha hazatérve elsősorban magunk igyekszünk megvalósítani, az
új ember gondolatát, de azon is munkálkodunk, hogy minden hívő testvé
rünk megvalósítsa azt. Tudjuk, hogy a feladat nem könnyű. Az embernek
elsősorban önmagával kell nagy számadást vetnie, de ha a közöttünk élő

euoharisztikus Krisztus parancsának eleget akarunk tenni, ettől a szám
adástól nem rettenhetünk vissza. Az elkövetkezendő években tetteink,
kitáruló szerétetünk és egymás iránti hatékony segítő készségünk fogja
megmutatni, hogy mennyire valósult tneg bennünk eucharisztikus életünk
által az új ember.

•
Ó ILLAT, ILLÓ PERCEK ...

Enyém vagy, perc! ... ó eltűnő sugár!
szellő, illat, mely ablakon bejár!
ó dallam! szívünk harcában vezér,
mely elhal alighogy fülemhez ér ...

- Szobámban halkan szól a rádió.
A forgatagba beleállni jó,
míg közösségben énem elvegyiJI
érzem, tudom: nem vagyok egyedül.

A szomszédbó! átfüUyent a rigó,
,.az élet szép!" rikkantja, "élni jó !"
csicsergi fecske fent s búgja alant
a fészek örömét a vadgalamb.

- Előttem könyv, gőzölgő fekete.
Ember elégedettebb lehet-e?
Kelet pompáját. Dél napsugarát
hozza elém a könyv, a jóbarát.

Behallik: gyársziréna s utcazaj,
az Élet kenyeréből egy karaj,
erő, egészség, férfias, kemény
s mig benne élek s érzek: az enyém.

- Telefon hangja, kedvesen rekedt,
szobámb!!' hozza, akit szeretek.
kirándulás, vagy színház lesz a jobb?
s már gondolatban a parkban vagyok.

Enyém a park! ... s amit víz partra mos,
a lágy homok... száguldó villamos
nekem csilingel ... zöldelő hegyek
köszöntenek, ha munkába megyek.

- Az óTa üt és letekoésre int
és holnap minden megy tovább megint ...
ó illat, illó percek, sugarak,
ó dal, melynek csak emléke 1narad! -

Nem teljes ez az élet nélkülem!
Szemem feljegyzi, rögzíti fúlem
s visszaidézi, hogy megha Ilanád
az Élet szép és múló dallamát!

Gát István
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Medvigy Mihály

A VÉRCSOPORT ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG,
MINT ERKÖLCSI PROBLÉM 1\

Amerika felfedezésének évében. 1492-ben történt. hogy VIII. Ince
pápát végképp ágynak döntötte régi betegsége. Világéletében 01y fehér
volt. akár a papíros; most úgy látszik, teljesen kifejlődött nála a fe
:l,~n-érűség kórképe. Háziorvosa vérátömlesztést ajánlott: három tízéves
ki.odú vérét hozta és kínálta fel .:1 pápának. Ince visszautasította a ször
nyű ajánlatot. Inkább a halált választotta. Az orvosnak, szerencséjére,
icl2]ében sikerült megszöknie a felelősségrevonás elől.

A többnyire anab És zsidó középkori orvostudósok tehát ismerték
és gyakarólták a vérátömlesztést. Hol állati vérrel próbálkoztak, hol em
bervérrel. Tudták azonban azt is, hogya próbálkőzás nagyon kockázatos.
A "ér olykor gyógyít, másszor méreg, a beteg már a vérátömlesztés 'köz
ben meghalhot tőle. még pedig hibátlan eljárásmód és teljesen egészsé
ges véradótól származó friss embervér alkalmazása esetéri is. A vérnek
ez a kettős viselkedése a természet nagy titka volt. VIII. Ince korától
- az újkor hajnalától - még jó négyszáz esztendőnek kellett eltelnie,
míg a tudomány Ié nyt derített a titokra. Landsteiner bécsi orvos-bioló
gus és munkatársai 1900-ba.n tisztázták a jelenség hátterét. Eszerint 'elő

fordulhat a más embertől kapott vörösvértestekben egy sajátos anyag,
nevezzük .4-nak; a vérátömlesztésben részesülő ernber vérsavójában pe
eiig egy "ellenanyag", nevezzük "anti-A"-n:ak. Az ellenanyag hatására az
átvett vörösvértestek burüca feloldódik, a bennük lévő vérfesték a vér
folyadékba jut, ott méregként hat, és halált okozhat. Más emberek vér
savójában "anti-B" van; ezek akkor mérgeződnek, ha B-t tartalmazó vö
rös vértesteket kapnak. Egyeseknél "anti-A" is, "anti-B" is található;
az ilyenek vérében természetesen nincs se A, se B. Az emberek egy ki
sebb csoportjánál viszont A is v:,111 , B is van a vörösvértestekben. a vér
savóból pedig hiányzik mind az "anti-A", mind az "anti-B". Ezzel már
jellemeztük a Landsteiner-felfedezte négy klasszikus vércsopor-tot.

Hazánk lakosságának 430/0~a tartozik az A-csoportba (vérében A és
"anti-B" van), 18°,° a B-oooportba (B-vel és .,anti-A"-val), 9% az AB
csoportba (A-val és B-vel, ellenanyag nélkül), végül 300! '0 a O (nulla) vér
csoportba ("anti-A"-val és "anti-B"-vel). Ez az egész az ún. "ABO-rend
szer", amelynek valamelyik csoportjába kivétel nélkül minden ember be
sorolható. Felfedezésével Landsteiner az emberiség egyik legnagyobb jó
tevője lett. Méltán kapta meg érte 1930-ban a Nobel-díjat.

Később kiderült, hogy míndannyian beletartozunk az M, vagy az N,
vagy az MN vércsoportba is. Ez az ,.MN-vércsoportrendszer" azonban ki
sebb jelentőségű, mert normális körűlmények között egyikünk vérsavó
jában sincs "anti-M" vagy "anti-N". A kutatások tisztázták továbbá,
hogy van egy "Ss-rendszer" is. S, s és Ss vércsoportokkal ; szerencsere
rendes körűlmények között sem .xmti-S", sem "anti-s" nem létezik. Egy
egész sor további vércsoportrendszerbőlemlítést érdemel még a "P-rend
szer": az emberiség 75o,'0-ának vörösvértesteiben előfordul ugyanis a P
nek nevezhető anyag (ezek az ernberek "P-pozitívak"), a többieknél nem
fordul elő (ezek "P-negatívak"); ,.anti-P" igen ritkán található a vér
savóban. Valamennyí vércsoportunk világrahozott sajátság. Szüleínktól
örököljük. életünk folyamán változatlan marad. és a tudomány sem ké
pes módosítani rajta.
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Bh-pozitfvok és Rh-negatívok.

Az utóbbi 25 esztendő legnagyobb jelentőségű vércsoport-felfede
zése, az "Rh-vércsoportrendszer" színtén Landsteiner nevéhez fűződik.

Eszerint a fehér emberek 85%-ának vörösvértesteíoen előfordul az Rh
nak nevezhető anyag (voltaképp több egymástól megkülönböztethetővál
tozatban), 15%-nál viszont hiányzik. Vannak tehát "Rh-pozitív" (Rh+)
és "Rh-negatív" (Rh-) emberek. Az Rh betűjel a bundermajom latin
"Rhesus" nevének rövidítése, minthogy e majomfaj vérére is szükség
van a vizsgálathoz szükséges segédanyag előállításánál.

"Anti-Rh" eleve senki vérében sincsen, de egy idő múlva szabály
szerűen megjelenik az olyan Rh-negatív egyén vérsavójában, aki már
egyetlen alkalommal is Rh+ embervért kapott. Rh-negatív embernél te
hát az Rh+ vér senuni bonyodalmat sem okoz az első vérátömlesztés al
kalmával, sőt talán még a második vagy a harmadik alkalommal sem, ha
a továbbiak viszonylag hamar követik az első vérátömleszt-ést. Hosszabb
idő múltán azonban már nem ismételhetjük meg kockázat nélkül az Rh+
vér adását, mert az előzőleg kapott Rh anyag a ezervezetet ellenanyag
termelésére serkentette. Azóta annyi "anti-Rh" lehet a vérsavóban. hogy
az átadott Rh+ vörösvértestek festékanyaga feloldódik, és méregként
hat. Megfigyelték azonban, hogy terhes nőknél olykor már az első vér
átömlesztés alkalmával jelentkezik ez a "hemoliziJs"-nek nevezett árta
lom. Vérükben tehát már van "anti-Rh", noha termelésére nem külső ok
serkentette a ezervezetet. Ilyen esetben az Rh-negatív leendő anyának
volt már (vagy éppen van) Rh+ magzata, és a magzat vére szerepelt
serkentőként.

A közhiedelemmel ellentétben tudnivaló, hogy az anyának és a méhé
ben fejlődő magzatnak nincs közös vérkeringése. Anya és magzata tehát
egymástól különböző vércsoportoloba tartozhat. Táplálékkal és oxigénnel
természetesen az anya vére látja el a magzatot, de kettőjük vére nem
keveredik. A szükséges anyagcsere a méhlepényben, érfalakon át bonyo
lodík le. Mégis megtörténhet. hogy az Rh+ magzat vörösvértest-anya
gából valahogy átjut az Rh- anya vérébe annyi, amennyi megindítja az
anyai szervezetben ,az "anti-Rh" termelődését. Igy már méregként hat az
Rh+ idegen vér, amelyet az anya esetleg vérátömlesztésben kap. Meg
felelő gondossággal (ha az anyának nem Rh+, hanem csakis Rli- vért
adunk), elejét vehetjük a mérgezésnek, és a vérátömlesztés nem jár koc
kázattal.

Eszleltek azonban egy másféle bonyodalmat Vs, amelyet már ko
rántsem ily könnyű elkerülnünk. Az "anti-Rh" anyag az anya vérsavó
jából könnyűszerrel átszivárog ,a méhlepényen át az Rh+ magzat vé
rébe, és ott oldja a vörösvértesteket. Ezúttal tehát a magzat mérgező

dik, mégpedig a saját vörös vérfestéke által. Elsőízbení terhesség ide-
jén az anya véréből átszívárgó ellenanyag még oly kísmennyíségű, hogy

.kárt nem okoz; a második magzatra vagy a továbbiakra azonban végze-
tes lehet. A magzat elhal és elvetél. esetleg halva születik vagy oly sú
lyos sárgasággal, vérszegénységgel és egyéb károsodásokkal. hogy hama
rosan elpusztul, illetve csak csekély százalékban és többnyire súlyos utó
következmények árán marad életben. Merész beavatkozással, az újszü
lött vérének azonnali kicserélésével legújabban már csaknem mindig
megmenti az orvostudomány a kisdedet. Hogy utokövetkezmények nél
kül-e, még erősen kérdéses.
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A magzat pusztulásával, illetve ,,az újszülöttek hemolízíses betegsé
gével" kapcsolatban felmerül a szülői felelősség kérdése, és hozzá az er
kölcsi problémák egész sorozata kapcsolódik. Kitűnt az eddigiekből, hogy
bonyodalom akkor kezdődhet, ha Rh- anyának Rh+ magzata van. Mint
hogy a gyermekek a pozitív vagy negatív "Rh jelleget" szüleik valame
Iyíkétől öröklik, baj csak úgy merülhet fel, ha az apa volt Rh+. Első lel
kiismereti kérdésünk tehát, hogy a fenyegető veszélyek ismeretében er
kölcsileg megengedhető-e Rh+ férfi házassága Rh- nővel. Csakis ebben
az esetben beszélhetünk "Rh-össwférhetetIenségról". Az ellenkező eset
(Rh- férfi és Rh+ nő házassága) a kérdés szempontjából veszélytelen.

A moralista "modellje"

A probléma megoldása előtt érdemes egy-két szót ejteni arról, hogy
a megengedhetőség elbírálásánál milyen módszerrel jut el eredményei
hez a moralista, az erkölcstudomány szakembere. A műhely titkába ve
tett bepillantás bizonyára érdekeini fogja az olvasót. A moralista a neki
feladott kérdéssel ún. "modell-gondolkodáshoz" folyamodva birkózik meg.
A valóságban adódó bonyolult helyzet mását ("modelljét") megépíti ál
talános erkölcsi fogalmakból ; erről a modellről aztán már könnyűszer

rel mond ítéletet akár a természetes erkölcs, akár a kinyilatkoztatott
erkölcs igazságainak fényében. Az ítélet valóságértéke természetesen attól
függ, hogy a szerkesztett modell mennyíre vág egybe a valósággal. Ha
a monalistának például a kamatkövetelés erkölcsi megengedhetőségekér
désébe' J kell szakvéleményt mondanía, és hozzá azt a modellt építi meg,
hogy a kamatüzlet nem egyéb, mint "nemlétező dolog áruba bocsátása",
akkor ezen az alapon elitélheti az egész rnodern hitelügyet a részvény
társasági jogtól a kamatozó takarékbetétíg, Ma azonban már tudjuk,
hogy az említett modell csak a középkori gazdaságtörténet egy bizo
nyos szakaszában fedte a valóságot. Az erkölcstudományi munka igazi
nehézsége tehát nem az ítéletmondás (az elvek alkalmazása), hanem a
modell megépítése, mert annak tartalmaznia kell az esetleg igen bonyo
lult valóság minden lényeges vonását. Különböző tudományos szakmák
tárgybavágó eredményeinek ismerete mellett olykor mélyreható lélekis
meret kell hozzá. Ez az utóbbi .a moralístánál ugyanoly mértékben szük
séges, mint amennyire a történettudósnál elengedhetetlen.a történést
újraalkotó fantázia. Sem ezt, sem a moralista valóságérzékét nem lehet
könyvekből megtanulni vagy katedráról megtanítani. Születni kell rá, és
sokat tapasztalni hozzá. E rátermettség 'és a szakmai tudás különböző fo
kának rnegfelelően ugyanegy problémára egymástól eltérő megoldásokat
adhatnak a különböző moralisták. A tudományos alázat kívánja tehát,
hogy mindegyikük némi" fenntartással adja elő döntését: "salvo meliore
iudicio" (,rhacsak mások helyesebben meg nem ítélik az esetet"). A gya
korlatban persze nyugodtan ráhagyatkozhatunk egy-egy elismert mora
lista vagy a többség szakvéleményére. hiszen nincs más eligazítönk.
Mégis sokkalta nagyobb biztonságot ad, ha tudjuk, hogy esetleg már az
egyház is ugyanoly értelemben nyilatkozott, ha nem is végérvényes dön
téssel. Az Rh-összeférhetetlenség problémáiban eddigelé nem hangzott el
egyházi döntés.

"Rh-oo.szeférhetetlen" személyek házasságkötésének erkölcsi megíté
léséhez a következő modellt szerkeszthetjük. Maga a házasságkötés. és
vele a Teremtő szerit tervci szerint való nemi élet vállalása, magában
véve kifogástalan, sőt szerit dolog, katolíkus felfogás szeririt akkor is, ha
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nem keresztény házasfelekről van szó. Ekifogásbalan életformából (mint
okból) két következmény származik (mint okozat), még pedig egymástól
függetlenül: egyrészt a házasfelek boldogulása míndama lelki, testi és
gazdasági javak birtokában, amelyeket együttélésük magával hoz; más
részt oa születendő második. (és többi) gyermek életének vagy testi-lelki
épségének bizonyos fokban valószínű károsodása. A házasélet akarása
tehát ebben az esetben egyúttal oa ezerencsétlen következmények kocké
zatának vállalása is. Mindenesetre helyes, ha eugenikaí okból (a jövő

nemzedék élete és _épsége érdekében) az érdekeltek lemondanak az ilyen
házasságkötésről. Amde a kockázatos vállalkozások eleve még nem fel
tétlenül erkölcstelenek. Megengedhetőségükhözelsősorban az szükséges,
hogy a kívánt jó ne a vállalt rosszból következzék. A rosszat sem cél
ként, sem eszközként nem szabad akarnunk.' A jó oél ugyanis sohasem
ezentesít bűnös eszközt; világosan tanítja ezt a természetes erkölcstan
csakúgy, mint Szent Pál az újszövetségi kinyilatkoztatásban (Róm. 3, 8).
Csakhogy az Rhr-összeférhetetlenek házaséletében szó sincs az ilyen ok
sági egymásutánról, vagyis a jó nem la rosszból származik. Hiszen nem
a gyermek halála vagy kisebbértékűsége eredményezi a családi boldog
ságot; inkább a hátrányára van. Ebből a szempontból nézve tehát nem
lehet lelkiismereti akadálya a házasságkötésnek. Amde az erkölcsös koc
kázatvállalásnak egy másik feltétele is van.. A várható jó kövotkezmé
nyek értékének arányban kell állnia a várható rossz következmények sú
lyos voltával. Minél nagyobb kár fenyeget, csak annál nagyobb jó érde
kében szabad oa kockázatot vállalnunk; viszont annál kisebb jó elégsé
ges, minél kevésbé valószínű a szarencsétlenség bekövetkezése. Pusztán
a sport örömei kedvéért pl. még nem lesz erkölesössé egy nagy való
színűséggel életveszélyes hegyi túra vállalása; megengedhető viszont, ha
a résztvevők felkészültséget és idegállapotát tekintve már valószínűtlen a
katasztrófa. .

Az Rh-összeférhetetlenek házassága egyáltalán nem mindig jár nem
kívánatos következményekkel. A számadatok szerint az összes házassá
goknak rníntegv l2%-ában van Rh- nőnek Rh-l- férje, és 100 találomra
"ett gyermek között 10 olyan Rh+ újszülöttnek kell lennie, <akinek
anyja Rh-. Ezzel szemben az újszülöttek hemolízíses betegségének elő

fordulása sokkalta ritkább. Kétszáznál is több terhességreesik egyetlen
eset, nem pedig minden huszadíkra, mint várhatnők. Ez azért van így,
mert az Rh-összeíérhetetlenek házesságának jelentős számában a gyer
mekek. <az anya Rh- jellegét öröklik, és ez már eleve kizárja a károso
dás veszélyét, Ha az Rh+ férfi a szülei egyikétől sem örökölt lappangó
Rh-negatív sajátosságot (örökléstani kifejezéssel szólva : ha .Jromozígóta"),
akkor minden gyermeke Rh+ lesz; ellenkező esetben azonban egyforma
valószínűséggel lehetnek Rh+ és Rh- gyermekei. A férfiak öröklött Rh
alkata megfelelő vérvizsgálattal tisztázható. De ha az Rh- anyának' Bh-l
magzata lesz is, oa károsodás veszélye csak az első (esetleg csak a máso
dik) Rh-l- terhesség után kezd fenyegetni, és akkor sem biztos, - kü
lönösen, ha az anya nem kapott előzetesen Rh+ vérátömlesztést. Mo
dern orvosbiológiai elképzelés szerirrt a magzatot atomi vékonyságú
"ion-hártya" védi,és - amig épségben van - gátat vet a káros Rh
ellenanyag behatolásának.

1000/0-os biztonsággal különben is csaknem lehetetlen lenne megfe
lelő vércsoportú házastársat választanunk. Az Bh-összeférhetetlenség okoz
ta magzati károsodáshoz teljesen hasonló magzati ártalom ritkán bár, de
felléphet olyankor is, ha a házastársak a klasszikus ABO vércsoportrend-
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arerben, vagy egyéb rendszereken belül tartoznak különböző vércsoport
hoz. Az ABO rendszerben száznál több összeférhetetlenségi károsodás
ról tud az orvosi szakirodalom (az anya többnyire O vércsoportú volt);
az S vércsoportban ritkán, az M-ben és a kis s-ben igen ritkán fordult
elő ily eset; N-összeférhetetlenségről ninosen tudomásunk. Az összes
lehető ártalmak megelőzése tehát meghaladja az emberi lehetőségeket,

Emberfeletti teljesítmények pedig nem követelményei az ember erkölcs
tanának.

Az Rh-összeiérhetetlenek házasságának megengedhetőségéről tehát
ez a véleményünk, mint a különböző vallású személyek házasságra lépé
séröl: vagyis az eset a továbbiakban a vegyesházasság ..modellje" szerint
kezelhető. A vegyesházasságot tiltja az egyház oa hitheli elközőmbösödés

veszélye miatt, továbbá a gyermekek katolíkus nevelésének hiányos
ságai s a házastársak világnézeti- és erkölcsi-felfogásbeli összhanghiá
nya miatt - nohra mindez nem bizonyos, csak többé-kevésbé valószínű.

Rh-összeférhetetlenék házasságánál legalább ugyanígy fenyeget a gyer
mekek egy részének egészségi ártalma, és várható vele kapcsolatban a
házasfelek lelki és erkölcsi válsága. Ha tehát jelentős ok nem ajánlia a
házasságot. az Rh-fuszeférhetetlenséget voltaképpen házassági akadály
nak kell tekintenunk, de nem egyházi. hanem természeti [ocon. és nem
érvényteleníto. hanem osak tiltó jelleggel. A vegyes vallás akadálya alól
az egyháztól f,,·lmentÉst kérhetünk, ha a házasságot komoly ok javallja
és a lelki ártalmaknak okosan elejét vesszük. Az Rh-összeférheiE'tlens.ég
biológiai veszélyét megszüntetni nem áll rnódunkban. De tekintélyi szó
nélkül is felmentve érezhetjük magunkat az ..akadály" alól, ha egyéb
ként igen szerenesés, boldog házasság igérkezik: a leendő házastársak
egyénisége annyira egymásnak való, Ó8 annyira értékes is egymás szá
mára, hogy ez a "szituáció" érdernessé teszi a kockázatvállalást. Ilyen
kor erkölcsileg és jellemileg is felkészültnek kell lenndük, hogy szükség
esetén válság nélkül viseljék házaséletük folyamán az áldozat és lemon
dás terhét. Ugyanekkor természetesen gondoskodniuk kell, hogy az eset
leges biológiai veszedelmek ds kellőképp ellensúlyozva legyenek. Köny
nyebben a lelkükre vehetik a házasság kockázatát azok, akiknek állan
dóan kezük ügyébe esik egy vizsgáló laboratórium a leendő anya véré
nek ellenőrzésére, vagy könnyen elérhető a megfelelőerr Ielszerelt kór
ház, ahol esetleg koraszülést lehet levezetni, hogy a magzat minél rövi
debb időn át mérgeződjék, és ,az újszülötton is végre lehet hajtani a ki
eseréléses vérátömlesztést. Ahol ilyen - jelenleg még átlagon felüli 
orvosi ellátottság rendelkezésre nem áll, ott jóval súlyosabb okoknak
kell javallani a házasságkötést, mint egyébként. A megfontoltan házasodó
ember előzőleg úgyís sok mindent mérlegel, Köteles tehát ezt a szem
pontot is rnérlegelni.

Felelősség a párválasztásban és házaséletben.

Az alapvető kérdésre adott válasz után könnyebben feleletet adha
tunk a probléma további elágazásaira. Fontos, hogy a vércsoportbeli
hovátartozás már a keresztény felelősséggel történő párválasztásnál is
meretes legyen. Minden házasulandó férfiúnak és nőnek tudnia kellene,
hogy melyik Rh-csoportba tartozik. Kötelességük idejében közölni is egy
mással a tényállást, hogy tudják, mire vádlalkoznak. és esetleg milyen
áldozattal jár majd házaséletük. Megfelelő egészségügyi felvilágosító
szolgálatnak kellene gondoskodnia a valósághoz hű, de rémlátásoktól
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mentes ,tájékoztatásról. Hazánkban jelenleg nincs kötelező orvosi vizs
gálat a házasság előtt; de tudomásunk szerint a készülő új törvény ismét
bevezeti majd, és a vércsoportok vizsgálatára is kiterjeszti. Kórházak
vagy rendelőintézetek igénybevételével addig is ki-ki elvégeztetheti a
szükséges laboratóriumi vizsgálatot. Ha Rh-összeférhetetlenség derül ki,
ez - nézetünk szerínt - teljesen elegendő ok a jegyesség jelbontására.

Az Eszakamerikai Egyesült Allamokban egyes bíróságok válóoknak
tekintik a női szervezet Rh-elienanyag termelésat. A katolíkus egyházi
jog és a keresztény házassági erköles nem ad a válásra lehetőséget (leg
feljebb megkötött házasság, de meg nem kezdett házasélet esetén). Arra
sem, hogy a gyermekre vágyó asszonyt mesterségesen termékenyítsek
meg Rh-negatív idegen férfitől származó csíraanyaggal. Indokolt azon
ban, hogy az Rh-ooszeférhetetlen házastársak azonnal áttérjenek házas
életükben az időszakos megtartóztatásra, mihelyt a nőnél ellenanyag
termelés kezdődhet. Ettől fogva tehát alkalmazkodhatnak azokhoz a sza
bályszerűen ismétlődő időszakokhoz, amelyekben a megtermékenyülés a
legkevésbé valószínű." így a legcsekélyebbre korlátozzák a kockázatos
terhesség eshetőségét. A születésszabályozás e módját nevezik az angolok
"ritmus-módszernek". A jó cél azonban születésszabályozás esetén sem
szentesít akármely eszközt. A terhesség megszakítására ilyenkor sem ád
a keresztény erkölcs lehetőséget, és a fogamzás meggátlására sem sza
badítja fel a házastársakat. Egy nagy amerikai szekta ("Church oI Christ,
Scientíst") ajánlja ugyan a fogamzásgátló, .meomajthusíánus" módszere
ket, a katolíkus egyház azonban mindig igen világosan és határozottan
állást foglalt e kérdésben (például XI. Pius "Casti connubii" kezderűkör
levele 1930-ban). Akik tehát már házasságra léptek, és az éveken át gya
k.orolt teljes önmegtartóztatáera nem éreznek erkölcsi hivatottságot, le
gyenek: annyira gondosak. amennyire az egyház tanítása megengedi, a
többit pedig bízzák a Gondviselésre, és fogadják el Isten kezéből aján
dékként vagy keresztként, ha mégis újszülöttük érkezik. Ha aház.asu
landék e tekintetben nem értenek teljesen egyet, a jegyességet minden
esetben fel kell bontani. A fontos kérdés megbeszéléset semmiképp sem
hagyhatják a házasságkötés utánra.

Rh-összeférhetetlen házastársak (Rh+ férfi és Rh- nő) indokolt eset
ben már házaséletük kezdetétől gyakorolhatják az időszakos megtartóz
tatást. Szó lehet erről, ha ra nő alkati szempontból gyenge vagy kevésbé
fejlett úgy, hogy magzatait eleinte még valószínűleg nem volna képes
kihordani. A magától megszakadó terhesség is, sajnos, már elindíthatja
az Rh-ellenanyag termelődését. és ez oa későbbi, kihordható magzatok
ártalmára lehet. Az asszonynak ilyenkor lehetőleg erősödnie kell néhány
éven át az első gyermeke érkezéséig. De olykor pusztán lelki. ok is in
dokolhatja a "ritmu.">-módszerrel" kezdett házaséletet. Férj és feleség
érzésvilágának összehangolódása néha évekig tartó normális házaséletet
kíván; jó tehát, ha ezt minél később zavarják meg a második gyermek
érkezésénél esetleg jelentkező ártalmak vagy legalábbis félelmek. Tehát
már a "csaIádtervezésnél" tekintetbe kell vennünk az Rh tényező sze
repét.

Ily ősszefüggésben fokozott jelentőséget nyer az Rh-negatív nők

házasságelőtti tiszta élete. Egy-egy futó kalandnál a partnerek: nem elő-

• Obmacht Nándor: A keresztény házasság égető kérdéseiről. Vigilia, 195:2 (rnárc.)
U7-U4.; Surányi és Tóth: G~'ermekáldás a mai katoríkus házasságban. VIgIlla, 1959
(jIU.) 3918--405.
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zetes vérvizsgálat alapján válogatják meg egymást. Igy könnyen meg
történhet, hogy az Rh- nő Rh+ magzattal esik teherbe. Ez már serkent
heti szervezetét ellenanyag-tartalmú vérsavó termelésére még akkor is,
ha a terhességet műtéttel megszakítják, vagy magától, elvetéléssel vég
ződik. Ha ilyen nő utóbb házasságra lép, már első gyermekénél fellép
het az újszülöttek hemolízises betegsége. Lelkiismeretben súlyosan kö
teles tehát leendő házastársát előre figyelmeztetni a fenyegető veszélyre,

"De lege ferenda"

Befejezésül felvetődik még a kérdés, hogy lehetséges-e és érdemes-e
.az Rh-összeférhetetlenséget valahogy a házasságkötés érvényének felté
telévé tenni. A katolikus egyház törvényhozása jelenleg nem ismer ilyen
házassági akadályt, de máris lehetövé teszi, a Iatín-szertartásúaknál, hogy
a házasságra lépő személy önhatalmúlag feltételtől tegye függővé jogi
akaratát, vagyis beleegyezését a házasságkötésbe és így magát a házas
sági kötelék létrejöttét is (1092. kánon 4). Ha a feltételt a házasságkötés
szertartásában is nyilvánítani akarja, míndenesetre a megvésfőpásztor

hozzájárulására van szükség. Házasságkötéskor tehát lehetséges ily fel
tételt szabni: .Feleségül veszlek, ha nem vagy Rh-negatív", vagy pedig
"ha nem vagy már hajlamosírva Rh ellenanyag termelésére"; illetve
"feleségül megyek hozzád, ha nem vagy Rh-pozitív", vagy pedig "ha tőled

Rh-negatív gyermekeim is származhatnak", Ilyesféle kikötések esetén a
házasság létrejötte attól függött, hogy a feltétel teljesült-e már a házas
ságkötés pillanatában, vagyis - amint a törvény mondja - "a jelen
ben" (conditio de praesenti). A házasélet tehát osak akkor kezdhető el,
midőn a kedvező laboratóriumi lelet a feltételt szabó félnek is tudomá
sára jutott. Ezáltal értesült ugyanis házas állapotának létrejöttéről. Ren
des körülmények között azonhan értelmetlen ostobaság volna az efféle
feltételes házasságkötés, hiszen alkalom már előzőleg bőven nyílik a lelet
megszerzésére.

Az államok törvényhozóit itt-ott eddig is foglalkoztatta a gondolat,
hogy az Rh-összeférhetetlenséget annak rendje és módja szerint házas
sági akadállyá nyilvánítsák. Az egyházi jogalkotásban sem lenne ez le
hetetlen. Az egyház törvénykönyvében foglalt házassági akadályok rész
ben megtorló jellegűek (például nem köthetnek érvényes házasságot,
akik hitves gyilkosságban segítették egymást), részben károknak óhajt
ják elejét venni (rokonházasság érvénytelensége), részben felelősségtu

datra nevelő jellegük is van (korhiány, vegyesvallás akadálya). Az Rh
összeférhetetlen házasságok tilalma vagy érvénytelenné nyilvánítása mind
megelőzés, mind nevelés szempontjából hasznos volna. Általános tör
vénybeiktatása ellen arra lehetne hivatkozni, hogy a szükséges vérvízs
gálatot végző intézmény nem mindenhol esik a felek keze ügyébe. Csak
hogy az egyháznak módjában áll az akadály hatályát helyhez kötni, pél
dául az olyan országok területére korlátozní, ahol az állam maga is el
ismer ilyen akadályt, vagy ahol amúgy is kötelező a házasság előtti vér
vizsgálat. Ilyen korlátozás nem volna példátlan. Állami jogalkotáshoz
igazodó, tehát világi törvényt "kanonizáló" egyéb házassági akadálvok
jelenleg is vannak az egyházi jogban (1059. és 1080. kánon). Az akadály
nak amúgy sem volna különösebb jelentősége a kevésbé haladott orszá
gokban, hiszen az Rh-~zeférhetetlenségcsak a fehér ember problémája.
Az ÖSS~ színesbőrű emberfajták Rh-pozitív,*. Európában az Rh-nega
tívak százalékaránya a baszkoknál és a belgáknál a legmagasabb .



Gerlei József

A REGÉNI HATÁRAI

Régóta ismert dolog, hogy a jó regény megírásához ma már éppen
nem elegendő, hogy szerzője tehetséges legyen. Egyre nehezebb lesz re
gényt írni, a szónak abban az értelmében, hogy az író ne ismételje elő

deit, kortársait, önmagát. Gide mondja v.alahol: "Miért írjarn meg azt,
amit előttem számtalanszor megírtak!" Ez a gondolat tehetséges írók
kezét kötötte már meg, IS egyre távolabb tolja azt az időt, mikor a. ma
gároa valamit is adó író belekezd abba a regénybe, melyet élete művé

nek szán.
Az első regényen persze túl kell esni. De ki tudná megmondani, mí

jobb, ha ez a tűzkeresztség előbb, vagy ha utóbb történik? Vannak
irók, akik .alkatukban, lehetőségeíkben hordják, hogy fejlődésük első

szakaszait is az olvasó elé tárják, az első regények túlírásaíval, Iírizálásá
val, meatereik kitapintható hatásaival együtt. Másokat, fordítva, ellen
őrizhetetlen szemérem tart vissza attól, 'hogy novellák sora után regény
be kezdjenek addig, míg nincsenek eszközeik és az életszemlélet teljes-
ségének birtokában. -

Akár így legyen, akár úgy, újat mondani egy sokak szerínt elöre
gedő műfajban, fölfedezetlen tárnák után kutatni egy kiaknázott bányá
ban, megtalálni az utolsó 'lelőhelyeket, .ahok - Ortega szavaival - "az
anyag ,a legtisztább formában krístályosodík ki", nem könnyű feladat.

Levin Joyce-monográfiájában azt állítja, hogy az Ulysses olyan re
gény, mely minden regény határát jelenti. Helyesebb volna talán azt
mondani, hogy Joyce _az Ulyssesben. egyes rész-eiben míndenképp, túl
ment a regény lehetséges határain is; ahol pedig a regény határaihoz
ért: a belső tudatfolyamatokban széteső világ szubjektív tükrözésében.
ez a regény határainak csak egyik területe, 18 más irányba még sok más
határ kínálkozik.

Ezért mondhatta Thomas Mann Levin részlettanulmányát olvasva: "Ez
- ugyanígy áll a Varáshegyre, a Józsefre és a Doktor Faustusra". Ezért

láthatta Ortega is Proustban a regény határát, valami olyat,ami színte
már nem regény többé; szerínte az Eltűnt idő "béna" regény, mível
Proust lemondott arról, hogy az olvasót cselekményével ragadja meg;
"Minden oldal után egy szemernyi izgalmat, feszültséget szeretnénk
Prousttól kapni, noha tudjuk, hogy nem az izgalom a drága 'eledel, ha
nem amit hallatlan bőséggel nyújt: az emberi lélek mikroszkópikus elem
zése". Vajon nem erre a cselekménynélküli "bénaságra", az olvasót tisz
tán elmélkedő magatartásban hagyó vonásra gondol-e Thomas Mann, mi
kor saját regényeivel kapcsolatban a regény határairól beszél? Olyasvala
mire tehát, ami nem regény többé, vagy nem mindig az; vagyis: nem
epika már, hanem puszta Iélekelemzés, elmélkedés,esszé, filozófálás, és
rninden, ami tetszik. Joycenál például szándékolt kuszaság, mely nem
-esak .,l:-énává", hanern "némává" is teszi a regényt, a cselekménytelen
ségen túl értelmetlenné.

Mégis látnunk kell, hogy akármilyen .,béna" regényt írt is Proust
s bizonyos mértékig Themás Mann, s bármilyen "néma" legyen is a joyce-i
regény, megtéveszthetetlenül epika mindegyik, mert igazi epikus gon
dolkozik bennük, aki magából az anyagból, a regény sajátos törvényei
ből indul. ki, és oda tér vissza. Ök tehát nem "nagyobb" humanisták,
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pszichológusok vagy gondolkozók, mint epikusok; nem elméleteik regé
nyesitől - nincsenek is elméleteik -, náluk az epika nem szolgál,
hanem uralkodik. Mert a nagy epika ismertetője éppen az, hogy az ide
gen anyag, mellyel az alkotó megterheli a művet, nem borítja fel az
epikai egyensúlyt, s ha látszatra, részleteiben "nem-regény" is többé, va
lójában, a nagy egész regény marad. Az epikai hitel tehát az az alap
vető mérték, mely a regény határait kijelöli, sa határán túleső eleme
ket a regény szervezetébe olvasztani képes. Ezen az epikai hitelen be
lül, úgy tetszik, minden alkalmas arra, hogy regénnyé váljék, és a re
gény határait eddig ismeretlen irányba tágítsa.

Kétségtelen ma már, hogy a hagyományos realista regény balzaci
és tolsztoji formájában nem alkalmas a modern, sokszorosan összetett
és szetesett valóság ábrázolására. Az új formai kísérletekben, túl .o gide-i
miérten, meg kell látni azt az igényt, mely a megszokottól nemcsak kü
löncködésből menekül, hanem mert mindenkinél jobban érzi, hogy a
mai élet minden, csak nem szokványos és hagyományos.

Azt jelentené ez, hogy a hagyományos realizmus ideje végképp le
járt? Szerintem nem. Az írói egyéniség ereje, a látás eredetisége, a min
dig változó anyag, mely olyan, akár a folyóvíz: kétszer egymásután nem
léphetünk bele, még sokáig életben fogják tartani. S aztán: mindig
lesznek olvasók. akiket az életből a "képek", az események, regényben
a "mese", a cselekményesség érdekel elsősorban. A mese örök, s az em
berek mindig örülni fognak, ha jól, szépen, világosan és érdekesen me
sélnek nekik.

Túl ezen azonban a hagyományos realizmusnak van egy állandó él
tetője: maga az élet. Az élet természeténél fogva realista, s ezt a regény
új határainak keresésekor sem szabad elfeledni. A nagy realisták for
mába öntötték az élet, a lélek, az emberi viszonyok alaptörvényeit, meg
alkották azt a közös nyelvet, mely megfelel az általánosan ismert való
ságnak, az élet alaphelyzeteinek. Ha unalomig ismerjük is, hogy "megállt,
leült. kezébe vette a poharat", vagy: "eszébe jutott egy dal, melyet gyer
mekkorában hallott" - szomjasan isszuk, mert az egyszerű valóság ízei
csordulnak belőle, s mi mindannyian az egyszerű dolgok közegében élünk,
beléjük fogódzunik, rajtuk járunk, s hozzájuk térünk vissza, ha figyel
münk megnyugodni, pihenni, erősödni akar.

Látni kell azt is, hogy a valóság ma sem mindig és mindenütt egy
formán összetett, egy emberen belül sem. Áll ez a társadalmi rétegző

désekre is. Vannak emberek, vidéken és városban egyaránt, akik sosem
válnak "mödernné". Hogy zenei tablökban fejezzük ki magunkat: ide
gen és ellenszenves marad számukra Bartók és Schönberg világa, s tu
datosan keresik a preklasszikusok problémáktól mentes derűjét, akár
mert ez felel meg vérmérsékletüknek, akár mert így menekűlnek .a mai
élet zaklatottságátóL A valóság meghamisítása volna tehát az efféle al
katokat és helyzeteket összetettebben látni és ábrázolni, mint amilyenek
ők maguk.

Balzac és Tolsztoj, Flaubertés Stendhal realizmusa, mint alappillér,
láthatón vagy láthatatlanul mindig ott 'kell, hogy legyen azokban a pró
bálkozásokhan is, melyek a modern regény új határai felé tapogatóz
nak. Mint ahogy ott van Proust, Joyce és Thomas Mann technikájában
is, valami mással együtt. Valójában tehát arról van szó, hogy a valóság
az is, aminek a nagy realisták látták, de más is: több, tágabb, mélyebb
rétegződésű, mint eddig hittük. Virginia Woolf mondja: "Nevezzük bár
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életnek vagy szellemnek, igazságnak vagy valóságnak, ez a jelenség, ez
a lényeges jelenség félreállt vagy eltávolodott, s nem hajlandó többé
belepréselődní a rosszul szabott ruhákba, melyeket ráadunk .. , Nem fel
adata-e a regényírónak. hogy továbbadja ezt a változékony, ismeretlen
€s körül nem határolt szellemet, bármily tévelygést vagy bonyolultságot
fedjen is fel!" Igazat kell adnunk Gide-nek is: "Az élet egy szelete, szekta
mondani a naturalista iskola. Ennek az iskolának nagy fogyatékossága,
hogy szeleteit mindig ugyanabban az irányban vágta le, az idő irányá
ban, azaz hosszában. Míért nem szélességében? vagy mélységében?" S
Valéry figyelemreméltóan jegyzi meg a modern művekkel kapcsolatban:
"A művek főfeladata ma az, hogy kiszakítsanak bennünket a tiszta el
mélkedésből, a mozdulatlan boldogságból. melynek képe valaha benső

kapcsolatban egyesült a Szép egyetemes eszméj ével." A klasszikussá vált
realizmus az aszépségideál, mely a regény területén a harmóniát, a "moz
dúlatlan boldogságot" jelenti, s valóban úgy tetszik, minden modern
mű arra törekszik, hogy ebből a hagyományos nyugalomból bennünket
kimozdítson, a "formátlan" elemekkel, a regény "elnehezítésével" a re
gény határainak tágításával együtt a "többé már nem regény" felé.

Talán erre gondolt Németh László is, mikor Thomas Marint Tolsztoj
jal összehasonlítva elmarasztalja azért, mert szerínte igazi epikus tehet
ség ugyan, de ezt az adottságát elnyomta. Ha Tolsztoj a mérték, akkor
bizonnyal így van. Kérdés azonban, hogy akart-e Thomas Mann Tolsztoj
típusú epikus lenni a XX. században? S ha akart volna is, nem érezte-e
meg ennek teljes lehetetlenségét? Thomas Mann epikai nagyságát éppen
az bizonyítja, hogy a maga kétségtelenül nehézkesebb, német módján
merte a regényt új elemekkel. súlyokkal terhelni, anélkül, hogy ezek az
epikai egyensúlyt felbillentették volna. Merte tehát a "rosszul szabott ru
hát" ezétrepeszteni, merte "szeleteit" mélységben is vágni, vállalni a koc
kázatot, hogy kílendítse az embert a Szépség nyugalmi helyzetéből egy
még máig is bizonytalan új nyugalmi pont megta1álása érdekében.

Valahol itt kell szólni Gorkijról is. Bár a szocíalísta realizmus atyjá
nak szekták tekinteni, formailag a hagyományos realízmuson nem lépett
túl. Ebből két felismerés is fakad: az egyik, hogya realizmus eszközeivel
nemcsak az általános emberire tudott rámutatni, sugallni tudta azt is,
hogy a szocialízmus általános igényből fakad, egybeesik az élet alapigaz
.ságaival ; a másik: a történelem egyik legkollektívabb eszméje számára a
fejlődés kezdeti szakaszában, tulajdon alkatára támaszkodva, megadta a
mindenkinek érthető irodalmi formát. Ha nem értjük meg Gorkij azono
sulását küldotés 'Nel, mely egyéni alkat, történelmi helyzet, nép és tömeg,
eszme és igé-ty ötvözte, keveset fogunk fel realizmusa telitalálat-szerűsé

géből. Mert csak egyszer adatik, s erőltetni annyi volna, mint megfeled
kezni a valóság fejlődéséről.

A kérdés nem is oldható meg egyetlen név körül, annál kevésbé,
mert Gorkij kortársa volt Proustnak, Joyce-nak és Thomas Mann-nak.
Annyit azonban Gorkijról is elmondhatunk, amit Gide Balzacról mon
dott: "Megalkotta művét, de sosem tartott igényt arra, hogy kodifi
kálja a regényt." Gorkij sem akarta kodifikálni a szocialista roalízmust,
.s ezen keveset változtat, hogy mások az ő művére hivatkozva ebben fára
doznak.

Talán a gorkiji alapéllásból, s a hozzá való ragaszkodásból fakad, hogy
a szocíalísta realizmus, ahogyan látom, nem igényli a regény határainak
keresését, lemond a formai újitásról, a formai elemeket másodrendűnek
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tartja, sőt bizalmatlanul néz rájuk. Úgy tetszik, mintha nemcsak a rea
lizmust, hanem a szocialízmust is féltené a "formabontástól", a formák
áramlásától és sokféleségétől, 5 attól tartana, hogy a "hogyan" elnyeléesel
fenyegeti a "mit".

Kétségtelen, hogy a formával - akárcsak az anyaggal - sok visz
szaélés történt már. Amikor azonban mi a regény határainak kérdését
cl forma felől közelitjük meg, a választott példálc Proust, Joyce, Thomas
Mann is mutatják, éppen nem válunk "formalistává" ; nem merőben for
mai problémákat boncolunk, hanem azokat a formákat, melyeket a mo
dernember hozott létre önmaga tökéletesebb kifejezésére.

A modern regényformák - akár a régiek - nem előre meghatáro
zott alakzatok, fölvett modorosságok, hanem együtt gyűrköznek az anyag
gal. Részben az anyag természete gyöngyözi ki őket, mint oa játék, a
munka, a fájdalom és haláltusa verejtékét a test, részben az író teremti,
~ddt viszont szintén a regény anyagának kell tekintenünk élményeivel,
érzékenységével, válogatásával, az új és újabb dolgok iránt való fogé
konyságával együtt-élő anyagnak, aki formálja önmagát. Úgy is mond
hatnánk: a forma nemcsak az anyag sajátja, hanern az alkotóé is - any
nyira jogos sajátja, hogy becsülnünk kell éde, 5 hinnünk abban, hogy
hosszú mérlegelés után, a legnagyobb komolysággal, legjobb tudása sze
rint döntött így, mert "nem tehetett másképp". Az így kialakult formának
egyetlen próbaltöve van: maga a mű, a regény értéke, súlva, komolysága.
mely legalább is tiszteletre méltó. Végső soron tehát arról van szó, amit
Sartre így fejez ki: "Akarod, hogy alakjaid éljenek? Tedd őket szabaddá!"
Ha azt akarjuk, hogy a regény éljen, fejlődjék, megkeresse új lehetőségeít

és határait, szabaddá kell tennünk. A mű az író megvalósult szabadsága.
Bízni kell ebben a szabadságban, különben hamis, korcs művek szület
nek, korcsabbak. mint amilyenektől óvni szerétnék az írókat azok, akik
az irodalmi izmusoktól féltik őket.

Általános jelenséggé kezd válni. hogy a szocialista realista ábrázo
lasban is mindinkább előtérbe kerül az ember belső világa, az erkölcsi
problémák. Igaz ugyan, hogy ez sosem válhat polgári értelemben "egyé
níség-kultusszá", mégis számolni kell azzal, hogy az ember' belső. gondo
lati és erkölcsi világa nagyjából úgyariazokat a kérdéseket teszi fel, mint
a polgári gondolkodóknak és íróknak. Számítani lehet tehát arra, hogy
a szocialísta realizmus szintén találkozni fog a freudi mélylélektani elem
zésekkel, a bergsoní intuicióval és belső idővel - hogy csak a közelmúlt
nál maradjunk -, mint ahogy Proust korall-szerű ..smlékezés't-techni
kája, Joyce tudatalattí-ömlése és Thomas Mann .Jdök kútia" is rájuk
épül. Eközben úira találkozni fog Doszto.1evszki1 "őrültjeivel", Gide .,ac
tion gratuíte't-jével, vagyis az .,ingyenes", öncélú, érdek nélküli cselek
véssel, Alain-Fournier, Julien Green és Giradoux álomvilágával. Huxley
és Virginia Woolf ídőjátékával, az .,áttűnés" technikájával, sőt a sz imul
tánizmussal és a szürrealizmussal is, talán már nem a maguk kezdeti
nyerseségében, hanem leszúrt és használható eredménveikkel.

Időszerűtlen tehát, s az évek során egyre időszerűtlenebb lesz arról
beszélni, hogy ezek az irodalmi irányzatok már a nyugati irodalomban
is elavultak. Időszerűtlen,mert ha valóban avultak, hagyni kell, hogy ná
lunk is elavuljanak. különben sosem avulnak el; ezeken az "avult" ízmu
sokon viszont nagy írók nevelődtek. remekművek születtek, s ina is ko
moly írók alkotásait színezík: meg kell látni, hogy ezek az irányzatok ko
moly igényből fakadtak, s ezekben a kísérletezésekben a ..fonna" nem
egyszer elébe ment az .,anyagnak", az időnek elébe dolgozott, még ak-
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kor is, ha a kísérletezéesel együtt jár a botlás, a tévedés veszélye is. Az új
kifejezési formákban új szépségek rejtőznek, új lehetőségek az ember
önvallomására.

A szocíalísta realízmuson belül is van erre példa. Aragonra kell itt
elsősorban hívátkoznunk ; ő nemcsak arra példa, hogyan szívódhat fel az
ifjúkori szürrealízmus az érett alkotókonszakba, hanem arra is, hogy
Európa és a történelmi. fejlődés más pontján hogyan értelmezhető, fej
leszthető tovább a szocíalísta realizmus. Nagy egészében Déry Tiborról
is el lehet ezt mondaní, bár legrokonszenvesebb műve, a Befejezetlen
mondat nemcsak arra oktat, hogyan lehet Proustot és Giraudouxt "ma
gyarítaní", hanem arra is, hogyan nem szabad utánozni őket.

Merre lehetne hát tágítani még a regény határain? Hol rejtőzik az
az anyag, az az ortegaí "lelőhely", mely új formákat, új határokat kí
ván? Mindenekelőttmagában a korban, elsősorban az emberben, az em
ber táguló és mélyülő világában. Az emberiség egyre egységesebb, .az
ember egyre uníverzálísabb lesz. Ennek látványa egy egyetemes realiz
mus sugallatával ajándékoz meg bennünket. Ez a realizmus nem igényli
ugyan, hogy külön jelzővel "szocialista" realizmusnak nevezzék, de leg
jobb műveíben az is lesz.

Itt persze csak jelzésekre szorítkozhatunk, nevekre, melyek nem fe
jezheUk ki teljesen, csak jelölhetik ennek az egyetemes realizmusnak irá
nyát, lehetőségeit. Dosztojevszkij jut eszünkbe először, visszafelé' Shakes
peare és Dante, még messzebb pedig az eposzok és a Jelenések könyve.
Ezekben az ember úgy áll előttünk, mint egy teljesebb, leszűkítetlen vi
lág, egy "isteni színjáték" színpada, a Jó és a Rossz küzdőtere, az anyagi
és szellemi világ találkozópontja, a múlt és a jövő présében állva hatal
masan megterhelt. félelmetesen nagyszerű jelenével.

Eddig talán Dosztojevszkij hatolt a tudatalatti világ, a "démoni" leg
mélyére, de ő sem hozott fel míndent, kivált, ha az emberi lélek "isteni"
vonásaira gondolunk, a metafizikai megismerésre, a szemlélődésre pél
dául, a kegyelem működésére, a mísztíkus megismerésre, mely az író
számára éppen olyan "tény", ha ritkább tény is, mint a természetes meg
ismerés. Shakespearenél és Danténál a "másvi.lággal" való érintkezés, a
két világ egymáson "áttűnése" az élők €s holtak "együttélése" kelti a
nagyszeru -teljesség érzetét, példát adva a modern regénynek egy gyü
mölesöző, csak látszatra prímítív egysíkűságra, ha úgy tetszik, együttlá
tásra, szimulvizióra. Hiszen tagadhatatlan, hogy a halottak, akárcsak
Hamlet apja vagy- Dante számára Beatrice, milyen élénken élnek 'ben
nünk, s miiyen nagy erővel avatkeznak bele döntéseinkbe. életünkbe. S
nem áll ez még nagyobb mértékben az isteni dolgokra és személyekre? ..

Bergson óta tudjuk, hogya jelenben ott van, együtt hat a múlt is,
az egyetemes realizmus megtaníthatna arra, hogya jelenben ott van a
jövő is, akár mínt terv és cél, akár mint a megvalósítható és megvalósuló
lehetőségek egyike. S itt van jelentősége, mint példaképnek a Jelené
sek könyvének. Az író viselkedhet úgy a jövő és a lehetőségek ábrázolá
sában is, mint ahogy Flattbert az alkotótól elvárja: lehet mindentudó s
a műben észrevétlenül mindenütt jelenvaló, akár a teremtésben az Isten.
Félelmeink és vágyaink bennünk lakoznak, de a jövőből merítik hatal
mukat. S ha mi magunk nem vagyunk mások, nem jelenti, hogy nem is
johetnénk azok; lehetőségeink tehát, akár egy láthatatlan világ, körül
vesznek bennünket, befolyásolnak. szorongatnak, s .mem szándékos" tet
je'illl{ róluk vallanak.
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Ha a jövő, a soha meg nem valósuló lehetőségek, az Istenben És az
emberben lévő posszíbilíák ábrázolása bevonul az irodalomba, úgy lát
szik, jól megférhet egymás mellett, egy emberen belül például az atom
haláltól való félelem az élet szeretetével, a kafkai szorongás és a tolsztoji
deru. R3 pedig egy emberben együtt lehet a múlt és a jövő, akkor sem
mi akadálya az ősmúltba való "visszanyúlásoknak", nemcsak homályos
és megbízhatatlan "élményeink", hanem tudományos ismereteink alapján
is; dc ugyanígy lehetséges az evolúció fokozatain át az anyag "kifényese
désének" útját végigkísérni Teilhard de Chardin Omegapontjáiz, s az
egyéni élet míkrokoszmoszában ábrázolni a teremtés makrokozmoszának
útját: a krísztusi evclúciót, a krisztusivá vált teremtést.

Könnyű meglátni, hogy ezeken a nyílásokon visszaáramlik a regény
be míndaz, amit kial.akulásakor a, meséből, a mondából és az epo szokból
el kellett hagynia: a Jó és a Gonosz harcában az ég összeér a földdel,
"istenek" szállnak le az emberhez, s az ember istenivé válik. Amit tehát
az emberiség tulajdon gyermekkorában sejtett és vágyott, az itt és most
a XX. század második felében (első felének formai, nyelvi eredményeire
épülve) a modern regényben nem játék lesz többé, nem gyerekes vágy és
csalóka álom, hanem maga a teljes valóság, a megvalósult. ábrázolt igaz
ság.

Az egyetemes realizmus stílus szempontjából is magában foglalhat
ná az eddigi eredményeket, szintézíse lehetne az egymásnak sokszor
ellentmondó részvalóságoknak ; benne a tolsztojí-gor'xiji realizmustól a
francia "új hullám" tárgyias, mi'kroszkópikus stílusáig mínden megkapná
sajátos helyét, elnyerné valódi funkcióját, kiemelés, túlhangsúlyozás nél
kül, a neki megfelelő valóság mértéke szerint. Lehetövé válnék egy vég
telenill polifon stílus kialakítása; a stílus többé nemcsak az írót jelén
tené, hanem sokkal többet: egy alkotáson belül különféle jellemeket.
helyzeteket, állapotokat, életérzést és világképet. Lehetövé válnék tehát
egy eddig nem sejtett "hűség" elérése az ábrázolásban, melyhez képest
egy kaptafára készültnek tetszenék Balzac, Tolsztoj vagy akár Thomas
Marm írásmodora is, mert örökké tulajdon szokványos stílusukat ismét
lik. Az egyetemes realizmus mondhatná el magáról elsőízben és teljes 00
zonyossággal, hogy .3. stílussal ábrázol ·is.

Sikerülhet ez egyszerre, egyetlen nekifutásra? Aligha. Nem is a si
kerről van szó, hanern a kit eljesedő világkép sugallatáról, egy vállalko
zásról, a reg-ény leheteéges új hatánainak kitapogatáséról.

Talán ez jelentheti majd hosszú időre a regény határát, egyik hatá
rát míndenképpen. Határát, de nem halálát. Mert a regény akkor hal
meg, mikor a nagy alkotók kihalnak. Tehát sohasem. A líra és a dráma
igénye mellett mindig ott lesz az epika igénye is, a prózában elmondott
világé. Lehet, hogy neve nem regény lesz többé, de ez aligha változtat a
lényegen, A lényeg pedig az marad, hogy a prózában ábrázolt teljes való
~ág .az ember egvi'c legnagyobb vállalkozása - igazi emberhez méltó
kaland: regény.

-
Van ostoba optimizmus. arnr-ly nem látszrk tudorn-st venni a világban meg

lévő nyomorúságról: de van pesszimizmus is, amely ne.n ismeri fel. hogy az
élet, amíóta Krisztus -negistenítette, a remény visszafo ith-u atlan forrásait rejti
magában. .

P. Scrtillanqes gondolaÚ/.iból.
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CSAK Ö TUDTA ...

Vontltfütty, szénaillat
mit sem tudtak a titokról.
Csak a frissen hegyezett ka ról.:.
Inp-Iyeken fe~nakadt a dal:
vrökre.
A dalt csak ő tudta:
a vézna szeplősarcú,

akire ránevettek
CI si;·kár.yfogú hegyek.
meg r. 'láz,
az a jtó nélküli szobdk.
ahoz' CI csöndön t'ér szivórgütt.
S a csönd rátapadt
CI 1'áncos leáaYT1.hára.

A. folyó csak a medrét érezte.
A l?gurult tömbök alatt
aiudt a falu
a halott altatódal lal.
3á1'flán meredeztek
a fri.ssen hegyezett ka1'ók
átdöfpe cl négyszögű éjszakát.

Éllert Tibor

VISSZATÉRÉS

Ha elfárad majd e szív - megáll,
tava·sz lesz akkor, ősz, vagll nllár?
Elmegyek tőletek egy napon,
holnap vagy lcésőbb. nem tuc!hatom.

Élelem átvillan az Időn,

akár a csillag odafönn
az éjben, az égi tengeren 
A halál után mi lesz velem?

Tudom, cl szívem nem lesz virág,
por leszek, mint anagyapák;
a csont jaimról lefeslenek
az erős izmok, a kék erek,

a homlokom újra síma lesz,
csupa-csont-arcom üreges 
a pusztulás elvégzi rajtam
mester-munkáját irgalmatlan.

De amit teszek - a dolgomban
·pa!ami m~radandó van,
s O, akit hiszek, ott vár reám
az örök-születés hajnalán ...

Fazekas Lajos



TALÁLKOZÁS KELETTEL

- Teilhard de Chardin Ieveleíből

Pierre TeiLhard de Chardin 1923....ban negyvenkét éves. "Ez az eszten
dő - mondja életírója, Claude Cuénot - döntő fordulatot jelent szel
lemi fejlődésében, és tudományos pályájának leghosszabb és legterméke
nyebb szakaszát nyitja meg."

Émlle Lícent jezsuita atya 1914 óta él Kínában. A természettudomá
nyok doktora, lelkes gyűjtő és kutató; élete nagy terve az volt, hogy át
kutatja a Sárga folyó medencéjét, földrajzi, geológiai, természettudomá
nyi és etnográfiai szempontból, s anyagából múzeumot rendez be. A
múzeum "székhe1yéül" Tdencsínt választotta, ott építette föl a háznak
előbb a középső részét, majd két szárnyát, és Kina északi részének két
nagy folyójáról, a Sárga és Fehér Folyó Múzeumának nevezte el tudomá
nyos íntézetét.

Asatásai során rengeteg anyagot hozott fölszínre; bizonyos leletek
meghatározása míatt állandó kapcsolatot tartott a párizsi Múzeummal,
ahová anyagot is küldött; a paleontológiai osztály igazagtója, MarceHin
Boule ezeket további munkára amellette dolgozó jezsuita tudósnak, Teil
hard de Chardin-nek adta tovább. Teilhard többször is irt a földolgozás
során további, részletesebb 'adatokért távolkeleten kutató rendtársának;
így kezdődött tudományos kaposolatuk. Ennek lett az eredménye, hogy
Licent 1922. júliusában meghívta Kínába Teilhard-t: hívását augusztusban
a Sárga Vízű Folyó, a Sjara Osso Gol partjáról, ahol ásatásokat végzett,
megismételte.

Teilhard 1923 februárjában adott végleges választ: egy évre hajlandó
csatlakozni Lioent-hoz. A kutató expedíció költségeit a párizsi Múzeum
válJalta, bízonyos leletek átszolgáltatása fejében; az expedíció vezetője

Líoent: Teilhard a Múzeum hivatalos tudományos megbízottja. Licent
májusra várta; Teilhard 1923. április 23-án száll hajóra Marseille....ban,
május 17-én érkezik Sanghájba, 23-án Tiencsinbe,

Az alábbi leveleket, illetve Ievél-réezleteket ez alatt az első kelet
ázsíaí tartózkodása alatt írta, az első nyárí-koraöszi kutató úton. A kö
vetkező nyáron, 1924~ben is útra kelnek, ezúttal kevesebb sikerrel, de
Teilhard jelentős megfigyeléseket tehet Kína geológiaját illetőleg. Szep
temberben indul haza, október derekán Marseille-ben. van s onnét Pá
rízsba megy."

Mennyíben jelent .,döntö Iordulatot" szellemi fejlődésében ez az út?
Először is: emberi horizontját tágítja jelentősen. A tengerjáró hajó vegyes
társadalma új problémákat vet föl előtte. és alighanem elsőízben hozza
meg számára az élete folyamán később számtalanszor ismétlődő élményt:
a tágasság, a korlátok közül való kilépés révén a hit nem csorbul, B a
hívő osak nyerhet. "A teológus professzorok - írja a hajón - jól ten
nék, ha mínd végeznének egy olyanfajta utazást, rnint most én. Kez
den) hinni, hogy a való világnak van egy bizonyos szemlelete. arnelv egyes
hívők előtt épp úgy zárva van, mint .a Hit világa a nemhívők előtt." Eze
ket a .zárakat" le kell törni: a leghelyesebb maga! artás (még apolögíá
nak is), hogy ha nagy problémák kerülnek szőnyegre, az emberek ,,le
gyenek olyan nyíltak egymáshoz, amennyire csak képesek". mert eZeK
az emberi kapcsolatok - a nézetek minden esetleges külőnbségén túl

• Claude Cuénot: Plcrro Teilhard de Cr ardln. pali!~. \!,ja. S_-~·1.
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- csak hasznosak lehetnek. Mmt Teilhard megjegyzi, "gyiimóla>özően
hatnak a hívő szellemére is".

Az út másik nagy jelentősége: saját benső kérdései konkretízálód
nak. Maga írja egyik levelében: "A nagy és egyetlen probJ.éma - az Egy
és a Sok kérdése - kezd gyorsan kilépni számomra azokból a kissé túl
ságosan is metafízíkai zónákból. ahová helyeztem, és ahol megoldani pró
báltam őket. Az emberi valóságban jobban látom mind sürgető voltát,
mind nehézségeit." Május ll-én írja, Szájgon és Sanghaj kozt, miután előzö

este két útitársával hosszas beszélgetést folytattak "erkölcsbblcseletio kér
désekről" s ennek végén megállapították. hogy nézeteik azt a döntő kér
dést illetőleg; "jobb-e a lét, mínt a nemlét", eltérnek egymástól: "Erősen

hiszem, hogy ez minden gondolkodásban az alapvető döntés, az a posztu
látum, melyet nem lehet ugyan kimutatni, mégis nunden abból szárma
zik. Ra elfogadjuk, hogya lét jobb, mint az ellenkezője, nehéz úgy meg
állní, hogy tovább ne menjimk, egészen Istenig. De ha valaki nem fogadja
el ezt a tételt. akkor nem lehet többé vitatkozni"

Egy és Sok; 8 Lét primátusa, értéke, Iolsőbbrendűsége a nemléttel
szemben; a Lét, mint út Istenhez. A gondolatok É'<3 problémák - és él
mények - messze túlmutatnak a paleontológián és geolögíán, illetve
nagy vonásaában már annak a sajátos, nem szokványos értelemben vett
.,fenomenológiának" az alapjait mutatják, amellyé Teilhard gondolatai
rendszereződni fognak. Az dereng fol itt, amit Teilhard "a jövő tudomá
nyálnak" nevez; és ami magába integrálja speeiálís szaktudományaít, de
ebben a színtézísben fölül is haladja, magasabb egységbe foglalja öket.
"A valódi tudomány a jövő tudománya, az élet által fokozatosan megvaló
sitott [övőé" - írja. Az élet: fejlődés, evolúció; az emberrel az evolúció
eljutott tudatos szakaszába: az ember már nem pusztán átmegy az evo
Iúeíón, mint az előtte való világ, hanem Irányitója, tudatával, az evolúció
további menetének; sorsa azon múlrk - az űvé ts a világé, a mínden
ségé - hogyan Irányítja ezt a kezébe ragadott evolúci.ót: az élet irányá
ban-e, vagy negatíve, engedve a pusztítás és pusztulás kísértésének. A
teilhard-i koncepciónak erek az alapgondolatai az első távolkeleti út fo
lyamán nyernek határozott, bár még vázlatos formát, mintegy most kez
denek a. ködből kilépve megtestesülrrí, leszállni "a túlontúl metafízíkus
z6nákból", mínt Teilhard mondja, "az emberi valóságba". Ez a folya
mat az alábbi leveleik egy-egy megjegyzésében is kitapintható. T.múságai
a Teilhard szellemi fejlődésében végbemenő - és az út élményeinek ha
tására végbemenő - "döntő fcrdulatnak". Ezért jelentősek, "expedí
ciós" érdekükön túl is *

(r. gy.)

A Sjara-Osso-Got partJán. 1923. augusztus 14.

A Sjara-Osso-Gol furcsa kis folyó, 80 méter mely kanyon alján fo
lyik, kiszakítva egy-egy darabot a steppés-dünás síkságból. A kanyon
mélyében ütöttünk tábort, egy kiszár-adt folyókanyarban. Mellettiink egy
mongol család hegyfokba vágott "háza" emelkedett, amely saíklafallal
körülvéve, -\T.alóságcs kis erődítmény. A mongol házigazda jóbarátunk;
egész népes családja résztvesz az ás atásban, kecskéi pedig tejiikkel táp-

• TeillJard de Chardin 1923 es 1%5 kozt irt lJe\'elE'lt Lt'ttres de voyage (iŰtl. le' elElk:,
PáriZs, 1966) címmel Claude Aragonnős (igaz; nevében Marguerrte TeUhard-Chambon,
Te1Ul.ard unokahúga) gYújtott" ep.ybEo es korrrmentaua A 'JE'mehénye'k ebből a kötet
b61 valók

22



lálnak. Lovak, kányék, darvak között élünk, olyan otthonosan, míntha
háziállatok lennének, idilli természetességgel.

A mongolok hosszú hajat viselnek, eg-ész éven át csizmában járnak,
ezüntelen lovon ülnek, a földművelést nem kedvelik. Asszonyaik tekin
tete nyilt, kissé gunyoros, éppúgy megülik a lovat, mint a férfiak. Itt,
az Ordosz déli részén állandóan, még legpiszkosabb ruhájukhoz is érmek
ből és korallból font fejdíszt viselnek. Igen csínosan díszíti homlokukat, a
tarkójukon sisak-Iélét alkotó dísz viszont túlságosan merev, Válluikra
hulló hajfonataikat ezüsttel díszített tőlcsér fogja össze. Ez a hajviselet
arra kényszeríti őket, hogy egyenesen és mereven tartsák a fejüket, ami
rnéltóságteljes külsőt kölesönöz nekik, de aligha lehet valamí kényelmes.

Az ásatás rendben folyik. Pontos adatokat szereztem a hely g-eoló
giai alakulatáról. ílyenek Kínára nézve eddig nem igen voltak birtokunk
ban, ezért ezt igen fontos eredménynek tartom. Sátorban alszunk, mín
den ruházatunk ing, nadrág és kínai szabású zubbony. Ez az igazi, sza
bad élet.

Sao-Kiao-Pan (Délnyttgat-Ordosz, 1923. augusztus 26.)
Tegnap végleg felszedtük Sjara-Osso-Gol-belí táborunkat és holnap

után már újra a karaván-utasok életét éljük. Nem minden sajnálkozás
nélkül búcsúztam el ezektől a vad pártoktól, ahol az elmúlt 24 nap alatt
belekóstoltunk a szabad életbe, megszoktuk a szabad ég alatt való éle
tet. 26 hatalmas, leletekkel teli ládával utazunk tovább. Minőségileg az
ittartózkodás eredményei kíválök. Mintegy 60 cm mélységben rábuk
kantam ugyanis egy meglepően tiszta rétegre a szerszámkészítő őskultú

rából, amely Iegszilárdabb támpontnak ígérkezik a történelem előtti Kína
feltárásában.

Sokkal jobban elmerültem a tudományos munkában, semhogy sok
időm lenne fdlozofálni, lelkem mélyén mégis egyre jobban áthat a meg
győződés, hogy Krisztus tudománya a legmagasabbrendű, vagyis a mísz
tíka az igazi tudomány. Belemegyek ugyan játékba, amikor geológiával
foglalkozom, de elég a legrövidebb magambanézés. és tisztán látom, hogy
ez a munka, amely pedig életszükséglet számomra, mert benne van lé
nyem minden rezdülésében, önmagában teljesen érdektelen. Imáim nyo
mán lassanként kiteljesedik bennem a hit abban, amit én a "munka mí
séjének" nevezek. úgy érzem, az igazi áldozati színek, amelyeiket napról
napra bemutatunk, azok az értékek, amelyekkel aznap gazdagítjuk a vi
lágot. A kenyér azt az értéket jelképezi, amelyet a teremtmény munká
jával az anyagból létrehoz, a bor, a vér pedig azt, amit önmagából ad hoz
zá: elesígázottságát, és kínjait az alkotásért végzett erőfeszítései közben."

Breuil a.bbénak. Sao-Kiao-Pan. Délnqjuqai-Ordosz, 1923. szeptember 9.

Kedves Barátom!
Ma jutott el hozzám július 18-áról keltezett kedves, hOlSSZú levele.

üdülés volt számomra sorait olvasni, megvalljam-e, hogy egy gondolat
nyi lehangoltságót is okozott, mivel túlságos éléniken varázsolta elém a
me Demours-i meghitt szobát. Odaképzeltem magam, és míg öszvérern
visszafelé kocogott velem a 'I'iencsin-be vezető egyhangú úton, elgondol
koztam azon, amit Schmidt Atyáról, a primitív és európai civi:lizációról
fr. Bizonyos, hogy a civilizáció és az okoskodás megrontotta és elhomá-

• A:zoelt az 1923, Ordosz kelettel irt, hires l\11se a világról (Mesae sur le monde) alap
gondolatai. Ld. erről: Erdey Ferenc: Teilhard de Cbardin miBztikus miséje, Vigilia,
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lyosította a primitív íntuícíókat, Mégis, szílárdan hiszem, hogy ugyan
akkor mindkettő átmentette és megőrzi a primitív népek ösztöneinél ma
gasabbrendű intuiciókat, (vagyis, bízom benne, hogy megőrzik a 'Primi
tív intuiciók lényegesen magasabbrendű megnyilvánulási formáit). Erre
is áll az, hogy a mísztíka a legnagyobb tudomány, a legmagasabbfokú
művészet, amely egyedül képes összefogni az emberi tevékenység egyéb
formái által felhalmozott gazdagságot.

Ning-Hia-Fou. 1923. szeptember 30.
Tíz napig a steppén laktunk, egy kis fogadóban, 50 km-rel Ning

Hla-tól keletre. Itt újra elővettük július 23-án feliárt leletünlket a csiszo
latlan kőkorszakbeli emberi lakásról. ÖSSzegeztük az eredményt: több.
mint 300 kg pattintott kő, némelyik rendkívül szép a maga nemében.
Ez igen jelentoo eredmény, annál is Inkább, mivel a kövületekből a réteg
korát pontosan meg lehet becsülni. Három hónappal ezelőtt még sem
mit nem tudott a világ a paleolithikumban a Himalaya északi részén élő

emben-ől, most pedig egy 350 km-es szakaszon három helyen is nyo
mára akadtunk. Ezzel a feltárt minták 60 ládát töltenek meg, súlyuk
meghaladja a 3000 kg-ot. Tekintélyes karaván áll mögöttünk: a 60 ládá
nyi zsákmányt 30 szamár és öszvér viszi. Most ez az egész rakomány a
Sárga Folyó partján áll útrakészen. Níng-Hía-ba pedig azért jöttünk,
hogy a kormányzóval egy bárka kiutalásáról tárgyaljunk, Október 3-án,
vagy 4-én szerétnénk indulni, ami azt jelenti, hogy október 16...a. körül
érnénk Pao-Téou-ba, ahonnan vasúton folytathatjuk utunkat. A hajó
útra vettünk egy egyszerű báránybőrbundát, oly puha, fehér és köny
nyű, amilyet csak itt. Níng-Hía-ban lehet kapni.

Níng-Hia, túlnyomóan kínaiaktól lakott város, mindössze 7. vagy 8
európai él itt, beleértve a katolikus és protestáns mísszionáriusokat. TI/Ent
mínden kínai város, ez is csipkés oromzatú falak között lebeg, a falak
azonban aránytalanul vaskosak ~ mögöttük épült apró házacskákhoz ké
pest. A fekvése festői és egészséges: rizsföldek és szőllőskertek (de milyen
gyönyörű szőllők!) oázisának kellős közepéri épült. a nagy Ala-Chari
fenséges hegyvonulata alatt, mögötte már a hatalmas Külsö-Mongólía
kezdődik. azaz az igazi vadon. Itt már Turkesztán is érezteti kőzelségét,

a nyugati hegyekről leereszkedett sokféle faj keveredéseben.
Itt vezet az út Tibetbe. Az időjárás az idén az évszakhoz képest rend

kivül enyhe, Az ősz csak még igézőbbé érlelte, A steppének az elmúlt
két hétben valami különös, megragadó varázsa volt. A nap már nem
éget, és lágy, aranyos színekkel vonja be a még üde zöld fekete-üröm
csomókat és a sárguló aszklepíádesz-bokrokat, Itt-ott, a só-marta mélye
désekben a fényeslevelű ballagóíű varázsolt kármin szőnyeget a sós ta
lajra. A Látóhatáron az Ala-Chari itt-ott már fehén-el koszorúzott, szag
gatott. kék hegygerince rajzolódott ki. Nem hallatszott más, mint a kis
piroscsőrű hollók hívogató károgása. a legelésző tevék bizarr ordítása és
egy-egy karaván kolompjainak esílíngelése. Régi őszi képek elevenednek
meg e-lőttem. (Ez a legkedvesebb évszakom). ÚSzi napok az Auvergne
magas fennsíkjain, a látóhatáron a Forez., vagy Mont Dore; - őszi han
gulat Egyiptomban ,ahol az est szinte észrevétlenül suhan le az ibolya
színű sivatagra; ősz az aránylólevelű bükkfák közt Hastings dombolda
laín, míközben csípős tengeri szél szántja végig a lápos legelőket. Eze
ket az őszi hangulatokat újra érzem, elevenebben, mint valaha, de mégis
egész máskép: egy kis mélabúval, hiszen már az én életem is őszben jár,
de ugyanakkor sokkal világosabban és nyugodtabban, mert most már
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tudom, mi vonzott valamikor homályosan azoknak az óráknak titkos,
mély varázsában. amikor az ember egészen közel érzi magát a Termé
szethez, valósággal beleolvad a Mindenségbe.

A hosszú víziút alatt, úgy tervezem. elkezdem az utazás geológiai
szempontból való feldolgozását. Ha lesz időm, szeretnénk mongólíaí be
nyomásaimról is beszámolót adni, némi filozófiai háttérrel. Szeretném
leírás formájában kifejezésre juttatni azt a gondolatot. hogy az idő és tér
kutatása önmagában véve üres és csalóka időtöltés; a valódi tudomány,
a jövő tudománya, az élet által fokozatosan megvalósított jövőé. Azzal
szeretném befejezni, hogy ha nyugodt és bízó pillantást akarunk vetni
Közép-Azsíára, alkonyatkor kell néznünk, amikor a nap a Távol-Kelet
minden ragyogását magával ragadva lebukik a nyugati hegyek mögött,
és a mi nyugati civilizációnk felett kel fel újra.

Tiencsin, 1923. október 15.
Utam utolsó napjai festőíek, de nagyon egyhangúak voltak, Egy

nagy, mély négyszögletes teknő-féle alkotmányban rendezkedtünk be,
ahol Licerit ügyesen elhelyezte az ágyainkat és összecsukható székeinket.
72 ládánk és tábori konyhánk képezte a hajórakományt. Kezdetleges jár
művünkön rábíztuk magunkat a viz sodrára és hála a kormányosnak és a
kedvező Időjárásnak. 7 nap múlva már Pao-Teou-ban voltunk. Egymás
után maradóztak el mögöttem a part külőnböző szakaszai. A folyó felett
gágogva és repkedve húztak el a vadkacsák és vadlibák százai, és a nap
bea:ranyozta az egyhangú szürkés-vörhenyessárga tájat. Az esték gyönyö
rűek voltak. Kűlőnősen egy színpompás naplementére emlékszem, az Ala
Chan-on. A hegyek lila vonala mögött, északon az ég kékeszöld volt,
délen tüzes felhőkkel átszőve, időnként az egyre vörösebb ég hátteréből

feketén vált ki egy-egy csapat vadlúd, mintha fekete festékkel vörös vá
szonra festették volna ...

Az utazás végéhez ért, és én élénken éreztem, hog- magábanvéve a
térben való helyváltoztatás mennyire nem növeli semmivel az ember ér
tékét. Ha nem gazdagította belső világát, ami nem hagy külső nyomot,
visszatérve kiindulási pontjára: ugyanaz marad, aki volt, hajszállal sem
különb. (Mada1'i ~va fordítása)

•
IG!tZÉS BűNBANATRA

Inni a madárnak énekes madárnak
napkocsi igásnak pirkadat mellúnek
megrabolt tollúnak forrásvíz szemúnek
inni a madárnak
ad tá l-e

Enni a 'la/aknak tótii.köl' halának
holdfogat igásnak óezüst pénzesnek
megtördelt uszonyú békesség szemúnek
enni a halaknak
adtál-e

Gyógyírt a bioolynak Isten bivalyának
földt'onó ig/Únak éjszaka szűgyűnek

felsebzett patájú irgalom szeműnek

gyógyírt abioolynak
adtá/-e

R o z t' á n y i L á s z l ó
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SZ IL VESZTER

lrta Mezey Anna

A csupasz gallyak dermedten haldokoltak a vékony jégpáncél halá
los ölelése alatt, de az emberek érzéketlenül jöttek-mentek a kínlódó
fák alatt. Mentek s közben hosszúszárú tarka trombitákat fújtak, igy
búcsúztatták az óesztendőt. Buék - mondták egyre sűrűbben. Buék.
- Buék - emelte poharát koccíntásra Jocó is - Buék. - A poharak
vídáman, csilingelve verődtek egymáshoz.

- Apuci én is kérek.
- Ohó tökmagjános, hogy képzeled, ez nem neked való.
- De apuci - s már görbült is lefelé kis szája - de apuci csak

egy picikét kérek. egy icí-picíkét.
- Na jól van, de csak egy kortyot kapsz. Nesze ... hát akkor ...

egészségedre - azzal apa közelitette saját pirosas lével teli poharát a
gyűszűnyi borhoz, mely az apró kis kézben volt.

- Egészségedre apuci - s ahogya kis Jocó ezt mondta, hangja
elfogódott volt, szeme is zavart, olyan nagy, olyan ünnepélyes dolognak
tartotta, hogy vele koccint az apu. Csillogó szemét rajongó szeretettel
függesztette apjára és egy hajtásna kiitta gyűszűnyi borát, mely szal
maszálnyi torkán pezsegve csúszott lefelé, de utána azonnal homloka
mögé párolgott a gőze s ez a furcsa, bohócos állapot roppantul tetszett
neki. Annyira, hogy azonnyomban nyújtotta gyűszűnyi kis poharát
apja felé:

- Apucikám csak még egy ici-picit kérek, egy nagyon, nagyon
picikét - és ebben a furcsa bolondos állapotában sehogysem tudta fel
fogni, apu arca míért komorul el, apu szeme miért lesz fényes, ahogy
fia ragyogó kis arcát, csillogó szemét nézi s azt sem tudta megérteni 
hiszen oly kicsi volt még, hogy az apu zsebét is csak lábujjhegyre állva.
ágaskodva érte el - szóval nem értette, miért kapja most ölbe őt az
apuci s ahogy szorítja magához, rr.iért remeg annyira egész testében.
Csak azt érezte, hogy ül az apu bal térdén és cirógatja apu frissen bo
rotvált arcát és .•. magában egy kicsit duzzog azért, amiért apu a jobb
térdére Erzsit ülteti, pedig az már nagy lány.

Persze igaz, hogy nagy lány, mert tizenhárom éves és majdnem
olyan magas mínt az anyu -, mint az anyu, aki mindig veszekszik apu
val - de azért gyerek még, csak nagy gyerek.

- Ugye velem is koccintasz apu?
S apu megérezte, Erzsike hangján a sértődést - persze Jocó a kicsi,

a kedves. Szerencsére gyerek hamar sértődtk és hamar megbékél, így
aztán a két testvér, mikor apu két térdén kényelmesen elhelyezkedett,
azonnal el is felejtettek, hogy egy perccel ezelőtt még durcáskódtak
egymásra. Apa pedig hol bal térdével. hol a jobbal csinált egy ,,hoplát"•
mire a kicsi, gyöngyözően nagyokat vísítva kacagott, a nagy pedig ka
maszos hálával feledkezett bele az apró kis játékba. Egyikük sem vette
észre, hogy anyu ezalatt vésztjósló komorságzal ül átellenben az asztal
nál.

- Ejnye, ejnye gyerekek, ilyen nagyok vagytok s apa térdén lova
goltok? - méltatlankodott nagypapa tettetett felháborodással.

- Hagyja csak papa - szólalt meg most anyu és furcsa volt a
hangja - úgy sem sokáig tehetik.

26



}\z asztalon a poharak ijedten ütődtek össze, pedig senki sem nyúlt
hozzájuk, csilíngelésük hosszasan, elnyújtva, majd szaggatottan vibrált
a ria-lt, komor csendben. Az utcáról felhallatszott a vídárn trombitaszó,
jókedvű nevetgélés.

Erzsike rladtan nézte anyját. majd apját, akinek arca újra elkomo
rult, mintha álarccal vonták volna be, a kicsi pedig úgy megszeppent,
hogy szólni sem tudott. Nem tudta felfogni a szavak súlyát, inkább be
lülrol érzett valami húzóerőt. mely kis száját kétfelől vészesen lefelé
görbíti. Ö is megnézte előbb apát, aztán anyjára nézett s most hirtelen
eszébe jutott a hamupipőke meséskönyvében a gonosz mostoha arca 
de igazán nem tudta megmagyarázni miért hasonlít most anyu arca
harnuptpöke mostohájára.

Nagymama arcán viszont két nagyon kövér könnycsepp gurult vé
gig <; még le sem pottyant a ruhájára, mikor szeme sarkában újabb két
elhízott csepp jelent meg, - nagypapa homlokára pedig sok-sok ránc
futott, olyan sok, hogy ő azt megszámolni sem tudta, mert az óvodában
még csak ötíg tanultak számolni. Ezután nekik gyorsan meg kellett va
csorázniok, mert lefektették őket és mindenki nagyon rájuk parancsolt,
hogy azonnal aludjanak el, mert ők még gyerekek. Dehát hogy tudtak
volna elaludni, mikor megérkeztek a vendégek és olyan hangos, jókedvű

nevetgélést csaptak, hogy igazán nem lehetett tőle aludni, meg külön
ben scm lehetett aludni, mert bizonyos dolgokat meg 'kellett még be
szélni egymással. Például azt, hogy

-- Te Erzsi - súgta a kicsi - te kit szeretsz jobban, aput v:agy
anyut ?

- Én - mondta Erzsi fennsőbbséggel - én természetesen mind a
kettőt e-gyformán szeretem.

- Jó, jó, én is, de azért mégis, egy ici-picit kit szeretsz jobban?
- Bát mondom hogy ... - a másik szobából hangos nevetés har-

sant Jel s az alt meg szoprán hahóták közül, mint vezérszólam harsant
elő aoucí vastag hahótája.

-- Hallod? Apunak jókedve van. - Erzsi már nagylány volt, meg-
figyelte, hogy az utóbbi időben apu sokszor rosszkedvű, anyu meg .
mindig veszekszik ... s olyanokat mond, hogy az apu menjen ... el .

-- Te Erzsi. igaz, hogy az apucinak . .. izé... a rádió hangja el
nyelte a mondat végét, így Erzsinek nem kellett rá válaszolnia. Felült
ágyában, két térdét felhúzta az álla alá támasztéknak. vékony kis kar
jával átkulcsolta és maga elé nézett. A szebában nem égett villany, csak
az utcai neon világított be az ablakon s eltorzította, felnagyította a fala
kon az árnyakat. Ezeket nézte, nézte s észrevette, hogy az egyik árnyék
olyan, mint valami nagy, sötét rabló. Fekete volt a rabló, hosszú lába,
hosszú karja kísértetiesen, félelmetesen mozgott, imbolygott, s ahogy
nézte-nézte. félni kezdett. Annyira félt, hogy fogai !is összekoccantak
félelmében, mert úgy látta, hogy az a fekete, gonosz rabló megmozdul
és. " feléje indul Valami van a kezében, valami csillogó, csúnya nagy
valami ...

- Hát te miért nem alszol - hallotta most hirtelen apu hangját
kÖZ'IT",Uenm az ágya mellől s ez olyan kimondhatatlanul jól esett, hogy
majd elsirta magát. Lám apu bejött hozzá, pedig vendégei vannak.

- J:lj apuci - mondta szégyenkezve - nézd olyan csúnya árnyékok
vannak a falon és mozognak, látod?

-. Oh te kis csacsi, csak nem félsz? Nézd csak, nagypapa ideakasz
totta az ablakkilincsre a kabátját, attól van az egész. Látod? ts ahogy
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az autók szaladgálnak az utcán, azoknak a reflektorfénye mozgatja az
árnyékot. Látod? Most leveszem a kabátot és márís eltűnt az alak.

S a kislány csak nézte a rablótól megtisztított falat. Hálás meg
könnyebbülést érzett. Apu erős, apu bátor, apu segít.

- Te Jocó - súgta öccsének a szomszéd ázvba, de az nem válaszolt,
békésen. hangosan szuszogva, édesen aludt. Erzsi még sokáig, forgoló
dott s figyelte a szomszéd szebából átszürödö szilveszteri vidámságot s
a hangok kőzül megpróbálta kiszúrni apa hangját, ... Anyáét ... alig
alig hallotta, s ha igen, akkor sem nevetését, hanem komor hangját,
hogy

- Nem, nem iszom, nincs kedvem - miért nincs kedve anyának
inni?

- Nem, nem megyek sehova, nincs kedvem - miért ninc'> kedve
anyának elmenni?

- Te csak menj egyedül... - míért küldí aput egyedül? - eddig
sem vittél magaddal minden utadra - hova nem vitte apu anyut ma
gával?

Fantáziájában sokáig kavarogtak a szavak, mondatok, gondolatok,
eszébe jutott sok minden, amit a lányoktól hallott férfiakról, nőkről, s
amit szüleítől hallott az utóbbi időben, ... elvérve ... s lassan elnyomta
az álom. Egyszer ugyan felébredt még, akkorra már a vendégek elmen
tek s hallotta, hogy nagymama, nagypapa motoszkál a szobában, öcsit
átteszik az ő ágyába, azután nagypapa hangját is hallotta.

- Erzsi nem akar békülni - s nagymama nagyot, keserveset sóhaj
tott. - Szegény gyerekek - aztán újra elaludt s azt álmodta, hogy apu
tengeren van egy kis hajón és kitört a vihar.

***
A fák vastag zuzmarával boritott vékony gallyai csillogva terpesz

kedtek a villanyoszlopok fölött. Az emberek áhitattal fújták a hosszú
szárú tarka trombitákat, igy búcsúztatták hangosan, jókedvűen az óesz
'bendót.

- Hát" akkor igyunk az óév búcsúztatására - emelte magasba po
harát nagypapa, - igyunk, hogya következő év jobb legyen.

A poharak csilingelve koccantak egymáshoz s ekkor egy vékony
kis hang szólalt meg a háttérből.

- Anyuci én is kérek egy picikét. .
- Nem kapsz, nem neked való - hangzott a szigorú válasz.
- Csak egy ici-picikét kérek... egy nagyon, nagyon picikét.
- Mondtam már, hogy nem kapsz, nem értetted?
Apuci tavaly adott nekem, pedig még kisebb voltam - s a kis szája

máris görbült lefelé. Ólmos csend terhe nehezedett hirtelen a szebára
s az utcáról felszűrődöttt a vidám, hangos trombitaszó. Nagymama na
gyot sóhajtott, szeme sarkán megjelent két nagy, kövér könnycsepp,
nagypapa homlokára pedig sűrű ráncok futottak.

- Hol van az apuci - sírta el magát hangosan - miért ninc'> itthon
apuci?

Erzsi is elsírta magát, pedig ő már nagy lány, olyan magas mint
az anyu és főzni is tud már, a nagymama szípogott, csak anyu volt mér
ges, anyu sokat dolgozik, egész nap késő estig dolgozik és mindig mér
ges.

Mondtam már, hogy apu elutazott, nagyon messzire ment, nem tud
hazajönni.
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- Akkor is jöjjön haza - bőgte a kicsi vigasztalanul. Apuci mindig
játszott vele, anyu mindig dolgozik, nem ér rá. Apuci leült vele a sző

nyegre. ő kirakta autóit, legalább nyolcat, a lendkerekeseket is meg az
egyszerűeket is, odahúzott egy széket a szőnyeg szélére és a szék két
lába volt a célpont. Azután egy autót ő lökött, egyet az apuci és olyan
nagyokat lehetett nevetni, mert az apu lökése sosem talált, az apuci
autója mindig a nagy asztal alá, vagy a szekrény alá gurult s akkor
az apuci négykézláb utána mászott és az olyan vicces volt, mert még
ugatott is ahogy az asztal alá cammogott. Ha pedig visszabújt onnan,
ráülhetett apuci hátára, akkor meg nyerített és azt mondta, hogy nyi
heh.. és ezen is olyan nagyokat lehetett nevetni.

- Hívd vissza apucit.
A trombitaszó felhangzott az utcáról, a vidám nevetés is és a gye

rekeknek gyorsan meg kellett vacsorázniok, mert vendégek jöttek és
le kellett fekűdniök. Persze hiába parancsoltak rájuk, hogy hamar alud
janak el, nem lehetett aludni, egyrészt mert nagyori hangosan szólt a
rádió a másik szobában, de különben is fontos megbeszélnivalójuk akadt.

- Te Erzsi - kezdte a kicsi azonnal - te tudod, hogy hol van
apuci? -

- Tudom.
- Ide nézz - iskolatáskájából elővette a térképét, xiterítette az

asztalra s a két gyerek buzgón föléje hajolt. Látod? m3.gyaráZ+~-

látod (", a kis pont ez itt Budapest.
- De hol van apu?
- Várjál majd mindjárt megmutatom. Ez itt egy másik ország,

ez egy harmadik ...
_. És nagy egy ország?
- Nagyon nagy. Olyan nagy, hogy gyalog egy hónap alatt sem

lehetne végigjárni.
- És autón?
_. Autón hamarabb, de úgy is kell legalább egy nap minden or

szágban.
- Hát hacsak három nap az egész, míért nem indult el apuci há

rom nappal korábban?
- Mert nem elég három nap, három nap alatt csak a tengerig

érhet - ez az a nagy itt látod, azon ment el.
- Tengeren? - a kicsi elálmélkodott. - Te Erzsi milyen nagy a

tenger?
- Oh az nagyon nagy, olyan nagy, hogy beleférne egész Magyar-

ország és ez a sok ország is mind, mind még ez is látod?
- Te Erzsi. Nem süllyedt el a hajó, amivel apuci ment?
- Nem.
- Honnan tudod?
- Mert... mert... írták volna az ujságok.
- Az ujságok? - majd ha megtanul olvasni, mindíg elolvassa az

újságot, hátha írnak az apuciról, hátha megírják míkor jön haza az
apuci.

Erzsi még mindig a térkép fölé hajolt, sokáig, nagyon sokáig nézett
egy pontra ... egy városra. Vajon ott messze is trombitálnak az embe
rek? Vajon ott is koccintanak, mint anyáék a szomszéd szobában? Anya
jókedvű, áthallaní a falon vídám nevetését, pedig anya küldte el az
aput ... hallotta egyszer anagymamától.

* * *



Minden esztendő, minden óesztendő magával visz 365 napot - van.
amelyik 366 napot - tele változatossággal, küzdelemmel, reménnyel s
minden új esztendő magával hoz 365 napot - van amelyik 366 napot 
tele változatossággal, küzdelemmel, reménnyel, s minden évben felhar
san az utcákon a vídám trombitaszó.. . megjelennek az árnyak a fa
Ion. " csak apu ... nem jelenik meg.

* * *

- Te Jocó, gyere hozzánk szi1veszterezni. Halálos lesz meglátod.
- Nem lehet anya miatt.
- Csak nem akarsz mindig a mamád szoknyája mellett ülni?
- Tudod, hogy mennyire egyedül van.
S ahogya ropogó, csikorgó friss havon hazafelé baktatott, mélyen

elgondolkozott. Tizenöt évet kalandoztak be a gondolatai. Mennyi mín
den történt azóta. Azóta meghalt nagyapa, nagymama örökké beteg.
Erzsi vidéken van férjnél, alig látják, írni is csak minden szent időben

ir, anya szája körül kímélyült és megmerevedett a keserű vonás. Es ő

még mindig nem tudja, miért ment el annak idején apu ...

* * *

A hópihék könnyű szappanhabként táncolva röpködtek a levegő

ben, ráültek a fák vékony gallyaira, . sapkát raktak a házak tetejére.
Az emberek pedig fújták, fújták a hosszúszárú trombitákat, búcsúztatták
az óesztendőt.

- Buék gyerekek - s a poharak csilingelve koccantak egymáshoz.
- Buék Jocó. Rendes srác vagy, hogy mégis eljöttél. - S míg a

poharak piros tartalma nyomtalanul tűnt el a szomjas torkokon, hal
kan nyilt a hálószoba ajtaja s egy parányi, világoskék pizsamás ember
palánta jelent meg a küszöbön. Arca ijedten járt körbe- körbe majd
felfedezte apját, odaszaladt hozzá.

- Apuci kérek egy picit én is.
- Ohó tökmagfilkó. nem neked való az.
- Csak egy nagyon picit kérek, egy igazán ici-picikét.
Jocó kezéből hangosan, csörömpölve, a földre esett .a pohár.
- Bocsánatot kérek - hebegte zavartan - ügyetlen voltam.
- Sebaj - mondta nevetve a háziasszony - sebaj, törött pohár sze-

rencsét hoz.
. Az utcáról pedig felhangzott a vidám, bohém trombitaszó.: a rádió
ban szólt a zene, a vendégek táncoltak. Jocó is táncolt. Volt a vendégek
között egy lány, Sárinak hívták, unokahuga a házigazdának és nagyon
szép lány volt. Erzsire hasonlított egy kicsit. A szeme és a hangja, meg
az alakja is, az a nyurga, vékony kislányos alakja. Jocó színte egész
este vele volt. Csak akkor hagyta magára, mikcr észrevette, hogy a
házigazda csendesen beoson a hálószobába. Eszrcvétlenül utánalopako
dott. Megállt a küszöbön s látta ahogy a házigazda gyengéden a kis
ágy fölé hajol és figyeli az alvó gyereket. A paplant szépen megigazítja
és visszamegy vendégeihez. Jocó a szobában maradt. Leült egy székre
és nézte a falon az árnyakat. Az utcáról felhangzott a vidám, hangos
trombitaszó. Vajon a tengeren túl is fujják a trombitát? Felállt, hogy
az ablakhoz lépjen, nézni akarta az utcát, az árnyakat, a hullámzó,
trombitáló tömeget. Ahogy óvatosan az ablak fejé lépegetett. egy borí-
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tékot pillantott meg az íróasztalon. T. Andrásnak Budapest. Nézte a
levelet. Szeme előtt karikák kezdtek táncolni, sokáig kergetőztek egy
mással, míg végül eloszlottak s ekkor megint csak előbukkant a levél
boríték ... mert, a feladó... a feladó... Homlokát szoros abroncs szo
rította össze, halántéka lüktetett, mintha belülről kalapáccsal ütögették
volna. .. a feladó ...

Szóval Bandi ezért hívta meg, ezért ...
- Hát te míért bújtál el? - Sári szemrehányó hangja riasztotta

fel ábrándozásából - únsz velem lenni?
- Dehogy únlak - mondta gyorsan Jocó - sőt nagyon jól érzem

magarn veled.
- Igazán mondod? - s az volt a furcsa, hogy Sári szemében mintha

ugyanaz a rajongás fénylene, mint a kis Bandíéban, mikor koccintott
vele az apja. Önkéntelenül a lány keze után nyúlt.

- Milyen szép vagy - mondta s azon csodálkozott, hogy ezt csak
most fedezte fel.

- Jocó én úgy sajnállak téged - mondta a lány kezét a Joeóé-
ban hagyta.

- Engem ... ? Miért?
- A . " Bandi mindent elmesélt.
Szorosabban fogta a lány vékony ujjait.
- Beszélj, mit mesélt Bandi?
Ült a félhomályos szobában és már nem hallotta az utcáról felszű-·

rődő trombitaszót, a falakon mászkáló árnyakat nézte s a lány halk
suttogó hangját figyelte.

A szürke falon autó árnyéka vált ki s csendesen gurult végig szé
lesretárt szeme előtt. Látta, hogy az első ülésen ketten ülnek, ketten,
egy nő s egy férfi. Aztán újabb árnyék bukkant elő a semmiből. Be
lesett a kocsi ablakán, ahol ketten ültek, ketten, egy nő s férfi. Aztán
eltűntek az árnyak, csak Sári halk hangja duruzsolt a szeilveszteri éj
szakában.

- Anyád sosem bocsájtotta meg apádnak. Hiába esküdözött apád,
hogy ártatlan dolog volt. Aztán pedig ...

Szóval elúnta a sok veszekedést... így mondta a Sári elúnta ...
és ezért ... s a szíve e gondolatra nagyot csavart, elúnta persze ez
lehet: de mégis,... olyan volt ez a csavarás, mínt míkor mosás után a
nedves ruhákat csavarják s a nedves lepedőből a vízsugár vastagon öm
lik a hideg kövezetre. Ezért várta ő hiába sok-sok szilveszter éjszaká
ján, hogy apu koccíntson vele ... s megint érezte a csavarast ...

- Nagyon tetszel nekem - mondta a lánynak és hirtelen beteges
vágy fogta el valami után. Elmenni otthonról, valakihez tartozni, aki
nem hagyja el, aki megérti ...

- Szeretnék sokszor, nagyon sokszor veled lenni. Minden nap ...
- Pszt ..., nézd a kicsi felébredt - s a lány odahajtotta piruló

arcát a kis ágy fölé.
- Apuci, elvették akisautómat.
Jocó is odalépett az ágyhoz. megcirógatta az izgatott kis arcot.
- Ne félj, - mondta - majd én visszaszerzem - mire a gyerek

megbékélten tovább szuszogott. - Akkor jó - motyogta még.
- Szereted a gyereket? - kérdezte Sári és közelebb lépett hozzá,

olyan közel, hogy Jocó érezte arcán forró lehelletét.
- Nagyon szeretem... és ha nekem lenne, nem tudnám elhagyni

semmiéri sem.
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Multkori első beszámolómban már
megneveztem a második vatikáni zsi
nat harmadik ülésszakának kézzelfog
ható eredményeit: a dogmatikai kons
titúciót az egyházról, a dekrétumot az
ökuménizmusról és a dekrétumot a
keleti katolikus egyházakról. Beszámo
lóm írásakor azonban az utolsó- na
pok eseményeiről csak rövid telefon
tudósítások álltak rendelkezésemre, s
így most, mielőtt tovább mennék,
kénytelen vagyok olyan szkémákra is
visszatérni, amelyekkel már ebben az
első beszárnolómban foglalkeztam.

Az egyházról szóló szkéma, amelyet
- mint említettem - az egész zsinat
központi témájának tekintettek, végle
gesnek szánt szövegében november 20
án került a zsinat elé. A püspöki kol
legialitást tárgyaló harmadik fejezet
hez azonban a teológiai bizottság be
vezetésként "magyarázó megjegyzése
ket" fűzött, ami nyilvánvalóan a pápa
utasítására történt.

A magyarázat szerínt a "püspöki
kollégíumot" nem szígorúan jogi ér
telemben kell venni, hanem mint tar
tós együttest, amelynek léte és tekin
télye a kinyilatkoztatásból következik.
Az a párhuzam, amelyet egyfelől Pé
ter és a többi apostolok között, más
felől a pápa és a püspökök között le
het vonni, nem fogható fel úgy, mint
ha az apostolok rendkívüli teljhatal
ma átszállt volna utódaikra, vagy
mintha egyenlőség lenne a kollégium
feje és a kollégium tagjai között. A
szkémának azzal a megállapításával
kapcsolatban, hogy a püspöki kollé
gíum, amely a fő nélkül nem áll fönn,
"szintén a legmagasabb és a teljes ha
talom hordozója az összegyházban", a
magyarázat leszögezi: ezt szükségsze
rűen úgy kell értelmezni, hogy a pá
pa teljes hatalmához kétség se férjen.
Amikor kollégíurnról beszélünk 
.folytatja a magyarázat -, a kollégi
umot szükségszerűen és mindenkor a
fővel együtt értjük, aki hivatalát,
mínt Krisztus helytartója és az össz
egyház pásztora, a kollégiumban is
korlátlanul megtartja. Másként kife
jezve: nem lehet különbséget tenni
egyfelől a pápa, másfelől a püspökök
összessége között, hanem csakis "a
pápa önmagában" és "a pápa a püs
pökökkel együtt" között. A pápa, mínt
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az egyház legfőbb pásztora, míndea
kor belátása szerint gyakorolhatja ha
talmát úgy, ahogy azt tisztsége kiván
ja. A kollégium ugyan míndenkoc
fennáll, de nem mindig ténykedik kol
legiálísan a szó szigorú értelmében.
Más szavakkal: a kollégium nem mín
dig "teljesen aktív", hanem csak idő

ről-időre hajthat vége kollegiális cse
lekedeteket és csak a fő hozzájárulá-
sával.

A zsinat tudomásul véve a magya
rázó szöveget is, 2151 szavazattal 5
ellenében hagyta jóvá a szkémát, ame
lyet másnap a pápa konstitúció for
májában kihirdetett.

Az ökuménizmusról szóló szkéma
szövegében Bea bíborosnak a pápa ki
vánságára utolsó pillanatban 19 vál
toztatást kellett végeznie. Kisebb je
lentőségű módosítások ezek, amelyek
általános megítélés szerínt nem csök
kentik a szkéma horderejét. Valójá
ban csak egy módosítás keltett feltű

nést s okozott többfelé kedvetlensé
get, de ezt majd a zsinat lefolyását
és munkáját értékelő harmadik be
számolómban fogom ismertetni. Mi
után a tekintélyi módosításokxól vita
sem indulhatott, a zsinat 2137 szava
zattal 11 ellenében elfogadta a szké
mát, amelyet a pápa dekrétumként
hirdetett ki.

A zsidókra vonat1coz6 nyilatkozat
szövegében a zsinati többség állás
pontjának megfelelően visszaállították
azt a részt, amely kifejezetten levesai
a zsidó népről az "istenölés" vádját.
"Sohasem szabad - úgymond - fl
zsidó népet elvetemült, elátkozott vagy
istenölésben bűnös népként odaállí
tani. Akármi is történt Krisztus kín
szenvedése során, azt semmiképen sem
lehet annak a kornak egész népe és
még kevésbbé a mai nép terhére rö
ni." A nyilatkozatra az utolsó napon
1651 igen, 99 nem és 242 fenntartásos
szavazat esett. A fenntartásokat a ne-
gyedik ülésszakon bírálják el...

A harmadik ülésszak napirendjén
tudvalevően hat nagy szkéma szere
pelt, Háromról - Az egyház; Az öku.
ménizmus; A püspökök lelkipásztori
hivatala - már írtam. Annyit kell
csupán hozzátennem, hogy 'a püspö
kök lelkipásztori hivataláról szólö



szkémát a zsinat általánosságban el
fogadta, de amíkor november 4-én
megkezdték a szakaszonként való sza
vazást, a bevezetésre és a két első fe
jezetre 800-850 fenntartásos szava
zat esett. csak egyetlen fejezet, a har
madik kapta meg a szükséges kéthar
mad többséget. A szkémát így átdol
gozás végett visszaadták a bizottság
nak. Elintézése tehát a negyedik ülés
szakra vár.

A további három nagy szkéma a
laikus apostolkodásról, a kinyilatkoz
tatásról, illetve az egyház és a mai
világ kapcsolatáról szól.

A laikusok, azaz a katolikus vilá
giak apostolkodására vonatkozó szké
ma kifejti, hogy az apostoli szellem a
liturgiában való részvételben. az imá
ban és a bűnbánatban nyilatkozik meg
elsősorban. Az egyház megkívánja
híveitől, hogy segítsék a hierarchiát a
világ üdvözülésének szolgálatában. A
világtak apostolkodásának általában
legfőbb eszköze és módja a Krisztus
ról való átélt tanúságtétel az emberi
élet és tevékenység minden területén.
E területek közül elsőnek emeli ki a
szkéma a családot. A kinyilatkozta
tásból táplálkozó keresztény szellemi
ségnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy
a világban a dolgok helyes értékrend
je meg ne másulion. Feladatot ró a
szkéma ebben a tekJintetben a katóli
kus egyesületekre is, de ami ezeknek
formáit illeti, szabad kezet enged a
világiaknak, majd hangsűlyosan Joíje
lenti, hogy ami az egyik országban
célszerűnek bizonyulhat, járhatatlan
vagy helytelen lehet a másikban. Ja
vasolja a szkéma, hogya Szentszék
mellett létesüljön külön titkárság,
amely laikusokból: férfiakból és nők

ből állana, végül pedig ajánlja az
egész emberiségre fontos kérdésekben
a katolikusok együttműködését más
keresztényekkel és nem-keresztények
kel is, fel egészen a nemzetközi szer
vezetekig.

A szkémát a zsinaton eléggé szígo
rúan itélték meg. Sokan hiányolták,
hogy nem nyújt tanbeli megalapozást,
a tervezetet készítő bizottság azonban
méltán hivatkozhatott arra, hogy a
múlt évi 129 oldalas szöveget 20 oldal
ra kellett csökkentenie s a leglénye
gesebb dolvokat az egyházról szóló
szkémába kellett átvínníe. Többen ki
fogásolták, hogy a szkéma nem kap
csolta hozzá szervesen a laikusok apos-

tolságát Isten népének királyi pap
ságához és az egyház küldetéséhez. A
vita során rámutattak azokra a fe
szültségekre is, amelyek egyelőre fel
oldás nélkül maradtak. Feszültség
egyfelől a szabadság és a kezdeménye
zés között, amelyet a szkéma az im
már "nagykorúnak" tekintett világi
hívek számára követel, másfelől a hie
rarchiának -kijáró engedelmesség kö
zött, amit ugyanúgy hangsúlyoz. Emi
att többen kleríkaltzmussal is vádol
ták a szkémát. Bizonyos - mondották
-, hogy a püspöké az egyházban az
irányítás joga és feladata, ezt azonban
össze kell egyeztetni a laikus apostol
ság szükséges szabadságával. Eszköze
ennek nyilván a dialógus, amelyet ál
landósítani kell a hierarchia és a szel
lemileg kimagasló világí hívek között.

A szkémát semmiféle szavazásra
sem bocsátották, anélkül, hogy ma
gyarázatát adták volna ennek a iSZO
katlan eljárásnak. Hír szerínt maga
az előkészítő bizottság kérte, hogy a
javasolt módosítások alapján a ne
gyedik ülésszakra teljesen átdolgoz
hassa a szöveget.

A:: isteni kinyUatkoztatásTót szólö
szkérna, rnínt emlékezetes, már az el
ső ülésszakon heves pergőtűzbe ke
rült s nem is jutott tovább az álta
lános tárgyalásnál. mert a zsinat egy
szerű szótöbbséggel elvetette. XXIII.
János pápa lépett aikkor közbe s kü
lön vegyes-bizottságot küldött ki a
szkéma gyökeres átdolgozására. A
szkérna az eredeti címe szerínt fő

képpen "a 'kinyilatkoztatás két for
rását" kivánta megvilágftani, értve
rajtuk a szentírást és a szerithagyo
mányt. A központi kérdés így a két
forrás egymáshoz való viszonya lett
volna, a zsinati többség azonban arra
az álláspontra helyezkedett, hogy en
nek fejtegetése a különböző teológiai
irányzatokra tartozik, s amivel ma
gának a zsinatnak kell foglalkoznia,
az mindenekelőtt az isteni kinyilat
koztatás mivoltának és valóságának
tisztázása, ezt követően pedig elvi eJ
igazítások nyújtása a szentírástudo
mány számára. Kifogásolták ugyan
akkor a szkéma teljesen hitvédelmi
beállítottságát is, mondván, hogy az
egyháznak immár túl kell tennie ma
gát mínd a reformácíón, mind az el
lenreforrnácíón.



Most a ba.rma<lik ülésszeken előter

~tett S2JÖveg, amely ismételt átdol
goZások nyomán született meg, a ki
_yi1atkoztatást nem a szokásos mö
don határozza meg, vagyis nem úgy,
mint többé-kevésbbé egymással ösz
szekapcsolt olyan igazságok sorának
kinyilvánítását, amelyeknek egy ré
szét a magára hagyott emberi érte
lern' egyáltalán nem, más részét csak
nehezen ismerhetné föl. A kinyilat
koztatást a szkéma úgy fogja föl, mint
Isten működésének és szavának ál
landó és egyidejű párhuzamát. Szük
séges volt például Isten működése,

hogy az ember valóban megváltód
jék Jézus megtestesülése és halála út
ján, de éppúgy szükség volt Isten
szavára, hogy ilyen irányú rnűködé

sét egyáltalán megérthessük. A kinyi
latkoztatás eszerint Isten közléseinek
összessége önmagáról. Csúcsát és köz
pontját a kinyilatkoztatás Jézus Krisz
tusban érte el. Immár semmi további
és magasabb kinyilatkoztatás nem
várható, s ebben az értelemben a ki
nyilatkoztatás Jézus Krisztussal le is
zárult. Abban az értelemben viszont
folytatódik is, hogy az egyház minden
megszülető ember számára szakadat
lanul közvetíti. Az egyház így Isten
állandó kinyilatkoztatása. Alapítójá
nak akarata szerínt az egyház nem
lehet meg a szentírás nélkül, de for
eitva, a szentírás sem lehet meg az
egytház nélkül. Mint általában ige és
mű a kinyilatkoztatásban, ez a kettő is
összetartozik. Ebből az egységből kö
vetkezik, hogy bármilyen fontos az
egzegétíkus elemzés a szentírás sza
vainak értelmezésében, önmagában
még nem elegendő a tartalom kime
:rítéséhez. Szükség van az egyházában
működő Krisztus szellemi indításaira
is, hogy 'Isten irásba fektetett közlé
scit egyre znélyebben ragadhassuk
meg.

A szkéma azonban nemcsak elismeri
a szentírás-tudomány fontosságát, ha
nem buzditja és bátorítja is a vele
foglalkozókat. Annál szükségesebbnek
mondja ezt a bátorítást, mert hiszen
,.a püspökök jól tudják, hogy nem
egy teológus szenvedett már ama fe
szültségek miatt, amelyek az egyházi
tekintély iránti engedelmesség és tu
dósí kötelezettségei között támad
rrk". A 'szkéma szabad utat enged az
M. formatörténeti módszernek az
oszövetségt. s valarnelyest . tartózko-

dóbban az újsooveú;égi iratokra vo
natkozó kutatásban.. Hozzáfilzi, hogy
nem új teológiai "i&kolát", csupán út
tudományos szellemet kell látnunk
ebben. Sürgeti, hogy a papok tanul
mányozzák a szentírást s lehetőleg.

kísérjék f1igyelemmel a mai szeritírás
tudomány menetét is. Kivánja, hogy
a szentírásnak olyan rnodern fordítá
sai is készüljenek, amelyekből a nem
keresztények is megérthetik a keresz
tény tanítást, végül pedig ajánlja,
hogy az ilyen szentírás-kíadványok
munkálataiba vonjanak be nem-kato
likus egzegétákat is.

Az új szkéma-szöveg mcstant be
nyújtásakor két előadó is szerepelt. Az
egyik Franic spliti püspök, aki a te
ológiai bizottság :kisebbségének fenn
tartásait ismertette, a másik FloTit fi
renzei érsek, aki a többség nevében
a szöveg jóváhagyását kérte. A fel
szélalások is ebben a két irányban
mozogtak, A kisebbségi oldal főleg azt
az aggodalmát hangoztatta, hogy a
szöveg csökkenti a hagyomány jelen
tőségét, Ez a szkéma is a negyedik
üIésszakra :maradt.

*
Október 20-án kezdte meg a zsinat

a nevezetes 13. szkéma tárgyalását,
amelynek címe: Az egyház a mai vi
lágban. ltrthető érdeklődés előzte meg
míndenütb a szkérnát és annak zsinati
vi táját, hiszen olyan égető kérdések
is szönyegre kerültek itt, mint a béke
és a háború kérdése, az atomfegyve
rek, a nyomor és éhezés, a születés
szabályozás.

A szkéma 29 szövegoldalt és 50 ol
dalnyi függeléket tartalmaz. A tulaj
donképpeni szkéma négy fejezet,ből

áll és pedig: 1. Az ember csodálatos
hivatása (kapcsolatok a világ problé
mái és a természetfölötti rend között);
2. Az egyház az Isten és az emberek
szolgálatában; 3. A keresztények ma
gatartása abban a l)ilágban, amelyben
élnek: 4. Korunk l~resztényeinek fő

feladatai. A függelék öt fejezetre osz
lik: 1. Az emberi személy méltósága;
2. A házasság és a család; 3. A l:ul
tura előmozditása;4. Gazdasági és szo
ci.áli~ élet: 5. A népek közössége és a
~)éke~

A szkéma .mindenekelőtt leszögezi,
hogy bár az egyház nem ebből a vi
lágból való, benne él ebben a világ
ban, szükségszerü tehát, hogy sokféle



kapcsolatot tartson fenn vele. A püs
pökök feladata, hogy hirdessék az
evangélíumot mínden embernek, ösz
szegyűjtsek a hiveket a szerétet egy
ségében, az imának és hálaadásnak
közösségében, tanítsák őket míndan
:aak megtartására, amit Krisztus előírt.

A püspököknek az evangéliumban
megielölt utakon és módokon kell ala
lútaniok kapcsolataikat a földi hatal
makkal, ügyelve azokra a feltételek
re, amelyek mellett az egyház teljesít
heti lényeges küldetését, E feltételek
közé tartozik a vallásszabadság. Az
időlegest el kell választaní az időn

*úlitól. Éppen ezért a földi ügyeket
mindenkor a hit és erkölcs szem
pontjából rnérlegeljék a püspökök, és
csak főpásztort tisztségükből folyóan
avatkozzanak bele a földi ügyekbe,
semmíképp sem azért tehát, hogy ural
mat próbáljanak gyakorolni. Semmi
eem idegen az egyház előtt vagy kö
zömbös számára, ami jó vagy igaz.
Az egyház segíti a világot tanításával
és példájával. Legfőbb törvénye és
erőssége a szeretet, amely életet ad és
szabályozza az összes törvényeket és
erényeket. A hívek ne várják a püs
pököktől. hogy azok állapítsák meg
magatartásuk Inntos szabályait mín
den esetben. A hierarchia szerepe csu
pán az, hogy megformulázza az elve
ket és alakítsa a lelkiismereteket.

Isten azt akarja, hogy az emberek
aecsak mint egyének éljenek, hanem
az üdvösség üzenetet tanúsítva és an
nak szellemét sugározva foglaljanak
helyet rnindazokban a közösségekben,
amelyeknek részét teszik. Családi éle
tii'k és szocíálís magatartásuk fejezze
ki Krisztus jelenlétét. Mínthogy a sze
retet a keresztény hívő számára a
l~g;föbb törvény, fel kell ismernie a
felebarátot minden emberben, akit se
gíteni is tartozík, ha ez akár lelki,
a'cár anyagi szükséget szanved. Ez a
szerétet kell, hegy ÖS?WnöZ7.őn ben
nünket erőink egyesítésére is abból a
céltól, hogy előbbre ,";g:,ük az embe
rek és népek javát. 1\ kercsztóny em
ber legyen tudatában Ieladatainak és
kötelességeinek az evilági dolgok te
kintetében is. Hwsscn c::.',[1, ho;;y má
sok is tudatára éorcdier-e'c Ilyen ter
mészetű kötelezettségüknek. Vegyen
részt azoknak az intézményeknek
rnunkájában, amelyek kulturálís. s2O
cíálís és polgári síkon az inség ellen
küzdenek, vegye ki részét tehetsége

szerínt a tudomány és a technika fej
lesztéséből. és mindezt cselekedve
tartsa szem előtt, !hogy egykoron .majd
számadást kell adnia Istennek. Hang
súlyosan kiemeli a szkéma, hogy a
keresztények, míután Krísztust kell
meglátntok testvéreikbem, nem nyu
godhatnak meg a bőségben, amig any
nyi ember szenved nyomort és éhsé
get.

Behatóan foglalkozik a szkérna a
dialógussal és annak feltételeível. Pár
beszédet kell kezdeni az összes jóaka
ratú emberekkel, hegy kölcsönösen
megismerjük egymást és felisma-jiik
testvéri közösségünket. Együtt is kell
dolgozni velük mindazokban az ese
tekben, amikor a keresztény -okosság
megengedi. Éppen ezért ne ragaszkod
jék az egyház evilági jellegű saját
intézményekhez abban az esetben, ha
lehetséges együttműködníe másokkal
a keresztény. elvek vagy a természe
tes erkölcs alapján, feltéve természe
tesen, hogy a vallásszabadság bizto
sitva van. Amennyíben mégis szüksé
gesek saját katolikus intézmények,
azokban valósuljon meg az ;i:gazi sze
rétet szelleme és a nyitottság másOlk
felé. Tartsák kötelességüknek a Ire
rcsztények, hogy közreműködíenek a
modern nemzetközt mtézmények rnun
kájában, akár egyénileg, akár cso
portban. de rnindenkor a szolgálat
szándékával. hogy, általánossá váljék
a testvériség és az igazságosság lel
külete.

A függelékben szó esik mindenek
előtt az emberi személy méltóságáról.
Ezt a méltóságot el kell ismerni faji,
nemi vagy szociális megkülönböztetés
nélkül. Nem elégséges azonban a tisz
tán elméleti elismerés, szükséses, hogy
sz a gyakorlatban is érvényesüljön.
Igaz, hogy sok mínden történt már
az emberi méltóság megvédésa érde
kében, de "annak n'l.ég bőven teen
dők, hogy a mai élet körülményei kö
zött bíztosítva legyen mindenütt en
nek a méltóságnak tiszteletben tar
tása.

A házasségnak nem egyedül gyer
m ~kek világra hozása a célja, ezek ne
vclése, és az. hogy Ll házastársak kől

csonösen tárroaassák egymást. de a
család tagjainak mcgszcntelése és a
keresztény szellren kiárasztása a kör
nyezetre is. A házasság olyan szere
teten alapszik, amely magával hozza
fl f<'lbCY!ltl'oaté't!?psiig0t. A házasság
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természeténél fogva gyermekek világ
rahozására és nevelésére van rendel
ve, ez a világrahozás azonban nincs
alávetve vak ösztönnek. Kell, hogy a
házastársak teljes tudatában legyenek
szülőí felelősségüknek a keresztény
elvek világánál. Az egyház ismeri azo
kat a nehéz helyzeteket, amelyekbe
azok a házastársak kerülhetnek. akik
Isten törvényét tisztelve akarják sza
bályozni a születéseket. Az egyház
nem tehet mást. mint elébük állítja
Isten törvényét, ugyanakkor azonban
ösztönzi azokat a tudományos vizsgá
Iódásokat, amelyek reményt adnak
gyakorlati megoldásokra.

A világot tökéletesítve az ember Is
ten parancsát követi, aki az embert
a személy méltóságára emelte s ezzel
minden hatalmat megadott neki a föl
dön. Nem kétséges, hogy 3Z értékek
hierarchiájában a szellemi értékeké az
első hely, adódnak azonban konkrét
körűlmények, amikor elsősorban az
anyagi követelményeket kell kielégí
teni. A kultura igazi haladása nem
képzelhető el az egyének és intézmé
nyek olyan dialógusa nélkül, amely
egymás tiszteletén alapszik. Amikor
az egyház a maga hivatását teljesíti,
egyben kulturális funkciót is végez,
mint azt az általa sugalmazott és se
gített művészí, tudományos és egyéb
alkotások nagy száma mutatja.

A gazdasági fejlődésnek az ember
ellenőrzése alatt kell maradnia. Szük
séges, hogya gazdasági haladás meg
különböztetés nélkül minden ember
javára szolgálion. Az egyház nem vi
seltet semmiféle előszeretettel ilyen
vagy olyan gazdasági rendszer irányá
ban. Csak amellett emel szót, hogy
küszöböljenek ki minden gazdasági és
szociális különbözőséget, amely el
lentmondásban van a szociális igaz
ságossággal és az emberi nem egysé
gével. A munkásoknak részesülniök
kell munkájuk gyümölcséből, el kell
ismerni róluk, hogy társak a rnunká
ban, mint ahogy ez személyekhez il
lik. A gazdasági fejlődésnek együtt
kell haladnia a népek kulturális fej
lődésével. A fejlődésben elmaradt
nemzeteknek meg kell kapniok mind
azt, ami hozzásegíti őket fejlődésük

höz. Minthogy az emberiség egyetlen
családot képez, a haladottabb népek
nek kötelességük segíteni a szegé
nyebb országokat. A fejlődésben levő

népek segítése súlyos kötelesség, amit
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az igazságosság és a szerétet ír elő.

A demográfiai problémák megoldása
célirányos nemzetközi együttműködést

követel. Az egyház álláspontja mm
denesetre az, hogy olyan megoldáso
kat, amelyek ellentétesek Isten törvé
nyével, el kell ejteni.

A béke szoros összefüggésben van a
népek függetlenségével. Napjainkban
már föltétlenül szükségesek a nemzet
közi intézmények, főleg azok, amelyek
nek az a céljuk. hogy összhangot te
remtsenek a népek között. A katoli
kusok részvételét az egyház nélkülöz
hetetlennek és sürgősnek tekinti ezen
a téren, rnert nekik konkrét módon
meg kell nyílvánítaníok a keresztény
hit parancsait. Az igazi békének a né
pek közti barátságra és a kölcsönös
tiszteletre kell támaszkodnia, nem a
hatalmi erők egyensúlyára. A népek
között az ellentéteket békésen kell
megoldani. Védekező háború Joscs le
het, de az ellenőrizhetetlen hatású
fegyverek, főleg az atomfegyverek
használatát abszolút módon meg kell
tiltani, mert itt már nincsenek arány
ban az okozott rosszak azokkal- a ja
vakkal, amelyeket meg akarnának vé
deni. A katolikusok kötelesek táma
gatní rníndazokat a nemzetközi intéz
ményeket, amelyek a háború okainak
kiküszöbölésére és a fegyverkezési
verseny megállítására törekednek.
Nem szabad kímélni semmi erőfeszí

tést, semmi áldozatot, hogy az embe
riség eljusson az igazi békéhez.

Záró részében leszögezi a szkéma,
hogy a katolikusoknak együtt kell mű
ködniök a közjó érdekében az összes
emberekkel: a nem-katolikus keresz
tényekkel s míndazokkal, akik hisz
nek Istenben, de mindazokkal a nem
hívőkkel is, akik az emberiség javát
keresik. Azok irányában pedig, akik
ellenségesek az egyházzal, imához kell
folyamodni a megbocsátás szellemé
ben.

Cento bíboros, aki az előkészítő bi
zottság nevében beszélt, "remegve és
félve" nyújtotta be a szkémát, mert
- mínt mondotta - az egyház törté
netében először néz szembe egyetemes
zsinat ilyen természetű átfogó kérdés
tömeggel. A konzervatívok, élükön
Rujfiní bíborossal. kifogásolták, hogy
a szkéma egyoldalúan túl nagy súlyt
helyez az egyház humanitárius külde
tésére. A haladó szárny egyes képvi
selői szerint viszont éppen a társa-



daJmi és szociális problémákat kezeli
elégtelenül. Heenan westminsteri ér
sek "egyenesen nevetségesnek" talál
ta, ha a zsinat, amely annyi időt for
dított teológiai vitákra, most olyan
problémákat, mint az atomhábotrú és
az éhség a világban, ilyen felületesen
kívánna tárgyalni, mert a jelen szö..
veg éppen ezekben a pontokban "ho
mályos és !kétértelmű". Charue belga
püspök a szkémát "koraszülöttnek"
mondta, amelynek, hogy életképes le
gyen, egészen más formát kell kap
nia Csidimbo guineai érsek kifogá
solta, hogy Afrika súlyos problémái
ról amilyeneket a gyarmatosítás új
m&1jai és a faji megkülönböztetés ve
tettek fel, egyetlen szó sem esik a
szkérnában. Többen azért támadták oa
szkémát, mert bár a szocializmus ter
jedőben van az egész világon, különö
sen pedig a fejlődésben levő földré
szeken, az előterjesztett szöveg egyál
talán nem érinti a szocializálódás té
nyét és jelentőségét, kapcsolatban az
ember társadalmi hivatásával.

A zsinat október 23-án 1579 szava
zattal 296 ellenében fogadta el tárgya
lási alapnak a szkérnát, majd sorjá
ban megvitatta egyes fejezeteit· is.
Olyan nagy számban hangzottak el
azonban módosító javaslatok, hogy a
negyedik ülésszakban a szkéma csak
egészen új szövegben kerülhet a zsi
nat elé.

*
A 13. szkéma vítájával kapcsolatban

a negyedik fejezet második szakasza
váltotta ki eddíg a nyilvánosság ré
széről a legnagyobb figyelmet. Ennek
a szakasznak egyik témája, a házasság
és a család, az utolsó évtizedekben a
katolikus morálteológía középpontjába
került. Oka az a tény, hogy a házas
ság és a család a technikailag meg
határozott kulturvtlágban komoly vál
ságon megy át. A szakembereken kí
vül a katolikus sajtóban is heves
polémiáik folytak erről, amelyekbe a
római Kúria is többször beleszólt.

A szakasz szövege első olvasásra
igen elvont teológiai fejtegetésnek tű

nik fel a házasság értelméről és cél
járól, annál gyakorlatibbak azonban
a belőle levonható következtetések. A
hagyományos iskola, amelyet Ottat'i
ani. Browne, Ruffitli bíborosok és több
spanyol meg olasz püspök képviselt,
továbbra is amellett van, hogy a há
zasságnak al apjában egyedűli célja

gyermekek világrahoZl1sa. A:z új teolé
gíaí iráJny viszont, amelyet a többség
magáénak vall, míndenekelött a há
zastársak szeretet-közösségét kívánja
a házasság értelméül és céljául elfo
gadtatní, ehhez kapcsolva hozzá gyer
mekek vflágrahozását is. Ezzel a szán
dékkal szólaltak fel a zsinaton Legef',
Suenens, Alfrink 'bíborosok és nagy
meglepetésként Maximos melchita pat
ríacha, Az eltérő morálteológiai alap
elvek eltérő állásfoglalásra adnak mó
dot a születésszabályozás, illetve a fo
gamzásgátlás kérdésében is. Bár a
zsinat eredetileg nem óhajtotta ennek
a kérdésnek semmiféle részletes tár
gyalását -, annál kevésbbé, mert Pál
pápa már előtte kijelentette, hogy kü
lön bizottságet állít össze a kérdés
megvizsgálására -, a felszólalók is
mételten 'kiterjeszkedtek rá.

Lege r bíboros abból indult ki, hogy
ma már mélyen vallásos házasok sem
találnak kielégitő választ házassági
problémáikra, s maguk a gyóntatók
is bizonytalanságban vannak afelől,

hogy mit mondhatnak és rodt kell
mondaniok nekik. Nézete szerínt újból
alaposan ki kell dolgozni a házasság
teológiáját, mert az eddigi eligazítá
sok nyilvánvalóan nem elégségesek.
Fel kell ismerni, hogy az egyház az
elmúlt századok egyes hangadó teolö
gusainak befolyása alatt az emberi
szerelmct túl negatív és pesszimista
módon ítélte meg. Ma tehát oda kell
hatnunk - jelentette ki a bíboros -,
hogya házassági szerelmct a házasság
igazi céljának tekintsük, olyasvalami
nek, ami önmagában jó, s ebből ere
dően saját követeléseket és törvénye
ket támaszt. Állást kell foglalnunk
amellett, hogy a házassági életnek
célja a házastársak szeretet-közössé
gének előmozdítása is. nem csupán
gyermekek vílágrahívása. olyan sze
retet-közösség előmozditása, amely at
tól függetlenül is megállja helyét. Je
lenlegi szövegében a szkéma még túl
aggályoskodó, holott a zsinatnak nyil
tan és félelem nélkül ki kell monda
nia, hogy a házasság rrundkét célja
önmagában is Jó és szerit.

Suenens bíboros hangoztatta, hogy
ha az egyház ma figyelembe veszi a
túlnépesedés problémáját. ez koránt
sem valami erkölcsi lazaság jele. Szem
be kell nézni azzal a kérdéssel, vajon
il .,.klasszikus tanítás". értve ezen azt
a tanítást. arnoly teológiai kéziköny-
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vekben található, kellőképpen szá
mol-e az új biológiai és pszichológiai
felismerésekkel ? "Nincs jogunk arra,
hogy hallgassunk - tette hozzá a bí
boros. - A lelkek üdvéről. családja
ink és a világ üdvéről van szó. Hall
gassunk a Szentlélekre és fogadjuk el
az egesz Lgazságot, amelyet sugall ne
künk, emlékezve az Úl' szavaíra: az
igazság, a természetes és a természet
fölötti, a teljes és az élő igazság, csak
ez tehet szabaddá rnínket!'

Maximos patriarcha a születéssza
bályozás kérdésével kapcsolatban a
katolikus lelkiismeret súlyos válságát
állapította meg. rnert kétségbevonha
tatlan tény, hogy hasadás keletkezett
az egyház hivatalos tanítása és a ke
resztény családok túlnyomó többsé
gének ellentétes gyakorlata közott. Na
gyon sok keresztény hívő csupán azért
tartja távol magát a szentségektől,

mert az elébük adott erkölcsi paran
csok és a normális házasélet nem fér
nek össze egymással. Ne feledjük 
mondta Maximcs -, hogy a túlnépe
sedés egyes országokban milliókat kár
hoztat embertelen és reménytelen
nyomorúságra, nyilatkozzék tehát a
zsinat, valóban kívánja-e Isten ezt a
nyomasztó és természetellenes helyze
tet? Kötelességének érzi annak a kér
désnek felvetését, vajo:'! szabad-e kü
lön-külön a házassági aktusok tisztán
külsöleges, biológtal korrektséget nyil
vánítani az egyetlen morális kritéri
umnak, függetlenül a házasság és a
család általános erkölcsi légkörétől.

Alfrink bíboros előbb arra mutatott
rá, hogy azok a házastársak. akik meg
akarjálc őrizni a biológiai célkitűzést,

nagyon gyakran szembekerülnek a
már élő ás a jövendó gyermekek kellő

színvonalú nevelésének emberi köte
Iességével, majd egyetlen megoldás
iként annak megengedését sürgette,
hogy a felelősségük tudatában levő

szülők egyes esetekben elejét vehessék
a fogarnzásnak.

Itt említern meg, hogy különböző

földrészekről és országokból való 152
katolikus világi, köztük neves orvos
professzorok, pszichológusok. szocíoló
gusok és jogászo:: együttes levélben
fordultak a pápához és zslnathoz, kér
ve őket, hogy mielőbb vigyék dűlőre

ezt a kérdést. s egyben ~elajfu11ották

közreműködésüket a megoldást célzó
kutatásokban.

*

A kisebb szkémák, a csupán i.rány
el veket tartalmazó "propozíciók",
mondhatní, mind az utolsó két hétre
maradtak. GyorsÍt.att tárgyalásuk nerw.
keltett küiönösebb érdeklődést, Közü
lük csupán egyet; a keleti katoli1cus
egyházakra vonatkozót tárgyalta le É5
hagyta jóvá 2110 szavazattal 14 elle
nében a zsinat. Utána a pápa dekré
tum formájában ki is hirdette,

Azokról a Keleten működő kis egy
házakról van ebben szó, amelyek R&
mával közösségben élnek. Képviselőik.

dícséretes buzgósággal vették }'.j ré
szüket a zsinat munkájából és jelen
tős szerepük volt abban. hogy a zsinat
nem egy kérdésben felül tudott emel
kedni a latin partíkularizmuson, Ér
dekes, hogy éppen ők támadták a leg
hevesebben ezt a szkémát, A zsinat
hajlandó is lett volna elvetésére. An
nál nagyobb meglepefésül szolgált,
hogy a vita végén maguk a keletiek:
kérték annak elfogadását. Ellenkezé....
sük így nyilván taktikából történt:
meg akarták akadályozni, hogy esetleg
még kevesebbet kapjanak. Sikerült
míndonesetre elismertetniök, hogy •
keleti egyházak a katolikus egyház
egyetemességet jelképezik és bizonyít
ják, ők őrzi:.. a katolicizmusban az an
tik Kelet gondolatvitágát és szellemi
ségét, Erre hivatkozva sürgették a zsi
nattói saját életük és intézményes
hagyományaik tiszteletben tartását,
amivel a nyugati püspökök egyet Íli
értettek.

Két lehetséges túlzást kellett elke
rülni s a szkérna szel-encsésen meg ili
Ielelt ennek a követelménynek. Ki
mondja, hogy a patriarchátus valóban
ősi intézmény, amelyet már az elsi
ökuméníkus zsinat szentesített. Mint
hogy törtenetileg többé-kevésbbé az
apostoli székekhez kapcsolódnak, he-
lyes azokat továbbra is megtartani.
tMellesleg megjegyezve annál is ín
kább, mert az elszakadt ortodox egy
házak esetleges egyesülése Rómával
csupán akként jöhet létre, hogy vissza
áll a kozösség a nyugati pápai patrí
arcbátus és a keleti patriarchátusok
kőzött, a kormányzás autonómiájának
olyan formájában. amelyet nem lehet
előre rneghatározní.) Viszont, ha a pat
riarchális szerkezet szükséges is az
egyház [obblétéhez, vagy [ólétéhez,
mégsem testi annak lényeget, Nem tá
maszkodik isteni jogra, s bár "apos
toli" székekről beszélünk. E'Z sem je-



lenti azt, míntha valamennyi patrtar
eJ:1átus az ~postoli időkre nyúlnék
VlSSZU. Elkerülte a szkéma az archaiz
mus veszélyét is, ami akkor követke
zett volna be, ha némelyek kívánságá
nak eleget otéve felsorolja az egyház
által elismert patriarchátusokat. Azok
az apostoli székek ugyanis, amelyeket
a niceai zsinat ilyenek gyanánt meg
jelölt, nem szükségszerűen változha
tatlan jogúak az egyházban, már csak
azért sem, mert egyes patriarchális
székeknek ma is több birtokosuk van.
Javasolták a szkéma tárgyalásakor új
patriarchátusok ~elállítását Nyugaton,
ez azonban megint csak archaizmus
lenne, mert a püspöki konferenciák a
tervezet értelmében széleskörű hatal
mat nyernek, s ez az autonómía sok
kal inkább megfelel a nyugati szük
ségleteknek. Több joggal merült fel
az a kérdés, hogy nem tennék-e he
lyesen a keleti katolikus egyházak,
ha ők maguk is bizonyos korszerűsö

dést hajtananak végre, rnert hogy ők

is reformokra szorulnak, aligha kétsé
ges.

A pápa elnökölt november 6-án a
zsínatban, amikor az egyház missziós
tevékenységére vonatkozó propozíció
került tárgyalásra. Ki is fejezte azt az
óhaját, hogy hagyják jóvá a szöveget.
Az előterjesztést "dkséretes kezdemé
nyezésnek" ismerték el a hozzászólók,
de a .,nagyok" Bea, Alfrínk, Suenens és
Frings bíborosok egymásután utasítot
ták el, az utóbbi nem kevesebb, mint
600 püspök nevében. Sok míssziós püs
pök is ellene fordult. A vita befeje
zése után a zsinat jóval több, mínt
kétharmad többséggel vetette el a
szkémát. 1601 szavazattal 311 ellen.
A bizottság azzal az utasítással kapta
vissza az előterjesztést, hogy erről a
nagyfontosságú kérdésről a negyedik
ülésszalera igazi szkérnát készítsen.

A koordinációs bizottság elvben el
utasította, hogy külön szkémát szen
teljenek a papoknak. A zsinati bizott
ság így A papi élet és szolgálat cím
mel csak néhány javaslatot állíthatott
össze. A tárgyaláson felszólalók kivé
tel nélkül elégtelennek és közhelyes
nek nyilvánították az előterjesztést és
egy igazi szkéma szükségét hangoz
tatták. A szöveget 1199 szavazattal 930
ellenében el is utasították.

A szerzetesi élet korszerü megújítá
.sára vonatkozó rö~'id szkémát igen
szlgcrú krítíkával illették, tárgyalási

alapul azonban 1155 szavazattal 822
ellenében mégis elfogadták. Figyelem
reméltó. hogy a legfőbb rendfőnökök

közül 43 a szöveg elutasítását java
solta. A részletes tárgyalás után a
szkéma nem kapta meg a kétharmag
többséget. Ez is visszakerűlt tehát eo
bizottsághoz.

A szemináriumi papképzésre vonat
koz6 propozíciót a zsinat általános
ságban és részleteiben is megszavazta.
A szakaszonként való szavazáskor a
legtöbb fenntartásos szavazat 319 volt.
Ugyancsak elfogadták általánosságban
és részleteiben is a katolikus nevelés
ről szóló rövid szkémát. A fenntartá
sos s9vazatok maximuma 280 volt.

A rövid szkémák közül a legélén
kebb figyelmet a házasság szentségé
ről szóló keltette. Ez a propozíció a
megkereszteltek köztí vegyes házassá
gok fegyel:mének lényeges enyhítését
célozta. Legfontosabb javaslata hogy
indokolt esetben a püspök akkor is
felmentést adhasson a házasságkötés
kánonjogi formája alól, ha csupán a
katolikus fél ígérí meg, hogy igye
kezni fog gyermekeit katolikus hitben
nevelni. Gyakorlatilag ez annyit je
lent, hogy ilyen felmentés birtokába
a katolikus fél a házasságot nem-kato
likus keresztény lelkész előtt is érvé
nyesen megköthetne. Másik fontos ja
vaslata a szkémának, hogy töröljék a
kiközösítést azok irányában, akik nem
katolikus lelkész előtt kelnek egybe.
Ezt a szkémát, amely a két utolsó ülé
sen került a zsinat elé, már nem tud
ták szavazásra vinni. Mínthogy azon
ban az itt tárgyalt kérdések rendezé
sét lelkipásztori okokból és az ökumé
nizmus szempontjából is rendkívül
sürgősnek ítélték, a zsinat 1592 szava
zattal 427 ellenében azt az óhaját 
innen e propozíció "votum" megjelö
lése - fejezte ki, hogy a pána míelőbb

"motu proprió"-ban vizsgálja fölül a
vegyesházasságokra vonatkozó eddigi
rendelkezéseket.

*

A harmadik ülésszak tényleges rnun
kájának ilyen áttekintése után válasz
ra vár még az a kérdés, hogy mit ta
lálhatunk benne pozitívumnak és mit
negatívumnak. Ahhoz, hogy tárgyila
gos véleményt formálhassunk erről,

ismernünk kell a tárgyalások menetét
és a kísérő jelenségeket iso
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A KIS ÚT
Neveljem-e gyermekeimet alamizsndlkodásT4? Az általános jólét emelke

désével és a "társadalmi biztonság" megval6sultával lesz-e még értelme annak
a jótékonyságnak, amelyet 4 keresztény erkölcstan kötelességként hirdet?

E problémával már egy jó évszá
zada találkoztak a népjóléti törvény
hozást szorgalmazó francia katolikus
politikusok. Vezérük, ATmand de Me
lun (t 1877) el is panaszolta, hogy par
lamenti munkáját az egyéni jótékony
kodás lehetetlenné tételével vádolta
meg a katolikus közvélemény. Kortár
sai tehát nem vették fontolóra az üd
vözítő szavát: "A lélek az, ami éltet;
a test mít sem használ" (Ján. 6, 63).
A keresztény alamizsnálkodás erénye
ugyanis - hasonlattal szólva - épp
úgy testből és lélekből áll, mint az
ember maga. Az alamizsnálkodás "tes
te" vagyis gyakortásának formái mu
landóak, Szétporladhatnak a történel
mi változandóság hullámverésében. A
,.lélek" azonban vagyis a formákat
éltető szellemiség tovább élhet. sőt

élni van hivatva egészen a történelem
végéig. Akkor, a nagy számonkérés
napján az ,.eleveneket és holtakat"
ítélő Istenember az irgalmasság csele
kedeteinek számonkéréséhez kapcsolva
mondja ki jutalmazó vagy megtorló
ítéletét (Máté. 25, 31-46). Ennek tu
datában a gazdaságtörténet minden
korszakalkotó fordulója után újra
meg újra keresnünk kell a keresztény
alamizsnálkodás korszerü módjait.
Azokat a lehetőségeket, amelyek sze
rint a magunkét-osztogató szeretet
evangéliumi elvei változatlanul tovább
érvényesülhetnek nemcsak rászoruló
embertársaink javára, hanem a saját
lelkiségünk értékbeli és érdembeli
gyarapodására is. Meg lehetünk győ

ződve. hogy az adakozó jóindulat bi
zonyos formákban minddg időszerű

. marad. Ily értelemben igaz Jézus sza
va: ,.Szegények mindenkor lesznek ve
letek" ~~láté 26, 11).

Atmenetileg mindenesetre szükséges
lehet a hagyományos értelemben vett,
de különleges okokból adódó, rejtett
szegénység felderítése. Az átlaghoz
igazodó jóléti politika - legalább
ideig-óráig - számításon kívül szekta
hagyni. Irányában főleg az egyházköz
ségi kari tász számára kínálköznak szép
feladatok, például a sokgyermekes
családok gondjainak könnyítésével.

Mevoldásukat lehetőségel szerint kell
támogatní az egyes keresztény ember
nek, anyagiakkal és közremüködéssel.
Országos arányokban a legjobb gaz
dasági tervezés végrehajtását is meg
zavarhatják váratlan természeti ka
tasztrófák: földrengések. árvizek, az
időjárás rendellenességei, hirtelen tá
madó járványok vagy élelmiszernövé
nyeink váratlanul megjelenő tömeges
kártevői. A segítő tennivalókban a ke
resztény lelkiségnek nem szabad csü
törtököt mondanía. Sőt olykor világ
rnéretekben kell Krisztus titokzatos
testének együtt szenvedníe a nyomor
gó embertestvérekkel. A nagy XXIII.
János pápa nem egyszer szólította a
kereszténységet - és minden jóaka
ratú embert - a fejlődésben vissza
maradt országok megsegítésére. A ter
melés fokozása ily körülmények kö
zött valóságos erkölcsi kötelességgé
válik,

Mindezt elég csak említenünk, hogy
az együttesen gyakorolt irgalmasság.
és anyagi áldozatvállalás távlatait
megsejtessük. Fontosabb azonban a
pillanatnyi gyakorlat és a keresztény
szüló nevelőfeladatai számára feltárni
azokat az ú takat, amelyek míndenna
pi életünkben nyitva állanak a [óté
konyság keresztény elveinek megvaló
sítására, - mégpedig a saját vagyon
nélküli ifjúság számára is.

Az első ilyen elvet keresztény őse

ink a Szentírás latin fordítása nyo
mán í,gy fogalmazták: "Quod superest
date eleernosynam" ("A felesleget ad
játok alamizsnába!" Luk. ll, 41)..
Pascal 1656-ban maró gúnnyal szólt
korának jogászi szellemű erkölestudó
sadról, mert kimutatták, hogy a pénz
ből még királyoknak is aligha van fe
Ieslegük, és így vézna elméletté sová
nyították a jótékonyság parancsát. Ám
legyen igazuk! Az embernek akkor is
marad még egy csomó nem-pénzbelí
fölös kincse. Bőkezűen osztogathatja.
mégpedig az elszegényedés veszélye'
nélkül. Műveltségünk, jókedvünk, op
timízrnusunk, lelkesedésünk kincsei,
ha megvannak. mindíg fölösen van
nak. Másokkal megosztva sem marad



kevesebb belőlük. Akinek viszont hí
ányzanak, egész Jelkével éhezik és
szomíazík rájuk; jobban, mínt az út
féld koldús a kalapjába hullatott fil
lérekre. Hány derék orvos van, akit
méltán szeretnek betegei, mert a ta
nácsokon és a recepteken kívül való
sággal "optimizmus-injekciót" is kap
nak tőle nundenegyes találkozáskor!
A fogyatkozás nélkül továbbtördelhe
tő kenyerek krisztusi csodája ismét
lődik meg ilyenkor. vagy Elizeus pró
féta olaja, amely szakadatlanul ömlik
a korsóból. míg csak üres edény akad,
hogy befogadja (Kir. IV. 4, 3-6). Van
ember, aki élményeket gyűjt. például
úti, irodalmi, művészetí benyomáso
kat. hogy legyen mit megosztania má
sokkal, és így színessé tehesse elszur
kulő, elszegényedő életüket. Krisztus
bíztatását alkalmazza így magára:
"Készítsetek magatoknak ki nem ürü
ló erszényeket !" (Luk. 12, 33).

Alamizsnát azonban nemcsak a fe
leslegből kell adnunk. hanem a nél
külözhető szükségesből is. Jézus meg
dícséri az özvegyasszonyt, mert "min
dent odaadott, ami szegénységétől telt"
(Luk. 21, 4). Mi is áldozhatunk rászo
ruló embertársainknak például az
időnkből. ámbár soha sincs elegünk
belőle. Aldozhatunk a türelmünkből

is noha Időnkínt nagyon fogytán van;
vagy a nyugalmunkból. amelyet csak
üggyel-bajjal sikerült egy időre biz
tosítanunk magunknak. Ilyenkor az
életünk zavartalauságát csorbítjuk
meg mások miatt, és Jézus szavára
gondolhatunk: "Senkinek sincs na
gyobb szeretete, mínt aki életét adja
barátaiért" (Ján. 15, 13).

A jótékonyság evangéliumi irányel
ve továbbá az adakozás titkossága. A
segítő szeretet nem látványosság: "Aki
alamizsnát oszt, tegye egyszerűség

ben" (Róm. 12, 8). Jótettünk maradjon
rejtve az emberi elismerés elől, sőt a
safát öntetszelgő tekintetünk se legyen
rajta: "Ne tudja a balkezed. hogy mít
cselekszik a jobb !" (Máté 6, 3). Szok
tassuk rá gyermekeinket, hogy ne fi
gyeljék azok örömét, akiknek megle
petést készítettek! Magunk pedig ne
feledjük, hogy az a legpompásabban
rejtett jótékonyság, ha igyekszünk mí
nél kevésbé a mások terhére lenni.
Méltó hozzá az ellentéte is: jó képet
vágni, ha mások vannak a mi ter
hünlkre. Nem 'kell ugyan félnünk, hogy
Ali-Baba negyven rablója kilép az

Ezeregy-éjszaka meséiből, de egy~
ádáz időrabló mégiscsak beront az éle
tünkbe, rendszerint a legalkalmatla
nabb órában. Az élet művészetéhez

tartozik, hogy bántó idegeskedés nél-o
kul barátsagesan bocsássuk őket út
jukra, ha okvetlenül szabadulnunk
kell tőlük. Ha pedig nincs módunk
rá, változtassuk erénnyé a kényszerű

séget, és legyünk adakozóari nagylel
kűek. Kapjanak az alkalmaUankodók
ió szóban, udvariasságban és szere
tetben sokkal többet annál, amit tő

lünk elraboltak. így váltjUik valóra
üdvözítőnk íntelmét: "Ha elveszik
köpenyedet. add oda köntösödet is!"
(Luk. 6. 29).

Az exisztencialista Sartre szerínt az
istenszeretet ellensége az emberszere
tésnek. Ha egy emberhez közelebb
húzódnánk. anert fázunk a világ ki
etlen hidegében, az Isten válaszfal
ként közérik furakodik. "Szeretni csak
Isten ellen lehet." Ez a gondolkodás
teljesen félreismeri a keresztény is
tenszeretet pszíehológíáját. Ahogy a
lángot a mécsesbe öntött olaj táplál
ja, úgy tartja ébren bennünk az Isten
iránt való szerétet lángját az ernber
társakra árasztott jóindulat. "Aki lát
ja. hogy testvére szükséget szenved,
de mégis elzárja előle szívét, hogyan
él abban Isten szeretete?" (Ján. I. 3,
17). A szív megnyitását érdeklődésnek,

megértésnek, gyöngédségnek nevez
zük. Ez a jótékonyság leglelke.

De még nem az egész. A mécses a
krísztusí ellenségszeretés tüzénél lob
ban lángra. Annál a tűznél. amely nem
sajnálja melegét olyanoktól sem, akik
nem akarnak közelhúzódní hozzá. A
rosszindulat jóval-viszonzása a ke
resztény jótékonyság csúcsteljesítmé
nye. "Ha csak jótevóitekkel tesztek
jót, mi hálát érdemeltek?" (Luk 6,
3::$) Igaz, életük folyamán kevesen
kerülnek olyan helyzetbe, hogy egy
kori ellenségeiknek anyagi támoga
tást adhassanak. A lelki alamizsna
kis útja azonban mindenkinek járha
tó: imádkozhat támadóiért és rágal
mazóiért (Máté 5, 44). És ez egyálta
lán nem puszta "evangéliumi tanács",
hanem tőrvény az Újszövetségben. AId
tehát másokat keresztény lelkiségre
nevel, ezt mindenképpen gyakoroltat
nia kell velüle

Medvigy Mihály
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NAPLÓ
A DIALÓGUS ÚTJÁN. Minden újabb esztendő kezdetén az emberek csupa

szépet és jót mondanak egymásnak. Társadalmi szokás ez, de a hagyományos
szólamok mögött mégis valami nagyon lényeges felismerés húzódik meg: an
nak szüksége, hogy akik sorsközösségben együtt menetelnek, mindenkor j~

akarattal és testvéri érzülettel viseltessenek egymás iránt. Régi igazság ez, de
belátása soha nem volt Indokoltabb. megszívlelése soha nem volt sürgetőbb,

mint ebben a mai egységesülő világban. Hiszen egyre szembetűnőbben tar
tunk ott, hogy ami problémája az egyik népnek, problémája a másiknak is.
ami gondja és öröme az egyik embernek, többnyire gondja és öröme a má
siknak is.

Utóbbi különösképpen áll reánk, akik a magyar hazában, annak szocí
alista rendszerében élünk. Mert ha a már szinte magától értetődő létbizton
-ság tudatában léptünk is át ebbe az új esztendőbe, ahhoz, hogy anyagi és kul
turális igényeink kielégítésében elérjük vagy megközelítsük vágyainkat, ko
moly tettekre _kell váltani azt a jóakaratot és testvéri érzületet, amelyet bol
dogság-kívánásunkban egymás irányában hangoztatunk. Alapvető követelmé
nye ez nálunk a társadalmi erkölcsnek is, amely minden világnézeti háttértól
függetlenül írja elő, hogy tehetségünkhöz mérten vegyük ki részünket a ked
vezőbb életkörülmények alakításából és az ehhez megkívánt együttes erőfeszí

tésekből. Enélkül ugyan mit is érne a jóakaratnak és a testvéri érzületnek
pusztán szavakban való kifejezése egy olyan társadalomban, amely lényegé
ben egyetlen termelő közösség ?

Ami azonban minket, keresztény hívőket illet, nekünk még a természetes
erkölcs parancsa mellett vallási kötelességünk is, hogy becsületesen és lelki
ismeretesen végezzük teendőinket. Abban a szellemben, amelyben Szent Pál
apostol hagyta meg a galatáknak: »Hordozzátok egymás terhét, így fogjátok
teljesíteni Krisztus törvényét.« S ennek a törvénynek teljesítése nemcsak azért
fontos számunkra, rnert polgártársainkkal együtt mi is jól és egyre jobban
akarunk élni, hanem mert ha nem nyúlunk hozzá teljes emberi aktivitással
az evilági feladatokhoz, akkor magunk kárhoztatjuk meddősegre hitünk ér
tékeit.

Tudjuk, még ma sem ritka az a vád, hogy a rnélyen hívő keresztények
csak a másvilágra gondolnak s a tökéletességet az evilágtól való elszakadás
ban keresik. Bízvást felelhetnők rá, hogy a keresztény régmúlt is kevéssé,
illetve csak nagyon keveseknél bizonyítja az ilyesféle s akkor is inkább el
méleti, mínt gyakorlati beállítottságot, azt tagadni azonban aligha juthat
eszünkbe, hogy a legutóbbi időkig is volt a keresztények s főleg hangadó
teológusaink világszemléletében valami kétágúság, amely sem helyesnek, sem
szerenesésnek nem mondható, Annál nyomósabb feladatnak kell most tekin
tenünk, hogy erőnktől telően elősegítsük annak a meglátásnak mind általá
nosabb érvényesülését. amelyet a második vatikáni zsinat többségi szárnya li
magáévá tett: hogy ez a világ. amelyben élünk és munkálkodunk, szintén
részét teszi "Isten dolgainak..., és hogy a tisztán profán tevékenységek is a
teremtés befejezéséhez járulnak hozzá.

»Az egyház és a világ párbeszéde nem szembesítés a mi emberi életünk:
tulajdonképpeni keresztény oldala és a neru-keresztény oldala között - jelen
tette ki római sajtókonferenciáján Schillebeeckx professzor, a neves holland
teológus -, hanem dialógus két egymást kiegészítő kifejezódés között. A
múltban dívott helytelen dualista felfogás hozta magával, hogy az egész földi

.élet és az emberi felelősség az emberiség Iöldi életéért mintegy a keresztény
ség szélére csúszott. Nem ismerték föl akkor a világ építésének és a haladás
előbbrevitelének tulajdonképpeni keresztény értékét. A katolicizmusnak im
már el kell ismernie, hogy a talaj, amelyen az egyház munkál, ez a föld nera
szakrális ugyan, de szent, és tiszteletben kell tartaní ennek a világnak, vala
mint építési törvényeinek autonómiáját. éspedig azért, mert tisztelnünk kell u
ember- etikai értékeit. A dolgozó és alkotó ember. ha nem is tudja vagy nem
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akarja tudni, Isten országának építésében vesz részt, amikor építi, javítja,
nemesíti és szépítt az emberi közösséget...

A mí folyóiratunknak már évek óta egyik legfőbb törekvése s mégín
k~bb lesz a jövőben, hogy ezt az egészséges dialógust ismertesse, folytassa és
feJlessze. Ugyanakkor igazolni is kívánja minden közleményével, hogy annak
a transzcendenciának, amelyet mi hirdetünk az emberi lét végső kérdéseinek
megoldása felől, senki sem tulajdoníthat olyan értelmet, mintha mi bármi
vonatkozásban gyöngíteni akarnók az ember teljes felelősségét egy olyan hu
manizmus kibontakoztatásáért, amely az emberiséget, annak békéjét, társadal
mi és kulturális haladását s nem utolsó sorban az egyének boldogságát hiva
tott szolgální. (Mihelics Vid)

A "SPIRITUS" MIVOLTA NEWTON SZEMLÉLETÉBEN. Ismeretes
Newton mélyen vallásos lelkűlete, amely munkáiban is megnyílvánul. New
ton születésének 300. évfordulója alkalmából megjelent könyvében Vavilov
is részletesen foglalkozik ezzel. Newton nem hitte, hogy a mechanika törvé
nyei és a gravitáció önmagában elegendők a naprendszer mozgásának meg
magyarázására. Szerinte szükség van Istenre, hogy a bolygók és üstökösök
egymásra való hatásából származó zavarokat kiküszöbölje. "A Nap, bolygok és
üstökösök nagyszerű rendszere csak egy értelmes és hatalmas lény rendelke
zése és uralma alatt maradhat fenn - írta a Principia III. könyvének végén.
- Ez a lény kormányoz minden dolgot, nem mint a világ lelke, de mint min
deneknek ura ... Mindenütt jelen van nem pusztán virtuálisan, hanem szub
sztanciája szerint is. Benne van és benne mozog minden dolog, mégis sem
mit sem zavarják egymást: Isten nem szenved semmit a dolgok mozgásától,
tlIstan míndenütt jelenvalósága sem akadályozza a testek mozgását."

Ezzel kapcsolatban Vavilov megjegyzi: "Bármily csodálatosan hangzik is
ez a klasszikus fizika megalapítójának szájából, ő minden jel szerínt komolyan
feltételezte, hogy az üres térséget Isten tölti be, nem tanúsítva ellenállást a
mozgással szemben, szabályozva az egyetemes mehézkedést,"

Az utóbbival kapcsolatban érdekes, amit Newton 1693-ban Bentley-hez írt,
amit Vavilov szintén idéz könyvében: "Az a feltevés, hogy a nehézkedés az
anyag lényeges, elválaszthatatlan és veleszületett tulajdonsága, s így a test
az üres térben bármely távolságból, valamiféle a hatást és erőt átadó ható
erő nélkül is, hatást gyakorolhat más testre - ez a feltevés nézetem szerint
éppoly képtelen, mlnt felfoghatatlan míndenkí számára, aki kellően ért a filo
zófiai kérdésekben való tájékozódáshoz. A .nehézkedést olyan hatóerőnek kell
kíváltanía, amely meghatározott törvényszerűség alapján szüntelen működés

ben van. Annak eldöntését azonban, vajon ez a hatóerő anyagi vagy pedig
nem anyagi természetű, olvasóimra bízom."

Hogy Newton mít értett a "nem anyagi természetű dolgon", azt más ol
dalról világítja meg a kortárs Gregory egy feljegyzése, amit 1937-ben tettek
közzé. "Sir Isaac Newton velem volt - írja Gregorv 1705. december 21-én 
és elmondta, hogy hét oldal pótlást készített elő a fényről és a színekről szóló
könyvének új latin kiadásához... Kételyei voltak aziránt, hogy megfogalmaz
hatja-e az utolsó kérdést a következő módon: Mivel van megtöltve a testek
által szabadon hagyott térség? A teljes igazság az, hogy ő hisz a szó SZOFOIS
értelmében míndenütt jelenlevő Istenségben. Éppen úgy, ahogy mi érezzük a
tárgyakat, amint azok képzete az agyba jut, úgy az Istennek is éreznie keH
minden dolgot, amennyiben mindig mellettük van. Feltételezi, hogy Isten jelen
van minden a testek által szabadon hagyott térségben, mind pedig ott, ahol
a testek vannak jelen. De azt tartva, hogy az ilyen formula túlságosan durva,
a következőkép gondolja megírni: ,Milyen okot tulajdonítottak az ókoriak a
nehézkedésnek?' Azt gondolja, hogy az ókoriak az istent tartották az oknak,
nem pedig valamiféle testet, mível minden test már önmagában is nehéz."

Ezekhez a gondolatokhoz tartozik az is, amivel a Principia második kiadá
sának .•Altalános tanulságok" című zárófejezete végződik: ,.Hozzá kell még kap
csolnunk valamit arról a nagyon finom szellemről (Spiritus), ami átjár mín
den durva testet és azokban rejtőzik. Ennek erejével és hatására vonzzák
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e2lelk egymást .kis távolságból, folytonos érintke2lésnél pedig össZJetapadllak.
Az elektromos testek is ennek erejével gyakorolnak egymásra ihatást nagyobb
távolságra, hol taszítva, hol vonzva egymást... Ezeket a dolgokat néhány
szóval nem lehet megmagyarámi, s most nincsenek kéznél elegendő számban
kísérletek, hogy ezek által meghatározhatnánk és demonstrálhatnánk ennek
a szellemnek ható-törvényeit olyan pontossággal, mint az szükséges volna."

Hogy mit értett Newton az idézetben szereplő "Spiritus"-on, azt azóta több
féleképpen magyarázták. Koyré, a tudományok történetével sokat foglalkozó
nagyhírű tudós, From the Closed World to the Infini.te Universe címú mun
kájában például így vélekedett: "Gyakorlatilag biztos... hogy a :nehé2Jkedés
nek igazi és végső oka a Spiritus Dei, Isten szelleme." Marie Boos Hall és A.
Rupert Hall viszont az lsis című amerikai tudománytörténeti folyóiratban (az
1959. decemberi számban) más eredményre jutottak. Tanulmányozták az ,,Alta
lános tanulságok" egy régebbi, nem végleges tervezetét és ebben a következő

monclatokat találták:
"Kis testecskék, amelyelk érintkeznek, vagy kis távolságra vannak egymás

tól, kölcsönösen vonzzák egymást. Kisérletek.
Ez a vonzás elektromos természetű.

A részecskéknek vonzása kis távolságra jóval erősebb és elég a testek
kohéziójához.

Az elektromos szellem (spiritus) igen finom közeg, a szilárd testeket !körly
nyen átjárja.
~ az elektromos szellem igen aktív közeg, és fényt bocsát kt.
Hivatkomak az említett szerzők arra is, hogy Andrew Motte alatinnyelVŰ'

Principia-nak angol fordításában Az ,,Altalános tanulságok" utolsó mondatát
a következőképpen tolmácsolja: "Ezeket a dolgokat néhány szöval nem lehet
megmagyarázni, s most nincsenek kéznél elegendő számban kísérletek, hogy
ezek által pontosan' meghatározhatnánk és demonstrá1hatnánk azokat a tör
vén)-eket, amelyek által ez az elektromos és rugalmas szellem működík,"

Motte-nak ez a fordítása még Newton életében készült, így eléggé 'kőzel
fekvő a gondolat, hogy az utolsó néhány szö - elektromos és rugalmas 
NewtO'1l tudtával és beleegyezésével került a szövegbe, Már pedig Newton
nyilván nem azonosította az elektromosságot Istennel. Ez a szövegezés. tehát
azoknak nézetét támogatja, akik a Newton-féle spinitusban a meohaníkaí étert
látják. (Holenda Barnabás)

AZ OLVASÓ NAPLÓJA. A középkorí történetírásnak ikét jellegzetes for-
mája, műfaja volt: a kötöttebb, évről évre haladó, az események közt benső.

oksági és folytonossági összefüggést Illem kereső krónika, meg a szabadabb,
irodalmibb szerkezetű, olykor jellemzeteS6égre törekvő, az író, illetve szer
kesztő "egyéni" véleményét is szóhoz engedő gesta; amaz a világ eseményei
nek regisztrálása, emez egy-egy nemzet történetének elbeszélése; amaz inkább
kolostori, emez inkább udvari; amaz inkább "latin" (azaz francia és olasz),
emez inkább "germán" (északi, német) területen otthonos. "A históriás (azaz
a gesta-) forma hazája - írta Hóman Bálint ("A magyar történetírás első

. kocszaka" című, 1923-b61 -való tanulmányában, első fejezetként ismertetve ,,8

történetírás formáit a középkorban") - Nyugat- és Dél-Europa, ahol a római
földön megtelepedett, latinnal vegyült germánok - gótok, frankok. angolok
és longobardok - !közvetlenül meríthettek az ókori Róma szellemi kincseshá
zából . " Németországban a történetírásnak ez a klasszikus alapokon nyugvó
fomlája nem honosodott meg, a németországi latin történetírás p.1T excellence
króndJtás történetírás maradt."

A króníka, természetesen, hitelesebb, de színtelenebb. "A gesta (historia)
- ugyancsak az imént idézett tanulmány szavai szeránt - objektivitás és tár
gyi megbízhatóság tekdntetében - az író egyéni ,kvalitásaitól meghatározott
mértékben - mögötte marad a króníkának és évkönyveknek. de a középkorí
életnek és felfogásnaik sokkal igazabb tükre, elevenebb szószólója, Művészi.

tekintetben az ókori hístoríográfíai hagyományok fenntartója, bár a lelasszí-



kus történetírás renekeiveI sem külső forma, sam ,kritika. sem a történeti
felfogás fejlettsége tekintetében nem versenye2lhet."

A Képes Krónika,· címével ellentétben, nem krónika, hanem gesta, mint
ahogy azok voltak elődei is, ameIveket folytat, illetve másol: alil;!'hanem egyik
ilyen - III. András kori - ",'Mie cserélte a oesta nevet a krnnika ('fmre. A
szövegben a:ka(tnak uPV'In jE'JlE"1!'7etf'Sen krónikás ~7Iet,pok. melvek olvh4 tűn

nek. mínt évkönvví főlieI!'Yzésf'Jlrnek a $rP!ltába való bedolgozásat: 'Oéld41l1 A2I
1J61 (>1'. 1201 !köm ne,gyvE'n el:'1fpnlió SZŰkS7..aVlí. ióform,sl1 csak ::I koron,s.,..ási
~ hal;'i}o7.ÁQ ::Id::ltoK-"t' ·k(;71ti t.xrt~" ..te. V::>I!'V k~óhh. f{-Aroly Róh°rt ::>latt a
Mm.. 'kirMvné hRlAlMól. l~l!'1-től 1327-ilt, Endre l:7.Ületffléig s II fehérvárí pcv
~147 leNréséirt terjedő idő htstőríá ía. MRl!'a az €tI!ész ;mti l'l7nnb:>n 1'1. ~?,ó v,,1Mi
értelmében vett aesta, rnelv ::17. ~PTnénW'k ouszta röl!'7.íté!le rhelvett ért~1<-el,

HA! esetleg torzít, is, a mindenkori me~bÍZJÓ, a ,..gazda" érdekeinek szolgá
latában.

íRV oPldául a IT. {M7a 'l<'rlli folvt.Rtó az MYkz. SzPTlt r ~s71ó 'h'lMlától irra
trönraléotéiz teriedó kÖ7E'1 fél s71>7Slilot eró1:eliesen átért{>1reli, pl~arn~7.t.<dva

KRlm"snt ffi Istvánt. II pártotva vpmk S7P.TT1,ben a rmertVPrkftott Álmos ,h~elC

áEfAihól való VRk Bélát M fiM. ("..P7~t. Testi ~i'e: míndezt, I~TI>n ~~t.R-írÓ.

tP'h'it író. ·hpi>Y>,i<:ít"'tlan f1'tSi ~711r'x?,,,lr:lr:pl j,::: ('\ ieJl"'"17és és a ~tJÍl:!;ri$; srlnp.,.és
~71kÖ7.eivel. K1ilmiin - Geréb 1,,s<:71ó fordítását f~hem - "te:;tAl'ka~1'li n~Te

hitvány volt. de ravssz és tanl.lé1<-nnv. borzss. S7órÖS. vakst, plí't1n~. sánta volt
éc; ,:;~lvoítpt,t"; ~lITltiból nem llNkk::l1 töhh lf'het il!''''?: a plJ'OOlS"á<m,sI: a Kh>~,

Krónika íllusztrátora. aki bívonvos ~oh!"ok'ban érliekesPll ,)Corrie:'ilia. bízonyos
dollJ'okrban rkiel1~7.fti a S7nVAl!'et. tf'lh:'it nem tmsztán ~k 11lUl'l'1fr,sl. íh"l1"'"1 
nvilván más forr1isok. m:>s ·hal!'Vom:'invok alantán - marta is tört~"otpt írJ- .~é

peivel (mint Dercsén11i no'Zsó tR'n111m4nvában fiRVelm~np.t ;r:;». p"",.,sltRl,sn n~m
ábr:'i7.ol Ilven Vi<:l'l7,at<>:o7.ftó S7nrnvptel'!"et: a tudós. ..könvves" rkiirálv h:'itl'i.nRk
"woia", hatlottsáza jót IM:07Ík. arr-a azonban C!'önnpt S~ 'J;!;onosz. é!:; n~ is
alattomos: smk;!iJhl. Sf'I'l'1 IldiJXnhözik a kOrtárllRI1{rPtÓl. J'l,1<-ik..t a rnilliRt,í r-,srlcon

látni. Kálmán fiáról. Istvánról is mf'llh'(Huk. hOl1v ..lel,t,.~ek inoulAt~,s~:'ih:1l1

sok rosszat cselekedett. amít nMTI kellett volna". s addi,p; elsorolt )cm'l"~J'lit

és .e:o.noszs:'illait :még jól m~(! is toldia 1'17. fró e~y csönpet 5""11 vonzó ht"lnl",il'lt
rommal. elmondva a királyról. hol!'V KJiszt.iT\:\ úrnőt mel!'Prs1'ptrette, lót.ráltV4t
rakatott az emberekre s líl1V gyuit"Ua llYlert őket. s naev éf;1ő ,gyertv:'iikat MÖ
pögtetett az emberek hátulrába: modernül szólva ezv pirom,s,niás S7Jldis~ ~ör

vonalai 'bontakoznak ld elóttfulk; tetézi mindezt rnagyar-ellenessége, kún-ba
rátsáaa.

NE'm így Vak Béla, a Kálmán által meavakíttatott Álmos ugyancsak Kál
mán által megvakíttetott fia. Ó ,,mind a szárnos rosszat elkerülte és alázatosan
jÓ<'Selekedetek ,gyakorlására adta magát; nem ~p.re'lte sP:rtftj:;ée:ét kariAnak ere
jében, emberben nem bizakodott, hanem rnsnedékét a Magasc;;'j,g-holibe vetette,
gyáll1lQla lőn az Úr, vezérelte őt töméntelen i'I'gl'llmával ... Kf>7ében :melterá
SQ9ött az ország, ellenségeit ~ar47.'ltra vetetre az Úr mai napi1!lan." Lehet~tlen
észre nem venni a buzgó stilizálást: a szerencsétlen vak uralkodó alakíának
a keresztény uralrkodó-eszményhez igazítását, a .,rex justus, pius et pacificus'·
- nálunk már Szent .I.stvánban megtestesült és me~aizolt - ideáliálhoz való
hozzáalakítását. Tudjuk - s maga a gestaíró is resz1etesen elbeszéli Vak Béla
uralma egyáltalán nem volt a békesség paradicsoma; ezek a vérfürdók, cson
kítások, agyveló~kiloccsantások azonban az író szemében ,mind jogosaknak
tún.nek föl, kirlvó jogtalanságnak viszont minden, amit "az igiazságtalanságtól
állandóan sós tenger módjára háborgó magyaJrok" - azaz Béla ellenfelei,
Borics párthivei - művelnek. A 'királynaik talán csak egy, végül, és szinte
futólag, és csupán enyhe rosszallással említett rhibája és vétke van: "Miután
az ország. megerősödött kezében, ugyancsak Iborivásnak adta magát", s ré-

• Képes Krónika. Magyar Helikon, 1964. Dercsényi Dezső: A Képes Krónika és konL;
CsaPQdiné Gárdonyi Klára: A Képes Krónika miniatúrái; a Krónika latin sz/llvege (sajtó
alá rendezte Mezey László); a Krónika magyar sz<lvege (fordftotta <kréb László); - az
els6 kötet II Klrónika ,teljes hasonmás kiadása.



szegségében udvaroncai akármit ikérhettek tőle, mindent megkaptalk; így adta
mámorában ellenségeik kezére ikét hívét, akiJk "jámbor emberek" voltak;
meg is ölték aztán ok nélkül óket.

De Vak Béla minden kiválósága semmi fiához, Gézához mérve; őt az író
a bibliJkus pátosz legzengőbb hangjaival köszönti, mintegy a stílus ünnepi ha
rangzúgásával, hősöket és szenteket illető harsonaszóval. "Respeit autern Do
minus Hungariam, et dedit propugnatorem gradíentem .in multitudine forti
tudinis suae .••" - azaz, Geréb László fordításában: "Az Úr letekintett Ma
gyarors~, és adott neki oltalmazót, 'aki járt erejének nagy voltában. Mert
az Úr a királyságot Béla fiának, Gézának adta... akinek megíogta kezét.
megerősítette, sok népet rendelt alája, és 'kardja előtt a királyok /hátát futa
modásra fordította,"

A középkori gestairó tehát már vérbeli író is, aki többnyilre li.saneri a stí
lus értékét és lehetőségeit - természetesen középkorí keretek közt; müve
Dem adathalmaz, mint a krónikák, hanern megszenkesztett irodalmi alkotás.
Hogy mennyire író - s ugyana-kkor mennyiIre "tudós", mert hiszen a kö
~orban a kettő nem választható el egymástól - azt legszemléletesebben ta
lán a magyar história úgynevezett "hún története" mutatja, Kézai Simon rnes
ter műve, és jórészt szerkesztménye. Ez a Képes Krónrkában is olvasható húJt
1örténet, mint a magyárok "első bejövetele", Kun László király klerikusának
jóvoltából kerűlt a magyar történet elejére; mai formájában mindenestül Kézai
alkotása. Megszerkesztése, éppen a 'kor sajátos "turaniZlll1usából" következö
leg, Kun László idején "aktuális" volt, (keletíesre változott még a divat, a
'Viselet is ezekben az években); az uralkodóház Attilától származásának régi
hagyománya akkor nyilván mínden eddiginél nagyobb erővel újulhatott föl.

Kézai mester ennek a régi, és most ismét igen eleven hagyománynak alap
ján és szellemében láthatott munkához, s mánt igazi tudós, "tudományosan",
lIŐt - kora méreteiben - "racionálisan", azaz kritikus szellemben, elutasítva
az afféle bizonytalan, báJr tetszetős rnendemondákat, amilyen például a Kon
rád császárt kürtjével agyonvágó Lé} vezéré, rnert hiszen - jegyzi meg - a
foglyokat hátrakötött kézzel szokták elővezetni. (Ebből, s általában ilyetén
megjegyzéseiből esetleg még arra is lehetne gondolni, hogy a ,.tudós" udvari
1Iörténetiró, meg a ,,népi" énekmondók közt valamiféle antagonizmus, ellentét,
ellenségeskedés, vita lehetett: Lél mondáját ezek az énekrnondók adhatták
elő a Kézaí által kárhoztatott formában; s ezzel - általában az énekmon
.ók.kal - ő a maga ,,modern" racionalista történet-kritikáját szegezi szembe.j

Kézait aztán az .idők folyamán elérte a saját maga föIídézte végzet: az
egykori "kritikus" történetíró históriájától a kritika utóbb lminden hitelt meg
tagadott. Hogy ezt a ma ismeretes "hún történetet" rnondákból, írott forrá
sokból ő maga találta, helyesebben következtette :ki: nyilvánvaló; annak ide
jén Eckhardt Sándor pontról pontra kimutatta a "pannóniai hún történet"
keletkezését: hogy mit mihez lokalizált Kézai, mílyen csatát és temetést mí
lyen kelta sírdombokhoz, milyen vezéri sírt milyen római Jupiter-kőhöz (me
lyen azonban, érdekes, és meggondolkoztató módon, Arpád-címer is látható),
6 mi köszönheti Kézainál kapott "történeti" létét egyszeruen szellemes etímolo
gizálásnak. A bún-magyar, helyesebben Attila-Arpádház rokonságának gon
dolata régí magyar hagyomány volt, de már a Kézai-féle húri-történet tudós
tudákos koholmány; ám középkorí mértékkel mérve "tudományos': teljesít
ménynek is fölöttébb imponáló, irodalmi szerkesztménynr-k is tíszteletre-néltó,
(Ez utóbbi szempontból azt sem téveszthetjük szemünk elől, hogy ahogyalll
ma ismerjük, az az eredeti Kézai-féle műnek csak -kivonatos forrnájn.) A for
ráskrttíka alapos elemzései például kimutatták, vagy legalábbis erősen való
színűsítették, hogy Kézai bizonyos mozzanatokat egyszeruen átvitt a húnba
a magyar történetből (a magyar "ősgestából"', abból, melyet Szent László ko
rában írhattak egybe, s aztán folytattak, így II. Géza korában); de mint
"írói" lelemény, egy-egy ilyen átvitel sem jelentéktelen. A legkevesebb, amit
Kézairól elmondhatunk: erőteljes "írói" egyéniség volt (a szö lcözépkori értel
mében, természetesen). Es akármennyire tudós 'koholmány is a hún történet
_ek ez a formája: költészetnek míndenesetre költészet, ha másként nem, hát.



esirájábBn, ,lehetoőségül; hogy mennyire az, mi sem bízonyítja jobban, mint a
belőle sarjadt iköl1lés7Jet: Arany ~ikája.

•••

A bún történet; a honfoglalás és kalandozások története; András és Béla
iörténete (a korona és kard jelenete); Szent László története: főként ezek azok
a magyar krónikabeli (helyesebben história- vagy gestabeli) helyek, ahol 
katty szerínt - ,,az eposzí eredet kisebb-nagyobb mértékben átérzik", s ahol
a modern költészet "kész mesét kapott", sőt egy-egy "homéri" témát. Persze
Aranynak a naív eposz igézetében fogant hires tanulmánya - "Naív epo
1IZUllk" - egy szép, romantakus álmot próbál elővarázsolni a gestából és né
mely szórványos adatokból. Azt !kérdezi, Galeottóra utalva: "Lehetséges-e az,
Ilogy Mátyás korában még a hagyományos eposz népileg naív, de költői idom
ban zengett, s alig fél szazaddal utóbb ez room iránt minden érzék kiveszett,
azázadoxra kiveszett az énekszerzők öntudatából. a nép és nemzet izléséből ?"
Ugyanazt felelhetjük, amit Arany, csak ellenkező értelemben. Nem, nem le- .
aetséges. Tehát? Tehát akkor kellett lennie ,,naív eposznak" - mondja
Arany. Tehát aikkor - mondhatjuk viszont mi - nyilván nem as volt mínek
kivesw.ie: nem volt ilyen Arany föltételezte ,,népileg naív, de költői idom
ban" zengő eposz; Gateotto nem erről beszél, hanem egyszeruen énekrnon
«óJcról; s ilyen énekmondók később is voltak, .ötven és szaz év múlva, az.
egyiket Ilosvai Selymes Péternek hívták, a másikat Tinódi Lantos Sebestyén
-.eK, a harmadikat ... Arany tehát tévedett,

Aranynax azonban, nem a naív eposz elképzelésében ugyan, mégis igaza
"f'Olt. A IOOvetkeztetes (,,hogy 'Volt nálunk naiv eposz, hogy az, mínt artalacan.
a iDépköhemény, költői formában nyilatkozott") ebben a formában téves; vi
II2IOnt a megJ~gyeles igaz és útmutató. A gesta előadásan valóban átcereng a
koltészet. Senoi olyan erősen talan, mint az ,,ősg€:Staban", s abban is fó.K.ént
vaíooan ott, anol nagyszeru érzésevel Arany megjelölte: a hontogíalás, a ka
lanaozasok, meg Saiamon, Géza és Szent Lászlo történetének eíoacásában,
Arra ~s gonQotnat az ember: ennex az os-gestanak az írója - koraKőzépKori

iro<JalmunK legnagyobb, Ismeretlen egyérnsege - kevésbé volt krrtikus, mint
péíoaut utóbb Keuu, vagy rrunt kettojus; kozt P. rnester, a ,,névtelen jegyzó":
"naivabb" volt, s egy fOll<lkal ,,költóbo" is talán, és míndenkeppen nyitottabb
.Zlvvel fordult a "parasztok csaesogasa", vagyis az énesrnoncoz ortzte hagyo
many felé (IS eskór, a XI. szazad végén augnanem meg ez a hagyomány is.
vaJ.amivel "udvar.Képeseob", rangosace Ienetett). Néha rajtakapnatru, hogy
szmte oeléieíedsezax az, eíbeszeiesoe, mely valóban "köhoi ícomú": aztan
egyszerre toieszméí és míntegy "Igazolja" rnagat, illetve azt, amit elmondott.
C!l@Y moralis incosxaí. Ime egy perea:

FolyiK a kertési csata a kunoKkal; a magyárok verik a kunt, aprítják a
k:un 1eJeKet, "aKar az eretlen toxöt". Pompas, 'lzes, eros kifejezés; a tordító
GeTéb LaSZ'Ó, rnmt annyiszor (és' ez egyik eísörenoü érdeme a fordításának),
,majdohogynem revelacioszerűen visszaerez arra, ami oa latinul író kron1ltás
elott lenetett; illetve amit hallhatott; az énekmondók, akuk a kerlesi csatar61
s László hosi tetteíröí éneseítek, valahogyan ílyestormán mononatták, A
&€Sta ismeretlen szerzöie érezhette, hogy ez a maga ritka, mással nem pó
lOUlató szerrueietessegéoen arnolyan "telitalálat"; megmentette hat, azaz le
lor<iította Iatmra, ae csikorgó nenézkesseggeí, s lett belole: "taiDquam cucur
bitas ad maturítatem nondum bene perouctas". Ezt, ha valeban latinul gon
ao.l:kooiJI: és rogaimaz, ha: csaJc latinul rogaímazza meg a történetet, beszéli el
u eseményt, augna találja M, olyan ih.ényszeredett. Ezt eroszor magyarul
m.onooattali{. A Iaun csak "rossz foruítás". lJe menjünk tovább.

Ukiozí László a kunt; az meg rnenezül, illyergében a lánnyal, akiről László
allt hiszi, hogy a várani püspök tanya. A történet közismert: raktalt a Iányra,
veae a tökire magát, s rantsa magával a lkunt. Igy is történne; László a
kwua emeli a Iándzsát, a lány meg arra kéri Lászlót, ne ölje meg a pogányt;
hanem bocsássa szabadon. Idáig meséli az író az esetet; itt egyszerre eszébe-
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jut, Ihogy ennek a lány-történetneok voltaképpen semmi lényeges köze nínes
már a kerlési csatához, a magyarok gyózelméhez, a kunok: megveréséhez, de
még László hős-voltának illusztrálásához sem. Következik hát egy "igazolás",
indokolás: "Ebből is kitetszik, nincsen hívség az asszonyokban, bizonyára faj
talan szerelemből akarta megszabadítaní." Persze a morális igazolás valóság
gal "kilóg" a történetből, mely aztán folytatódik is a viadallal, s László győ

zelmével, meg a valóban "csattanó" záradékkal: "De ez a leány nem a püs
pök leánya volt."

Jmekelték ezt? Ki vagy kik, hol, míkor és kiknek? Mindenesetre kitetszik
az előadásból a ,,költői idom", nem egy ,,naív eposzé" természetesen, hanem
valószínűleg - mutatis mutandis - a kor Tinódi "Lantosainak" énekéé, egy
,,históriás éneké", mondhatnánk némi, megbocsátható anakronízmussal, mert
hiszen közelebb állhatott ahhoz, mint az eposzhoz; a gesta írója ezt dolgoz
hatta bele művébe, ezt "fordíthatta le", vagy át; aztán folytatja tovább, visz
szatalálva a keresztény história hangnemébe: "Rex ígítur, et gloríosí duces .. o"

Ilyen ,,költői idom" sejlik át többek között a mogyoródí csata elbeszélésén
is. László sóhajtozva jár a halottak közt, rátalál a jó Ernyeire, aztán a gonosz
Vidre. Aki olvasta valaha például a Ronald-éneket, annak az egész csata
leírás, főként pedig e végső jelenet olvastán lehetetlen nem a chanson de
geste-ekre gondolnia. Mi ez, ha nem valódi chanson de geste, latin prózában?
Volt előtte, rejlik alatta ilyesmi, valamilyen elveszett magyar chanson de geste
ben, "históriás ének"? "Doleo super morte tua" - kezdi László Vid elsiratá
sát; aztán: "Csodálom azonban: miért kívántál hercegségeket ..." - latinul:
"Sed miror, qua de genere ducum nem fuisti, cur ducatum volebas, nec de
propagine, quare coronam optabas?" Próza ez, persze, hogy próza; de olvas
suk magunkban, vagy fennhangon ritmizálva, a vesszők tagolása szerint: bizo
nyos ritmusa van, és talán nem véletlenül; talán ez a bujkáló ritmus csak egy
másiknak, erősebbnek az áthallása. Egyébként a gondolátszővés és fogalma
zás) párhuzamossága is ritmust ad, "gondolat-ritmust", hogy ennek milyen
szerepe kell, hogy lehetett "ősi" költészetünkben. az közismert. S nem egyetlen
helyez; ritmus sejtelme lüktet fel például László templomalapítás helyét
jelző "csodaszarvasának" jelenetében, a testvérek párbeszédében is. "Et dixit
Geysa nex: - Die mihi, dilecte frater, / quid fieri volunt / omnes candele
ardentes / vise in cornibus cerví." Felel rá László: "Non sunt cornua, sed ale,
'I non sunt candele ardentes, / sed penne fulgentes, / pedes vero fixit ..." 
s a többi már prózába oldódik. Akart ritmus? Aligha. Nyilván "áthallás": a
prózába egy percre belejátszik egy hallott rítnxis emléke. "Non sunt comua,
sed ale ..." Mintha Aranyt hallanánk. "Száll a madár, ágrul ágra, / Száll az
ének, szájrul szájra ..." - "Non sunt cornua, sed ale, / non sunt candele
arderrtes _.."

•
"Az Úr 1358-ik évében, ugyanazon Urunk rnennybemenetele nyolcadában,

kedden 'kezdtem el ezt a krónikát a magyárok régi és legujabb tetteiről, ere
detükről és növekedésükről, diadalaikról és bátorságukról; egybeszedegettem
azt többféle régi króníkákból kífrtam, onnan, ami igaz, és mindenképpen
megcáfoltam. ami hamisság." így kezdődött a Képes Krónika. A régi króní
kák, melyekre hivatkozik: az "ósgesta", azaz a Szent László kori Gesta Unga
rorum, mely annak folytatásai, és Kézaí.

Valóban írója, egybeszerkesztéje képét láthatjuk a hasonmás második
lapján, "keretbe foglalt S inícíáléban", a kódexba író szakállas alakban?
Vagy talán Mózest ábrázolná, a kép, akinek szövegét ez a bevezető részlet
idézi? S valóban az a Kálti Márk fehérvári őrkanonok volna a szerző, aki
nek szerzőségét semmi adat, csak némi, bizonytalan, régesrégi hagyomány
vallja? Mindegy: a kép rnindenképpen "a történetíró" képe, és a legszebben
illusztrált magyar történet elején, ahogy munkájába rnerülten ül, jobbjában
tollal, baljában a vakarókéssel, a történetíró, és a történetírás iránt való
tiszteletre int. S egyben köszönerre is a kiadó iránt, aki ilyen pompás, ~
teljes hasonmásban adta kezünkbe középkorí irodalmunknak és rnűvésze-
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tünknek ezt a rornekét; köszönerre a munka tudós rnunkatársaí, és kiváló
nvcmda-müvészet iránt; végül a sajnos, túl korán elhúnyt fordító iránt, aki
nek tolmácsolása nemcsak hiteles és költői, hanem a maga művészí eszkö
zeivel és rnódján nem egy helyen útmutató, vagy ösztönző irodalomtörténe
tileg is. (Rónay György)

SZlNHAzI KRONIKA. A Vígszínház mutatta be Vercors (eredeti nevén
Jean Bruller}: "Zoo avagy az emberbarát gyilkos" című lcomédiáját. A darab
Vercors, még 1952-ben megjelent (és később magyarul is kiadott) regényének
színpadi változata, és egyben a ma hatvankét éves irónak első drámaíTói vál
lalkozása, amely az elmúlt évadban a párizsi Théatre National PopulaiTe szín-
padán hatalmas sikeri aratott. Vercora igazi francía szellemességgel fogja
vaUatóra a modern paleantTopológiát, vajon e tudományág segitségével meg
tudtunk-e valami lényegest az emberTől.

A darab színhelye a híTes londoni törvényszék, az Old Bailey, cselek
ménye az itt folyó esküdtszéki táTgyalás, amelynek vádlott ja Douglas Tem
pelmore újságíró. TempelmoTe önmagát jelentette föl gyilkosságért. Az tÖT
tént ugyanis, hogy egy tudományos expedícíó, amelyet az újságíró jövendő

apósa, Greame vezetett, a pithecantropusok családjába tartozó élőlényeket

fedezett föl, akik (vagy amelyek) különös módon túlélték az évszázezredeket
vagy év milliókat. Az ősembertan ezeket tekintí az ún. "átmeneti alak"-nak
az állatvilag és az ember között. Fölbukkanásuk za1Jarba ejti a tudósokat,
akik nem tudják hová sorolják be ezeket a furcsa lényeket. Tempelmore, aki
értesült róla, hogy Ausztráliában már üzleti társaság is alakult beidomítá
.sukra és dolgoztatásukra, beleegyezett, hogy az ő révén mesterségesen meg
termékenyítsék az egyík nőnemű Parantropus erectus-t (igy nevezték el
Greameék az élőlényeket), és az ily módon világrajött kis utódot e!őbb saját
gyermekeként anyakönyveztette, majd halálos injekcióval megölte, és aztán
saját gyermeke gyilkosaként helyeztette vád alá magát. Ez a kissé nbszurd
és meglehetősen ízléstelen índítás szolgál alkalmul arra, hogya londoni es
küdtszéknek abban a nem mindennapí kéTdésben kell döntenie: mi az ember
volt kritériuma. Ha ugyanis az újszülött csak állat volt, Tempelmore nem
követett eZ bűncselekmény t; ha azonban embemek kell tekinteni, az újság
író gyilkos és kötél váT rá.

A bíróság egész sor tanút idéz meg a vitatott kérdés eldöntésére, így el
sősorban az expedició tagjait: Greame professzori és lányát, Sybilt, Kreps
hitetlen német tudóst és Pop DiHighan domonkos (az eredetiben bencés)
atyát, és más szakértőket és tudósokat is. Minél többen szólnak azonban
hozzá, annál inkább kátyúba reked a vita. A darab (s a tárgyalás) néző il-

. letve hallgató közönsége előtt csak úgy röpködnek az antropológiai szakki
fejezések. Az esküdtek egyre tanácstalanabbá válnak. Ha az egyik tudós, a
klasszikus Lamarck féle elméletnek megfelelően a bokában lévő ún. "köb
csontra" hivatkozik, mint ami a fejlettebb egyenes járás biztosítéka, a másik
azonnal kimutatja, hogy ez az álláspont meghaladott, mert az emberí láb
jejlődéstörténetileg sokkal korábbi állapotot képvisel, mint a majmok sok
kal tökéletesebb, fogásTa -is alkalmas hátsó végtagja, ami a. Ieleiek: tanúsága
.szerint jóval később jelenik meg. Mennél jobban bele bonyolódnak a részlet
kérdések vítájába, annál inkább faderül, hogya tudomány semmi lényegbe
vágót nem tud mondani az emberről. De hiába fordul Draper, a tárgyalást
vezető biró abritt enci1clopédiához vagy a világhiriL törvénykönyvhöz, a
Code Napoléon-hoz is, amely minden emberek közötti Telációt oll) pontosen
szabályoz. Az embernek, az ember mivoltának definiciójával mindkettő adós
marad. Végülis Lady Draper, a bíró felesége mutatja meg férje számára a
1éiutat, amennyiben megmagyarázza, hogy embernek az olyan élőlényt lehet
tekinteni, akinek gri-gri-je van. A gri-gri pedig nem más, mint legprimitivebb
fokon az amulett, a talizmán vagy nyakban függő szcrcncsepatkó és maga
sabb szinten mindaz, ami azt bizonyitja, hogy az ember kérdéseket tesz fel
az öt körül vevő világnak, hogy fél a végtelentől a rengeteg isme'l'etlenség
től és homálytól, és kérdéseire feleletet, félelmeinek eloszlatására védelmet



keres. Ezt a Dt'aper számára oly tetszetős magyarázatot Pop atya a tárgyalá-
son még kiegészíti azzal, hogy állat és ember között a leglényeges.ebb kü
lönbség, hogy amíg az állat mindenestül benne van a természetben és maga
is része a természetnek, addig az ember kilépett a természetből és kívülről
szemléli azt. Pop atya később, Kreps-szel vitatkozva még részletesebben ki
fejti álláspontját anrnzk kapcsán, hogy Templemore ügyvédje, Jameson, az
ember lázadását említette a természet ellen. Valójában szent lázadás ez 
mondja, -amelyre Isten hívott el bennünket. Sok más nézet is elhangzik még
az emberi nem jellegzetességeiről s igy az ember fogalmának definiálásában
rnzgyjából megegyeznek az esküdtek. Hátra van még azonban a fölfedezett
átmeneti lények, a "tropi"-k (így nevezik őket becézve fölfedezőik) prob
lémája. Illik-e rájuk az elfogadott meghatározás, embernek lehet-e tekinteni
őket? A vádlott Templemore szólal fel érdekükben bizonygatva, hogy meg
érdemlik felvételüket az emberek társadalmába. Az újságíró látszólag saját
halálos ítéletét mondja ki az ilyen értelmű határozat sürgetésével. ügyvédje
azonban arra hivatkozik, hogy a határozat csak most született meg, a gyil
kosság pedig három hónappal előbb történt, márpedig az angol törvényhozás
nem ismeri a visszamenő hatályú törvényeket. Templemoret ezen az alapon
föl is mentik.

Vercors sok vidámsággal köritve tálalja föl mindezt s így eleve elhá
rítja az okoskodó és tudálékos kérdéseket, amelyeket fantasztikus történeté
vel kapcsolatban szép számmal lehetne fölvetni. Számára nyilván nem az a
lényeges, mennyire hihető vagy valószínűsíthető a meséje, hanem az, hogy
anrnzk kapcsán, ha tréfás formában is, gondolkozásra késztesse nézőit. Vagy
legalább arra, hogy szembe nézzenek Ö'nmagukkal, ember-voltukkal és ezzel
kapcsolatos küldetésükkel. Az összeütköző véleményeket szenvtelenül és bi
zonyos kaján örömmel állítja egymás mellé: lám mennyire össze-vissza be
szélnek az okosok. Senkivel sem igazságtalan, senkit nem karikíroz túlsá
gosan, ő maga azonban nem foglal állást és az igazán lényeges kérdésferte
vést óvatosan elkerüli. Itt is nyugodtan hivatkozhat azonban arra, hogy vé
gülis komédiát és szatírát akart írni, nem filozófiai munkát. Minthogy pedig
darabja valóban nagyon szellemes és elmondhatatlanul szórakoztató, szíve
sen meg is bocsátunk neki. Megbocsátunk annak ellenére, hogy a lcözönsé
gével sem bánik túl kíméletesen. A tárgyalás egyik utolsó jelenete, amikor
az esküdtszék tagjai a bíró vezetésével megtekintik a ketrecbe zárt tropikat.
Ez olymódon történik, hogy a színpad elülső szélén hatalmas vaskerités je
lenik meg, amelybe négy gorilla külsejű alak kapaszkodik. Mindenki azt hi
szi, a tropikat látja. Kiderül azonban, hogy ezek csak az őrök, akik hama
rosan el is tűnnek, s az esküdtek a közönséget bámulják a vasrácson ke
resztül, találgatva, vajon lehet-e épkézláb gondolat ezeknek az ember kül
sejű lényeknek fejében.

A Vigszínház legjobb erőit vonultatta fel a darab szolgálatában. A Vár
konyi Zoltán rendezte előadás néhány helyen tökéletesen fedi is a szövegben
kifejezésre jutó írói szándékot. Sokszor azonban túlságosan sok benne a bo
hózati elem, az öncélú színészi komédiázás, ami nagyon helyénvaló lehet
olyan szövegnél, amely szinte megkívánja ezt a kis "hosszabbítást". Itt azon
ban szó sincs erről, ez a szöveg helyt áll magáért és csak elsikkad belőle, a
figyelem elterelő bohóckodás révén. Elsősorban Csákányi László (Greame),
Bárdy György (Pop Dillighan) és Szendrő József (Kreps professzor) alakítá
sára vonatkozik ez az észrevétel. Kitűnő Szakáts Miklós Draper bírója, Bulla
_Elma Lady Drapere. Latinovits Zoltán korornzügyésze, ragyogó kabinett ala
'kítás Páger Antal és Tomanek Nándor professzor kettőse, valamint Harkányi
Endre körzeti orvosa. Színvo-nalasan áll helyt Benkő Gyula a vádlott újság
író, Bánki Zsuzsa Sybil és Pándy Lajos a védőügyvéd szerepében. A kisebb
szerepek. közül emlékezetes Deák Sándor ausztrál farmere és Kozák László
törvényszéki orvos szakértője.

Bajomi Lázár Endre fordítása általában szellemes és jól mondható, bár
egy kicsit ő is ludas a komédia "elpestiesítésében". Egy dolgot pedig ő is, és
feltehetően az ő nyomán a rendezés is félreértett. Az egyik esküdtet Vercors;



• színlapon így jelöli meg: Le mousíeur d'aspect ecclésiastique, amit így le
hetne magyarra fordítani: egyházias (papos) külsejű úr. De semmi esetre sem
pap, ahogy az a magyar szmlapon és a Vígszínház színpadán is megjelenik.
Köztudomású ugyanis, hogy semmiféle egyház papja nem vállalhat esküdt
bírói szerepet. (Doromby Károly)

KÉPZÖMŰVÉSZET. Fűlep Lajos 80 éves. 1935 januárjában tölti be élete
ilO-iK esztendejét Fűlep Lajos esztéta és művészetfllozófus, - eredeti szem
léletű, mély gondolkodónk, Munkássága a század elején kezdődött, "Fra
Filippo" aláírású rnűvészetí cikkekkel. Sokáig élt Párizsban és Itáliában;
frrenzeí tartózkodása során kötött barátságot Giovanni Papini-val. 1913-ban
két esszét tett közzé: "Mai vallásos művészet - Montecassinói följegyzések"
és "A legrégibb Mária-templom - Sancta Maria Antiqua a római Fórumon",
- míndkettő az "Élet" címü katohkus hetilapban jelent meg. Lukács
György, a későbbi marxista tudós társaságában megindította .,A szellem'
círnű bölcseleti folyóiratot, amelynek azonban mindössze két száma jelent
meg. 1917-ben Fülep is előadója volt a Szellemi Tudományok Szabadiskola
jának, amelynek programjából idézünk pár szót: "Az új spiritualizmusnak
és idealizmusnak vílágszemlétetét kívánjuk terjeszteni... A transzcendencia
problémáinak fontosságát hirdetjük ... Rokonoknak érezzük magunkat min
den idealista korral és minden kor őszinte Idealístáíval." Fülep rnellett az
előadók között találjuk Bartókot, Balázs Bélát, Kodályt, Lukácsot, az utóbb
killföldre költözött szocíológust: Manheim Károlyt, Antal Frigyes kimagasló
műtörténészt, Szabó Ervint.

A Nietzsohéről, Dantéról. Papinhról írott Fülep-tanulmányok mellett igen
jelentős "Magyar művészet" című könyve (1923), amelynek hatása rnűvészek,

írók, műtörténészek között ma is eleven. Gondolatait a nemzeti és az egye
temes rnűvészet korrelácíójáról, a magyar művészet nemzeti sajátosságairól
ma is lényegeseknek érezzük, akárcsak ilyen és hasonló megállapításait:
.,Nem állok a régi l'art pour l'art hamis elve alapján; tudom és vallom a
művészetben a vallást, metafizikát stb., de ahhoz, ami nem vált belőlük

teljesen művészetté, nincs kózöm, míkor a művészetről szólok ..." A 180 ol
dalas kis kÓ'IlYV nagy vihart kavart, - sokakat megbotránkoztatott Fülep
kemény krítrkája néhány klasszikus művészünkről (Székely Bertalan, Mun
kácsy), - az azonban bizonyos, hogy könyve nem egy provinciális előítélet

tol, téves értékeléstől segített megszabadítani művészeti közgondolkodásun
kat. Az 1918j19-es forradalmi időkben Fülep szerepet vállalt, ezért az 1945
előtti rezsim leparancsolta őt a tudományos pályáról. A Horthy-korszak évei
ben előbb bajai, majd zengővárkonyi református lelkészként működött; a
magyar parasztság nyomorúságára hangos szóval hívta fel írásaiban a figyel
met, nagy hatást gyakorolva ilymódon a falukutató írók mozgalmára és a
"Válasz" című folyóirat körére. A felszabadulás után Fülep Lajos a buda
pesti egyetem müvészettörténet-professzora és akadémikus lett; egyetemi elő

adásai esemény-számba rnentek.
Fülep Lajos a magyar művészeti írók ama csoportjához tartozik, amelynek

érdeklődésétől sosem volt idegen a rnodern művészet világa. Ö, aki Ady ba
ráti .köréhez tartozott, minden rokonszenvével melléje állott azoknak a fes
töknek, akik a ,.Nyugat" irodalmával párhuzamosan képzőművészetünk euró
paivá-válásáén küzdöttek ; e szellemben írta meg esszéjét a "Nyugat"-ban a
. Nyolcak" csoport vezető egyéniségéről: Tihanyi Lajosról, a Cézanne és Ko
koschka eredményeit oly sajátosan ötvöző kiváló festőről. Az 1950 körüli esz
tendőkben Derkovits, Czóbel Béla, Borsos Miklós szobrászművész, Domján
József fametsző-művész jelentősége rnellett emelte fel szavát, - nemegyszer
az akkori művészetpolitika ellenében. Csontvary Kosztka Tivadar művészeté

nek "egyetemes értékeit is ő hirdeti a legnagyobb súllyal a magyar rnűvészet

történészek között ... Fülep Lajos szerint Csontvary festészete korán túlemel
kedó, egyetemes jelentőségű, a pszichózisától független, immanens értékeket
revelál", - olvassuk Németh Lajosnak a múlt év végén megjelent, régóta várt
nagyszabású Csontváry-monografíájában. Kevesen tettek annyit az újabb művé
szetí törekvések fontosabb problémáinak elméleti tisztázásáért és nagy - vagy
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nagynak vélt - alkotók valódi helyükre tételéért. rnint ő. Irásaí, megnyilatko
zásai - régebben is, újabban ds - gyakran ütköztek értetlenségbe, de ez Füle
pet kevéssé zavarta, hiszen nagyon jól tudja, az angol klasszikus bölcselővel

együtt: "Az új vélemények míndíg gyanúsak, és rendszerint - minden más
ok híján - csupán azért találkoznak ellentmondással. rnert még nem váltak
közkíncsekké." (John Locke "E:rtekezés az emberi értelemről círnű művének

"Ajánlás"-a.)
Esztétikai és művészetbölcseletí irodalmunknak ma Fülep Lajos az egyik

legnagyobb, vagy talán a legnagyobb élő művelőie. Szellemi frissesége csodá
latosan töretlen, a múlt és a jelen iránti érdeklődése változatlanul felajzott.
Bár Keveset publikál, de sokat dolgozik ma is. Mikor köszöntjük őt 80. szüle
tésnapján. azt kívánjuk, hogy takarítsa be élete termését és fejezze be rninél
előbb készülő nagy művészetelrnéleti .rnunkáját, amelynek megjelenése elé
olvasói, tisztelői oly érdeklődéssel, várakozással tekintenek.

•
Barcsay Je1lÓ 65. születésnapjára. "Barcsay kiállítása ma nyílt meg az

Ailikotásban. Nagyszeru művész, aki következetesen megy a maga útján ...
Összefogott formái árasztják magukból az erőt ..." A mártirhalált halt festő,
Amos Lmre jegyezte he e szavakat naplójába, 1944 februárjában. A művész,

akiről az idézett jellemzés szól, e napokban volt 65 esztendős. Az erdélyi szü
letésű Barcsay az első vílágháború után került Budapestre; a főiskolán Va
szary, majd Rudnay lett a tanára, - korai képei a nagy romantikus alföldi
mester hatását mutatják. Később - Párizsban - Cézanne és a kubísták rnun
káíval ismerkedett meg a fiatal művész, s a század elejének francia íesté
szete döntően hatott további munkásságára, Festészetc több períódusra oszlik,
1945 körüli alkotásai nonfiguratív jellegűek, legtöbb rnunkájában azonban
megmarad a természetelvű szemléleten belül. "Ember és drapéria", méginkább
azonban "Művészeti anatómia" círnű könyvei rajzművészetét határainkon túl
is ismertté tettél" - grafíkusí kiválóságát legutóbbi kamarakíállításán (1964
december, Dürer-terem) ismét megcsodálhattuk. Az elmúlt egy-két esztendő

ben új szakasz nyílott a mester festészetében. Új ·képei kisméretűek, sok figu
rával, arany vagy sárgásbarna háttérrel; a bizánci és a renaissance-előtti itá
liai művészet ünnepélyes, emelkedett szelleme és Picasso törekvései forrnak
egybe e műveken, amelyek a kortárst művészetben egyedülállóak, A művész

valamikor pasztózusan, zsírosan festett; újabban arra törekszik, hogy ne trak
tálja a felületet túlságosan s mértéktartással alkalmazza a festőszereket, de
azért a felület faktúrája gazdag és izgalmas legyen. "Az anyaggal szépen kell
bánni, szepen kell festeni, mint a jó mesterek", - mondotta egyízben.

Az elmúlt esztendőben Barcsay képei és rajzai képviselték a magyar festő

művészetet a Velencei Biennálén, itthon kis monográfía jelent meg róla
(László Gyula munkája), a televízió egy jólsikerűlt kisfilmet mutatott be a
meeterről (rendezte Zsigrnondí Borís), "Tér és forma" círnű könyve sartó alá
került. Az érdeklődés és a megbecsülés teljesen megérdemelt, - művészi alá
zata, elrnélyültsége (amelyet oly kitűnőert ragadott meg róla mintázott plakett
jén Borsos Míklós), festői és grafíkusí ereje és tartalmassága a magyar mű

vészet élvonalában biztosít neki helyet.
1963-ban pár napot Moszkvában töltöttem. Ott - a nyugati művészek

alkotásait őrző Puskín-rnúzeumban - remekműve-k százait láttam, a régi
nagyoktól (Rembrandt, Chardin, Watteau, Van Dyck stb.) kezdve a modern
géniuszokig (Renoir, Cézanne, Van Gogh, Matisse, II korai Picasso stb.). A mú
zeumban ebben az időpontban egy kis magyar cserekiállítás is látható volt,
tizenhat-tizennyolc mű. közöttük Munkácsy, Szinyei, Rippl-Rónay, Szőnyí,

Derkovits, Uítz, Csernus Tibor munkáí, s Barcsay egy apró festménye: műte

remrészlet festőállvánnyal. Spanyol, itáliai, németalföldi és francia rnester
művek után kerültem szembe a kis Baresay-kompozicíóval, amely - a maga
tiszta csengésével. szűkszavú szerénységében is monumentális voltával - ott
honosan illeszkedett bele évszázadok válogatott alkotásainak láncolatába.
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Barcsay szeréti a muzsikát és az irodalmat (főleg J. S. Bachot, Babítsot),
szenvedélyes érdeklődessel figyeli korunk művészeti életét (könyvespoleán
Mondrian-ról. Picasso-ról, Henry Moore-ról s másokról kiadott. gyöI1'yörű ki
állítású kötetek sorakoznak), - írni, nyilatkozní, a müvészetpolitíkában részt
venni azonban nemigen szeret. Ha azonban olykor megszólal, észrevételei el
gondolkoztatóak: .,Ha a müvészet nagyon hozzátapad a természethez, éppen
annyit veszíthet, mintha elszakad tőle." Vagy: ,.Ninc:-;en számomra riasztóbb,
mint az a festő, aki 'egyszer megtalált valamit és egész életében ísmétlí azt."
A festői témáról így vélekedik: .,Voltaképp nem li téma a fontos, hanem az,
hogy az embernek rnindig legyenek művészi problémái és elképzelései, amelyek
szerint felhasználja mondanivalóihoz a témát." S végül egy utolsó idézet,
amely barátjával, Endre Béla festővel kapcsolatos. s amely Barcsay Jenőről,

mint emberről sokat elárul: ,.Sokat tanultam tőle; főként emberséget, - azt,
hogy türelmes legyek s szeressem embertársaimat ..."

*

"A kollázs ötven éve". Az első világháborút megelőző évek francia, olasz,
or06Z, holland és német avantgardista festői új művészetí technikákat is be
vezettek; munkáíkon a festett részeken kívül idegen anyagokat (papír, furnír
lemez stb.) is alkalmaztak, ill. kompozíciókat teljes egészében ilyen elemek
ből ragasztották össze. A modernista művészettel foglalkozó francia kiadvá
nyok "papier collé", "assemblage", "collage", a német 'kézikönyvek "Klebe
hild" néven emlegetik az ilyen jellegű munkákat, Nálunk magyaroknál köz
ismert Derkovits Gyula halas csendélete. amelyre a halat és a kést sztaníol
papírból. az óralapot és a tányért meg kartonból ragasztotta rá a vászonra
a mcster.

"A kollázs ötven esztendeje" eimmel 1964 őszén a nagy francia ipari vá
ros: saint-Étienne múzeurnában nagyszabású kiállítást rendeztek a gyerme
kek játékaiból kifejlődött új művószeti technika terrnékeiből. Míntegy 360 mű

vet állítottak ki, közöttük Arp-nak, Ptcassónak, Braque-nak, a szürrealizrnus
megalapítójának: Bretonnak, a bizarr ötleteiről nevezetes Salvador Dali-nak,
Léger-nek. Matíssc-nak. a mexikói forradalmi demokrata Diego Riveránalr, a
kubista Juan Gris-nex, André Masson-na.c, a legutóbbi velenceí biennálé nagy
díjasának: Rauschenberg-nek, a keleti és középkorí keresztény misztikából ki
induló Mathieu-nck, Vieira da Silva absztrakt festőnőnek. a "kubofutucista"
olasz Severminek alkotásait. A művészek névsorában Iláre-r.~ magyar nevet
találtunk: ez évtizedek óta Párizsban élő Réth Alfrédori és Vasarely (Vásár
helyi) Viktoron kívül Kassák Lajosét, akinek egy 1922-es kollázsat állította ki
a múzeum igazgatója. Kassák kompozicióját a gazdagon H!o-''>ztl ált katalógus
ban reprodukálták is, mint az 1920 körüli konstruktivista törelevéseket repre
zentáló, immár művészettörténeti jelentőségű alkotást. Kassák közel fél w
század előtt született művének e francia kii.l1ításQn, s ilyen illusztris együttes
ben való szerepeltetése is igazolja Komlós Albdái· megállapítását: ,.Kortársai
közul senki sem. az egész világirodalmat ismerő Babits sem volt annyira
szinkronban Európával, mint ő." (.,Egy verseskötet ürügyén", Élet és Iroda
lom, 19(3). (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (B e e t h o ven C - d ú r m i s e J e a z E r k e l
S z í n h á z b a n.) 1807-ben bízta meg Eszterházy Miklós herceg az akkor már
nct-es Beethouent, hogy komponáljon felesége névnapjára egy Ú.1 misét
.,Haydn mesto' stílusában", Beethoven s,ívesen vállalkozo!t a feladatra, bár
C1Z első pillCInattól nYilvánvaló voU, hogy miséje nem felelhet meg a Haydn mű

vein nevelődött herceg ízlésének. Eszterházy Miklós maga is megérezhette ezt;
egi/ik ekkortájt kelt let'elében találjuk az alábbi sorokat: "Beethoven miséje
elt'i-sePlCietlellűl nevctséaee és förtelmes, nem is hiszem, hogy rendes.?n elő

adható; dűhöngök és szégyenkezem miatta". Kettejük. a herceg és Beethoven
levélváltásában csupán udvc:riaskodó formasigokat olvasha!unk, a zenzszerző

egészségi állapotára hivatkozt'a mentegetődzik a munka lassú haladása miatt.
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Talán ezek a gyakori fejfájások magyarázzák, hogya mise bemutatójára is a:
tervezettnél később, 1807. szeptember 13-átn kerűlt sor Kismartonban. (Innen
a mise elnevezése, a szakirodalomban ugyanis K i s m a r t o n i m i s e eimen
lelheti meg az érdeklődő). Az már nem is meglepő, hogy sem a hercegnek,
sem vendégeinek nem tetszett az új kompozició, s amikor évekkel később

Bécsben megjelent partitúrája, Beethoven sem Eszterházynak ajánlotta a meg
jelent művet. Pedig mindvégig érezhetni, hogy Beethoven szeme előtt Haydn
öröksége lebegett, s hogy az ő szellemében próbálto megz.enésíteni á szent
cselekményt. Hogyamegvalósítás a zeneköltő életművének jelentős darabja-e,
az máig vita tárgya. Mindenesetre némileg erre a kérdésre is feleletet vártunk
most, amikor Forrai Miklós vezetésével az AUami Hangversenyzenekar a Bu
dapesti Kórus, Gyurkovits Mária, Radics Magdolna, Réti József és Antalfy
Albert közreműködésével vállalkozott megszólaltatására az Erkel Színházban.
Vállalkozásukat siker koronázta, bár a megvalósítás színvonala a lehetőségek

alatt maradt ...
Mindjárt kífogásolható volt a Kyrie megszólaltatása. Ennek bájos dal

lama E. T. A. HOffmann szerint "hasonlatos egy gyermek kéréséhez, aki meg
van győződve a kegyről és a meghallgattatásról." Nagyon erősen hangsúlyoz
nia kell a karmesternek az első hegedűk Haydnra emlékeztető figurációit,
hiszen ezekkel éppen miséje mintáját akarta megadni Beethoven. Sajnos,
a Budapesti Kórus énekében inkább kétségbeesett igyekezetet éreztünk, mint
gyermeki bizodalmat, a zenekar pedig teljesen elenyészett. - A Gloria zengő,

ünnepélyes muzsikával indul és folytatódik az "Et in terra pas: lcezdetú rész
expoziciójáig. E1'dekes, hogy kivált ebben a tételben, ragaszkodott Beethoven
a hagyományokhoz, hiszen fúgával is kísérletezett, a konvencionális kereteket
azonban hamarosan áttörte, egyéniségéhez formálta, amikor a téma modu
lációja után a basszus magára marad s a többi szólam "al rovescio" veszi fel
a fúgatéma első aktusát. A korabeli méltatók itt hördültek fel először s
Beethovent "egyémeskedéssel" vádolták. A romantika viszont éppen ezt ce
egyéni kezdeményt éleezte és értékelte Beethoven miséjének Gloriájában.
Sajnos, nekünk iSmÉ: sok bosszúságra adott okot a kórus meg bomló fegyelme,
ám ennél sokkal kirÍ1.:óbb volt 'Gyurkovits Mária indiszp~náltsága,ami a szóló
együttest teljesen megzavarta a Gloria befejezésénél.

A mise-tételek közül talán a Credo hangulatának megfogása és megkom
ponálása a legfogósabb feladat, s talán még Beethovennek sem sikerült telje
sen átéltté tennie a hitvallást. Gyakoriak ebben a részben a váratlan szakí
tások, kivált az "Et vitam"-mal kezdődő fúgatéma megszakítását fájlalhat ja
a hallgató. Annál szebben és töretlenül szólnak a magasztaló részek, melyek
kiváló kórus-teljesítményre adnak módot. - A hagyományok ismeretében
teljesen meglepő a Sanctus kezdete, amely ezúttal nem az öröm és dicsőség

himnuszát zengi, hanem a Kyriéhez hasonlóan megindítóan egyszerű, színte
gyermel~i. I!Ezt ismét hiányoltuk!) Am az egyensúly mégsem borul fel, hiszen
vele szemben ott áll a "Pleni sunt coeli" újjongó képe, amely az operaszínpad
elevenségével varázsolja elénk Isten dicsőségét és a teremtésben is megmu
tatkozó nagyságát. (Ugyanezt a hatást éri el merőben más zenei eszközökkel
a Benedictus).

Erzékelhetjük e vázlatos ismertetésből is, hogya miSe néhol a színpad
nyelvén szól. Különösképpen felfigyelhetünk erre a jelenségre a záró részben,
melynek zenei megoldásai E. T. A. Hoffmannt Cimarosa Titkos házasságának
egyik részletére emlékeztették. A bemutató után nyilván felvetődött ezekkel
a részekkel kapcsolatban a profanitás kérdése, bár alighanem csupán azon
l~hetne vitázni, miért éppen így felelt Beethoven lelkében a szent cselek
ményre, s miért nem merített többet Haydn egyszerűségéből és alázatából.
Am a kérdésre nem is érdemes válaszolni, felel rá a Krisztus az Olajfák he
gyén és a Missa solemnis, és mindkettő már egy új korszak hitvallását hir
deti. ..

E. T. A. Hoffmann szerint a C-dúr mise aránylag egyszerű partitúráj4
hálás feladatot jelent a megszólaltatók számára. A mostani előadás egészen
mást mutatott. A kórus is és a zenekar is birkózott feladatával, és sok rész-
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Letszépséq, érzelmi effektus, melyek közül éppen csak említettünk néhányat,
teljesen elsikkadt előadásukban. A négy szólista között tal.áljuk az előadás

igazi fószereplójét, Réti Józsefet, aki a mise érzelmi rezdüléseit is nyomon
követte és kifejezte s a szólíszfikus részekben egészen magával ragadóan éne
kelt. Tetszett Radics Magdolna szép orgánuma, nála a kifejezés árnyalása
nem volt megoldott, Antalfy Albert pedig szólamának súlyával maradt adó
sunk. Mint említettük, indiszponáltan szerepelt Gyurkovis Mária, aki ezúttal
mintha egész hangvételével és tónusával azt látszott volna igazolni, hogy szá
mára az operaszínpad az igazi terület.

.,A C-dúr mise - írja Beethovenről szóló könyvében Szabolcsi Bence 
nem tartozik a remekművek sorába, de első ugródeszkául szolgálhatott a Missa
solemnís felé s Beethoven büszke volt rá, hogyaszöveget újszeroen kezelte
benne." A mostani előadás Szabolcsi Bence szavait látszik igazolni. Szeren
csere, sokak emlékezetében él a C-dúr mise elmélyültebb, hitelesebb és sokkal
sikeresebb megszólaltatásának emléke is ...

Az est karmestere, Forrai Miklós is megéiezhette a baljós előjeleket s
talán ezért cserélte fel a Beethoven-misét az eredetileg a műsor első felére
.szánt Liszt művel, a XIII. zsoltárral. Szünet után valóban mintha kicserélték
volna az egész együttest, nagyszero előadásnak, megrendítő élménynek lehet
tünk részesei.

Röviddel az Esztergomi mise keletkezése után, 1855. nyarán komponálta
"vérző szívvel" Liszt a XIII. zsoltárt. S ha az Esztergomi misét úgy kompo
nálta, hogy munkája közben többet imádkozott, mint komponált, fokozottan
érvényes ez a zsoltárra. Nyilván Schütz víziói nyomán indult el a zsoltárok
gazdag birodalmában, komponálás közben azonban személyes élményévé és
panaszává formálta a zsoltáros szavait.

Meddig [eleüsz, Uram, egészen el?
arcod tőlem meddig fordítod el?

- mondja a szöveg, s ki érezhette volna át ezeket a sorokat mélyebben Liszt
nél, aki ugyanebben az időben veti papirra: "Szívem kimerül és fölemésztő

dik valamiféle örökös várakozásban". S ki érezhette személyesebb panaszá
nak a zsoltáros kiáltását (Meddig tolul fölém még ellenem - nézz rám, hall
·gass meg, Uram Istenem!), mint az a Liszt, aki ugyanezekben az években el
méletileg is kifejti a programzene hitvallását és éppen ezzel bírálatok, sze
mélyeskedések sokaságát vonja magára!?

Elementáris erővel formálta meg Liszt a zsoltár panaszos részeit. Ilyenkor
érzi vagy érezheti a hallgató, mennyire robbanó temperamentumú egyéniség;
lobogó pianista lehetett a mester. A legcsodálatosabbak talán mégís azok a
Tészek, melyek a megnyugvást, az lsten kegyelmébe vetett bizalom gondolatát
hordozzák. Mert hiszen a zsoltár kicsengése is a bizalomé:

Ne Ö1'üljenek ellenségeim, hogy összerogytam,
hiszen én bíztam irgalmasságodban.

Örvendjen szívem segítségeden,
énekeljenek az Úrnak, aki jót tett velem.

'(Sík Sándor fordításában idéztem a zsoltárt. Liszt feldolgozásának szövegét
egyébként Hárs Ernő tolmácsolta.)

Liszt zsoltárána k nem csak mondanivalója személyes és modern, hanem
zenei felépítése is. S ennek hiteles megszólaltatásáért a legnagyobb elismerés
illeti az Allami Hangversenyzenekart és a Budapesti Kórust. Igen magas szín
-vonalon adták elő Liszt művét. A karmester Forrai Miklós mellett dícséret
illeti Réti Józsefet is, aki szinte tökéletesen tolmácsolta egyéniségétől kissé
-elütő szólamát. Reméljük, a jövőben gyakrabban szerepel a XIII. zsoltár a
hangversenye1c műsorán. (Rónay László)
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FILMEK VILAGABÓL. A tánc az ember első lépése a kultúrába. Örömét,
bánatát, vágyát, gyűlöletét. félelmét és harci kedvét általa fejezte ki, adta tud
túl, eleinte valószínűleg elsősorban azért, hogy hangulatát. emócióit társaira
is átvigye. A ritmikus mozdulatok s a velük párosult arcmimika ugyanis ha
sonló vibrációkat keltenek a nézők idegeíben, szinte hipnotikus hatásuk van.
Példa erre nem egy primitív nép mitikus szokása: míelőtt vadászatra. harcba
indulnának, haditáncok által "dühítik" magukat és társaikat. Az ember kul
turális fejlődése természetesen a táncot is átalakította s elébb a kultikus csele
kedetek közé sorolta. majd önálló művészetté nemesítette. Ösi elemeit azon
ban mindmáig megőrizte: továbbra is érzelmeket tolmácsol, eszmeiséget fejez
ki s az emócíók dinamikus láttatása útján meg akar győzni.

A tánc, mint színpadí műfaj, vulgártsan három nagy csoportba sorolható:
balett, pantomim, revü. Közülük az utóbbi valahogy rossz hangzásúvá vált 
különösen az amerikai revüfilmek által. Szemkápráztató limonádé-löttyök,
hatásvadászatra épített émelygősségek voltak ezek a gyártmányok - külö
nösen a két világháború közötti időkben. Ml, idősebbek, jól emlékezünk még
az évenként ismétlődő "Broadway-melody" sorozatra. Micsoda remek slágerek,
gyönyörű görlök, káprázatos díszletek hasisával tömték tele a nézői. Kétségte
lenül szórakoztatók voltak, de semmi egyebek. Egy-két slágerüket ma is dú
doljuk, ha eszünkbe jut, ám ki emlékszik már a filmekre! S ez az árulójuk.
Nem hagytak maradandó nyomot lelkünkben, nem jelentettek mély élményt.
A szórakoztató ipar termékei voltak.

Ugyancsak zavarban van a néző, aki az új magyar táncfilm "Az életbe
táncoltatott lány" műfaji besorolásával próbálkozik. Mert nem balett, illetve
nem csupán balett s a pantomimhoz csak nagyon kevés köze van. Revü? Igen,
mondjuk ki bátran: az! De mégis valahogy egészen más, mint az eddigiek.
Több, tartalmasabb azoknál. Valami új született a magyar kamera előtt s ha
ez az új még nem is tökéletes, ha még érződnek is rajta itt-ott idegen hatá
sok, ha egyes részleteiben megoldatlan is, ha olykor stílustörés csússzan is a
kockák közé, ennek ellenére művészí, szép, szórakoztató s mindenképpen több
a kísérletnél - első alkotás!

Három "tételből" áll - képtelen vagyok jobb szót találni a három önálló
s mégis összefüggő, egymásbafolyó részre - olyasmi, akár egy szonáta-formá
ban írott zenemű; csak a benne végigömlő eszmei tartalom fogja össze. Egy
szerű és mégis bonyolult ez, az emberi élet ősi kérdéseit, ernocíóínak archeti
pusait vetíti ki: a szerelmet, a vágyat, a híúságot, az életet és a halált. Népi
ballada és Andersen-mese, naív és raffinált egyszerre, eklektikus és meghök
kentően újszerű. Minden egyszerűsége mellett többrétű, gazdagon motlvált: egy
gyönyörű, hiú lány meséje ez, aki szinte reinkarnálódva, több élet forgatagán
át fut a boldogság után, amit csak akkor ér el, amikor eldobja magától a
hiúság rontását, a jelképes piros lábbelit. Ez azonban csupán a felszín, némi
áttétellel, absztrakcióval kibővül a jelképrendszer. A lány voltaképpen egy né
pet is szrmbólizálhat, aki csak akkor boldogulhat, ha nem fut többé csillogó
almok után, hanem a realitások útjára lép - erre utal a második tétel idő

Ielettisége s a benne, a párbajozó ifjak alakjában megjelenő. bizonytalan tör
ténelmi figurák is. Jelentheti ezt is és még sok mást. Ez a többrétüség azon
ban korántsem zavaró s aki nem szeret töprengeni, folklorisztikus utalásokat
fejtegetni. annak a primer téma is mond eleget ahhoz, hogy kifejezésre jut
tassa az etikumot, az esztétikumot s megadja a katharzist is.

Az első tétel színtere a balladai múlt faluja, a másodiké az anderseni
mesevilág bizonytalan időbe helyezett királyt udvara, a harmadiké a mai Bu
dapest kissé meseszerűvé varázsolt élete; ennek parafrázisa a tánc és a zene
- népi muzsika, klasszikus balett és jazz... Sajnálatos módon Ielszísszentő

stílustöréssel kezdődik a film: jelképes tájjal, amibe reális, szélfutta, ringó
búzatáblát fotografáltak bele. Zavaró, kizökentő kép ez a film elején, ami
kor érzelmi irányt kell adni a nézőnek. Szerencsére rövid ideig tart s így nem

-teszí tönkre a hatást. A további képek nagyjából hibátlanok. Nincs egy pilla
natnyi üresjárat sem - nagy szó ez, hiszen éppen ez volt az eddigi magyar
filmek egyik legáltalánosabb hibája - a látványos jelenetek, a remek karak-
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terfigurák, a szepen fotografált táncok, a szellemes ötletek végig lekötik a né
zőt. Ott, ahol a mese lejtése folytán óhatatlanul csökkenne a feszültség, min
dig akad egy üayes gag, ami észrevétlenül átlendíti a figyelmet. Kü1önösen jó
Ll két tételkozi átmenet megoldása. Bár az első a Hamlet-film Ophelia vízbe
f'ullási jelenetét idézi, mégis más, bizonyos mértékben több annál éppen azzal,
hogy csak lábnyomokat fotografál, a nőalak nem jelemk meg. Ötletes viszont
az ágymennyezet csomójává változó vízörvény s a második átmenet, a színes,
modern szökőkúttá dermedt, kaceran billegő pávatoll. Am mindez csak egyéni
k-ragadás. hiszen bizonyára akad olyan is, akinek esetleg az üresen táncoló
csizma s a próbára felkínált ruhák tánca vagy a sikerült vásári mutogatösdí,
esetleg a valóban revüszerű bevásárlási jelenet jobban tetszik. Bő a válasz
tek . .. csak az utolsó pár percet tudnánk feledni! Mert az anzikszkártyára
illó befejező kép, sajnos, tömény giccs! Tudjuk, értjük a miértet: a jövőbe te
kintő fiatalok ábrándozásának hangsúlyozását, ám ez felesleges túlmagyarázás.
A filmnek ott a vége, amikor a lány a bűvös. piros cipőt bedobja a Dunába.
Nincs tovább - sapienti sat! Így, retrospektíve világosan adódik a megoldas:
ha ezt a kitűnő filmet külföldre. esetleg resznválra viszik, le kell nyisszan
tani ezt a végjelenetet.

A fiatal rendezö-írónak Banovich Tamásnak, ez az első teljes terjedelrnű

játékfJlmje; eddig csupán kisfilmeket forgatott. Csak elismerés illetheti, hi
szen amit alkotott, az sokkal több első szárnypróbálgatásnál. Ha a jövőben

jobban ügyel a stiláris vonalvezetésre s ha nem lesz hajlandó a végjelenethez
hasonló megalkuvásra, sok még jelentősebb művet várhatunk tőle. A rendező

alkotásával teljesen konzseníális Vujcsics Tihamér zenéje. Nom alárendelt
kísérőzene ez, önálló, művészí alkotás, mely mégis alázatosan követi a társ
művósz elképzeléseit. Pedig nehéz feladatot vállalt: három különböző "műfaj

ban" kellett alkotnia,.. Külön dicséret illeti Szécsényi Ferenc operatőrt s a
három koreográfust: 'Rábai Miklóst, Harangozó Gyulát és Seregi Lászlót, vala
mint Orosz Adélt és Stp~ki Leventét szép, kulturált táncaikért, ugyanígy Bárdy
Györgyöt, Major Tamást és Gobbi Hildát SIkerűlt "prózaI" alakításaikért.

Dicsérni míndíg jobb, mint kifogásolni vagy elmarasztalni. Örül a kritikus,
hogy jÓt mondhat, örvendenek a megbíráltak. hogy fáradságuk nem volt hiába
valo s elégedett az olvasó is, hogy végre valami SIkeres született. Annál ke
servesebb. ha valakit lelkiismerete arra késztet, hogy rámutasson bizonyos kel
lemetlen igazságokra. Nos, ebbe a keserves helyzetbe hozott engem a "Másfél
millió" című film. Jobb meggyőződésem ellenére beszélnem kell róla, mert
hibái igen tanulságosak .. ,

Alapötlete jó Ismerősün}', h.sc-n Mark Tu'~in "EgymilLió fontos bank
jegy"-ének brilliáns témája mondb atr-t (gYC1CS~(g-Ú felmenoie. csapia ennek.
Csakhogy! Nagy ám a különbség hihetetlen és lehetetlen, között. Mert amíg
Twain művében az alapötlet. a fogadás, eléggé különös, majdnem hihetetlen,
de mégis lehetséges. addig a filmbeli éjjeliőr elbóbiskolása hihető, ám, hogy a
hatalmas tűzvész tőszomszédságában - már a nagy hőség miatt is - fel ne
ebredjen vagy meg ne süljőn, az csaknem kizárt dolog. Logikai abszurdum
ez az alapállás, bosszantóan erőltetett a rákövetkező fordulat, ugyannyira,
hogy mindkettő rossz íze ott kísért bennünk végig s szinte eleve elveszi ked
vünket a továbbiaktól. Pedig továbra is Twain zsenije súg a forgatóknak, hi
szen a gigászi címlet Ielválthatatlansága s a kár összegének az államkasszába
"aló visszafizethetetlensége, mondhatni, tejtestvérek.

Kétségtelenül igaz, hogya film helyenként rendkívül szórakoztató s a
twainí fcrdulatok transzponálása. aktualizálása fig) elernreméltó ötletességről

tesz tanuságot. Mmdez azonban nem elegendőahhoz. hogy lelkendezve fogadjuk.
Annál kevésbé. hiszen éppen a szatíra tételes mondanívalója, szenvedélyes bí
rálatának hiteie forog kockán az alaphibák miatt. A fentiek arra kötelezték
volna az alkotókat, hogy a csábítóan kézenfekvő lehetőségek, az át nem gon
dolt bonyolítás azonnali elfogadása helyett alaposabb körültekintéssel dolgoz
zák ki a témát.
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Értjük, jól tudjuk, hogy ,.groteszk" indítás volt a szándékuk, fejest akar
tak ugrani a hitetlenbe, hogy éppen a kontraszt által tegyék nyilvánvalóvá a
bürokratizmus károsságát. Azt kívánták bemutatni, hogy a becsületes ember
milyen nevetségesnek, panoptikumba való torzszülöttnek hat a becstelenek
vagy legalább is laza felfogásúak között. A groteszknek azonban épp úgy meg
van a maga szigorú realitása, logikája, mint minden egyéb múfajnak. S jaj
annak, aki lebecsüli vagy figyelmen kívül hagyja ... Sajnos, nagyonis általá
nos hiba ez, rengeteg nálunk a "deus ex machína", az erőszakoltság, a téma
"csőbe húzása" az általunk kívánt kifejlett előpréselese céljából.

Az elmúlt idényben számos példa akadt erre. Elég csupán az ősszel bemu
tatott s eléggé eklektikus kivitelezésű "Igen"-re utalnunk. Nem szólva arról,
hog ya rendezőt Fellinitő1 Antonioniig minden "nagy menő" trükkie - de csak
a trükkje s nem a trükkök tartalma - megihlette, a filmbeli főhős hirtelen
pálfordulása s a témavitel nagyonis vitatható morális beállítottsága szintúgy
nem volt szerenesének mondható . .. Többször említettük, hogy tanulni nem
szégyen, sőt, kell is, ám feltétlenül szükséges, hogyatanultakhoz sajátunkat,
magunk elképzelését is hozzáadjuk azért, hogy fáradozásunkból ne másolás
legyen, hanem új mű, önálló alkotás születhessen. (Bittei Lajos)

A LESZERELÉS GAZDASAGI KIHATASAI A KAPITALISTA VILÁGRA.
Az olasz katolíkus értelmiség johannista szárnyának vezető folyóirata, a Ve
lencében megjelenőQuestitalia, igen Iigyelemreméltö tanulmányt közölt Romano
Sbardella tollából, aki felveti a kérdést, vajon nem sodorná-e gaz-dasági vál
ságba a nyugatí tőkésállamokat az általános leszerelés, amit ma már valóban
időszerű politikai követelménynek kell tekinteni. Másként fogalmazn a prob
Iémát: meg tudná-e oldani a nyugati világ válságmentesen a leszerelés utáni
gazdasági átállást ? Ha ugyanis az átállás nagvobb megrázkódtatások nélkül
megoldható, akkor ez nyilvánvalóan kedvezően befolyásolja a leszerelésre irá
nyuló tárgyalásokat és a béke ügyét.

Tanulmánya bevezető részében Sbardella nem fest valami rózsás képet a
tőkés gazdaságról. Felemlíti azokat a jövedelnú és termelési mutatókat, ame
lyek 1962-ben és 1963. első negyedében gazdasági pangást jeleztek. fgy pél
dául 1961-hez képest 1962-ben 18 százalékkal csökkent az Egyesült Államok
vasgyártási ipar-ának jövedelmezősége. Hasonló tünetek jelentkeztek 1963 ele
jén Nyugateurópában is. A szerző szerint az Egyesült Államok belső piacai
teIítettek, az európai gazdasági társulások pedig elérték a gazdasági integrá
cíóból származó előnyök csúcspontját és már hanyatlás mutatkozík. Ugyanak
kor ma még változatlanul hatalmas méretú a háborús termelés. Az Egyesült
Nemzetek Szervezetének 1962. március 2-án kiadott [elentéséből is következ
tethetünk erre, rnert az akkori számítások szerínt a fegyverkezési kiadások az
összes felfejlesztésre szoruló országok nemzeti jövedelmének kétharmadát tet
ték, nem kevesebb, mint 120 rmlliárd dollárt.

Nyilvánvaló tehát, hogy leszerelés esetén színte mérhetetlen anyagi erő

forrást és óriási személyi állományt kellene viszonylag rövid idő alatt visz
szavinni a békés termelésbe. Érthető, ha Nyugaton aggodalommal latolgatják,
hogy nem idézne-e elő az atállítás túltermelési válságot az ő amúgyis telí
tett piacaikon. Némelyek még arra is utalnak, hogy egy sikertelen átállás
gazdasági és politikai zavarai megbuktatnák a leszerelés ügyét és újabb fegy
verkezésre ösztönöznének.

Az átállás megszervezése valóban nem könnyű feladat - állapítja meg
maga Sbardella is - hiszen a szocialista országokkal ellentétben Nyugaton
lényegében a szabad verseny törvényei uralkodnak, akárhogy is igyekeznek
befolyásolni ezt bizonyos állami intézkedésekkel (például adókedvezmények),
és a különféle gazdasági társulásokkal és megállapodásokkal.

A túltermelesi válság kíküszóbölésének módjait vizsgálva, Sbardella úgy
vélí, hogy elsősorban a fejletlen országokat kell jobban belevonni a tőkés

világgazdaság vérkeringésébe. Bízik továbbá abban a várható felélénkülésben
is, amelyet a leszerelés után a nemzetközi légkör enyhülése váltana ki a je
lenleg egymástól elzárkózott tömbök egymásközti árucseréjében. A túlterme
lési tendenciák ellenére is úgy hiszi Sbardella. hogy a fejlett tőkés országok
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belső piacai még mindig be tudnák fogadni a békés célokra átállított ipar ter
mékeinek kisebb-nagyobb hányadát. Ami gazdasági erő pedig még szabadon
maradna - emeli ki Sbardella -, azt közmunkákra, az egészségügyi, neve
Iésügyí, tudományos intézmények fejlesztésére kellene fordítani.

A fejlődésben elmaradt országok szerepével igen részletesen foglalkozik
Sbardella, Abból az ellentmondásból indul ki, hogy a föld országainak jelen
tős részében milliárdokat költenek fegyverkezésre, miközben a Föld népeinek
másik, igen tekintélyes része éhezik, elképzelhetetlenül alacsony színvonalon
él. Önként adódik a következtetés, hogy a leszerelés folytán felszabaduló gaz
dasági erőforrásokat a fejletlen országok megsegítésére kell fordítani. Sbar
della ezt erkölcsi követelménynek is tartja, de hangsúlyozza, hogy ha a nyu
gati világ eleget tesz ennek, akkor egyben a saját érdekében is cselekszik.
A segítséget természetesen nem úgy kell megejteni, mint eddig, azaz politi
kai és katonai feltételekhez kötötten a fölös terményekből történő kőnyör

adományokkal, hanem akként, hogy az elmaradt országokat hathatósan támo
.gatják saját gazdasági erőforrásaik jobb kihasználásában, saját iparuk, keres
kedelmük megteremtésében. szociális, egészségügyi stb. íntézményeík létre
hozásában. Nem teremtene ez Sbardella szerint káros versenyt a nyugati ál
lamok számára, rnert minél fejlettebbek lesznek a volt gyarmati területek,
annál élénkebb kereskedelmi kapcsolatokat építhetnek ki velük, mert hiszen
új, és fokozott igények lépnének föl az eddig elmaradt lakosság körében. Ez
azonban csak a távolabbi jövő problémája. Ami a leszerelést közvetlenül kö
vető időszakot illeti, a korábban fegyvereket és egyéb hadiberendezéseket gyár
tó tőkés ipar elláthatná az elmaradt országokat traktorokkal. szállító eszközök
kel, gépi berendezésekkel, különösen ha előnyös hiteleket adnának számukra.
Az ennek nyomán felélénkülő csereforgalom is jelentős mértékben csökkente
né egy gazdasági válság veszélyét.

Az elmaradt országok gazdasági helyzetét már az is előnyösen érintené 
fejti ki a továbbiakban Sbardella, hogy megszűnnék a nagyipari országok
protekcionista mezőgazdaságí politikájának létjogosultsága. E politika lényege
tudvalevőleg az, hogy egyes nyugati országok magas vámokkal, irányított ár
politikával védik saját mezőgazdaságukat, mert így kívánják háború esetére
biztosítani élelmiszer szükségletüket. Emiatt van az, hogy az elmaradt orszá
gok képtelenek eladni saját mezőgazdaságí terményeiket, minthogy pedig más
áruval nem igen rendelkeznek, a nyakukon maradt termények bőség helyett a
nyomor forrásai. A leszerelés nyomán kialakuló nyugodt nemzetközi légkör
lehetővé tenné a protekcionizmus megszüntetését s ezzel megnyílhatna az út
az elmaradt országok mezőgazdaságt kivitele előtt. Kiemeli végül a. szerző,

hogy miután a leszerelés gazdasági hatásai vílágméretűek lesznek, a várható
problémákat is csak együttesen oldhatják meg a fejlett államok. Ehhez az
eddigieknél hatékonyabb nemzetközi szervezetek létrehozására lenne szükség,

Sbardel1a kissé részletesebben foglalkozhatott volna a szocialista orszá
gok szerepével, hiszen a tanulmány maga is hangoztatja, hogy ezeknek az
országoknak belső felvevőképessége igen jelentős. Nyilvánvaló, hogy leszere
lés esetén a szocialista országokkal való kereskedés is sokkal intenzívebbé
válnék. S az sem kétséges, hogy az elmaradt országok felfejlesztését is a szo
cialista országokkal egyetértésben, velük megállapodva sokkal eredményeseb
ben lehetne végrehajtani.

A tanulmány mindenesetre adós marad néhány lényeges kérdés megvá
Iaszolásával, Mi fogja rákényszeríteni a tőkéseket arra, hogy az elmaradt or
szágokkal való gazdasági kapcsolataikat az azonnali jövedelmezőség szempont
jának félretételével, valóban segítő szándékkal rendezzék? Mi lesz a sorsuk
a mezőgazdaságí protekcionizmus megszűnése után a tőkés államok agrár
rétegeinek ? E híányosságok ellenére is figyelmet érdemel, azonban a taool
nulrnánynak a háborús gazdaságpolitikát bíráló bátor hangja, a tőkés gazda
ság nehézségeit őszintén feltáró és a szocialista rendszer előnyeire többször is
'Utaló állásfoglalása. Mindez, amit Sbardella előad. szerencsésen mozdítja elő

azokat a törekvéseket, amelyek a leszerelésre és a tartós béke megvalósítá
sára irányulnak. (Becsei Mihály)



nozzxszor.xsox A LITURGIKUS REFORi'iIHOZ. Mostani számunk
ban Halasy Endre fülöpjakabi adminisztrátor alábbi, igen figyelemreméltó
levelét bocsátjuk olvasóink elé:

Kénytelen vagyok gyarapítani a hozzászólók sorát, mert úgy látom. hogy
inkább csak a hátlapját nézik az éremnek. Egyet értek azzal. hogy kell it
bírálat, mert az segít a hibák kíjavításában, de nem értek egyet azzal a
magatartással. amely csak a hibákról emlékezik és a pozítfvumokat mintha
elhanyagolná. Az én tapasztalataim és próbálkozásaim kisebb részben fa
lusiak, nagyobb részben azonban tanyatak. Megpróbálom a fontosabbakat
papírra vetni.

Nagyheti szertartások. Igen sokat tesz az újításnál az előkészítés. Még
a megújítás első éveiben történt, hogy mint kihelyezett káplán a fi'liában
működtem, Szalkszentmártonban. Kis kápolnánkban nem volt sem kántor,
sem mínístráns, sem megfelelő felszerelés, igy nem lehetett a nagyheti szer
tartásokat megtartaní. Ezért an-a kértem a híveket, jöjjenek el a máterba
a szertartásokra. Előre elmagyaráztam mindent, kezükbe adtam a NQ{lY
heti Szertartások fiizetét. azután átmentünk a máter templomába. A szer
tartások végén méltatlankodva mondták a helybeliek, hogy már mindent ki
forgatnak, semmi sem a régi. Ugyanakkor az én híveim azt mondták: "Hála
Istennek, hogy ezt is megértük, mennyivel szebb volt, rnínt a régi!" S mint
hogy ugyanazon a szertartáson vettek részt, kizárólag az előkészítés módo
síthatta szemléletüket és véleményüket.

Nagyon fontos tehát, hogy előkészítve, szépen menjenek a szertartások,
pontosan alkalmazkodva az egyfu.áz rendelkezéseihez. Legyen szabad egy
példát kíragadní szemléltetésül. Sok helyen nem merik megvalósítani nagy
pénteken az oltár teljes lefosztását, holott ez az első a nagypénteki előírások
között. Nem merík, mert annyira szokatlan, hogy a pap is fél tőle, a sekres
tyés még jobban. Pedig van valami drámai abban, hogy az oltár oly üresen
mered elénk. Egyetlen mondatnyi magyarázat elég. hogy a 'híVf'k is meg
döbbent áhitattal nézzék a szekatlan látványt. Mások attól félnek, hogy
nem sikerül majd a minístránsoknak a 12-ik rubrikának megfelelőerr felten
niök a terítőt. Mi itt két próbát tartottunk, harmadszorra sírnán ment. A
mirrístránsokkal és a kántorral egyébként is nemcsak átbeszéljük, hanem a
gyakorlathan is megpróbáljuk néhányszor a tennivalókat. A híveket is fel
szoktam készíteni a szertartásokra. Egyrészt előre elmagyarázok míndent,
másrészt alkalmas leetor híján a szertartások világosan megkülönböztethető

fejezetei kö\ött magam szoktam előkészítení őket 'a közvetlenül következő

cselekményre. Mindezekkel elértern, hogy híveim áhítattal és viszonylag
értő lélekkel vesznek részt a szertartásokan, melyek tetszenek ís nekik.
19y azután nagyszombaton sem a Glória harangszavára indulnak, hanem
sokan az elején ott vannak. A keresztvízszenteléskor tele már a templom.
Vannak persze nálunk is szép számmal. akik csak a körmenetre jönnek.

De lássuk a Collectio Ritul1mot is!
Keresztelés. Nálunk általában nem áll, hogy "a keresztelésen ketten

hárman vannak jelen", ahogyan Miklós József írta. Sokszor kérem a temp
lcmi hirdetések során, hogy jelentsék be dőre a keresztelést. Legtöbben meg
is teszik. Ilyenkor megmagyarázom, ki a védőszent. elmondom a szertartás
menetét, meghívern az egész rokonságot, külön hangsúlyozottan mindkét
keresztszülőt. Megbeszélünk egy alkalmas időt, amikor sem gyóntatás. sem
jegyesoktatás, sem egyéb dolog nem késztet kapkodásra. A megbeszélt idő

ben kihirdetem, hogy szentmise után keresztelés lesz, aki teheti a hívek
közül, várja meg és imádkozzék velünk az egyház új tagjáért. A rokonok
és egyéb ottmaradók néha a 40-50-es Iétszámot is elérik. Néha könnyez
nek. néha utólag mondanak meghatottan köszönetet. Pedig semmi mást nem
teszek. mint alkalmazkodom a rubrikákhoz. Talán nem fog ártani, ha sorra
veszem, míként valósulnak meg nálunk a C. R. rendelkezései.

A szent olajat, sót. stb. a felöltözött ministránsok veszik a kezükbe, én
meg viola palástot öltök. A fehér palástot előkészítjük. A sekrestyében
szertartás t nem végzek. legfeljebb adatfelvételt. Kibontatom azonban a kis-
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ded ruháján és sapkáján a kötéseket vagy -gombokat. Azután elküldöm öket
"ad Ecclesiae limen", vagyis a templom töbejáratához, (Ha otthonától a temp
lomig kibírta a kisded az időjárás viszontagságait, akkor a sekrestyétől a
főbejáratig is ki'bfrja minden ártalom nélkül. Arra viszont gondom van,
hogy a kicsivel ne álljunk huzatban.) A hívekkel közösen mondjuk az imá
kat s a keresztségi fogadást. S hogy az énekek jól rnenjenek. felkérem a
kántort (s az -esetleges adományban is részesítem), hogy működjék közre.
Míg az oltárnál imádkozunk s később a templomon végígvonulunk, a kántor
orgonál. A hívek .a templom ajtaján belül, a kórus alatt várnak rám. A só
nál keveslem a magyarázátot. Kicsit ki szoktam egészíteni azzal, hogy a
Jceletl népek hogyan fogadják a kedves vendéget a béke [eléül sóval, kenyér
rel, béke-köszöntéssel. Az összes hozzátartozók velünk vonulnak végig a
templomon, orgona és ének kíséretében, hasonlóan a násznép esküvői fel
vonulásához. Az ének változó, de leggyakrabban az "Uiram, híszlek és re
méllek ..." vagy az "Örvendezzünk, gyertek ..." szerepelnek a Sz. V. U.-ból.
A templom közepéri magyünk előre a keresztkút vonaláig. A sekrestyés oda- .
hozza a fehér palástot. Míg áteserélem, egyetlen mondatot mondok arról,
hogy az eredeti bún víoláját a kegyelem fehérsége váltja föl. A keresztapát
külön is figyelmeztetem, hogy ő is fogja meg a gyermeket, vagy Iegalábbís
tegye rá a kezét.

Avatás. Ha külön történik, nem a kereszteléskor, akkor az ajtótól indu
lunk. Ha a kereszteléskor végezzük, akkor az anya a keresztkútnál átveszi
a gyermeket is, meg a gyertyát is és onnan indulunk később az oltáJr felé.
Tapasztaltam, hogy :míg a keresztelést sokan megvárták. az úja'bb ajtóhoz
vonulás után többen eltávoztak. De mióta a keresztkúttól együtt vonulunk
az oltár felé s csak az avatás utáln a sekrestyébe, azóta rendszerint meg
várják az avatást is. Amíkor az anya a tartóra tűzi s az oltár előtt hagyja
a gyertyát (s egy-két meleg szót kap a felajánlás szépségéről), ez a rnozza
nat válik az avatás legmeghittebb pí'llanatává. Ahol viszont az anya tartja
a .gyertyát míndaddíg, amíg a sekrestyében valaki ki nem veszi a kezéből,

ott az egész gyertya-ügy elveszti értelmét,
Házasságkötés. Az augusztusi levélben erre vonatkozólag közölteket sem

míndenben osztom. Ha a jegyesek -szavát nem nagyon értik is a templom
ban, a pap szavát még megérhetik. A pap úgyis előre mondja a mondaní
valót s azt nyilván feltételemetik a hívek, hogy ugyanazt mondják a je
gyesek is, bár az ő szavukat C1Sak a legközelebb állók értik. Nálunk inkább
az okozza a nehézséget. hogy előremondom a szöveget és felém rnondják
vissza: "Viseld ezt a gyűrűt", stb. Ennek megelőzésére a jegyesoktatásnál
próbát vezettem be, hogy bár tőlem hallják, még se nekem mondiák vissza
a szöveget, hanem egymásnak. A beszéd feladata a C. R. szerkesztőinek

felfogása szerínt nyilván az, hogy a szeritség kiszolgálására és felvételére
felkészítse a házasulandókat. S ha a lelki, akarati, liturgikus, érzelmi felké
szítést vesszük alapul, akkor a beszéd helye feltétlenül ott van, ahol a
rubrika jelzi: ,,Nunc fiat sermo." A ténykedés utáni beszéd: eső után kö
pönyeg . .. "Elfogadod-.e a ·gyermeket?" Ezt a kérdést indokolt esetben el
lehet hagyni. Egyes lelkipásztorok mínden esetben eleve índokoltnak látják
ezt. Pedig a házasság egyik fontos célja a gyermekek vállalása. Ezt a jegyes
oktatáskor megmagyarázzuk. Nem sok magyarázat kell hozzá, hogy meg
értsék: éppen a téma fontossága míatt szükséges, hogy nyiltan is nyilatkez
zanak, hogy komoly szándékuk-e a szülőí kötelességek teljesítése. Egy ko
rcmán azt az ellenvetést tette valaki, hogy nem lehet megkérdezni, mert
,.csiklandósak a koszorúslányok". Azóta míndíg körülnézek ennél a kérdés
nél, de még egyszer sem tapasztaltam, hogy a lányok vagy legények, vagy
bárki más komolytalanságot tanúsított volna. Nagyon félszeg dolog és ugyan
akkor szabálytalan, ha a pap félkézzel a könyvet fogja s csak félkezét tartja
ki a jegyesek fölé. Hiszen mindig akad, aki a könyvet megfogja: harangozó,
vőfély, koszorús legény, mínístráns, stb. Még a szertartás megkezdése előtt

felkérern az illetőt, ha gyakorlatlan alkalmi szereplő, hogy majd ha szólok,
jöjjön föl mellém és tartsa a könyvet. Igy aztán mindig két kitárt karral
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adhatom az áldást. A násznép bekapcsolásának jó mődja, hogy mondják,
közösen a négy Amen-t s ezzel fejezzék ki, hogy ők is valóban azt kívánják,.
amit az áldás szövege mond, Tapasztalatból állítom, hogy könnyen megszok-
ták és szívesen mondják az összes jelenlévők. .

Nagyon örülök annak, hogy az új asszony avatása hívatelosan is az
oltár előtt történik, mert gyakori gúnyos vagy vihogó magatartás miatt
sok helyen azelőtt is kénytelenek voltunk az oltár előtt végezni. Végül szen
tesítl a C. R. a kikísérést. .A11Jnak végeztével úgy sem fordulunk vissza
szótlanul, tehát adva van a lehetőség, hogy ahol igénylik a hívek a búcsú
szót, ott nem második prédikációval, de néhány meleg, atyai szóval indítsa
őket az élet útjára az eskető pap.

Temetés: Sokat vitatott szertartás. Különböző egyházmegyék, sőt espe
Tesi kerületek is különféle intézkedéseket tettek, fokozva ezzel a zavart.
Úgy látom, hogy lassan egyre több helyen térnek rá arra a gyakorlatra,
hogy a szertartás régi menete szerínt végzik, de magyarul. Tehát váci
egyházmegyés régi szokás szerínt a fejezetek sorrendje III., I., II., IV., V. Mi
óta igy végzem. a hívek sokkal értőbben és otthonosao.ban vesznek részt
a temetéseken. Eleinte mínden temetésnél elmondtam s ha sok idegen arcot
látok, ma is elmondom, hogya "Körülvett a fájdalom", a Circumdederunt
magyar megfelelője. Egyik-másik Ieldcípásztor panaszkodik, hogy követelik
rajta a Circumdederunt antifonát. Nálunk még egyszer sem hiányolta senki,
sőt egyenesen így is rendeltek: "Olyan szép magyar' temetést tessék végezni!"

Hibái is vannak természetesen a C. R.-mak. A keresztelést l'ÖV'idíteni
kell, világos azonban, hogy csak az új Rituale Romanum megjelenése után.
A temetés, dallamait meg kell reformálni. Vagy az ősi gregorián egyszerübb
dallamaiból kellene választani, vagy a magyar népi és ugyanakkor művészt

Sz. V. U. dallamaiból. Valamenny! szövegből, de főként az orációlk!ból ki
kell küszöbölní a cikornyás, nehéz körmondatokat. Ennek jó példáját adja
a Szent István Társulatnál megjelent Vasárnapi és Vnnepi Misekönyv. Bár
a szentírási szővegek ennyire szabad fordítása vitatható, maga a sílus na
gyon alkalmas lenne. A Nagyheti Szertartésok fűzetéből is elkeine már az
újabb kiadás, de a réginél nagyobb betűkkel, hogy az idősebbek is tudják
használni. S a fontosabb latin szavakat is közbe kellene iktatni, például:
"Ecce Iignum crucis", "Exsultet", "Lumen Christi", s hasonlókat, hogy a
laikus olvasó könnyebben megtalálja. hol is tart a szertartás.

Befejezésül külön is kíhangsúlyoznárn, amit az olvasó eddig is láthatott,
hogy semmi különleges dolgot nem végzek. Az egyéni elgondolásokat tuda
tosan mellőz:ni igyekszem, s amennyire lehet, alkalmazkodom a rubrikák
előírásaihoz. S ha akáe tanyai hívek, akár városiak sok esetben azzal távoz
nak a templomból, hogy nagyon szép szertartást láttak, az feltétlenül azt
bizonyítja, hogy szertertáskönyveínk lényegében jók, és falun is, tanyán is,
de városhelyen is kitűnően alkalmazhatók.

MAGYAR DIÁKOK A KRAKKOI EGYETEMEN. Krakkó, ez a csodála
tosan szép, ősi lengyel város ünnepet tartott. Egyeteme 600 éves. Alapítóle
veiét még III. Kázmér, a »Nagy« (1309-1370) írta alá 1364 pünkösdjén azzal
a meghagyással, hogy »ítt legyen a nagy befolyású tudományok gyöngyszeme,
hogy nevelődjenek benne jótanácsadásban jeleskedő, erényes és a különféle
tehetségekben kiművelt férfiak. Legyen itt a tudományoknak bővizű forrása,
melynek teljességéből merítsenek mindazok. akik a tisztes tanításban jártasok
akarnak lenni«. Hazánkfiai az adott alkalommal éltek is. Az egyetem régi
rnatrikulái tanúsítják, hogy szinte a kezdettől mindíg szépszámú magyar ne
velkedett a Jagelló egyetem nagymúltú falai között. Ezek közül az évforduló
kapcsán most egynek emlékét szeretnénk felidézni, aki a 16. század közepéri
vetődött el Krakkóba tanulni, s akiről bizony egy kissé el is feledkeztünk.

Török Jánosnak a messzi Bihar megyéből, Derecskéről indult el életútja
a Dózsa-féle parasztforradalom esztendejében, 1314-ben. Szülőfaluját annyira
szerette, hogy sokszor csak így írta alá a nevét »Joannes de Derechke«, Majd
25 éves' akkor, amikor a Wavelt először pillantja meg. A kutató nem tudja
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meghatottság nélkül kezébe venni az esztergomi főszekesegyházi könyvtárban
őrzött több mínt 400 éves nyolc kéziratos kötetét. Ezeket ő vásároltá köteten
ként 14-16 grossért. ő írta és köttette be Krakkóban 1549-1552 között, (Kéz
iratainak jelzetei MSS II. 186/a-b, 196, 244 (két kötet), 245, 246 és 247).

A szentírástudományok érdekelték őt kí váltképpen, legalább is megmaradt
jegyzeteiből ez tűnik ki. A négy evangéliumhoz, az Apostolok Cselekedeteihez
es a szeritpált levelekhez írt kommentárok mellett találunk egy »Surnrna
tottus Sacrae Scripturae«-t és egy »Connotationes variae in Sacram Scriptu
ram-s-ot is. Mesterei közül kettőt említ: Sebestyént, a hittudományok boros
tyánkoszorúsát, és Jánost, az artes líberales magiszterét.

A tulajdonában volt nyomtatott könyvek kozül ma egyet őriz az eszter
gomi bibliothéka. Petrus Lombardus Sententiainak lyoni 154ű-es kiadását, me
lyet ő maga Bécsben 1561 március 15-én vásárolt és köttetett be. Monogramm
ja ma is a kötéstáblán díszeleg: »1. T. D. D .«, azaz Joannes Török de Derechke.

Nevével Schrauf 1894-ben kiadott »Regestrum Bursae Hungarorum Craco
víensís« című .művében nem találkozunk. Ez azonban nem jelent semmit,
mert a hazánkból származó hallgatóknak csak egy része "olt egyszersmind a
Bursa tagja is.

Életútja a krakkói évek után Szent László városába, Váradra vitte őt

kanonoknak. De nem sokáig maradhatott itt sem. 1556-ban menekülnie kel
lett, amikor az Izabellához pártolt Varkocs Tamás ostrom alá fogta Vára
dot. 1558 január 20-án az akkor Nagyszombatban székelő esztergomi káptalan
ban kapott tavadalrnat. A következő évben barsi, majd 156ű-61-ben honti fő

e~\)eresként vizítálta kerületét.
. Oláh Miklós érsek megbízásából járt Selmecbányán, hogy az ott egybe

gyült lelkészemkel a katelíkus egyház hitágazatának 13 cikkelvét aláírassa.
1567-ben a Szentjánosról Nagyszombatba menekül t 18 dominikánát helyezte
el a rend ottani férfikolostorában, a klastromot kettéosztva, érseki biztosként
Telegdi Miklóssal.

Hogy mennyíre élt benne Várad szeretete, mutatja a következő. Tíz évvel
ké-sőbb egykori váradi kanonoktársával. Garay Mártonnal a Nagyszombatban
sz-.kelő esztergomi káptalan elé járult, s ott írást készítettek 1577 Úrnapjának
nvolcadán arról, hoev ők a váradi egyház ötvenezer magyar forintot érő ja
vatt 1556-ban Báthory András és Miklós hűséges kezére bízták, kik Ecsed vá
;',~ i)a szállították azokat. Szigorú meghagyásuic ezt a hatalmas értéket a
Bathőryaknak nem szabad eltékozolniuk. más kezére adniuk, hanem híven
; l,'g kell őrizniük a váradi egyház számára.

Török a káptalani ranglétrán emelkedve 1572-ben szentgyörgyrnezeí pré
post lett, ezt a tisztséget nemsokkal ezután felcserélte a zólyomi főesperesség

ge:. Rövid ideig plébánoskodott Érsekújváron is.
A halál az egykori krakkói egyeternístát nagyszombati, a Szent György

alt aria mellett lévő, magaépítette házában érte 1581 március 19-én, azon a na
pon, melyen egyházunk Szent Józsefet, a jó halál pártfogóját ünnepli. Földi
maradványait a Szent Miklós templom Szent Györgyről nevezett kápolnájá
Lan helyezték nyugalomra. (Kovách Zoltán)

GYALOGI JANOS ISMERETLEN LATIN VERSEI AZ EGRI FÖEGY
HÁZMEGYEI KÖNYVTARBAN. Gyalogi János a XVIII. század eleji 6'

délyi ellenreformáció egyik jellegzetes alakja, Elsősorban egyházi beszédei
tétték híressé: Színnyeí szerint (Magyar Irók Élete és Munkái IV. köt. 1-5
h.) kortársai a "magyar Cicero" néven emlegették. Szentbeszédeken kívül
aZOII1ban szarnos latin és magyar költeményt is írt, elsősorban klasszikus
versformában. Költeményei közül igen sok a kiadatlan. Szinyei idézett mű

vében is említést tesz róluk: "Kéziratban sok latin költérnénye maradt, me
lyeknek holléte nem ismeretes." Ezek közül a költemények közül került
elő most az Egri Főegyházmegyeí Könyvtár kézirattárából egy szép csokorra
való. Az Egri Főegyházmegyei Könyvtar kéziratainak rendezése során elő

bukkant egy kis igénytelen kopott-fekete vászonkötésű versesgyűjtemény,

Püspöki András prépostnak dedikálva. Címe: "Cujusdam ex Agriensi Socie
tatis Jesu Collegio veterani amici et servi: epigrammatum decades XX. Pro
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'Ovo paschali oblatae hononbus Reverendis5dmi Domini Dni Aaldreae Püs
pök! '.',' Anno 1744." "Valamely, az egri Jézustársasági kollégíumból való
regi Jóbaeátnak es szolgának husz dekád epi.gr'ammája. Húsvéti tojás gyanánt
fölajánlva Főt, Püspöki András úrnak: 1744. évben."

A lCéz,il1"a t 36 számozatlan levélből áll, s - mint a címe mutatja 
20x10 epigrammát tartalmaz, illetve pontosabban 201-et, mível a XVII.
"decas" végére még egy magyar epigramma is került. Ez az egyetlen ma
gyar nyelvű epigramrna ezt a círnet viseli: "Loranff! Susanna Fejedelem
asszony Erdélyben könyvet botsát a Pápisták ellen." A többi, latin nyelvű

epigramma a legkülönfélébb tárgyakat öleli fel: kezdődtk a kolozsvári je
zsuíta kollégium templomának felszentelésekor költött eoígrarnmákkaí, majd
különféle bíbltad és polítíka! tá'l"gyÚ ~ammák után vallásos tárgyú köl
teményekkel fejeződiJk be. A kötet egyébként gyűjteményjellegú: különféle
helyeken és időben keletkezett költeményeket tartalmaz. Az epigrammák
egyike-másika a keletkezés idejét is közli. A könyv elózéklapján szereplő
névből kitűnik, hogy legutoljára Koválcsik József tulajdona volt, szerzőjére

vonatkozóan azonban semmi kőzeleblbit SeJn a kézirat, sem a katalégusok
nem árulnak cl.

A szerző kilétének megáldapítására az első helyen emlitett, a kolozsvári
templom felszentelésével kapcsolatos epígrammák vezettek. Az elISŐ "decas"-t
a szerzö igy vezette be: "Honori Summae et Indívíduae Trinitatis auspícíís
erectae Academicae 80c. Jesu Basflteae Claudiopoli in TranSylVlania: anno
1724. Quae pro auspícato íngressu, sub nomine Ccronae XII. Stellarum, typís
sparseram missíhbus acurnína: hic ea prioribus duabus comoleetor decadi
bus." "A magasztos egy Szentháromságnak tiszteletére szerenesésen emelt
Jézustársasági bazilikának, Kolozsvárt, Erdélyben: 1724. évben. M.indazokat
.az elmésségeket (acumína = bonmot), amelyeket a szerencsés megnyitás
alkalmával - Tizenkét csíllagú korona címen - betúk lövedékével (= röp
lapokon?) szerteszórtam, itten az első két dekádban foglalom össze." A szö
veg szerínt tehát ennek a kéziratnak a szerzője nyomte/ásban jelentette
meg verseit "Corona XII. SteliLarum" címmel. sajnos, a legs1-QiT,gosabb kuta
tás sem vezetett ezen a téren eredményre: ilyen című versesséadás - eddigi
megállapításaírn szerínt - nem találjható a magyar kooyvMrakban.

A szerző kilétének megállapítására a másik követhető nyomnak az lát
szott, ha megállapítjuk. ki tartózkodott azok közül a [ezsuiták közül, akik
1724~ben Kolozsvárott voltak, 1744.Jben Egerben? A né'vjegyzékek összeha
sonlítása soráll felmerült 3-4 név közül azonban egyik sem volt olyan,
amely mőgött a jólsikerült epígrammák szerzőjét sejteni lehetett volna.
A szerző kilétét végül Jakab Elek: Kolozsvár története (Bp. 1888) c. rnunkája
oldotta meg. A mű III. kötetének 205. lapján ez olvasható: ,,Az akadérmai
templom megépítésére 1718. a juzsuita collegium rectora engedélyt kért, az
alapkövet márez. 12. megáldás után II. Má'l'tonffy József ~ök tette le,
az ünnepély szónokát, a tudományáról híres Gyalogi János [ezsuítát hívta
meg, a ki... az alapkő letételét alkalmi versben örökítette meg... a fel
szentelést br. P.ntalfy János erd. r. kath. püspök vitte v~gbe ... Ez ünnepély
szónokává is Gyalegi hivatott meg... A sZÓIl10k ez alkalomra is költeményt
írt:' Jakab Elek jegyzetként hozzáfűzi: "Czime (t. i. az első alkalom,Nl. írt
költeményé): Carmen Augurale. Lapido Dacico Peímigerrlto. Fausto, Felici.
A királyi lyceum könyvtárában kerestem, de nincs meg. - Corona XII. Stel
larum. Ezt sem találtam meg a kir, lyceum könyvtárában. Vajjon egyik sem

.adatott volna ki?" Jakab Elek szónoloí kérdésére Gyalogí fentebb adta meg
a választ ("types sparseram'tf), a versek azonban míndeddíg nem kerültek
elő. így annál értékesebb ez a kézirat, hiszen magában foglaja a nyomta
tásban megjelent, de elveszett verseket is.

Gyalegi János latin versei nem jelentenek írodalomtörténeti szenzációt.
Arinyi azonban bizonyos, hogy ezek is hozzátartoznak a XVIII. századt ma
gyarországi Iatínnyelvű irodalom gyöngyeihez. s így valószínűleg számot
tarthat az e korral foglalkozó .írodalorrrtörténészek érdeklődésére.

(Rttter Márton)

Felelős kiadó: Saád Béla
Fóv. Nyomdaip V. 5. 1738-4-65. - F. v.: ligeti Miklós.
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"Tanácstala:;l". - Megértjük nehéz helyzetét, amellyel különben, úgy hisz
szük, nem is áll egyedül. Sok család küszködik hasonló problémával. Egy het
vennyolc éves agglegény nagybácsi él olvasónk cs... Iádjában, aki a legkevésbé
sem tartozik a békés, szelíd öregek közé. "Néha azt hiszem, beleörülök már
ebbe a kilátástalan helyzetbe" írja olvasónk. "Az öreg mindenbe beleszól, erő

szakoskodik és bántó megjegyzéseket tesz mindenre. A férjem meg én, igyek
szünk szelíden csítítgatní, vagy felelet nélkül ráhagyní a dolgokat. A gyere
keket azonban nem tudjuk rávenní erre a türelemre, ők szemtelenül és néha
gorombán vísszavágnak, 1':a igazságtalannak éreznele egy-egy megjegyzést és
ilyenkor is nekünk kell hallgatnunk a szemrehányások áradatát, hogy nem
tudjuk megnevelni őket. Pedig igazán nagyon jó gyerekek különben, és köz
tük és köztünk nem lenni semmi diszharmónia. Néha azonban már az az ér
zésem, hogy nagybátyám szándékosan akarja tönkretenni békés családi éle
tünket. Lehetséges, hogy valami titkos írrgység van e mögött, mert ő mindig
egyedül volt?" Nos, tudat alatt természetesen ez is közrejátszhatik. Ettől füg
getlenül azonban, olvasónk levele azt a tapasztalati igazságot példázza, hogy
a magas kor önmagában még senkit sem tesz sem bölcsebbé, sem jobbá, sem
szelídebbé. Aki egész életében önző, egocentrikus, másokkal szemben kímélet
len és tapintatlan volt, annál öregkorában még inkább előjönnek ezek a tu
lajdonságok. És Ilyenkor megnevelni vagy megválf oztatní nem lehet már sen
kit sem. Éppen ezért, szeríntünk továbbra is az egyetlen hatásos fegyver a
keresztény türelem és szelídség. Bizalmas családi tanácskozáson, a gyerekek
bevonásával kellene megbeszélni a haditervet, amely lényegében abból álljon,
hogy mindenkí következetesen és szelíden kitér a'~ összeütközések és viták elóI.
Az ~lyen agresszív hajlamú emberek néha csak azért mondanak valami 'bán
tót (amiről egyébként esetleg maguk is tudják, hogy igaztalan), hogy ellent
mondjanak nekik és a kialakuló vita igazolja számukra a lelkükben gon
dosan ápolgatott keserű érzéseket. Ha viszont nincs ellentmor.dás, nincs mibe
belelovalni magukat. Az ilyen öregkori keserűsógnek, az egyéni rossz termé
szeten kívül gyakran összetevöle még az is, hogy a fiatalabb, dolgozó család
ban élő öreg valami ki nem mondott vádat él ez a mellének szögezve, hogy
terhére van a családnak és ellenszolgáltatás nélkül, "ingyen" tartják el. Ezen
azonban könnyű segíteni, ha éreztetjük vele, hogy nem fölösleges, hanem
hasznára tud még lenni a fiataloknak. Meg kell magyarázni agyerekeknek.
hogy olyankor, mikor úgy érzik: most gyülekeznek a viharfelhők. kérdezze
nek valamit hirtelen. Egy számtanpéldát, vagy valami történelmi eseményt,
amiről a történelem órán hal.ottak, de az öreg átélhette. Néha csodákat tud
tenni egy ilyen kérdés, Pillanatok alatt elszáll, a harag, És ha az elhangzó
magyarázat esetleg túl körülményes, vagy tudálékos lesz is, azt még mindig
kellemesebb hallgatni, mínt keserű s em ehányásokat.

,Szkeptikus". - Túlságosan nagy és nehéz kérdés, amit fölvet semhogy
egy rövid szerkssztőí üzenet keretében kimerítő választ lehetne adni rá. Meg
kíséreljük azonban, hogy néhány gondolattal legyünk segítségére, minthogy
leveléből láthatóan ön is meg szeretne szabadulni jelenlegi lelkiállapotától.
Azt írja, értelmetlennek érzi a világot, az egész létet, amiben sokkal több a
küszködés, a szenvedés, mint az öröm. Elhiszi, hogy Isten ter.emtette
a világot, de ha csak ilyent tudott teremteni, jobban tette volna,
ha semmilyet sem teremt. Azt is hozzáteszi, hogy ne hivatkozzunk az eredeti
bűnre, mert azzal kapcsolatban annyi a kételye, hogy egyáltalán nem tudja
érvként elfogadni. Persze ilyen megszorítás mellett nehéz teljes értékű kato
likus választ adni, hiszen hitünknek sarkallatos tanítása, hogy a földön ta-
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pasztaiható bűn é s szenved és a z első emberpár bukásának következménye. De
h a ezt egyelőre nem is tudja elfogadni és csupán az istenhívő deista s zem é
vel lá tj a csak a világo t , a k k or s in cs m ég ok a k éts égbeesésre. Istenről, aki
maga a bölcsesség és a jós ág, sem m ik é p p se m tételezhető fel, hogy egy rossz
világot a k ar t vol n a ter e m ten i, é s ha a v il á g ennek e ll en ér e tökéletlen, ez csak
a zt jele ntheti , hogy m a m ég átmen eti állapotban van, bármi legyen is az oka
il tapasztalható d íszha r rnó n i ának . B ár Istennel kapcsolatban általában helyte
len az antropomorfizm us, vagyis az, h ogy az emberről próbálunk r á követ
k c ztc tnt , m égis bizonyos m crt úk ig megengedett lehet, ha figyelembe vesszük.
hogy Isten a saját képére és h asonlósá gára teremtette az embert. Ez utóbbi
esetben ped ig Isten t eremtői tev ókcnység ét a rnűv é sz a lk o tó murik áj ához lehet a
legj obb a n h asonl itan í . Az alko tó műv ész keze alól kikerül ö remekmű sem pat
tan elő egyszerre, k ész á ll apotban , hanem fokozatosan épül ki, válik egyre tö
k el etescbb é. A v il á g is így h a la d és b ontakozik ki végső, t ökéletes állapota
fe lé . É s eh hez a fejlődéshez, I s ten munkatársul hívta meg az embert és Krisz
tes azt is m egmondta m i a m ódja közreműködésünknek: a jót kell cselekedni.
M iri d e n k i. aki b ármil yen kicsi jócselekedetet elvégez, a z Isten műv én dolgo
zi k . P ersze, h a valaki csak abból a szempontból n ézi a világot, hogy mít tud
az n eki sze m élycsen n y újtan í, akkor valószínűleg minden oka meglesz az
olkeseredós re, h isze n v ágyainknak csak töredékét tudjuk valóra váltani. De ha
a zt n ézi, hogy m ít tud ő a d n i a világnak, akkor szinte beláthatatlan cselek
vési tertil et n yílik meg számára s egyszerre m inden értelmet nyel'. A rossz:
a teol ógia tanítás a szerint n em valami pozitív d ol og, hanem hiány, a lét h íá
nyossá ga, i iI', amit a jóval k e ll b etölten i. Es ezt a jánlanánk ön n ek is . Hagyja
egye nlüre a célta lan t öpren g éseke t . A vilá go t értelem m el v alóban n ehéz fel
fogni. De sz.ívvel a n nál könnyebb. Alljon b e a jót cselekvők táborába és ha
marosan tcnasztaln í f og ja , men nyire m á sképp látja a vil á go t . És ha néha
imádk ozik is a hhoz az Istenhe z, akit, úgy érezzük , minden kételye ellenére
sze ret , lassan el múlnak majd k ételyei és megszűnik lelkének mostani kiet
lensége.

"Keresztanya". - Lcgszfv esebben sz ószertnt leközölnénk egész levelét. De
legalább r övi d en elmondjuk ' tartalrn át, annyira tanulságos. L evélírónk látoga
t óban volt kcrcsctriá ókn át és sógornőj e keservesen panaszkodott a fiúra. Az
t örtént u gyanis , hogy az is koláb a n kirán du lás t sze r veztek, amelyen az osz
t ál yból öten ingyen vehetnek m ajd részt. Az osztályfőnök a gyerekekre bízta,
h ogy válasszák k i m a gu k azt az ö töt, aki erre a kedvezményre leginkább rá
szorul, M in t k id er ü lt, a fiú egy lépést sem tett annak ér d ekéb en, hogy ő is in
gyen ufazha s sck . " I L Lib a magyarázom n eki, h ogy cs ak az az övé, amit a tíz
k ör mével k ikapar magának, n em h asznál ; ép pen olyan é lhete tlen é s muja, akár
a z apja" - így [,Z édesanya. A fi ú ott ült sz ernlesül tve. Olv a són k erre oda
m ent h ozzá , m egs im oga tt a a fe jét és a zt mondta neki , hogy h elye sen cseleke
dell. S ó corn ő ] e vérig sért ő d ö tt e miat t és keserű s zernreh ány ásokat tdt, hogy
m ég ő is ,.r on tj a " a gyereke t. O lv asón k most a z t k érdezi, h ogy tal án mégsem
v ol t h el y es, hogy ilyen e:c;yértelműen a fi ú m ellé áll t . Hiszen v ége r edm ényb en
az é desanya cs ak jót akart. N os , n e te gyen magának szemrch ány ást. Helye
sen és keres z ta n yá h oz m élt óan viselkedet t . Es legköz el ebb türel emmel, de
határozot tsággal p r óbál j a megmagya rázn i s ógorn őj ének. hogy a vil á gban ta
pasztalható r enge teg ön zés ép pen a z efféle látsz ólagos jót aka rá s következ
m énye sokszor . Ettől a z önzéstől ped ig mindenki egyformán szem/ed. Örül
jön az é desanya, hogy il yen jó érzésű fia van, ahelyett, hogy kapzsis ágra és
ilyen rossz értelemben vett " élelmességre" nevelné.
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