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Gál Ferenc

VI. PÁL PÁPA KÖRLEVELE
AZ OLTÁRI~ZENTSÉGRÖL
1965. szeptember 3-án jelent meg a Mysterium fidei szavakkal kezenciklika, amely felhívta a figyelmet néhány olyan újításra, amelyet egyes teológusok az oltáriszentségről szóló tanításban és a vele kap:'
esclatos kultuszban be akartak vezetni. A körlevél senkit nem ítél el,
nem tesz új megállapításokat, hanem kifejti a hagyományos kinyilatkoztatott tanítást és megismétli az L Vatikáni zsinat kijelentését, hogy a
dogmák kifejtésében, magyarázatában nem szabad az eredeti értelmet
megváltoztatni. A holland püspöki kar már néhány hónappal előbb, május 9-én, hasonló tartalmú körlevelet olvastatott fel a templomokban.
Intézkedésükben fel lehetett ismerni a zsinat szellemét. Nem a Szent
Officiumot kérik fel közbelépésre - amely hagyományaihoz híven legIöljebb indexre tette volna a téves tanítást tartalmazó írásokat -,i hanem ~post~li ~üldetésük tud~ában .~aguk szól;lak p~pjaikho~ és. hív~~k
hez. Ugy látszik azonban, hogy az ugy fontossaga miatt a papa lS szükségét érezte a szélesebbkörű Iígyelmeztetésnek.
dődö

Az enciklikát kiváltó

előzmények

A modern filozófia és szellemi élet hatása alatt a teológusok igyekeznek a régi arisztoteleszi-szenttamási terminológiát kiegészíteni, élettel megtölteni. A törekvésbe természetesen néha túlzások is beszűrőd
nek. Az úgynevezett egzisztenciális fenomenológia az embert például elsősorban nem értelmes természete, hanem személyisége szerint ítéli meg.
Kétségtelen, hogy a személyiség alapja az értelmes természet. Ezt ennek az irányzatnak képviselői is feltételezik, de nem ezt a sztatikus lényeget nézik, hanem az ember szernélyi viszonyát keresik Istenhez, embertársakhoz és a világhoz. Az ember igazi lényegét ebben' a mozgalmas, dinamikus viszonyulásban látják. Én-ünk akkor talál/magára úgymond -, ha szembeáll egy Te-vel, mert a személy velejárója a nyitottság, a kapcsolatkeresés. Az abszolút Te az ember számára csak Isten
lehet, előtte válik igazán személlyé, előtte találja meg önmagát. Az emberi lényeg kiaknázásához olyan életnyilvánulásokat kell elemezni, amelyek mint közösségi lényt jellemeznek bennünket: többi között a nyelvet, munkát, sportot, nemiséget, szórakozást.
Az egzisztenciális fenomenológia szószólói - módszerükhöz híven
- az eucharísztiát szívesen tekintik az Úr vacsorájának (1. Kor. 11;20).
Szentségi és áldozati jellegénél fontosabb számukra a "lakoma a feltámadt Üdvözítövel", ahol Krisztus a vendéglátó szerepét tölti be. Jelenléte
elsősorban a közösségnek szól, ahogy megígérte: '"Ahol ketten-hárman
összegyűlnek az én nevemben, velük vagyok" (Mt. 18,20). A kenyér és
a bor a Krisztus kezéből vett szentségí adomány. Az étel és ital a mindennapi életben is a vendéglátó szeretetének a jele, a kenyér és a bor
tehát az utolsó vacsorán és a misében Krisztus kegyelmét, szeretetét
jelenti, realizálja. Az oltárra tett adomány olyan értelemben azonos
Krisztussal, amilyen mértékben ő azonosítja magát vele.
Az új magyarázat több teológusnál jelentkezett Hollandiában, Franciaországban, Németországban és Angliában. Legmesszebbre ment a hol1

land jezsuita, Schoonenberq, és a kapucinus L. Smits. A kifejtésnél ar
ő írásaikat vesszük figyelembe.
Szerintük az eucharisztia valósága a feltámadt Krísztus személyes;
jelenléte. A kenyér és a bor lényegének átváltozását, az átlényegülést
nem tartják kifejezőnek, mert eltárgyiasítja Krisztus jelenlétét, már pe'dig számunkra a személyes kapcsolat a fontos. Beszélhetünk tér szerinti
és személyes jelenlétről. Az elsőnél csak helyileg van jelen valaki, a másodiknál személyes kapcsolat szerint. Ha a kapcsolat kölcsönös, a jelenlét erős és eleven: a személyek egységet alkotnak, de az egyedi önállóság nem vész el. Szükséges, hogy a személy szabad elhatározással adja
magát, szellemileg táruljon ki a másik előtt, de egyediségét is tartsa
meg. Gondolat és akarás szerint jelen lehet valaki aikkor is, ha térben
távol van, mégis akkor teljes a jelenlét, ha testileg és személyileg együtt
vannak.
Krisztus, mint isteni személy, földi életében tér és hely szerint is
jelen volt környezetében. Feltámadása után azonban csak személy szerint van jelen, még pedig mindenütt, ahol hisznek benne. Így van köztünk az eucharisztia ünneplésénél is. Már a kenyér és a bor átváltoztatása előtt megjelenik övéi körében, az eucharisztia azonban közelebb
hozza őt. Azért mondjuk,' hogy a kenyér és ,a bor színe alatt valóságosan
jelen van, mert megvalósítja bennük jelenlétét. Aldozásnál a feltámadt
Krisztus előtt állunk s ő a kenyéren keresztül testét nyújtja 'eledelül. Az
Ő ajándékában több valósul meg, mint az emberekében. Az átváltozás
nem azt jelenti, hogy Krisztus leszáll az égbőlésa kenyér lényegének
helyére lép. A lét rendjében a kenyérben nem történik változás, ellenben
a kenyér és a bor új jelentést, új célt kap. Átlényegülés helyett - mint
előadják inkább jelentés-változásról (transsignijicatio) és cél-változásról (transfinalisatio) kell beszélnünk. A kenyér és a bor jelenti Krisztus
teljes önátadását, hiszen az ajándékban önmagát közli velünk. Az önátadás az ajándék közvetítésével, a kenyér színe alatt történik, amit magunkhoz veszünk. Ezért a kenyér fizikai valóságának az átváltozás után
Le: meg kell maradnia, különben nem lehetne az önátadás jelképe és hordozója a szellemi lakomán. Az ajándékozó azonosítja magát az ajándékkal, s az mintegy része lész testi valóságának. Az eucharisztiában Krisztus megtestesíti szeretetét, önmagát adja nekünk. Igazi átlényegülésről
nem beszélhetünk, legföljebb ilyen hasonlatot alkalmazhatunk: ahogy a
megtestesülésben Krisztus emberi természete felvételt nyert az isteni
'személy létmódjába. de megmaradt emberi természetnek, úgy a kenyér
és a bor, triint ajándék, felvételt nyer a feltámadt Krisztus létmódjába
és valamiképpen része lesz megdicsőült testi valóságának.
Ebből az értelmezésből az következnék, hogy Krisztus csak addig
van- jelen, amíg az adományt adja, tehát a rnisében és áldozásban. A kenyér azonban megmarad kenyérnek, a bor bornak s a közcsségi összejövetel megszűnésével Krisztus visszavonja személyi jelenletét. Nincs tehát
értelme a külőn szentségimádásnak és az úgynevezett magánmisének;
amit a pap a közösség részvétele nélkül mutat be, hiszen Krisztus a kő
zösségnek igérte meg jelenletét.
Nem helyettesíthetjük az átlényegülés tanát

A pápa az enciklikában abból indul ki, hogy az oltáriszentség az
egyház Iiturgiájának középpontjában áll. Krísztus jelen van benne, megújítja keresztáldozatát és lelkünket táplálja, mint kegyelmi életforrás.
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Minden téves magyar-ázat és gyakorlat éppen most, a nagy liturgikus
megújhodés idején, jóvátehetetlen bajnak és nyugtalanságnak lehet ~ forrása. Ezért mint legfőbb pásztor, kötelességének tartja a hagyom anyos
egyházi tanítás hangsúlyozását. .
Senki nem követelheti magának a jogot, hogy az egyháznak egyszer
definiált tételétitudatlanra vegye, vagy másképpen értelmezze. Nem lehet például a közösségi misét úgy kiemelni, hogy mellette elvesszen a
magánmise jogosultsága. Nem lehet a szentségi jelet úgy nyomatékozni,
mintha a jelkép - amit mindenki elismer az oltáriszentségben - teljesen
kimerítené Krísztus jelenlétének módját. Ez a megállapítás azt jelenti,
hogy a kenyér és a bor mint étel és ital valóban jelképezi Krisztus szeretetét, de a jelképen túl az utolsó vacsorán elhangzott szavaira is gondolnunk kell. Ha a kenyeret testének mOlIldotta,a bort pedig vérének, akkor isteni szavára megtörtént az átlényegülés. Tehát nem csupán mint
ajándékozó vagy vendéglátó van jelen, hanem valóságos embersége
szerint,
Az cuchar isztiában valóban beszélhetünk jelentés-változásról és célváltozásról, hiszen ami eddig kenyér és bor,azaz természetes táplálék
volt, annak más lett a jelentése és célja, De ezzel a változással nem helyettesíthetjüik az átlényegülés tanát, amit a Trentói zsinat kifejezetten
mint dogmát tanít.
A körlevél nem vonja kétségbe az imént ismerterett szerzők jóhiszeműségét és jóakaratát. Közelebb akarnak férkőzni a mai ember lelkéhez és szeretnének hidat verni a nem-katolikus keresztények felé, akik
a kenyérben és borban kimondottan csak jelképet látnak. A törekvés
azonban magával hozza a racionalizmus veszélyét. A természetfeletti
misztériumot nem szabad megkerülnünk. Már Szerit Bonaventura megáJllapította: "Nem az a nehézség, hogy Krisztus jelen van a szentségben,
mint jelképben,hanenl az, hogy úgy van jelen, mint az égben" (In. IV.
Setit. dist. x. q. 1.). Azt kell elfogadnunk, amit az egyházban tanítanak
és hisznek, IS olyan kifejezésmódot kell használnunk, ami a misztériumot
helyesen írja le. A dogmák megszővegezésénél használt kifejezésmódot az
egyház évszázados fáradozása a Szentlélek irányítása mellett alakította
ki, s a zsinatok jóváhagyták. Azt sem egyéni elgondolás, sem valamilyen
új tudomány ürügye alatt nem szabad megmásítani. Az enciklika szó a,
szerint tCzeket mondja: "A dogmák meghatározásánál használt formulák
nincsenek egy-egy kultúrkörhöz, a tudományos haladás ilyen vagy olyan
fckához, ehhez vagy ahhoz a teológiai iskola véleményéhez kötve, hanem azt fejezik ki, amit az emberi szellem a valóságról egyetemes és
szükségszerü tapasztalással megismer, s megfelelő és határozott szavakkal megjelöl, a kifejezéseket pedig a mindennapí és az iskolázott nyelvből kölcsönzi. Ezért a formulák minden hely és kor embere számára érthetők." A dogmáknál tehát meg kell tartani azt a jelentést, amit az egyház egyszer érvényesnek mondott. Fejlődés csak aibban az irányban lehetséges, hogy az értelmet mélyebben, nagyobb összefüggésekben megvilágítsa.
Objektív kegyelmi értékek a misében

A misében Krisztus keresztáldozata újul meg és kiárad kegiYelmi
ereje a bűnök eltörlésére. Krisztus vérével szentelte meg az újszövetséget és a mise ennek a szövetségnek a pecsétje. Az egyház az apostoli idők
óta így értelmezte a misét, s mint áldozatot bemutatta élőkért és holta-

kért. Amikor az egyház bemutatja az áldozatot, maga is áldozattá válik
mint a főnek, Krisztusnak titokzatos teste. Krisztus maga akarta, hogy
áldozata szüntelenül megújuljon,azért rendelte a hierarchikus papságot.
A magánmíse jogosultságát a körlevél így fejti ki: A mise mindig
Krisztusnak és az egyháznak a cselekménye, nem magánájtatosság, ezért
megvan a közösségi hatása. Az egyház minden rrnsében magát is felajánlja
egyetemes áldozatul és a keresztáldozat végtelen kegyelmi erejét az
egész világra alkalmazza. Bár a máséhez hozzátartozik a hívek számot;
és gyakori jelenléte, mégsem kifogásolható a szokás, hogy a pap csupán
egy segédkező hívő jelenlétében mutatja be, hiszen a kegyelem rajta kívül minden hivőre és minden emberre kiárad. A magánmise tehát kétségtelenül többet jelent, mint ha a pap egy közösségi misén jelen van és
megáldozik.
Teológiai nyelven kifejezve magunkat, azt mondhatjuk, hogy a rniseben, mint valóságos áldozatban, objektív kegyelmi értékek rejlenek. Ii
ez független a hívek létszámától. Ahol bemutatják a misét, ott rníndíg
az egész egyházat képviselik.
>

Valóságos jelenlét

Krisztus a misében vér nélkül áldozza fel magát, amennyiben keresztáldozatát megeleveníti és üdvszerző erejét kiárasztja. Mindez akkor
megy végbe, amikor az átváltoztatás szavaira szentségileg megjelenik
és magát a kenyér és bor színe alatt táplálékul adja. Az áldozat és a
szeritség az eucharisztiában nem választható szét. Azért lehet valóságos
áldozat, mert a kenyér és bor színe alatt valóságos teste és vére van jelen. A kenyér és a bor átváltozását nevezi az egyház átlényegülésnek.
A jelenlétnek ez a módja minden mást felülmúl.
e Krisztus
ugyanis többféleképpen van jelen egyházában. Az imádkozóegyházban jelen van, mint fő. Vele együtt imádkozunk, de mint
isteni személyt, őt is imádjuk. Jelen van akkor is, amikor egyháza az irgalmasság cselekedeteit gyakorolja, Az egyházon keresztül ö mutatja
meg szeretetét az emberiségnek. J elen van a vándorok gyülekezetében
és az örök haza felé vezet bennünket, amikor .a hit által a szívünkben
lakik. Jelen van az evangélium hirdetésében, hiszen az egyház őt hirdeti
és az ő felhatalmazása alapján fordul az emberek felé. Az egyház kormányzó hatalma szintén tőle ered és istenemberi irányítása alatt an. Jelen van továbbá, amikor az egyház az áldozatát bemutatja és a szeritségeket kiszolgáltatja. A szentségek az ő tettei; a külső cselekményt az
egyház hajtja végre, de a kegyelem tőle jön.
Sokkal .tökéletesebb módon van azonban jelen egyházában az oltáriszentség révén. Itt valóságos jelenlétről beszélünk. Nem mintha a többi
szentségben nem valóságosan működnék. Az eucharisztián azonban nem
csupánmegszentelő ereje folyik át, hanem jelen van benne istenemberi
valóságában, még pedig maradandóan. Tehát téved, aki csak a feltámadt
Krisztus testének valamilyen szellemi (pneumatikus) jelenlétéről beszél,
vagy a jelkép határai közé szoritja jelenlétét, mintha az oltáriszentség
nem állana egyébből, mint Krisztus :szellemi jelenlétének és a misztikus
test tagjaival való bensőséges kapcsolatának hatékony jeléből.
Tagadhatatlan, hogy az eucharisztia jelkép-jellegéről az atyák sok-.
szor szólnak és a Trentói zsinat is az "egység és szer-etet jelképének nevezi, amellyel Krísztus egyházának tagjait egybe akarta kapesolni". 89.
már Szent Pál kijelentette, hogy "mivel a kenyér egy, mindnyájan egy
testet alkotunk, akik ebben az egy kenyérben részesedünk" (1 Kor. 10,17).
4

Azonban ha a jelkép segít is annak megértésében, hogy a szeritség
hatása a misztikus test egysége, mégsem magyarázza meg teljesen a lényeget, ami által az eucharisztia a többi szentségtől különbözik, Lényegnek kezdettől fogva azt tartották, hogy "jelen van Krísztus teste és vére,
aki bűneinkért szenvedett és akit az Atya jósága föltámasztott" (Antio~
chiai Szetit Ignác levele a szmirnai egyházhoz). A Trentói zsinat fogalmazása szerint Jézus Krisztus "igazán, valóságosan és lényeg szerint jelen
van az érzékelhető színek alatt", A tanító és imádkozó egyház mindig igy
gondolkozott az oltáriszentségről. Az eucharisztiában ugyanaz a Krisztus
van jelen, aki az Atya jobbján megdicsőült. Ami a kenyeret kenyérré, a
bort borrá tette, vagyis a benső lényeg, egészen és maradék nélkül átváltozik Krisztus testévé. illetőleg vérévé. Ezt a változást nevezi az egyház átlényegülésnek. Mivel pedig Krisztus egy és oszthatatlan, azért
mindegyik szín alatt jelen van egész megdicsőült 'emberségével, -úgy
ahogy embersége felvételt nyert az isteni személy egységébe. Annak az
Istennek ereje eszközli az átváltozást, aki kezdettől fogva mindent semmiből teremtett. Ha tud teremteni, a meglévőt is átváltoztathatja egy
magasabbrendű valóságga.
Az oltáriszentség imádása

Az átváltozás és Krisztus jelenléte miatt az egyház a misében és a
misén kívül imádja az oltáriszentséget. Már Szent Agoston azt mondja
az áldozókról: "Senki sem eszi ezt a kenyeret úgy, hogy előbb ne imádta
volna" (In Ps. 98,,9). A körlevél azért lhangsúlyozza az oltáriszentség imádását, mivel az ujabb magyarázók csak Krisztus átmeneti jelenlétéről
beszélnek, nem átlényegülésről. Pedig a kultusznak számtalan nyoma van
az apostolok idejétől kezdve. A hívek vigyáztak, hogy még, morzsák se
vesszenek el belőle, s ha magukkal hazavitték, méltó helyet jelöltek ki
számára, főleg pedig ügyeltek, hogy tiszteletlenség ne érje. Az imádás
legfényesebb bizonyítéka az Úrnapjának ünneplése évszázadok óta. A
kultuszt nem korlátozni, hanem folytatni és eleveníteni kelL A hívek tevékenyeri kapcsolódjanak bele a miseáldozatba, járuljanak a szeritáldozáshoz, végezzenek szentséglátogatást, mutassák ki háláj ukat és szeretetüket. Krisztus jelenléte a keresztény népnek különleges természetfeletti
méltóságot ad. Nem csupán az áldozás pillanatában v.an köztünk. hanem
állandóan, s ezzel megvalósult a próféta által hirdetett Emmanuel-gondolat, hogy Isten velünk van. Alakítja erkölcsi magatartásunkat, tökéletesíti az erényt, vigasztalja a szornorkodókat, erősíti a gyengéket és mindenkit hív követésére.
Krisztus az oltáriszentségben központja az egyházközségnek, az egyházi intézményeknek, az egyetemes egyháznak és az emberiségnek. Ebrentartja a gondolatot, hogy ha ő áldozat lett értünk, akkor mi is éljünk'
egymásért. Tisztelete szocíális szeretetet alakít ki bennünk. Aki hozzá
közeledik és őt követi, az adja magát áldozatul Istennek az egyházi közösség javáért, egységéért, békéjéért. Ö az egyház feje és egységének jelképe, tőle kell kérnünk azt is, hogy az elszakadt testvérek a kőzős oltárhoz visszataláljanak. A pápa mindenkinek ajánlja az egyház egységéért
való imát, főként azonban azoknak a szerzeteseknek, akik az örök imádást választották: hivatásul. Örömmel említi meg, hogy a keleti egyház
az oltáriszentségbe vetett hitét mindvégig sértetlenül megtartotta és an",
nak teológiájában és liturgiájában állandóan kifejezést ad.
Az enciklika befejezésében a pápa kéri Szüz Máriának és az összes
szenteknek közbenjárását, hogy a közös 1\it és az eucharisztikus kultusz
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alapján jöjjön létre a keresztények egysége. Éppen ez a befejezés rnutatja, hogy a körlevél többet akart, mint egy veszélyesnek induló teológiai mágyarázatot elfojtani. Úgy állítjá elénk az egyházi tanítást, hogy
azt is elérje, amit Schoonenberg és Smits csak a rnisztérium feláldozásával gondoltak elérhetőnek: a személyes Krisztus jelenlétének tudatosítását. Nemcsak jelképet hagyott ránk, hanem szentségi módon ugyan, mégis teljes valóságban jelen van közöttünk. azért biztosak lehetünk, hogy
evangéliuma állandó gyümölcsöt terem és egyháza nem lesz hűtlen kűl
detéséhez. Ahhoz is van ereje, hogy egybegyűjtse mindazokat, akik jó.híszemüleg keresik őt.

•
BITTEl LAJOS VERSEI
A .NYARALÁS SZONETTJEI

r.

Il.

Filmfelvétel

"A szent"

-

Borsos Miklós szobra Tihany - Múzeum

Balatonfüred

Ötször tízezer gyertyafény
lobbanatlan vaRító viharában
pad fehérlik, előtte virágágy van.
Pengék gyúlnak a park gyepén.

Nincs arca. csak lényege pan, ahogy
az egyik virág olyan mint a másik.
Átvirrasztva az 'ihlet éjszakáit
beporozták a kristály csillagok.

Egy lány jőn, járása kemény,
sarka sebet szúr az út kavicsában
s távozik.. A fényszórókban az áram
kihúny. Az éj sötét egén

Teljes a forma: belülről ragyog
a hótiszta tény, a szirom ba zárt hit,
a gondolat. S ami van. testet áh·;t.
hát véső s márvány egymásra csapott.

lassan felezüstlik újra a hold
s holt hidegével végigtapogatja
az utat, az ágyást és a pado t,

Nézem s lenyűgöz. Többé el nem engeo
a pillanat csodája, mely a s?entnei-~
jutott, hogya titokkal egyesült és

majd mínden. szedett árnyékpt elejt.
Szarosra zárul fenn a lomb s alatta
Tetteg a kábeLkígyóktól a csend.

k~gyúlt mámora fénylő glórwja.
Tudom. erre a látomásra vágyva
helyettem is imádkozott a mút'ésZ'.

IIr.
Szivárvány
Tihany, "Rege" eszpresszo Micsodo. giccs! E pántlika-szivárvány,
vásári pintes üvegre való.
S pont a közepén egy fehér hajó
ring a hullámok habos bóbitáján.
Mintha csak a mesebeli királylány
fürödne itt és napba pukkanó
szappanbuborékot fújna a tó
szelLeme néki, túl, Zamárdi táján.
Nincs festoben a földnek oly bita1l{1ja,
kí e hatásvadászatot ecsetre
merészelné venni. Növekszik egyre,
már diadaUv, Szántódról Tihanyoo.

ér: nem lesz ö"önmz. Az égi es.kü
regéje. De micsoda kép. Remekmií.!
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JUBILÁRIS EMLÉKEZÉS
MÁTYÁS KIRÁLY POZSONYI EGYETEMERŰL
A most lezárult 1~65-öséVlben volt ikerek ötszáz esztendeje, hogy
történelmünk egy;iII~ legkiemelkedőbb egyéndsége, Mátyás ikirály (1458] 490) megkezdte Pozsonyban (ma Bratislava) egy egyetem, az Academia
lsiropolitana sservezésének munkálatait, A magyar kultú:rrt.,örténetnelk
nem jelentéktelen eseménye ez, érdemes néhány figyelemre méltó mozzanatát felidézni.
Az egyetemszervezés jólbeleilldk Mátyás szellemi alkatába és műve
Iődésí politikájáha. 6,' mint a XV. századi magyar ihumanizmus első sza":'
kasza legnagyobb seervezőjének, Vitéz János, előbb királyi kancellár;
majd váradi püspök, később esztergomi érneknek neveltje, ennek egész
humanista lelkesedését átvette, 86t új lobogást nyert az benne fiatalsága
hevétől 8 az európai humanázmusnak előnyomuló diadalától.
Nem okozhat pillanatnyi fejtörést sem egyetemalapításának miértje,
ha gondolunk a megrendelésére készült esztergomi remekművű, átmeneti
stílusú arany Kálváriájára, budai és visegrádí építkezéseire, udvarának
drága pénzen honorált külföldi tudósaira, íróirá. rnűvészeire, latin .ésgö,.
rög klasszikusokból táplálkozó önképzésére, s a legnagyobb áldozatokkal
létrehozott világhírű Corviniana-könyvtárára, Ez utóobíról elhagyva
udvari íróinak humanista áradású magasztalásait - idézzük csak a XVI.
század magyar krónikásának, Székely Istv'ánruak tömör szavait i "Tovttbbá ez (t. i. Mátyás) nemcsak hadi dologban, hanem nemes tudományaknalk: követésébe vis igen dicsdretes vala. Kit megbizonyít a Budán
való hi'bliotthékának csenábtatása, kibe egynehány ezer könyveket mind
e széles világrul begyüjtetött vala, görögül, zsidóul és deákul megírat-

takat."
ThnTócúnak magyar krónikája és Bonfininek szintén a magyar (és
persze ezen belül a Hunyadi-ház) történetét tárgyazó dekászai Mátyás történeti érdo'klődósének - és ez ismét tipikusan humanista' vonás ~:iJh
letésére keletkeztek. S ha már számított a történetszemlélet. &.z is egyetemalapítás felé mutatott. Hiszen egyetlen pdllantás a közelrnúltra ikét
olyan elődjét mutatta egyetemszervézőnek, akiknek országlásából egyegy szálat maga is szerétett volna uralmába belészőni, Az egyik volt az
óbudai egyetemet alapító Zstigmond kárály, alcítől azt tanulta, hogy a
magyarkorona hordozója is lehet a császárd méltóság elnyerője; a másik
a pécsi egyetemet alapító Nagy Lajos, akitől a nagy és erős uralom megalkotására 'kapott ösztönzést.
Még közelebbi politikai indítékok
hiányoztak kultúrpolitikai tervéhez. Mátyás országát szellemeleg is .önáíílósítani akarta, s a magyar értelmiséget kivonni a külföldi egyetemek befolyása alóL Míg egyrészt nem
bánta, sőt 'előscgítette alattvalóinak dtáliai egyetemeken való tanulását hiszen onnan várta a humanásta-reneszánsz szellem további termékenyítő beáradásá t - , addig nem nézte közömbösen, hogy a hazai tanuló
ifjak másik része két vele ellenségeskedő uralkodóháznak székvárosaíban,
Bécsben és Krakkóbam nyerje szellemi kdképzését s ezzel együtt politikai iskolázottságát, A lengyel fővárosbana xv. század folyamán az egye.'terni hallgatóknak 10 - 15%-a volt magyar. Bécsben az egyetem alapí':'
tása óta oly nagy volt a magyarországi hallgatök SZáma,hogy az egye-

sem
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tem 1'366. évi szabályzata szeránt a negyediiJk:, az 1384. évi szerint pedig
már a h.ar'madlik külön egyeterru nemzetet, a Natio Hungaricá-t alkották.
A politikai tervei miatt III. Frigyes német császárral és II. Kázmér lengyel királlyal ellenségeskedésben élő Mátyás az ország jövendő verető
szellemi rétegét - érthetően Bécstől és Krakkótól távoltartanri és
hazai egyetemen neveltetni akarta. De anert akkor az országnak egyeteme nem volt - Nagy Lajos és ZSIigImOnd a:1apításaiekkorára elsorvadtaik - , ezért ,is kellett magát egyetern ialapítására elszánnía, Bhhez
az akkori nemzetközi szokásjog szerint a pápa hozzájárulását is kérte.
Ja.us Pannonius sikeres követségjárása

Nagyboldogasszony napján, 1464-ben halálozott el Anconában, egy
általa nagyszabásúnak tervezett török hadjárat előestéjén, Magyarország
igaz jóakarója, II. Pius pápa. Egy hónappal később a velencei származású
Pietro Barbo bíboros került Szerit Péter székébe, II. Pál (1464 --71) néven. A magyarok akkor mindössze 24 éves királya, Mátyás, tájékozódni
kívánt: mik az új pápa tervei általában, főleg az.egyre szorongatóbbtörak veszéllyel szemiben és Magyarország írányában ? E célból követség
küldésére határozta el magát. Követsége az akkori reneszánsz felfogás
szerint nem egy-két személyiből állt, hanem 300 főnyi népes és fényes
'küldöttségből. Élére az Itáliában akkor már ismert new iköltőt, Janus
Pannoniust, Pécs püspökét (családi. nevén Csezmicei Jánost) és Rozgonyi
János erdélyi vajdát állította, Az egyházi és világi vezető méltóságokhoz
arányulta kíséret nagyszerűsége. Útjában mindenütt nagy feltűnést keltett a magyar küldöttségnek nemosak nagy száma, hanem reneszánszkori
pompája és a magukkal vitt jóveretű aranypénzek bőkezű szórása
is. Bisticci, a tudós könyvíróés okos könyvkereskedő, aki Firenzében
szemtanúja volt átvonulásuknak. alig talál szavakat csodálata kifejezésére.
Az ország fővárosából. Budáról 1465. február 20-án induló küldöttség az időjárás zordsága miatt lassan haladt és csak május oelején érkezet. meg Rómába. Nemookára kihallgatáson jelentek meg a pápánál. A
tárgyalások vezetője, magyar részről, Janus Pannonius volt. Az első kihallgartáskor a pápához intézett rövid, de hatásos beszédében királya üdvözletét tolmácsolta az új egyházfő trónralépte alkalmából, másrészt támegatását kérte a török ellen tervezett újabb hadjárathoz. Egyben jelezte, hogy a további kihallgatások: során még több és fontos ügyet ikíván
előterjesztem. Mindjárt ez alkalommal kedvező nyilatkozatot kapván a
török akcióhoz, megnövekedett bátorsá.ggail terjesztette elő ujabb megbízatáseit. Ezek között legfontosabb volt egy magyar egyetem engedélyezésének ügye.
A május 19-iki magánkdhallgatáson terjesztette elő a követ Mátyás
kicálynak ezirányú kérését. Bbben Mátyásegy,ebeik között ezeket írja:
"Miagyarországon, jóllehet terjedelmes és termékeny ország, nincs egyetem (studium generale); míért is némelyek, akiknek volna hozzá való
eszük és a wdományok művelésére alkalmasok lennének, vagy szegénységüik vagy a nagy távolság vagy az utak veszélyei vagy él nyelvheli nehézségek miatt nem enehetnek oly országokba, ahol egyetemeIk vannak,
nem kis kárára az egY1háZIl1ak és Iéi keresztény vallásnak, amelynek fől.eg
a hitetlenek: szomszédsagában levő területeken van szüksége tanult férfiakra. Miért is esedez. Szentségednek és a római szent ·egyháznJaik buzgó
fia, Mátyás, Magyarország királya, hogy országának valamelyik városá-

ban vagy más alkalmas helyen egyetemet (studium generale) állíthasson
mindegyik fakultással, a tanárok fizetése, a kancellár, a szabályok, szekások és alkalmas rendelkezések tekintetében a bolognai egyetem mintájára (ad in star studii Bononiensis) ..." Kérte még, hogy az új egyetem
élére kancellárt állíthasson, akJi a szokásos feltételek mellett a hallg-atókat az egyetemi fokozatokkal kitüntethesse, s álltaláhan is részesítse a
. pápa a szervezendő egyetem kancellárj át, tanárait és tanulóit míndazon
jogokbanés kiváltságokban, amelyeket a bolognai egyetem: kancellárja,
tanárai és tanulói élveznek.
A pápa Mátyás Kérésének minden pontjához hozzájárult, s ennek
jeléül saját kezűleg írta rá a kérvényre a bulla. Iciadásának parancsát:
"Fiat ut petitur de ereaciene P" - történjék meg az asapítás úgy, ano-'
gyan azt kém. Egyben atadatta a kérvényt kancelláriájának, amely
ugyanazon napról (május 19) keltezve állította ki az engedélyező pápai
oklevelet. Annak jeléűl, hogya római hozzájárulás mindenben Mátyás
kérésének megfelelően történik, a pápa a maga ünnepélyes okiratába a
magyar király folyamodványát - némi stiláris módosítással - a maga teljes egészében átvette. Egyertlen kikötése volt, hogy az új egyetemnek a bolognai mintájára szerkesztett szervezeti szabályzatát megerősí
tés végett utólag fel kell terjeszteni hozzá. Pécs ifjú püspöke tehát az
egyetern alapítása tekintetében (csakúgy mint a többi politikai kérdése.k:ben is) teljes diplomáciai sikerrel tért vissza hazájába. Az engedély
birtokában megkezdődhetett az egyetem szervezése.
Miért éppen Pozsony?

A szervezés nehéz feladatát a király Vitéz János érsekre bízta, akI
azt két évi megfeszített munkával befejezéshez is juttatta.
•
Mindjárt nagy gondot okozott azonban: hol állítsák fel az~yete
met? Erre nézve forrásaink hallgatnak, így találgatásokra vagyunk
utalva. Nem könnyű megfejteni, hogy miért nem esett a választás a régT
egyetemi városra, Pécsre, vagy az ország. fővárosána, Budára, avagy a
pr-ímási székhelyre, Esztergomra, hanem éppen Pozsonyra. Egyik múJt-cszázadi kutatónlk, Abel Jenő, úgy véli : azért, rnerf Pozsony az országnak
a főváros után a Jegjelentékenyebb városa volt, továbbá mert a virágzábécsi egyetem közelsege buzdítólaq hathatott az egyetem tanáraira és tanulóira. Egy másik kutató, Császár Mihály, azt gondolja, hogya székhely
kiválasztása politikai meggondolásokból származott, Ha ugyanis a tnagyal' ifjakat távol akarták tartani Bécstől-és Krakkótól,a'kkor olyan vároot kellett választani, amelyet a Bécsbe törekvő németajkúak s a Kr"lkkóba járóészakrésziek egyaránt közel értek. Ez pedig Pozsony volt. Sőt
miutálIl a Natio Hungarica beosztottjai közé tartoztak -ekkor már Csehés Morvaország és Szilézia tanulói is, Mátyás talán arra is számított, hogy
egy olyan közeli város számára, mint Pozsony, öket is megnyeri,
A magunk részéről inkább vagyunk hajlandók azt hinni - amit az
egyetem gyors megszűnésének ténye is igazolni látszik - , hogy a kezdetben együtthaladó. később azonban eltérő törekvéseket képviselő király és érsek. nem tudtak a székhely kérdésében megegyezni. Mátyás Budát akarta. Vitéz Esztergomot, s az eredmény kompromisszum Iett: sem
ae enyém, sem a tied, hanem legyen egy harmadik: POZSOiTIY. H~ e föLtevés nem alaptalan, igazolni látszik az a közömbösség, amellyel Mátyás viseltetett a Vitéz érsek halála után tengődő egyetem sorsa iránt. Semmi
jelét nem adta. hogy meg akarná menteni. Igen, mert ő akart egyetemet,

nem

-de
Pozsonyban, hanem Budán. S valóban hozzá is fogott a budai
egyetem megteremtéséhez.
.
Szekatlan az új egyetem eleievezése is. Nem Studium Generale, hem
Universitas Posoniensis, hanem: Academia istropolitana. Az egyetemek
középkori hivatalos elnevezése Studíum Generale volt. !gy találjuk 'ezt
hívatales iratokban, jegyzőkönyvekben. perdratokban, oklevelekben. f!'vkönyvekben. A "studium" szó egyformán jelentett tanulást, tanítást, elmélyülést, itudOlIllányművelffit. Mellette a ,,generale" azt fejezte ki, hogy
olyan tanintézetről van szó, amelynek szervezete és tanmenete országokon felüli, egyetemes, megegyezik más egyetemekével. Egyenrangúak
egymás között, egyetemi fokozatot adomémyozhatnak, s akiik ilyen fő
iskolán végeznek. azoknak végzettsége egyforma érvénnyel bír míndenütt a válágon. Csak később És főleg nem hivatalos használatban kerül
előtérbe az"universitas" megjelölés.
N os, hogy a pozsonyi egyetemet alapítói a mondottak ellenére is Acadernia Istropolitanának nevezték; nem másna mutat, mínt arra, hogy Mátyás király és Vitéz érnek tudatosan az új szellemnek, a humanizmus és
reneszánsz mozgalrnának fellegvárául szárrták az intézményt, aminek kiIejezéséül a klasszikus görög ókor hires tanírrtézetének, a plátom' Akadémiának nevével ruházták fel. Az Istropolitana szdntén görög összetétel.
Az Istron (latinosan Ister) a Dunának ókori görög- neve; a polis várost
jelent. Igy az Academía Istropolítana annyi mint "Dunamenti" vagy "Dunavárosi Egyetem". Hogy .az új tanintézet valóban egyetem. mutatja az
is, hogy még a kissé féltékenykedő bécsi egyetem. egykorú írásos feljegyzései is az Aoademia Istropolitanát mindig e~etemnek mondják:
Universitas Histropolitanának, Univ.ersitas Histroploensis-nek, kivételesen: Universitas Posoniensis-nek is.
Anyagi megalapozás

Magától értetődik, hogy a székhely kérdésének eldöntése után az
egyetem szervezését munkáló érnek első feladatának egy arra alkalmas
egyetemi épület megszerzését €s kellő felszerelését tekintette. A Pozsonybanazóta emléktáblával megjelölt ún. Vertur-háznak egyik felét, amely
épp akkor szállott átháramlás útján a Gmaitel-ör·ö:kÖtSökről a koronára,
Mátyás király odaadta az új egyetem céljadra. Ez azonhan nem látszott
elegendőnek; miért is Vitéz .Iános rnegvásárolta hozzá a Ventur-ház másik felét, annak akkori tulajdonosától, hainburgi Jörger Lénárttól 600
arany forintért, ahogyan azt egy ma is meglévő adásvételi szerződés bizonyítja, Azt is kieszközölte az érnek, hogy a pozsonyi prépostságnak az
egyetem épületével szomszédos telkét királyi engedéllyel az vegyeternnek
adományozhassa.
A kdrály és érsek mellett Pozsony városa sem riadt vissza az áldozatoktól. Egykorú kamarai számadás-könyvéből látjuk, hogy a város 1467
augusztusában vés szeptemberében az épületet, mely addig magánlakásokul szolgált, megfelelő középületté alakittatta át és rendeztette be a
maga költségén. Napi tételekben tetemes összegeket folyósított e munkálatokra: az épülettisztítására, festésére. padok, székek, katedrák készítésére. A munkálatokhoz az anyagot is, oa munkaerőt ri.s a város adta.
Az egyetem tudományos munkájához nem nélkülözhette a könyvtárt
és a csíllagvizsgálót, És e ponton válik különösen szembetűnővé, hogy Oá
pozsonyi egyet,em alapító tényezői között a király, az érsek és avaros
mellett nem szahad megfeledkeznIi. a negyedikről. a pozsonyi társaskáptálanróleem, Ez időben a városban két tanintézet működött: a káptalani
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és a városi iskola, Az előbbinekmind anyagáakban, mind tanerőiben
hordozója a káptalan; az utóbbinál az anyagi. gondoskodás a vároora hárult, de tanszemélyzetet a káptalan adott. Az ottani iskolák toválbbfejlesztésének tekinthető egyetem szintén erősen rátámaszkodotf a káptalanta.
Ennek egyetemet végzett itagjaitanári szerepkört kaptak, ugyanakkor
a káptalan egyes javadalmakat egyetemi célokra fordított. Rendelkezésre bocsátotta a káptalan a maga !hOSS2iÚ időn .át nagy gondossággal
fejlesztett könyvtár át is. Ez a könyvtár, amint egy }425-.ik évi könyvjegyzélkéből kitűnik, az ország legelső gyűjteményei közé tartozott. A
káptalan egyben, áldoz-atott nem sajnálva, hozzálátott könyvállomanyának az egyetem céljahnak megfelelő kiegészítéséhez is. Erre vall a könyvtár gyors gazdagodása ősnyomtatványokban, melyeknek kora nagyrészt
egybeesik az egyetern létesitésének idejével. Nagy érdeme volt ebben az
egyetem alkancellárjának, Schönberg György pozsonyi prépostnak. De
Mátyás királynak is volt gondja az egyetem céljait szolgáló könyvek
gyarapítására. Egy olasz hurnamsta (Virunius Ponticus) fennmaradt leveléhőlértmülün'k Mátyás olyan rendelkezéséről, rnelyberi meghagyja
könyvtárosának, Ugol.etti Tádénak. hagy .szerezzen be könyveket mind
a budai Corviniana, mind a pozsonyi vegyetem számára, f<Öleg hiányzó
latin és gÖI"Ög klasszikusokat.
Bár a pozsonyi egyetempek két kiváló csillagász tanára (Regiomontanus és Ilkusch) is volt, az idő rövidsége míatt nem került sor külön
csillagvizsgáló felállítására. Ehelyett a templomtorony látta el a csillagászati megfigyelő szerepét, mint ahogyan a káptalani templom széles tornyának tágas szobáí szelgáltak könyvtári helyiségekül is. Ami a
csillagászati berendezések és műszerek beszerzéseit illeti, Mátyást is
Vitézt is sokkal jobban érdekelték aasillagászati megfigyelések és
eredmények, hogysem e tekintetben áldozatoktól riadtak volna vissza,
Vitéz már előbb ,is, Váradon, majd Esztergomban rendeztetett be saját
használatára csillagvizsgálót. Az egyetern megszűntével a ,CS'iUagászati
műszerek Mátyás engedélyével - a lengyel származású Ilkuschon
keresztül a krakkóiegyetem könyvtárába kerültek.
Az. egyetem'anyagi bázdsának kérdésében a források meglehetősen
hallgatnak azokon kívül, amiket fentebb e tekintetben elmondtunk. Ez
azt mutatja, hogy ,a szervezés e rnozzanata nem nyert kellő elintézést.
A kötelezettségek bíztositékát ielsősorban az esztergomi érsek személye
képeste. Innen is van az egyetem megrokkanásának gyorsult üteme az
ő halála után. Természetesen nem szabad egy akkori és maii egyetem.
költségvetése között arányosítást keresni, rnintahogy tanszékek ás tananyag tekintetében sem állhat fenn ilyen. egybevetés. Ennek ellenére
elengedhetetlen lett volna a szllárdabb anyagi megalapozás. Amikor 160
évvel később Pázmány Péter megalapítja a nagyszombati egyetemet,
ez az anyagi gondoskodás első helyen áll. 1635 május 12-én kelt alapító oklevélében (érdekes, hogy ez is Pozsonyban kelt l) igazolja, hogy
az egyetem céljairakéGzpén'Zben átadott 60.000 forintot, további 40.000
forintnyikintlevő követelését pedig ugyane célra leköti. Utódai újabb
alapokkal siettek az intézmény erősítésére. Ehhez hasonló szilárd anyagi
megalapozás a pozsonyi egyetemnél elmaradt.
.
Jelképes megnyitás Esztergomban

Jól tudta a szervezést végző Vitéz János, hogy az új egyetem tudományos presztizse, versenyképessége és vonzó ereje élSŐ80l'hantanára,i
nak mínőségétől függ, rniért is nagy gondját képezte jó tanári kar ősz11
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Sekg.ondot, utánajárást és anyagi áldozatot kívánó feladat
volt ez, de vállal<ta és fáradozását siker kísérte,
Regiomontanus rnondja el európai hírűvé vált csillagászati műve
ajánlásában, hogy maga az esztergomi érsek hívta őt meg Pozsonyba
a bécsi egyetemről. Az első tanári csoportnak Pozsonyba érkezésekor
Vitéz levéllel keresi fel a városi tanácsot, melyben többek közt ezeket
írja: "Rövid idő múlva jönni fognak még más doktorok is, akiknek megnyerése végett megbizottakat küldtünk egyrészt Itálíába, másrészt
Franciaországba." A bécsi egyetemmel ,is folytatott levelezést tanárok
szerzése ügyében. A bécsi hittudományi kar 1469-es jegyzőkönyve említi, hogy az esztergomi érsek engedélyt kért Gruber Mátyás és Koch
Lőrinc bécsi doktorok elbocsátásához és előadások tartásához.
Az akkori postai és közlekedési viszonyok közott a tanárok felkérése és megérkezése nem ment gyorsan, Az egyetem létesítésére vonatkozó pápai engedély elnyerése után két év kellett, míg a meghívott tanárok egybesereglettek. Az egymás után érkező külföldi tudósokat az
egyetem megnyitásáig Vitéz érsek maga köré gyűjtötte Esztergomban.
ahol élénk tudományooélet alakult ki. Egyik-másik közülük az érsektől kapott megbízatásen dolgozott, így Regíomontarras is.
Az egyetem. szimbolikus megnyitása, inaugurációja az érseki székhelyen, Esztergomban történt 1467 június 20-án. Szinte a régi római
idők "auguriurma", [övőjóslása lett belőle. E napon az érsek az udvarában tartózkodó két csillagásszal megfigyeltette a csillagok állását az
egyetem jövőjét illetőleg. Az erről felvett horoszkóp másolata most is
megvan a bécsi városi könyvtár 1467-ben készült Plíníus-kódexének
utolsó lapján. A csillagok az egyetemnek fényes jövőt jósoltek. A király és az érsek így reményteljes bízakodással adták át az új intézményt
rendelkezésének.
A tanárok első csoportja ugyanazon év július 7-én, a második két
héttel később érkezett meg Pozsonyba. Az érsek kisérő Ievélben kérte
a városi hatóságot, hogy az érkező tanárokat és tanulókat kellő tisztelettel fogadja, ne engedje, hogy nekik bárki is kellemetlenséget okozzon.
és védje meg az Apostoli Szék által az egyetemnek és tagjainak engedélyezett kiváltságokat.
Az érseki levél megtette hatását. A városi magisetrátus, élén Walch
István polgárrnesterrel, a professzorokat ünnepélyesen fogadta és tiszteletükre díszebédet adott. De mert még folytak az egyetemi épület berendezési murikálatai, az előadások csak októberben kezdődhettek el.
Itegiompntllnus a bölcsészeti karban

Az induló pozsonyi egyetem teljes tanári karát nem ismerjük. néhányuknak neve azonban fennmaradt. Megállapíthatjuk, hogy nemzetközi összetételben és hírnevességben nem. volt hiány. Nérnet-, Lengyel-,
Olasz- és Franciaország adta őket az új magyar egyetemnek.
Abölcsészetí kar (art,es liberales) és az egész egyetem legfőbb híreS&égeJoannes Regiomontanus volt (humanista ön-névadás, szülővárosá
nak, Königsbergnek latínosításával, családi neve: Müller). A lipcsei, majd
a bécsi egyetemen tanult. Itt mestere a kiváló csillagász és szakiró. Georg
Peuerbach volt, aki nagytehetségű tanítványát a bölcseleti magiszternég
megszerzése után maga meHé vette tanársegédnek. Regiomontanus közben elsajátította az akkor Bécsben tartózkodó görög humanista tudástól, a későbbi bíborostól, Bessariontól a görög nyelv ismeretét és szoros
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frigyre lépett ,a humanizmusnak ismert szellemi irányzattal. Mesterének
halála után, Bessaríon bíboros hívására 1462..,'ben Itáldába rnent, több
-egyetemen előadásokat tartott, csillagászatd megfigyeléseket végzett, s
újabb latin és görög mennyíségtand és csillagászati kéziratok' után kutatott. Gazdag szellemi kincsek bíetokában, európai hírnévtől övezve
tért vissza Bécsbe. Itt érte régi pántfogójának, Vitéz érseknek meghívása a pozsonyi egyetemre, ahol a quadrivium tárgyait (köztük a csilla.gászatot) kellett előadnia. Katedráját mindjárt az egyetem megnyitásakor elfoglalta, miután előzőleg már hosszabb időt 'töltött az érsek esztergomi udvarában. Pozsonyi működése négy évig tartott. Vitéz akkor
a Mátyás elleni szövetkezésben elbukott, s ezzel együtt pártfogoltj a,
Regűomontanus is bizonytalannak látta jövőjét Magyarországon. Mátyás
ugyan biztosította kegyeiről, könyvtára kezelésével akarta megbízni,
200 aranyforintnyi fényes évjáradékot igért neki, de nem bírhatta maradásra. Mdután 1471 március l.ő-én még megjelent búcsúlátogatásen
Esztergomban Vitéz Jánosnál, Nürnbergbe távozott, ahol acsilI.3.gászatnak és irodalmi munkásságának élt. Mindez kom első mennyiségtani és
csillagászard tudósának hírnevét szerezte meg neki. Ezért IV. Sixtus pápa
meghívta Rómába a naptárjavitás rrrunkálataira, E nagyszabású feladat
előkészületei közben érte ott 1476-ban váratlanul a halál, alig 41 éves
korában.
Nagyarányú szakirodalmi működéséböl csak a magyar vonatkozásúakat említjük. Vitéz érsek támogatásával s tanárával. Peuerbaehhal
együtt adta ki Ptolemaios összes műveinek új, kritikai kiadását, (Megjelent először Velencében, 1496). Talán legjelentősebb műve a Tabulae
Directionum (más néven: Ludus Pannoniensis), mely az égitestek pályájának javított számításait tartalmazza. E művét Esztergomban, Vitéz
János vendégeként készítette, ezért is azt egy lendületes levélben neki
ajánlotta. Az ajánlást visszavonni akkor sem látta szükségesnek, amikor a mű 1475-ben Nürnbergben megjelent, bár egykori pártfogója, Vitéz érsek akkor már három éve halott volt. Ez a munkája az égitestek
pályáinak számításában két évszázadon át né~külözhetetleneszköz volt.
Ez magyarázza, hogy már kinyomtatása előtt kéziratban elterjedt, több
európai könyvtár ma is őrzi egyes példányait. Első kiadását, be egészen
a XVII. századig, még nyolc más követte. Számításai már vele megláttatták a Ptolemeuszi-rendszer hibáit, s mert könyvét Esztergomban írta,
Wán éppen Magyarország volt az első hely, ahol az újkori csillagászat
tudományfordító elméletét először hírdették. Műve kéziratban megvolt
a. krakkói egyetemen is, ott akadt kezébe a lengyel Copernicusnak, a későbbi frauenburgi kanonoknak, aki az elméletei tökéletesítve megindította az asztronómia forradalmi átalakulását. Van magyar vonatkozása
csillagászati Naptárá-nak (Kalendarium Novum) is: szintén hazánkban
készült. Első nürnbergi kiadását még a XV. ezázadban három más latin, 'majd egy olasz, aztán három német kiadás követte, 1590-ben Kolozsvárt magyarul is megjelent. Hazai vonatkozással bír negyedik műve
is: Tabulae et problemata primi mobilis ... Ennek ajánlasát Mátyás királyunk fogadta el és jutalmazta. Pozsonyban íródott több kiadása ismeretes.
A bölcsészeti kar tanára volt Ilkusch Márton is, lengyel föld szüIötte, A krakkói egyetemen tanult, a szabadrnűvészetek doktora volt már,
de oa hát- és orvostudományoknak még csak hallgatója, amikor meghívást kapott a: pozsonyi egyetemre. Esztergomban segédkezett RegiomonLanusnak oa Tabulae Directionum szerkesztésében, Az egyetem megnyi13

tása:!l:ör azonnal Pozsonyba érkezett, ., aquadrivium egyik tanára lett,
Lassanként több egyházi [avadalmat . kapott hazánkban. .A pozsonyi
egyetem megszűnése után Mátyás budai főiskoláján tanított, A király
halála után, 1490-ben visszatért Krakkóba. Szaktárgyát, Begíomontanus egzakt irányával szemben, inkábib a hagyományos asztrológia szeJlernében művelte s babonás jóslásokra alkalmazta. Vitéz érsek, még inkább Mátyás király nagyon megbízott [óslataiban, valóságos udvari csillagjósként alkalmazta. Kéziratait és műszereit a krakkói egyetem őrizte
meg. Eroből készített földgömbje napjainkig. fennmaradt.
Más ismert tánárok

Amikor a jogi kar. egyetlen ismert nevű tanárát bemutatjuk, meg
kell említenünk, hogy Mátyás, a reneszánsz szellemének és az antik világ tiszteletének hatása alatt azzal a tervvel foglalkozott, hogy az addig
használatban levő magyar szokásjog helyett bevezeti a római jogot. Ezt
pozsonyi egyetemének is egyik hivatásául szánta. Ez időben szerte
Európában megerősödött a római jog recepciójának mozgalma s ehhez
igazodott a magyar király is. Kísérlete azonban nem járt s,ilkerre1. Kiadott törvénytárában osak a rendszerezésben mutatkozik a római jog hatása, materiális tételeiiben meg kellett őriznie a magyar jogot.
A pozsonyi egyetem egyetlen ismert rievű jogtanára Joannes Gattus, filozófus, jogász és hittudós, olasz származású dominikánus, aki elő
zőleg a firenzei, ferrarai es bolognai egyetemeken tanított, s Vitéz érsek meghívására jött hazánkba. Képzettségében k.issé elbizakodott tudós, .akit Mátyás egy teológiai vita alkalmával fényesen legyőzött. A po,
zsonyí egyetemen négy évig tanitott, aztán Szioili4barp:ent, ahol előbb
apát lett, majd 1484-ben mint püspök halt meg.
.
Az orvostudományi karnak is csak egyetlen tanárát ismerjük: Péter
magisztert, <él szabadművészetek és orvostudomány doktorát. "Magister
Petrus doctor c-rtium et medicinae" - írja róla Vitéz János a Pozsony
városához intézett leveléiben. Származásáról, tanulrnányairól, korábbi
ezerepléséről mincsenek adataink. Az orvostudományok két vezérlő egyeteme a középkorban az itáliai Salerno és a Iranciaországi Montpellíer.
Másutt mindössze egy-két tanszéket állítottak fel, melyek en csak elméleti fejtegetés folyt. Nem volt még ísmert az orvosképzés mai .klíníka!
rendszere, az elmélet és gyakorlat együttes tanítása.
.
A hittudományi karról négy tanárt ismerünk. Az egyik hazánkfia,
Koch Lőrinc, a szepesmegyei Krompach szülőtte. 1441-ben iratkozott be
a bécsi egyetemre, Még 12 év múlva is ott találjuk. Ekkor ugyan már
a bölcsészet doktora és tanár, de még a hittudományok hallgatója. Közben a bécsi Egyetemi-templom hitszónoka is. Mikor Vitéz 1468-ban meghívta Pozsonyba teológiai tanárnak, ehhez a bécsi fakultás engedélye
is kellett, mert még nem volt meg a megfelelő teológiai folkozata; kérte
még azt is, hogy ne csak egzegetíkaí magyarázatokat tarthassom - lévén még osak borostyános - , hanem áttérhesserr Petrus Lombardus Sententiáinak magyarázatára is (amihez már magtszteré fokozat kellett).
A kérést Bécs azzal a záradékkal teljesítette, hogy Koch előadásainak
harmadik folyamát már Bécsben kell megtartania. S valóban, 1471 februárjában már tsmét Bécsben tanit. Két év múlva nyerte el él magiszterséget, most már jöhetett volna haza, hogy mint rendes tanár mű
:k:ödjék, de ene már nem kerülhetett sor, mert ugyanazon évben meghalt. Van egy kéziratos, kiadatlan rnűve a bécsi skót bencóseknél: Memoriale Vitae S. Martini episcopi..
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Másik teológiai tanár a Hüttendorfból származó ~ikolaus Schricker;
a bécsi egyetem végzettje , pozsonyi kanonok. A harmadik a szintén Bécs-,
ben tanult mödlíngí Matthias Gruber. 1456-tól abécsi egyetem hallgatója.
Ugyanitt 1462-től tanítja Euclidest, Boethíust és Aristoteles metafizikáját.
Vitéz már tanuló korában figyelemmel kísérte tanulmányait, szorgalmazta előmenetelét, talán azzal a tudattal. hogy a hazai egyetemen majd
hasznát veszi. 1469-ben keresztülvitte, hogy a bécsi egyetem a fiatal
osztrák teológust Koch Lőrinccel együtt kiadta és megengedte, hogy
szentírásmagyarázataít a pozsonyi egyetemen megkezdhesse, A negyedik:
Angelus Magister, úgy látszik, francia földről jőtt, A pozsonyi számadásikönyvekfben Angelus Rangon von Pern/néven fordul elő. így valószínűleg vagyadélfranciaországi Pern, vagy a svájci Bern város szülötte.
Eredményes tanári működése jutalmaként 1474-'ben a pozsonyi káptalan
tagja lett, s mint ilyen, ott végleg meggyökeresedett.
Tanulmányi rend és szellem

Mátyás folyamodványa és Pál pápa engedélye úgy szólt, hogya magyar egyetem rnegszervezése a bolognai mintájára történjék. Az egyetemi
tipusok között a bolognai mutatott legdemokratikusabb berendezkedést.
Úgyszólván a tanulóifjúság akaratáJból nőtt !ki, támogatva a város közönségétől. Ily eredet mellett érthető, hogy az egyetern kormányzata nem
a tanárok, hanem a diákok kezében volt. Ök választották az egyetem rektorait; melléjük a maguk soraihól tanácsosokat küldtek ki az egyetem
autonóm bíráskodásának gyakorlására. Ök választották a tanárokat s
azok előadásait ellenőrizték.
A pozsonyi egyetemet azonban a bolognaitól eltérő történelmi fejlő
dés hozta létre. Ez nem a diákság alkotása, hanem királyi alapítás, A tanulók sem az alapításban, sem a SZ€TV{'R'Siben nem vettek aktív részt.
Érthető, hogy mindazokon a kormányzati és bíráskodási jogokon, melyeket Bologn;ban maguk a tanulók harcoltak ki és gyakoroltak, a pozsonyi.
egyetem kormányzatában az alapító király s az engedélyező egyház kép";
viselője, a kancellár, Vitéz János osztozkodtak. Világos tehát, hogy a
kérelrnezéssel és engedélyezéesel ellentétben Pozsonyban inkább a párizsi, mint a bolognai egyetemi rendszer érvényesült, az a rendszer tehát,
amely a német és angol egyetemeken is kifejlődött. A történetírás az
ilyen egyetemeket kancellári egyetemeknek nevezi, Bécs és Krakkó is ezt
az irányt képviselte. Ha tehát tőlük Mátyás a hazai ifjakat el akarta
vonni, másrészt a maga tanulmányi rendjét és eredményét velük egyenrangúsítani: velük egyenlő rendszerű egyetemet kellett neiki is felállítania.
A pozsonyi egyetem teljes egyetem volt, tehát rendelkezett mind <).
négy tudománykarral. így kérte ezt Mátyás a pápától, aki eztígy is engedélyezte. Megvolt az előkészítő bölcsészeti kar, vagy mint akkor nevezték: a szabadművészetek (artes lib.erales) tárgycsoportja; egyik része, a
trivium, tartalmazta a latin nyelvet, logikát és retorikát, mint a középfokú iskolákban már előadott tárgyak Isrnétlését. Lényeges anyagát azonban a quadrívíum adta, melynek részei: mennyiségtan, geometria, csillagászat és zeneelmélet. A három felsőbb tudománykar volt: az orvosi,
mely eredetileg a quadriviumból nőtt ki, továbbá a jogi s végűl a legfelső szintet jelentő hittudományi kar.
Az egyetem belső életét tanúsító iratok, sajnos, elvesztek, ~ így nem
nyerhetünk biztos képet a pozsonyi tanítási módszerről. Csak követloeztetésekre vagyunk utalva. Így abból, hogya pozsonyi egyetem tanárai előbb
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jórészt már más egyetemeken ísműködtek, s a bécsi egyetem a Pozsonyban. tartott előadálsdkat a magáéival egyenrangúaknak ismerte el, következtethetjük, hogy a pozsonyi tanulmányi rend és módszer lényegében
egyezett a bécsiével s ezen keresztül a francia, angol és német egyetemekével. A pozsonyi egyetemen is, miként a többi kancellári egyetemen, aa
első akadémiai fokozat a baccalaureatus volt. S hogy tananyagá, módszer
és teljesítmény tekintetében ezt Bécs egyenrangúnak tartotta a magáéval, mutatja az, hogy Pozsony borostyánkoszorúsait rninden további nélkül' beiktattá a sajátjai közé, ha továbbtanulásra ott jelentkeztek.
Pozsony egyeteme úgy illeszkedett be a korabeli és lényegében a
'középkorban kialakult skolasztikus jellegű egyetemi rendszerbe, hogy
mellette melegágya akart lenni a friss lendületű új szellemi irányzatnak,
az európaihumanizmusnak is. Érthető ez, hiszen az egyetem létrejöttének két szorgalmazója és anyagi teherviselője, Mátyás király és Vitéz
érsek a humanizmus magyarországi kibontakozásának és terjesztésének
Iegodaadóbb tényezői voltak. A humaniimus és reneszánsz irodalmi-mű
vészéti irányzatának otthont teremtettek udvaru kban, nem kímélve semmiféle áldozatot felvirágoztatásukra. Ennek a humanista irányzatnak
.ápolójául tervezték a pozsonyi egyetemet is. Megnyilvánulez már a tanárok kiválasztásában is. Elég csak sorukon végig tekinteni: olyanok,
.akik ismerik a görög nyelvet, olvassák és magyarázzák az ókori klasszikus írókat, s megvan bennük a természettudományos érdeklődés. Regiomontanus a modern természetlátás elsőinek egyike, a trigonometria atyja, kitűnő görög tudós, a quadr-ivium mestere. Gmber Euclidest, Boethíust,
Aristotelest magyarázza Schricker görög szakértő. Koch és Gattus jogmű
velők. Vegyük még hozzá az egyetemnek az eddigiektől eltérő, szokatlan,
az ókori klasszicitásra utaló elnevezését: Academia Istropolitana mind olyan útjelzők ezek, melyek félreérthetetlenül a humanizmus irá-

nyába mutatnak,
-Gyors elvirágzás

Milyen volt az új magyar egyetem látogatottsága, hogyan töltötte be
.azt a nagyfontosságú kulturális hivatást, melyet két alapítója szánt neki ?
Erre, sajnos, nincs f:elelet, mert nem maradtak fent sem az egyetemre
'beiratkozottak matrikulái, sem megbízható szóhagyomány, Egy-két nevet
vet elénk a véletlen: Kállay Lökős Jánosét, a pozsonyi egyetemről a bé-esíre átiratkozott három tanulóét (Penckler Mihály, Flechtner János,
Vőrhinger Péter), Lászai Jánosét, akik később Rómában. a Szerit Péteríbazi:Hka híres magyar gyóntatója lett, és a magyar Tripartitum kódifikálóét, Werbőczy Istvánét de mi ez a bizonyára nagynépességű hallgatósághoz képest?
A másik kérdés: a lendületes kezdet után ugyanolyan tartós volt-e a
folytatás? Erre már van válasz, de nem örvendetes. Az új egyetem életideje alig érte el a negyedszázadot. Ilkusch Mártonnak,az egyetem asztrónómusának csillagjóslásait nem kisérte szerencse. Mátyás királynak magán kellett megtapasztalnía, hogy mennyire alapnélküliek házi csillagá.szának jövendőlátásai. 1490 elején még tíz évi dicsőséges uralmat jövendölt a királynak, de' Mátyás három hónap múlva már halott volt. Ugyanígy nem vált be az Academia Istropolitana fényes jövőjét hirdető jóslata sem.
Az egyetem létét alapjaiban rendítette meg az a politikai ellentét,
mely súlyossá válva Mátyás és Vitéz között, ez utóbbi lellki erejét meg·törte és gyors halálát vonta magával. Már pedig ő volt az egyetem lelke,
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szellemi irányitója, legfőbb anyagi istápolója. Amint az érsekelhalálozott,
az egyetem első jeles tanári karából többen és éppen a nevesebbek távoztak. Ugyancsak az érsek volt a ltegföblb összekötő kapocs a bécsi
egyetem felé is. Halálával ezek a szálak is megszakadtak. Ezzel együtt
elfogynaika bécsi egyetem iratainak pozsonyi vonatkozásai is, pedig ezek
történetének jelentős kútfői. Emiatt is borul homály az egyetem történetére Vitéz halála után. Mátyás már csak ímmel-ámmal gondol vele. Aki
igazában szívén viseli még sorsát, az a Vitéztől egyetemi alkancellárnak
kinevezett pozsonyi prépost, Schönberg György volt. Milkor aztán 1486ban ő is meghalt, a pusztulást nem lehetett feltartóztatni. Utána SánkfaLvi
Antal a pozsonyi prépost. Öt ugyan Esztei Hippolitesztergomi érseknek:
egy 1488-.as oklevele még egyetemi alkancellárnak mutatja, de az egyetem ekkor már gyakorlatilag megszüntnek tekinthető. Élt még, de már
osak névlegesen.
Mátyás halálával, majd a II. Ulászló és III. Frigyes közt kitört háborúval a névlegesség is eltünt :az egyetem épülete fegyverraktárrá Lett.
1492...iben Korvin János herceg is, II. Ulászló király is az egyetem épületét
azon a címen adományozzák el, hogy "cessante seu extincto iam dudum.
studio" -l'ég kihunyt már benne a tudomány ápolása. Gyors megszű
nése okait röviden ezekben. foglalhatj uk össze: Vitéz és Mátyás ellentéte,
Vitéz halála, a kellő anyagi megalapozás elmulasztása - és Mátyásnak
kezdettől fogva vallott ama nézete, hogy nem Pozsonyban, hanem Budán
kell egyetemet létesíteni. Mátyás kissé rejtetten. némi férfias és királyos
szégyenkezéssel, hozzá is kezdett Budán egy új egyetem kifejlesztéséhez.

•
COPFOS ANGYAL
Az orrom elől indult a vonat,
nem is mozqott, már robogott.
Gyerünk! A pillanat szeszélue
utána lóditott. S elérve,
megkapva a fogódzkodó t,

Néztem megbabonázva, ki lehet,
ki által élhetek tovább,
méZa és közömbös. De egyszer
szemében barna, mély meleggel,
elkaptam halvány mosolyát.

a peron felé lendültem vakon.
Lélegzetfojtó pillanat.
S éreztem, karom megragadva
fölránt· valaki. Copfos, barna,
falusi nő. Mily akarat,

Mint, ki ritkán látja, vagy benne nőtt,
nézte a vidéket merőn,
elsuhanó útmenti fákat,
rozsföldeket, kertet és házat.
En meg magamba révedőn,

ügyesség, vagy ösztön mentett! Csupán
annyit rebegtem: köszönöm.
Kalapáló szivvel, zihálva
s zavart közönnyel, mint a kába,
álltam. Es valami öröm,

megdöbbenve faggattam önmagam:
mire tart a sors, vagy mi véd,
miért van az, hogy annyi vészból,
vízbefulásból, láz tüzéból,
öklök és golyók közül kivéd,

halk jóérzés derengett rajtam át:
Talán aláránta kerék s most szedhetnének össze véres
cafatokban, ha az az érdes,
'barna kéz nem segit el.ébb.

mint most a csattogó kerék alól? Igy szálltam le. De merre tűnt,
hová lett az a drága lélek?
Indultam, örülve, hogy élek,
mint ki halálból menekült ...
Hegeg,üs László

Kl em pa S án d o r Ká to ly

GOLDMARK KÁROLY ÉLETMŰVE
Hazánk egyik legnagyobb operaszerzóje, a Sába királynőjének világkomponistája, Goldmark Káröly; akiröl vrnost, halálának félszázados
fordulója alkalmából emlékezünk, 1830-ban, a reformkor vége felé született Keszthelyen. Édesapjának, az ottani zsidó kántornak rajta kívül
még 17 gyermekről kellett gondoskodnia. Nem is volt elég ehhez a
keszthelyi kántorfizetés. Ezért 1835 'őszén a család elköltözött a somogymegyei Tabra s onnan 1837 tavaszán Németkeresztúrra. A zeneköltő itt
élte .legboldogabb gyermekéveit.
.
Szülei hamarosan felismerték Károly fiuk zenei hajlamait s 1842ben beíratták a soproni zeneiskolába. A kisfiú gyalogosan járt be kora
reggel Sopronba és vissza. Két évi szorgalmas tanulás után Bécsben folytatta tanulmányait ahol egyik, nála tíz évvel idősebb fivére, József, orvosnövendék volt. Anyagi körülményei azonban arra kényszerítették, hogy
másfél évi bécsi tartózkodás után hazatérjen szüleihez. Mint magántanuló készült itt vízsgájára, amelyet néhány hónappal utóbb jó eredménynyel le is tett Bécsujhelyen. Ez volt Goldmark első és utolsó nyilvános
vízsgája. Mert bár most újra beiratkozott a bécsi konzervatóríumba, tanulmányait csakhamar megint félbe kellett szakítania most már a forradalmí események miatt.
Bécsbenbezárták az iskolákat. Bátyjának, aki egyik vezetője volt az
ifjúsági mozgalmaknak menekülnie kellett. Károly is hazament s most
már megélhetés után kellett néznie. Kottaun soproni színígazgató 1848
o'któber elején első hegedúsnek vette föl zenekaráJba. Fizetése azonhan
csak ahhoz volt elegendő, hogy éhen ne haljon. A színigazgató és a társulat igen megkedvelte a szerény fellépésű fiatal zenészt. és tavasszal,
amikor az egész társulat Sopronból Győrbe ment vendégszereplésre,
Goldmarkot is magukkai vitték.
Kevés város szenvedett annyit a 48-as időkben, mint Győr. Szinte
naponkint cserélt gazdát. Amikor Goldmark a társulattal Győrbe érkezett,
a várost magyar kézen találta. A hadi szerencse épp a honvédek felé fordult, kik április 23-án visszafoglalták Budavárát. Győr ujjongott. A színházban állandóan magyar dalokat játszottak. Május 20-án Goldmark
önállóan szerepelt egy Bértot hegedűhangversennyel, amelyet a Budavár
ostrománál megsebesült 'honvédek javára rendeztek. Goldmark sok tapBOt kapott.

hírű

<

Kinos kaland

Közben azonban az orosz cár megadta a kért segítséget Ausztriának,
Ferenc József császár Pozsonyba érkezett és ott elhatározták az általános
támadást. Június végén az osztrák előhadak elérték a Rábcát. Goldmark
CBUpa kíváncsiságból néhány barátjával kiment a határba egészen a magyar ágyúk mögé. Az ellenség azonban oly gyorsan rajtuk ütött, hogy
alig tudtak visszafutni. Az osztrákok hamarosan megszállták Győr városát. Goldmark a nagy zűrzavarban evangélikus kántor-barátjához menekült. akinek házában már nyüzsögtek az ellenséges katonák. A folyosón egy tiszt szeme megakadt a kopott ruhájú fiatalemberen. "Ki eza
legény ott? - kiáltotta a tiszt. - Mit csinál itt? Húzzátok rá a muridért l" A katonák nem tudják mitevők legyenek. E pillanatban egy tá-

bornek toppant be s nyomban megparancsolta, hogy Goldmarkot a sas
vigyék. Itt a nagy teremben azzal a. váddal állították a törzskar elé, hogy a esászárt szidalrnazta, Nagy megbotránkozás! Börtön nincsen, a csapatoknak meg haladéktalanul tovább kell vonulniok. Rövid
tanakodás után az ezredes kimondta a döntő szót: "Ne teketóriázzatok
sokat ezzel a csavargóval ! Golyót a fejébe !" Szerencse. hogy Goldmark
ebben az életveszélyes és kétségbeejtő helyzetében nem vesztette el lélekjelenlétét. Higgadtan és önérzetes hangon szélalt meg: "Önök ebbe az
országba azért jöttek, hogy rendet teremtsenek és most azzal kezdik, hogy
egy embert agyonlőnek anélkül, hogy tudnák, míért, Hisren osak őrült
ember szidaJ.mazhatná a császárt a csata után egy órával a győztes ~a
tonák előtt. Örült embert pedig nem szokás agyonlőni". Beszédje közben
rongyos kabátja alól kikandikált a nadrágtartója, amely történetesen
fekete-sárga színű volt. Lehet, hogy ez mentette meg. Tény míndenesetre,'
hogy szabadon engedték és Goldmark visszamehetett a kántor lakásába,
ahol nagy örömmel fogadták. Az éjszakát azonhan még elővigyázatosság
ból az evangélikus templomban töltötte.
Keresnivalója nem volt többé a városban sem neki, sem a tfusulat'nak. Mindenből kifogyva, pénz nélkül gyalogszerrel baktatott Goldmark
hegedűjével a hóna alatt a színházi podgyász-szekér után, hazafelé. A
Fertő közelében földi paradicsomnak tűnt föl előtte otthona, a békés és
háborútól megkimélt csendes kis falu nádfedeles házíkóíval, amelyeket
az alkony sugarai aranyoztak be. Lelki szemei előtt a. gyernnekikor száz
meg száz élménye vonult el újra. Elővette hegedűjét s önfeledten kezdeti
játszani hangazerén.
vendéglő be

Tanulni és tovább tanulni

Goldmark hamarosan kipihente szülei körében az izgalmakat és fáradalmakat. Lelki egyensúlya is helyreállt. Egyre erősebben kivánkozott
vissza a városba, ahol kedve szerint élhet a zenének. Egyelőre a közeli
Sopront kereste fel újra. Megint a színházi zenekarban lett első hegedm
lICésőbb szüleí unszolására Budára ment és Schmidt pesti színígazgató
zenekarába szerződött havi 20 forintért. Szállásra csak annyi maradt ebből, hogy egy várbe1i konyhában szalmazsákon aludhatott. Télen a várszínházban, nyáron a fedett arénaban játszott. Szíve vágyának engedve
másféléves pesti tartózkodás után 1851-ben Béosbe költözött. De itt is
sokat kellett nélkülöznie. Annyira legyöngült, hogy kórházba kellett szállítani. Néhány heti gyógykezelés után az orvos ezzel a szigorú meghagyással bocsátotta el: "Sokat fürödni és jól táplálkozni l" Ami a fürdést
illeti, nem kellett bíztatni, mert kitűnő úszó volt, akárcsak édesapja
Keszthelyen, akit félbolondnak tartottak, mert minden nap megfürdött
a Balatonban. Ami pedig a jó táplálkozást illeti, itt a véletlen segített
rajta. Zongoratanítványai között akadt egy igen tehetséges hét éves.
leányka, Bettelheim Karolina, a későbbi világhírű énekes és ragyogó
zongoraművész. A honorárium az volt, hogy minden nap ott ebédélhetett. Igy tehát az orvosi intelem második pontját is teljesíteni tudta.
Rendszeresen látogatta a Carl-Theater előadásait, amelyekből reng eteget tanult. Mint zenekari tagnak is módja volt ellesni a színpad titkait. Közben rájött arra is, hogy milyen keveset tud. Végül is "autodidakta" volt, mert csupán öt hónapi konzervatórium állt mögötte. Tehát
tovább tanulni és pedig sokat! De hol? Vissza a csendes Budára! Úgy
is lett. Barnay Lajos igazgatónál nevelői állást vállalt és mellette ő maga
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is reggeltől estig tanult. Ra kellett, éjjel is. Megismerkedett az összhangzartannal és az ellenponttannal. A fuga fegyelmező hatása néhány hónap
alatt új muzsíkust érlelt belőle. Amint a gyümölcsről
héj leválik érett
korában; úgy peregtek le róla a bécsi színházban ráragadt zenei közhelyek. Zenei tanulmányai mellett irodalmilag is képezte magát. Szegény volt, de egész könyvtárat szedett össze. Másfél évig tartott ez a
hangyaszorgalmú önképzés s most már úgy érezte, nyugodtan vÍSBZamehet - immár harmadszor - Becsbe, a művészetek városába. Hogy
útiköltségeit előteremtse 1859 áprilisában hangversenyt adott az Európa
szállóban. Nagy sikere lett. Mutatja, hogyaPester Lloyd külön tárcát
ezentelt az előadásnak, Ezzel véget Ls ért Goldmark huzamosabb tartózkodása Magyarországon. Ettől fogva Ausztriában él és csak időnként látogatja meg szülőföldjét. Bécs a múlt század zenei központja volt. Mű
vészi légiköre az előadótehetségeket és zeneszerzőket odacsalogatta, ahol
Beethoven és Schubert élt és halt. A nagy hangversenyeket a Redouteban tartották. Idejárt, aki jó zenét akart hallgatni. EZ7!el kapcsolatban ki
kell emelnünk a világhírű Hellinesberger-féle vonósnégyes szerepét.
Hellmesberger hegedűjátékának odaadó melegsége, zenei felfogásának
mélysége, amely a darab lelki tartalmát tárja fel, s ritka finom hallása
a mestert a legelső művészek közé emelte. Bécs ízlése úgyszólván ezeken
a vonósnégyes előadásokon fdnomult ki. Ebbe az üde, élettől duzzadó
körbe került bele Goldmark. A nagy költők és művészek tánsaságában
rnost már szabadon szívhatta magába mindazt, amire lelke másfél évi
szorgalmas elméleti tanulmányok után vágyott. Hellmesberger népszerű
sítette Goldmarlk műveit, az ujságok felkérték Goldmarkot zenekrítíkaí
cikikek írására. Már 1862...:ben állami ösztöndíjat kapott, s ígyel~ör
tölthetett el egy gondtalan nyarat a fővároson kívül.

a

A siker útján

Egyik délután Goldmark átkutatta könyvtárat és véletlenül rábuk'kant barátjának, Mach tanárnak ajándékkötetére, aSakuntala cimű indiai dráma német fordítására. Épp ezekben a hetekben olvasta az Ezeregy
éjsmkátés képzeletvilágát egészen lekötötte Kelet csodás világa. Fogta
gyorsan ceruzaját s egyfolytában megállás nélkül vázlatezerűen megalkotta első szimfónikus jellegű nydtányát, A kész partitúrát azután beküldötte a filharmonikusok próbajára. Itt az volt a szokás, hogya zenészek szavazással döntöttek az egyes darabok elfogadásáról.. Goldmark
művét alig kezdték: játszani, az arcok kipirultak, a zene menete meggyorsult s hatalmas tapsorkán tört ki a zártkörű próba végén. A zenészeket iteljesen elbűvölte a zene újszerű szépsége. Goldmark ezzel a Sakuntala-nyitánnyal egyszeriben ismeretessé vált az egész kontinensen.
Ebben az időben történt az is, hogy Goldmarkot egykori tanítványának, Bettelheim Karolinának édesanyja ezekkel a szavakkal köszöntötte:
),Képzelje, Goldmark úr, mit mondott az operaházi főrendező a rnínap a
leányomról: Nézzétek ezt a leányt, ezt az arcot, hát nem szakasztott olyan,
mint a Sába királynője ?" Nyilvéri Chopin francia festő híres képére, a
Sába királynőjére hasonlíthatott Karolina. Goldmark akkor már rég álmodozott valamilyen operáról, de nem' találta meg a megfelelő tárgyat.
A "Sába királynője" ám nyomban megragadta képzeletét. Házatérve
mindjárt vázlatot készített. De még három évnek kellett eltelnie, amikor egyik őszi délután a Graben közelében találkozott Mosenthal ismert
bécsi íróval, aiki úgy mellesleg megkérdezte: "Nem volna kedve operát
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írni ?" Goldmark örömmel válaszolta: "Ez minden vágyam." Az író másnap már árt is adta vázlatát ~ Sába királynőjéhez. Két héten belül 'készen
volt az első két felvonás szövege, És Goldmark. aki kareneket még sohasem írt és zenei formatant sem tanult, pusztán zenei ösztönének sugalLatára elindult az operaszerzés nagy útján. Vezérelve az volt, hogy a
cselekmény lelki tartalmát a zene színes nyelvén fejezze ki. SOlkiart; jeilentett számára már az, hogy tíz esztendőn keresztül estéről-estére hegedült
a színházban, És mégis mekkora erőfeszítés kellett ahhoz, hogy Salarnon
király pompaszerető udvarának hangulatába ringassa magát és hogy keleti színezetű templomi karéneket szerkesszen anélkül, hogy protestáns
zsoltárdallamot avagy katolikus Mária éneket használjen fel. A nehézségeken ritka beleérző képessége segítette át. Annyira lelkiismeretesen kom'ponált, hogy mdnden felvonást kétszer alkotott meg. Magának a királynőnek történetét a biblia szűkös elbeszélése alapján építette fel. Hét esztendőn át dolgozott az operán, amelyet 1875-ben maitattak be először
Bécsben. Zsúfolt ház, óriási siker. Még azon a télen harmincszor adták
elő. A következő évben már Budapesten is színre került s néhány évre
rá egész Európában. Az olasz' előadásokat maga a mester vezette s ezért
hete!ken keresztül Rémában tartózkodott.
Az antik világ emlékei, a rennaissance műremekeí művészi továbbfejlődését nagyban befolyásolták. Érdekes, hogy az olasz levegő mennyire
kizökkentette a keleti témakörből. A keleti tríolét máról...holnapra a germán kvartugrás váltotta fel. Másik neves műve a Merlin cimű opera,
Artus király romantikus világába vezet, Merlinhez a hírhedt bűvészhez.
Tizenegy éven át dolgozott ezen a művén, amellyel 1886-m készült el. Az
eredmény egy új Goldmark. aki Wagner Richárd teremtő hatása alatt a
drámai elem mándenhatósága felé sodródik, a krornatika vezérezerepét
keresi ás halmozza az ún. enharmonikus modulációkat, A Sába királynő
jénél a mester önmagából komponált, vallási benyomásaiból merített,
amelyeket édesapjától öntudatlanul ellesett. (Vannak, akik azt állítják,
hogy édesapja még tehetségesebb volt nála, csak nem tudta.) A Merlin
tárgyát viszont kívülről vette, zenéjét immár hűvös technikai. fölénnyel
szerezte, Az érzélki és égi. szerelern azok a pólusok, amelyek között e már
keresztény jellegű mű mozog.
E két első operának nagy sikere lehetövé tette. Goldmarknak, hogy
ezentúl néhány hónapot a fővároson kívül üdülésre is fordíthasson. Harminc esztendőn keresztül minden nyarat a kies Fusch völgyében töltött,
1891-től kezdve pedig az első világháború kitöréséig egyik barátjának
wnundeni villajában lakott, Barátja egy kis szobát rendezett be neki,
ahol, ha kedve tartotta, zavartalanul dolgozhatott. Ezen a helyen készültek újabb rnunkái, mínt például a világhírű A-moH hegedűverseny. Goldmarkot nyári tartózkodási helyén egy alkalommal egy újságíró lepte
meg, aki beszélgetés közben feltette a kérdést: "Mester, melyik művét
szeréti a legjobban?" Célzott is rá, hogy bizonyára a Sába kirá~ynő.iét
fogja megnevezni. "Nem Uraim - válaszolta Goldmark - , mást jelent
a világsiker és mást a kedvenc mű. Ha erről beszélhetnék, úgy a Hadifogoly cimű operámát tekinteném annak." Az új opera a trójai háború
főhősének. Achillesnek és Briseis rabnőnekszerelmétvázolja. Zenéje nem
olyan színpompás, mint a Sába királynőjéé, nem is rideg mint a Merliné,
hanem előkelő, nyugodt és kimért, Kerül mindent, ami mindennapi, sőt
kerüli azt is, ami. népszerű a zenében. így azonban fárasztja a hallgatót.
s nem is aratott sikert.
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témák felé

.
A költő efeletti elkedvetlenedése nem sokáig tartott. Kezdett új szöveg után nézni. Most valami olyasmire vágyódott, ahol egyszerű emberekről van szó és a cselekmény a jelenben játszódik le; Éveken keresztül
keresett, de hiába. Még az ismertebb magyar népszínműveket is átlapozta,
Olylkor megtetszett neki valamilyen tárgy, de nem volt költő, aki alkalmas szővegkönyvet készített volna hozzá. Ra pedig akadt író, nem volt
megfelelő a szöveg, S így múlt el majdnem egy évtized. Egyik barátja,
WiZlner 1894 elején felhívta figyelmét Dickens "Házi tücsök" círnű novellájára. Megvolt, amít keresett: boldog egyszerű emberek élete, akiket
a szerétet köt össze. Hozzáfogott tehát 64 éves korában s 1896~ban be is
fejezte. A darab valóságos diadalutat futott be egész Európában. Nincsenek benne démonok, se szenvedélyek. A tűzhely mögött meghúzódó tücsökről van szó, a háznak védőtündéréről. Ki ne ismemé a Házitiicsök
hires prológusát vagy Dott asszony bájos keringőjét? Szóval a falu szépsége lép itt előtérbe. Goldmark a rtermészetért rnindig rajongott. Kórusművei és dalai az erdők zsongásat éreztetik vagy a hegyipata.kok csobogását,
Van Goldmarknak egy műve, amely teljesen a falusi élet iránt táplált vonzalmából. a természet iránt érzett rajongó szeretetéből sarjadt, s
ez a Falusi lakodalom (Op. 26). Nem szimfónia, mert nem az egész emberiséget öleli fel, hanern egy szerényebb öt tételes zeruekaei mű, de talán
népszerűbb, mint a Sába királynője. Azt hiszem, Goldmark igen boidog
órájában szerzette ezt a remek ét. A szigorú Brahms mondta róla: .,Ez az
ön legjobb műve; tiszta szeplőtelen, mint amilyen Minerva lehetett, amikor kiugrott Juppiter agyából." Erkel Ferenc f'elkérésére, a filh arrnon ikusok már 1876-bcm bemutatták Budapesten. Így énkeztűnk el Goldmark
életének hetedik évtizedéhez. A nélkülözé; kezdeti évei utáln a viszonylagos jólét időszaka következett, most pedig a zavartalan nyugalomé. A
zaklatott ifjú éveket az öregkor derűje váltotta fel. Munkás visszavonultságát időnkint újabb műveinek bemutatóiszakítotték meg, vagy egyegy jubiláris ünnepség, amelynek során Magyarországon vagy Ausztriában egyforma lelkesedéssel ünnepelték a mcstert. Számunkra nevezetes
az ötödik opera, a teljesen Wagneri alapokon megkomponált Götz von
Berlichingen bemutatója, Willner állította össze a librettót Goethe drámájából. Ezúttal történt először. hogy Goldmark a magyar fővárosnak
engedte át az ösbemutatót 1902 decemoer havában. Az operát Váradi
Sándor fordította magyarra. Stílusvilága azonban, amely szinte teljesen
melodrámaszerű beszéden alapszik, a közönségnek nem tetszett. Hiába
voltak a hatásos karbetétek és a ragyogó hangszerelés. Maga Goldmark is
résztvett a próbákori. Hogy az ezzel járó fáradalmakat kipihenje, hosszú
sétahajózásokat tett a Dunán a Boráros tér és Óbuda között, Egy alkalommal kísérőjével kiszállt a Lajos utéai kis kocsma megtekintésére, ahol
ifjúsága idején esténként Richter János barátjával muzsikált a vendégeknek.
Goldmark ugyanebben az évben egy magyaros motívumokra felépített szimfónikus költeményt is írt, a Zrínyit. A 73 éves mester a magyar
rónák békés hangulatávaí kezdi ezt az érdekes művét, majd megszólalnak a kürtök és kezdődik a csata. Sokan azt hiiJtték aJkJror, hogy ez a mű
egy keletkező magyar drámai műnek bevezetése lesz. Azonban nem így
lett. Am 1909....b en 79 éves korában újabb magyar íhletésű alIkotással lep-

te meg kortársait Goldmark. Címe ennek: Ifjúságom napjaiból. Magyaoroá
Iüktetésű hangok nyitják meg ezt a különös müvet.. ÉreZzük, hogy magyar területen járunk. Az ifjú Goldmark magyar földön töltött évei
csendülnek meg a zenében.
Termékeny 'öregség

Az idős kor tulajdonsága, hogy az ember szívesen foglJailikozik emlékelvel. Goldmark nemcsak zeneileg dolgozta fel, hanem irodalmilag is
megörökítette ezeket. (Erinnerungen aus meinem Leben, Wien, 1922).
Feljegyzéseit majdnem mind emlékezésből írta, mégis nagyon kevés bennük a téves adat. A könyv érdekes dokumentuma egy nemes lélek küzdelmeinek, Goldmarknak egyébként kitűnő tolla volt: szellemes, találó
aforizmák, mély gondolatok váltakoznak nála. A visszaemlékezés óráí
Kiss József egyik költeményét juttatták eszébe,a:mely'ben a menyasszonyi
koszorú hervadt leveleiről olvasunk. A vőlegény csókjai, az eskető pap
szavai, a vendégek hosszú menete, a díszes híntök s a kezekre leesorduló könnyek míndmegannyí emlékcseppek amelyek úgyelrepültek, mint
a madár csőréből a csicsergő hang. S valóban ilyen hangulatú költemény
megzenésítésével fejezte is be a mester műveinek hosszú sorát.
Goldmark 80 éves korában sem érezte magát öreg embernek. Nagyon
megsértődött, ha valaki megcsodálta frisseségét, Neki nem is kellett
fiatalságát színlelnie. A világgal együtt haladt az utolsó napig. Örákig
sétált, erősen dohányzott, szívesen poharazgatott, olykor nagyokat: evett
és szívesen felejtette rajta a szemét egy-egy szépségen, Ezt természetesnek és a művészi alkotás elengedhetetlen feltételének tartotta. Szójárása volt: "Tudja kérem, repedt poharak nem mennek szét !" Igaza van
Eschenbadhnak is:"Űreg ember vagy leszűrődík, vagy megcsontosodik."
Goldmark az előbbi kategóriába tartozott s távol maradt tőle bármi merevség. Az öregség valósággal megdicsőítette, mint olyan embert, akit a
szenvedély lobogó lángja élete végéig a hegycsúcson fénylő esti pirhoz
hasonlóan izzásban tart. A megbékélt Ielkihangulatnak, amely az élet minden disszonanciáját derűs harmóniában oldja fel az élet alkonyán, ismétlem, ennek a lelki hangulatnak mintegy szímbóluma lett a 78 éves
mester uto1só operája, a Téli Rege. Hihetetlen erőpróbája lett ez az alkotás Goldmark teljesítőképességének. Berlinben adták először és utoljárn Budapesten 1910-ben a jubileumi ünnepségek során. A szővegköny
vet Shakespeare ismert színművébőlismét Willner írta. A Házitücsök
lírai baját és előbbi drámáinak szenvedélyességét ötvözi össze igen szerencsésen ez a partitúra. Benne újra elérte Goldmark a Sába királynője
magaslatát,
Minél többet írt G oldmark, mínél szebb műveket alkotott, annál szerényebben viselkedett. Szerénység. előzékenység volt Goldmark egyik
legsajátosabb, Legjellemzőbb vonása. Ez nem volt leplezett büszkeség,
ahogy az emberek mondani szekták. .Nem ! Goldmark nagyon ismerte az
értékeket. Útálta a klikkszeriíséget és mégjobban a reklámot. Mindenkit
elutasított, aki bármjlyen célra életrajzi adatokat kiért tőle. Következetesen ragaszkodott művészi álláspontjához. melynek értelmében a tererntő művész munkáíban élés az értékelést Innen kell merítení, Akinek
tehát az ő személyíségéhez adatokra van szüksége, mélyedjen el. munkáiban, A rendszerint akarata ellenére rendezett ünnepségeket nem szerette. Az óváeiékat félénken köszönte meg s meghajlásában míndig volt
walami bocsánatkérés. Még az utolsó próbákori is erős lámpalázzal küz23

dött.• Sikereit a ~özremúködők elsőrangú munkájánalk tulaj.donította. Ez:
nem volt póz, hanem veleszületett szerénység, puritán lelkület s talán az:
önbizalom hiiárnyia is.
Mind'Végng pontos napírendettartó ember maradt, Korán kelt, reggeli
előtt sétált és alatta nyelveket tanult. Ha pont 8 órakor a reggeli nem
volt készen, a gyászinduló hangjai hangzottak fel szobájából. Utána e1szívta szivarát s elbeszélgetett. Ezalatt eléggé erőre kapott s kiment barátjával a zöldbe egészen délig. Jó és rossz időben egyaránt. Ebéd utánra
maradt a megszekott tarokk. Este pedig többnyire muzsikáltak. Brüll
Ignác barátja zongorázott, huga, Schwarz Hermina, a jeles énekesnő énekelt. így ment ez, míg a kds művészi kör fel nem bomlott. Ezután Goldmark már csak Abbázíéba ment nyaralni. Orállci:g elült a víz mellett, délután pedig kikocsikázott volt kedves tanítványával, Gomperzné Bettelheim
Karolinával, életének legnagyobb, de mindig gondosan titkolt szerelmével. csak egy kikötése volt a tengerparti fürdőben: "MÜJnél kevesebb társaságot lássalk."
1914 augusztus 2-án elrendelték a Monarchiában a mozgósítást, Az
öreg úr nagy izgalmában azonnal útra kerekedett. Attól félt ugyanis,
hogy szerétett unokájától, Karlitól, altinek be kellett vonulnia, nem tud
elbúcsúzni. Utazás közben elvesztette csomagját, amelyben egy 85 éves
korában komponált zongora-ötös volt beletéve. Nagy volt a bánata, de
még nagyobb _az öröme, amikor a hordár néhány napra rá megtalálta. Ezt
írta. akkor: "Ugy éreztem magam, miritha egyik hozzátartozóm tért volna vissza a háborúból." Ugyanebben az időben egyetlen leánya, Hermina,
Hegenbarth Ernő szobrászművész felesége felköltözött Bécsbe, hogy fia,
Karlí közelében Iehessen, Karli azonban csakhamar a szerbiai hadszíntérre került és elesett. Unokája szomorú elvesztése rendkívül megviselte
Goldmarket. Agynak dőlt s nem is kelt fel többé. Ügy halt meg 1915 január 2-án, hogy a falon függő Beethoven-képet nézte. Szimbóluma volt
ez a néma tekintet szeretettől iáradő életének, szirnbóluma annak a viszszavonuló és magábazárkózó embernek, aki csendben, szinte elibújva élt
és dolgozott, akd soha mást nem háborgatott és szemeit mindig, még a
legnehezebb időkben is, a magasba, az ég felé irányította.

*
Én, e sarok írója, a család baréti köréhez tartoztam, szülővárosában
harminc éven át foglalkeztam műveivel, előadásokat tartottam róla, kutattam a család hagyományait és történetét. Ennek gyümölcse lett 16
hosszabb-rövidebb - folyóiratokban és önállóan megjelent - Goldmark
tanulmányom. Vizsgáltam ésgyűjlti:ntem bennük azokat a testi és lelki
tényezőket, amelyek a nagy művész jellemvonásait és puritán lelkiségét
alakították és táplálták.
Adassék tisztelet halálának 50 éves fordulópontján nemcsak a nagy
művésznek, hanem Goldmarknak; az embernek, aki egykor a katolikus
szentmise szerit zenéjétől szirrte megittasodva, a bfblía! tárgyú Sába királynője varrIásas ihletésű muzsíkáján keresztül a hatalmas ívelésű, vegyeskarraés nagyzenekarra írt 113. zsoltár megalkotásáig egyre feljebb
emelkedett. Puritán életpályáját önmaga jellemezte a legszebben:
Élre törni nem tudtam,
Másokkal menni nem akartam,
Inkább egyedülhaladtam ...
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ÖREGEMBER DÉLELŐT'rJE
Írta Budai Balogh Sándor'
Jó meleg ez a délelőtti nap. A vastag kabátori keresztül is érzernosontjaimban. Jól tettem, hogy kihoztam a támaiI.góból az ülőpárnát, Az
ember alulról fázik meg leghamarabb. Csalóka azért ez az októbervégi
napsütés. Skubies úr keménykalapja alól megint ide les. frigy ember..
Sajnálja tőlem JoláJnkát: hogy ide ül mellém, a délelőtti diskurzusokat.
Skubios úr különc. Pedig itt nem megy sokra ilyesmivel az ember. Az,
hogy válogat az ételben, hagyján, de a délutáni tamburázás sokunkat
idegesít. Meg hogy órákig spanyolul ragoz, ráadásul elég hangosan.. Ez
kellemetlen. Mit akar azzal a spanyol riyelvtanulással? Mire készül? Hiszen már Skubies úr is tÚJ. van a nyolcvanan. Franco helyére pályázik?'
Skubíes úr gyagya. Itt elég sok .gyagya van, Meg hisztérikák. Féltékenyek, k el1emetlenkedők , irigyek, pletykások: öregek.
Sokszor kedvem lenne könyvet írni róluk. Újságíró voltam, megtudnám szerkesztení. Fantasztikus az öregkori rigolya. Az ember azt hinné, itt békés öregség honol: könyvtár, halk olvasás, kedves bólogatás és
rádió, tévé. Merengés a múltba és öröm a rendezett jelenben. Á, á! Dekevesen vagyunk, akik így látjuk a múló napokat és örülni tudunk!
Jolánka ilyen. Kár, hogy sokat betegeskedik mcstanában. Meg S2'Jédül Reggeli után felment a szebájába. Nem jól van.. Azt mondta, majd
később lejön. Itt a széke. Mindig rnellém ül. Jól megértjük egymást. Ked-ves öreg hölgy. Nagyon sápadt, fonnyadt arcú szegény, dehát ez már
míndegy, Nekem már régen mindegy. Neki nem. Kevés már a vére. Egyszer ezépen elalszik. Mínden hétene1a1szanak páran. Aki beteg, azt el-o
viszik innen. Itt nem tartanak beteget.
Jolánka szelleme ragyogó. Mennyit mosolygunk a kis Irígyeken. A
szegény modortalanokon, a szerenosétlen rosszindulatúakon. De legtöbbször a múltban sétálunk. karonfogva, összecsimpaszkodva.
, Néki lánya van, nekem fiam. Mindkettő már hatvan körül. Ö szerencsésebb. Minden hónapban bejön a lánya. Csak azért nem gyakrabban, rnert valahol a Dunántúlon él. Már az is nagyanya,
Az én fiam kivándorolt. Még a negyvenes évek elején. Vagyis in-kább: nem jött vissza. Délamerikában él. Szép kis családja van. Mérnök.
Három unokám arcképe fönt van az éjjeliszekrényemen. Két fiú - egy
lány. De milyen huncurt nevetésűek. Déligyümölcsök. A menyeinet nem
ismerem. Nem tud magyarul. A gyerekek is alig. Mílyen nevetségesen ír-o
ják a levelekben: kez it sokolom naypapi. A fiam tanítgatja őket magyarra. Ö is már nagyon furcsán fogalmaz. Sokszor nem értem. Azután
megszámozom a szavak felett: valahogy összerakom. De rendesgyeref.·
Majdnem 'minden hónapban ír. Tűrhetően keres. Éldegélnek. A gyerekek
már főiskolások. Magyarországot a térképről ismerik. Mindig kérdik,
hegy mit küldjenek. Mit küldhetnének? És minek? Nekik jobban kell..
Ahol iskolások vannak, és mindjárt három, ott minden kevés, Én elélde-·
gélek itt és, leszámítva a Ieszámítandókat, jól érzem magam. Az epém
néha rosszalkodik, de azt már harminc éve megszokhattam. Diétás koszton élek. Nem is vágyom a rostélyosra. - Úgy látszik Jolánka lefeküdt.
Tegnap miről is beszélgettünk? Na, öreg fejem erőltesd csak meg
magad. Ja, igen! A Király Színházról, Persze, persze... A Kosáry Emmiről, meg a Király Ernőről. Meg hogy a Rátkai Marci milyen kjtűnő
komikus volt. A Fedák Zsázsa mint Bob herceg! Érdekes ... Akkor, negy-o
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ven-ötven évvel ezelőtt, lehetséges, hogy éppen Jolánka ült mellettem a
zsöllyében, Fiatalon, piros arooal, a forró színhází este lázában.
A jobboldalamon a feleségem ült. Emlékszem még rózsaszín ruhájára, finom parfümjére. hollófekete hajára. Egy bársonyőv volt a derekán. HolJehet az a kis ruha? Az óv? És hol van ó?
Már régen nincs. Sírdombja sincs, sem kőtáblája. Egyszer érte jöttek, elvitték. Így hallottam a szomszédoktól. Én nem voltam otthon. E}ngem máshol tartottak fogva.' Annak is már húsz éve. Szegény Eszter ...
No, a Farkas is kidugta az orrát. Farkas derék ember. Iskolaigazgatá
volt és most is szevet magyarázni. Mindenkihez van egy jó szava. Ismeri az ügyes-bajos dolgokat. Aztán intézkedik. Ja, még fiatalember.
Alig hetvenöt. Ilyenkor rengeteg az a tíz év ...
Azért az előbb igazságtalan voltam. Van itt sok rendes, csendes ember. Csak a ,gyagyák kitűnnek. Azok keserítik az ember életét. Ilyen kelekótya a Mária néni is, aki kilencven évével tegnap eltípegett előttünk
és újjával megfenyegetett :
- Na, na, Krammer bácsi! Nem lesz ennek rossz vége?
Némely asszony az utolsó peroéig szimatol, gyanakszik, pletykálkodilk vagy - közvetít. Furcsa alkatok.
Dehát nem csak mi ülünk össze beszélgetni, Brückner, a hentes napokat diskurál Feri bácsival,a volt lakatossal. Meg a többiek is. A nők
reggeltől estig kárognak. Az őrültséggel határos, hogy még aggastyánkorban is figyelik, kin van szoknya, kin- van nadrág. De egváltalában,
rni közük hozzá. Felháborító ...
úgy látszik, már délelőtt nem jön le Jolánka.
Meg az is jó, hogy Jolánka nem festi magát. Vannak itt olyanok,
mint a Herczfiné, aki állandóan kipingálva ül €S. mindenkire csábos mosolyt vet. Ha az ember ezeket látja, szinte mulatóban érzi magát ~
nem itt az Otthonban,
Szerencsere ebből is kevés van. A legtöbb tisztes matróna, aki pontosan beveszi a gyógyszert és az unokáiról beszél. Na és persze a fiatalságáról, Ebben mínd egyformák.
Jó erősen süt rnost a nap. Lehunyt szemhéján keresztül is látja az
ember a fényességet. Kicsit eilbóbiskoltam. Lépéseket hallok. Irénke jött
ki a kertbe, az adminisztrátor leány. Hófehér köpenyben van. Nagyon
szép most a napsütésben. Szőke és még nincs húszéves. Azt mondják,
már van vőlegénye, de az most katona. Irénke szekta a leveleket szét'OSZtani.
Erre jön, de nem látok: nála semmit. Megáll előttem. Mit akar?
- Krammer báosi... A Jolán néni meghalt.
Meghalt,
. Mit is kell rnost mondanom Irénkének ? Hogy: mi történt? Ilyen
'hirtelen ... ? Vagy, hogy: szegény Jolánka.
- Meghalt... hallom motyogó hangomat. Itt szekott ülni a
.széken .... Azt mondta később lejön ...
- Nagyon jó néni volt. Mi is nagyon sajnáljuk. Soha semmi 00junk nem volt vele. Azért jöttem ki, mert tudom, hogy maguk együtt
-szoktak ilyenkor beszélgetni. De mennern kell. .. Ugye jó meleg már a
nap, Krammer bácsi?
Már megy is el. Hallom cipője sarkának apró koppanásait a kaviesos úton. Igazán kedves, hogy kijött hozzám és megmondta, Hogy ne
várjam Jolánkét. Hogy soha többet nem ül ide. Jó lenne könnyezni, de
a szemern már nagyon. régen száraz. Majd a lánya eljön ide a kis motyó-

ért. Könyveit is elviszi. Milyen féltve őrizte azokat. Még a férjétől kapta .. '. Senkinek sem adta oda olvasni. csak nekem.
Hetvenkilenc éves volt.
De mifé1e zaj ez? Ja igen. Most men~ek haza az elsősök az iskolából.
Van köztük már néhány jó pajtásom, Ezek mindig idejönnek a vaskerítéshez és bekíabálnak nekem: Míkulás bácsi! Én pedig odamegyek hozzájuk és kicsit beszélgetek velük. Mi volt az Iskolában? Tudták-e a leckét. Es te Jancsi, le tudod-e már írrű a nagyhasú bét?
Ök válaszolgatnak bátran, szemembe nézve. Már kéthónapos diákok,
már megbarátkoztunk, Eleinte megilletődve álltak meg ráncaim előtt,
de aztán tréfás kérdéseimtől feloldodtak. Nem tudom, rniért, Mikulás
bácsinak szólítanak. Sokszor félóráig is elbeszélgetnek velem.
Az előhírnökök már idefutottak. Már hallom: Míkulás 'bácsi! Mikulás bácsi!
Hogy ne kiabáljanak hiába, odamegyek hozzájuk. Közben egyre gyű_
lik a gyereksereg. A kis Jóska elém áll.
- Mikulás bácsi, tessék mondani olyan vicceseket ...
- Ma nem gyerekek. Ma nem. - Arámnyilt gyerekszemek cso,dálkozv.a. néznek, de megérzik, hogy rnost szomorú vagyok. Aztárt az
egyik lekapja a másik sapkáját és elfut vele, Az meg utána. Ketten
Iökdösődní kezdenek úgy, mint ötven-száz évvel ezelőtt, mínt mindig, mióta ilyen kis pockok az iskolából kijönnek.
- Na ne lökdösödjetek - szólok a két kis kakaera. - Szetessétek egymást. - Abbahagyják. Aztán, míntha vezényszóra történne, tovább szaladnak. Zörög a sok kis táskában az írószer. Egy sem marad itt.
Ma nem voltam érdekes nekik.
Visszalépegetek a székemhez és a másikat pár méterrel odébb húzom. Miért vannak egymás mellett?
Egészen forrón süt a nap. Még melegítem a csontjaimat. Hány óra
lehet? Előveszem zsebórámat, amelyet végen apámtól örököltern. Egy óra
múlva lesz ebéd, Csend van. Távolabbi padokon , székeken a többiek
üldögélnek. Télikabátokon, szvettereken keresztül süt a nap, mint meleg jóság; mint

őszi

ajándék.

•
Nézd az alko tó k, kutatók, mérhetetlen ,tömegét a laboratóriumban, a stu:'
4iókban, sivatagokban, gyárakban, a társadalom mélységeiben, lásd meg azokat, akik fáradoznak. Mindaz, ami általuk erjed: művészet, tudomány,
gondolat mind érted van. Rajta, tárd ki karjaidat, sziuedet, fogadd Jézus példája szeJint a hullámok áradását, az emberi" életnedvet, mert nélküle ethervadsz, mint a virág víz nélkül.

Mi válik inkább javára egy kereszténynek? ha cselekszik vagy ha
szenved? az élet vagy a halál? a növekedés vagy a kisebbedés? a birtoklás vagy
"a lemondás? Altalános felelet: miért kell elválaszta~i vagy szembeállítani
ugyanannak az erőfeszítésnek két természetes változatát? Legfőbb kötelessé,ged és vágyod az egyesülés Istennel. De az egyesüléshez előbb az kell, hogy
,létezz, önmagaddá légy, amilyen tökéletesen csak lehet. Tehát előbb ki kell
}ejloonöd, birtokba kell venned a világot, hogy létezhess - azután, ha ez
megtörtént, vonulj vissza, és nyugodj bele, hogy egyre kisebb leszel 1IUÍsokért.
Tme a kettős és egyetlen szabálya a tőkélews keresztény aszkézisnek.
,Teilhard de Chardin
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AZ ÖRDÖG ÜGYVÉDJE
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Harmadik részlet: HOMÁLYOS TANÚVAlLOMÁSOK*
A valentai püspök csendes elragadtatással nevetett a fehér asztalnál,amiJkor Blaise Meredith kissé szégyenkezve bevallotta, hogy m1köz-ben a Giacomo Nerone boldoggáavatási ügyében lefolytatottelső vizsgálat iratait tanulmányozta, elaludt a kerti olajfák árnyában.
- Nagyszerű! Nagyszerű! Falusi embert faragunk önből is. Álmodott-e valami jót?
- Nem álmodtam - felelte Meredith kedélyesen. És ez éppolyan nagy áldás volt számomra, mint az alvás. Igy azonban, sajnos,
nem is dolgoztam valami sokat. Csupán néhány tanúvallomást futottam
át, közvetlenül az ebéd előtt, de márís tartok attól, hogy kevéssé kielégitőnek fogom találni ezeket.
-Hogy-hogy?
- Ezt nehéz lenne meghatározni. Formailag szabályszerűek. És
szemmelláthatóan gondos keresztkérdésekből szűrték le mindegyiket. De
- hogy is fejezzem ki magamat? - sem Giacomo Neroneról, sem ma-o
gu!kmól a tanúkról nem adnak tiszta képet. Nekünk pedig, tekintve célunkat, maguk a tanúk is fontosak. Ahogyan majd előbbrejutok, a képif; természetesen alakulhat; most azonban még semmi sem világos előt
tem ebben a vizsgálatban.
A püspök helyeslően bólintott:
- Nekem is ez volt az egyéni benyomásom. Egyik oka annak, hogy
kétségeim támadtak az ügyben. A tanúvallomások mindegybehangzóak.
Semmi ellentmondás vagy vi tát kiváltó eltérés bennük. Pedig a szentek általában olyan emberek, akik körül sok vita adódik.
- De vannak titokban tartott mozzanatok is - jegyezte meg csendesen Meredíth.
- Úgy van. - A püspök ivott kicsit a borából és közben elgondolkozott. - Mintha a lakosság egyrésze meg lenne győződve, hogy ez:
az ember szent volt,és ezt míndenáron bizonyítani akarná ...
És a másik rész?
... az pedig eltökélte, hogy nem szól semmit - sem ellene,
sem mellette.
- Véleményern szerint korai volna még ítéletet formálnunk mondta óvatosan Meredith. - Még nem olvastam át eléggé. sem nem
tanulmányoztam eléggé az íratokat. De azoknak a tanúvallomá-soknak
hangszerelése, amelyeket ezideig olvastam, igen fellengzős és kirivóari valószműtlen, mintha osak valami új nyelvet beszélnének a tanúskodók.
. - Ezt is cselekszik l - felelte rá a püspök élénk helyeslessel. Elég különös, barátom, de ön biztos kézzel tapintott rá a problémám,
ami engem is régóta foglalkoztat: mennyire nehéz megteremteni a kivánatos kapcsolatot oá papság és a laikusok között. Ez a nehézség inkábbnövekvőben van, semhogy csökkerme, s még a gyóntatószék megnyugtató bensőséget is akadályozza. A dolog mélyén, azt hiszem, az van, hogy
az egyház teokrácia, amelyet egy papi kaszt kormányoz, s a kasztnak ön
is, én is tagjai vagyunk. Külön nyelvet használunk - hieratikusat. ha
• Az.
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két részletet 1965. szeptemberí, illetve novemberi számunkban közöltük..

úgy tetszik - , formális, stilizált nyelvet, amely csodálatosan alkalmas
.a jogi és teológiai meghatározásokra. Tetejébe megvan a saját retorikánk
is, amely ugyanúgy, mint apolitikusoké, 50k szóval keveset mond. Pedig mi nem vagyunk politikusok. Mi prédikátorok vagyunk; olyan igazság hirdetői, amelyről azt állitjuk, hogy nélkűlőzhetetlen az ember üdvösségéhez. Ámde hogyan prédikálunk? Vízfolyásként beszélünk a hitről és a reményről, mintha valami fétisimádó bájelását szavalnók. Mí a
hit? Az, hogy vakon vetjük magunkat Isten kezébe. Cselekedet, amelyre
az akarat ösztönöz, s ami az egyetlen válaszunk a kezdet és a vég szörnyű
misztériumára, Mi a remény? A gyermek bizalma abban a kézben, amely
kivezeti a sötétség borzalmai közül. Ogy beszélünk a szerelemről és a
hűségről, mintha két csésze tea között lejátszódó történetkék lennének
- nem pedig az ágyban összefonódó testek és lángoló szavak, amilyenek a homályban hangzanak el, és lelkek, akiket gyötör a magányosság
és akik a csók pillanatnyi közőssége felé sodródnak. Könyörületességről
és részvétről prédikálunk, de ritkán magyarázzuk meg, mit jelentenek
- ikezeket, amelyek beszennyezik magukat a Ibetegszobák piszkával,
amikor a vérbaj ütötte sebeket tisztítják meg a genny től. Minden va.sárnap beszélünk a néphez, de szavaink nem érhetik el az embereket,
mert elfeledtük az anyanyelvünket. Nem mindig volt ez így. Sienai szent
Bernát prédikációit ma már talán ki sem mernék nyomatni, de ezek megtalálták az utat a szívhez, mert a bennük rejlő igazság rnetsző volt, miként a kard, és sebzett, ahogyan az . .. - A püspök elhallgatott és el is
mosolyodott, mintha rosszallná a saját hevességét, Majd egy pillanatra rá
nyájasan mondta: - Ez a baj a mi tanúinlkkal is, Monsignore. Azért nem
értjük meg őket, mert úgy beszélnek velünk, ahogyan mi beszélünk veluk. Ez pedig .egy~k oldal felé sein old meg semmit.
- Akkor hát mit kell tennem, különösen nekem, hogy közelükbe
férkőzzem? kérdezte Meredith vigasztalan alázattal.
-- Beszéljen az anyanyelvükön felelte Aurelio, Valerita püspöke. - Ön is hozzájuk hasonlóan, ínter faeces et urínam, született, s
meg lesznek lepve, ha látják, hogy ön ezt nem felejtette el. S talán még
.annyira is meglepődnek, hogy elmondják önnek az igazat.

*
Később, ugyanennek a délutánnak folyamán, míg a nap sugarai a
lezárt zsalugáterek külsejét ostrornoltákoés a bölcs déli nép nyugovóra
térve várta a hőség elmúlását, Blaise Meredith ágyán elnyúlva elmélkedett a püspök szavain. Hogy igaz szavak voltak ezek, maga is tudta.
Ámerfuen ránehezedett az a beállítottság, amely.az elmúlt években sajátja lett, a tapintatos szépítgetés, a papi álszemérmesség. Előtte rrűntha
még a nyelvnek is szégyelnie kellene a test említését, amely őt kihordta,
és a fenséges aktust, amely é1etetadott neki.
Holott Krisztus maga is ugyanazt a nyelvet beszélte, mint környe·zete. A nép nyelvén idézett fel népi jelképes alakokat: a vajudó és sikoltozó asszonyt, a kövér eunuchokat, amint az árucsarnokokon át riszálják
magukat, az asszonyt, akit sorjában több fér] sem tudott kielégíteni s
ezért odábbállt egy emberrel, aki nem volt a férje. Nem hivatkozott semmiféle társadalmi szabályra, hogy ilyen módon távoltarthassa magát az
emberektől. Azt akarta, úgy jöjjön világra, mint -bárki más. Evett a tolvajokkal és ivott a rosszhírű nőkkel, és nem tolta el az őt olajjal megken ő
kezeket, amelyek férfiak testét sírnogatták ezernyi szerelmcs éjszakán.
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/ :EB Giacomo Nerone? Ha szerit volt, akkor olyannak kellett lennie,
mínt Mesterének, :EB ha nem volt szent, akkor -is ember volt, akiről az:
igazságot a hálószobák és a söntések egyszerű nyelvén kell szavakba
önteni.
Amikor a délután végére járt és a közeledő estének első hűvös szellője lebbent a szobába, Blaise Mered.ith mérlegelni kezdte a ráváró feladatot.
Az első probléma, amely felmerült, a taktikára vonatkozott. Bár a
felhívásokat közzetették és a két fő vizsgálóbíztost is kinevezték, maga
a szentszékí bíróság még nem alakult meg. Minthogy a bírósági kihallgatáson az összes tanúknak eskü alatt kell megtenniük vallomásukat s ezek
a vallomások titokban maradnak, a megbízhatatlan és az együttműködéstől'
húzódozó emberekre pedig kár lenne időt vesztegetni, nyilván az lenne célszerű, ha már megelőzően próbát tenne velük, kötetlen beszélgetésben
és eskü-kötelezettség nélkül, úgy ahogyan egy világi ügyvéd próbálja
ki tanúit, míelőtt tárgyalásra idéztetné őket.
Két püspöloijnegbízott, Battista és Salterellovegyszer már többeket
kihallgatott, s jelentéseik itt vannak Meredith kezében. Mindketten azonban idevaló papok és ha más nem is, de az már pártatlanságuk ellen szól,
hogy nyílvánvalóan a boldog-jelölt oldalán vannak. Az ő helyzete egészen más. Ö itt idegen, a Vatikán hivatalos vizsgálóbiztosa. Ö reá már
feladatának természetéből kifolyóan is gyanakodnak, míhelyt pedig
anyagi érdekek is kőzrejátszanak - amint hogy itt kétségtelenül ez az
eset - , akkor tevékeny és hatalmas ellenállásra kell számítania.
Akik a szerit ügyéért harcolnak, gondoskodnak majd arról, hogy elzárják őt mínden olyan 'értesü1éstől, amely vitára adhatna módot. Ha
vallomásuk Giacomo Nerone javára szólt, nem fogják megváltoztatni azt
az "ördög ügyvédje" kedvéért - ámbár zavarba jöhetnének, ha Ő, Meredith, okot tudna találni arra, hogy ne fogadja el vallomásukat. Kész
őrület persze fondorkodásokat kelteni a Mindenható körül, tény azonban, hogy az egyházon belül is található téboly és fondorlat, nemcsak az
egyházon kívül. Az egyház férfiakból és nőkből álló család, s közöttük
egyetlen egynek feddhetetlenségére sem nyújt biztosítékot még a Szentlélek sem.
úgy látszik tehát, legjobb kilátásokkal azokhoz fordulhat, akik megtagadtak minden tanúskodást. Nem lesz könnyű felderíteni, hogy bizonyos személyek miért nem hisznek: a szeritekben és miért tekintik úgy
tiszteletüket, mint valami káros babonát, Lehet azonban, hogy éppen
ezek hajlandók lesznek leleplezni mindazt, ami a nép bálványának agyag. lábaira irányítja a figyelmet. Vannak, akik hisznek a szentekben, de semmiféle kapcsolatot sem kívánnak: velük. Kissé feszélyezőnek érzik a társaságukat, mert erényeikben állandó szemrehányást látnak. Nincs konokabb ember annál a katolikusnál, akinek felkavarták a lelkiismeretét.
Végül olyanok is akadhatnak. akik azért haboznak majd felfedni a szent
dieséretére swlgál6 tényeket, mert ezek a tények öket magukat hoznák
rossz hírbe.
A következő probléma most már az lenne, hogy hol találhatók meg
ezek az emberek. Battista és Salterello beszámolói szerint az összes pozitív tájékoztatások a jólétnek örvendő Gamello Maggiore községből szár-·
maznak, azok pedig, akik megtagadták a vallomást, mind a völgy másik
oldalán fekvő ínséges falunak lakói. A különbség sokkal szembetűnőbb
annál, semhogy el lehessen siklani fölötte, és túl meeterkélt ahhoz, hogy

It

kételkedés nélkül tudomásul Iehessen venni. Meredith elhatározta, hogy
legközelebbi közös étkezésüknél megvitatja a dolgot a püspökkel,
..

*
Őexcellenciája óvatosabban tért rá a kérdésre, mint egyébként
szekta.
- Előttem is ez volt az ügy egyik különössége, amely leginkább,
zavarba ejtett. Engedje meg, hogy fölvázoljam a helyzetet. Ime két község, nevüknél és természetnél fogva is ikrek, egyazon hegygerinoen. Mik
voltak ezek a háború előtt? Tipikus calabriai tanyák, sivár kis helységek, lakosai olyan földek bérlői, amelyeknek tulajdonosai tőlük távol éltek. Küiső jellegüket és életszínvonalukat illetően semmi látható különbség a két község között, kivéve azt, hogy Gemello Minorénak volt egy
földesúr padronája is, aki ott tartotta székhelyet: De Sanctis grófnő ...
- A püspök, mintegy zárójelben, íróníkusan jegyezte meg: - Érdekes
asszony a grófnő. Kívánesi leszek majd, mit gondol róla. Mert vendége
lesz, ha Gemello Mínoréba látogat. Bizonyos azonban, hogy a grófnő,
jelenléte, akárcsak ma, akkoriban sem hatott ki a helybeli lakosság életföltételeire ... Azután jött a háború. A fiatalokat katonának vitték, és
a föld megmunkálása az öregekre és az asszonyokra hárult. Hozzá kell
tennem, hogy, mint látni fogja, sovány föld ez nagyon és az évek múlásával mind soványabb lesz. A termés után adót kellett fizetni s amikor
éi tulajdonosok is megkapták a maguk részét, a parasztoknak már csak
annyi maradt, hogy éppen tengődhettek, s gyakran valósággal éheztek
itt a hegyek között. Akkor ... - A püspök erőteljes mozdulatot tett ke-·
zével. - Ennek a helyzetnek kellős közepéri felbukkant egy ember, egy
idegen, aki Giacomo Nerone-nak nevezte magát. Mit tudunk róla?
- Meglehetősen keveset ---: felelte Meredith. - Paraszti rongyokba
öltözve érkezik, nem tudni, honnan. sebesült és maláriában szenved. Azt
állítja, hogy a délen küzdő alapatoktól szökött el. A helybeliek hitelt adnak szavának és befogadják. Fiaik vannak a messziben s előttük semmíképpen sem rokonszenves egy olyan ügy, amelyet elveszettnek tudnak.
Egy Nina Sanduzzi nevű fiatal özvegyasszony ad a férfinak szállást és
ápolja őt. Viszonyuk van, amely késöbb megszakad... amikor az asz-·
szony teherbe esik.
- És aztán? - unszolta malíciózusan a püspök.
Blaise Meredith zavartan vont vállat.
- E pillanatban még nem értem ,a továbbiakat. A beszámoló nem
világos. A tanúk bizonytalanok. Megértésről, Istenhez fordulásról beszél-·
nek. Nerone elhagyja Nina Sanduzzi házát és a völgy legelhagyottabb
zugában kis kunyhót épít magának. Kertet ültet melléje. árákat tölt
egyedüllétben és szemlélődésben, minden vasárnap elmegy a templomba
és a szentségekhez járul. És úgy látszik, ugyanabban a plllanatban jól jeg.y,ezzüik meg, ugyanabban a pillanatban - kezébe veszí a két község irányítását.
- Hogyan és enifelé irányítja őket? Fogas kérdéseket teszek ~el.
most, Meredith, mert tudni szeretném, mit értett meg ebből a történetből ön, aki újonnan érkezett ide. Én töviről-hegyire ismerem ezt, de folyvást nyugtalanít.
- A tanúvallomások szerínt, amelyeket olvastam felelte szavait fontolgatva Meredith - , házról-házra kezdett járni ekkor és fel-·
ajánlotta segítségét mindazoknak, akiknek szükségük lehetett arra egy aggastyánnak, akinek pusztulóban volt a földje, egy gyönge és ma-·

:gányos nagyanyónak, egy beteg kisbérlőnek, akinek nem volt senkije,
hogy megkapáljaa paradicsomtábláját. A fizetni tudóktól természetben
kért valami munkabért, kecsketejet, olajbogyót, bort, sajtot, mindezt
azoniban odaadta azoknak, akik hiányt szenvedtek benne. Később, a tél
beköszöntével. azon volt, hogy kőzösségben végezzék a rnunkát és közösnek tekintsék az éléstári készleteket. Nagy szígorral, néha erőszakosan
vitte gyakorlatba elgondolásait.
Kevéssé szent eljárás, nemde? sugallta finom mosollyal a
püspök.
- Ez az én érzésem - jelentette ki Meredith.
De maga Krísztus korbácsolta meg a pénzváltókat és kergette ki
-őket a templomból, vagy nem? És ha majd megismeri a mi calabriai paresztjainkat, rá fog jönni, hogy a legkeményebb a fejük és legszűkebb
a markuk egész Olaszországban.
Meredith kénytelen volt elnevetni magát a püspök cselvetésén. Mosolyogva engedett:
- Írjuk tehát ezt is Giacomo Nerone javára. Ami ezután jön, az
is előnyére válik. Apolja a betegeket, és úgy látszik, valami kezdetleges
egészségügyi szelgálatot is létesít egy Alda Meyer nevű orvosnak, egy
politikai menekültnek segítségével. Meyer azonhan - sez érdekes megtagadta, hogy bármiféle tanúvallomást tegyen az ügyben.
A dolognak ez a része régóta foglalkoztat engem - mondta a püspök. - Annál különösebbnek találorn, mert Aldo Meyer maga is meg.kísérelte, egyszer a háboruelőt1:, egyszer utána, hogy saját érdekükben
szervezetoe törnörítse ereket az embereket, de mindIkét alkalommal kudarcot vallott. A doktor humanizmusa egészen rendkívüli, de hátrányára
-szolgál, hogy zsidó ember egy szinkatolikus környezetben - s talán más
dolgok is. Önnek meg kellene próbálnia, hogy szólásra bírja. Meglepeté-sek érhetnék . " Folytassa, kérem.
- Utána nagyobb vallási tevékenység jeleit észleljük. Nerone
együtt imádkozik a betegekkel, vigasztalja és erősíti a haldoklókat. Hoszszú utakat tesz hóban-fagyban, hogy papot hozhasson nekik az utolsó
szentségekkel. :És amikor nincsen pap, ő maga virraszt a haldoklók rnellett. Itt valami érdekes dologra lettem figyelmes ...
Meredith halbozva állt meg egy pillanatra.
- Két tanú rnondja: "Amikor Anselmo atya nem akart jönni ... "
Ön szeránt mit jelent ez?
.
- Hogy mit, azt el tudom képzelni - felelte nyugodtan a püspök.
- Sok botrány kavargott e pap körül, Már többször is gondoltam arra,
hogy elhelyezem, de azután mindeddig elálltam tőle.
- Öln híres a vasszígoráról. Több papot elmozdított. Miért nem
ezt is?
- Öreg ember - felelte gyengéden a püspök. - Öreg, és azt hi.szem, nagyon kÖ1Je1 van a kétségbeeséshez. N em akarom teljességgel beletaszítani.
- Sajnálorn, hogy szóba hoztam mentegetőzött nyomban Meredith.
- Nem tesz semmit. Barátok vagyunk. Joga van rá, hogy kérdéseket tegyen fel nekem. Én azonban püspök vagyok és nem bürokrata. A
pásztorhotot hordom és az eltévedt bárányok is az enyémek. Folytassa.
Fejtsen ki mégegy szakaszt a Giacomo Neronéra vonatkozó jelentésből.
Meredith végigszántott megritkult haján az egyik kezével, Kezdett
belefáradni. Erőfeszítésébe került, hogy rendben tartsa a gondolatait,
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- 1944 márciusában ideérkeztek a németek, elóbb egy kis különítmény, aztán egy jelentősebb, hogy helyőrségül szolgáljanak azoknak
a német erőknek, amelyek a nyolcadik !brit hadsereg ellen harcoltak. Az
. angolok akkor már átkeltek' a Messínaí-szoroson és Calabria felé kfudötték fel magukat. Giacomo Nerone az az ember, aki egyezkední kezd,
még pedig sikerrel, a németekkel. A parasztok valami kevéske friss élelmiszert adnak orvosságok és téliruhák ellenében. A helyőrség parancsnoka felelősséget vállal csapatainak fegyelméért és védelmet igéT az 8SZszonyok számára, akiknek férje és testvérei távol vannak, A megállapodást kellőképpen betartják és Nerone olyan közvetatönek bizonyul, aki
érvényt tud szerezni szavának. Ezt a németekkel felvett kapcsolatot hozzák fel később a partizánok a kivégzés okának. Amíkor a szövetségesek
kíkényszerítík az áttörest és megkezdik előnyomulásukat Nápoly f~lé,
megkerülik a fa!lvakat, ahol a partizánole feladata Iesz, hogy tárgyaljanak a szétszóródott, visszavonulóban lévő németekkel,
A .püspök, kezét felemelve, félbeszakította Meredithet.
- Alljunk meg egy pillanatra. Mit lát az eddigiekbőí?
- Ignotus! - felelte csendesen Meredith. ~ Ismeretlen. Egy sehová sem tartozó ember. Egy elveszett ember, .aki hirtelen jámlborrá válik. Megvan benne az áldozatosság hajlama, a könyörület érzése, tud :
parancsolni és talán szeretí is, haparai1csolhat.. Dehát végül is kicsoda?
Honnan jön és míért teszi, amit 'tesz?
- Nem lát benne szentet?
Meredith fejét rázta.
_
- Még nem. Jámborságot talán, de nem szentséget, Még nem tanulmányoztarn át áilítólagos csodáit; mellőzöm is ezeket, De volna egy
megjegyzésem, A ezeritségnek van egy állandó ősszetevője és ez a nagy.
önuralom, a mértéktartás. Mindezideig nem látom a mértéktartést: mínden csupa titok és rejtelem.
.
- Talán nincs is titokzatosság - csak tudatlanság és értetlenség.
Vallja he barátom, mit tud ön. az itteni életkörülmények ről, itt a Délen
és azokbéllll az időkben?
- Jóformán semmit -r ismerte el nyiltan Meredith. - A háború
egész tartama alatt a Vatikán városba voltam bezárva. csak azt tudtam,
amit hallottam, vagy olvastam - és Isten a megmondhatója, míndes
eléggé torz volt.
- Akkor hát hadd mondhassam el én.'
A püspök felkelt és az ablakhoz lépett, hogy letekintsen a kertre,
ahol a szél lomhán mozgatta a cserjék tömött sűrűjét s mínden csupa
mély árnyékba merült, mert a hold még nem emelkedett a dombok fölé.
S amikor beszélt, hangjából kíérzödöttvalamí régi szomorúság.
- olasz vagyok és jobban megértem ezt a történetet, mint sokan
mások, bár még ma sem értem azokat az embereket, akik szerepeltek
benne. Először is számot kell vetnie azzal, hogy a legyőzött népek senkiben és semmiben sem bíznak. Vezetőik csődöt mondtak irántuk tartozó kötelességeik teljesítésében, Fiaik vesztett ügyért haltak meg. Nem
hísznek hát senkiben - még önmagukban sem. Th amikor hódítóinJk a
demokrácia és a szabadság jelszavával vonultak ibe hozzánk, nekik sem
hittünk. csak a kenyeret néztük, amelyet kezükben tartottak: számítgattuk az árat, amit ikérni fognak 'tőlünk. A kiéhezett ember még a ke:nyérben sem hisz, amig !biztonság okáért fel nem ·falt.a azt, meggyötörve
vele táp1ál€lktól elszókott gyomrát. Igy volt ez nálunk, itt a Délen. Ve-

zetó nélkül maradt, megvert és kiéhezett emberek. S ami ennél is rooz-szabb: senki sem gondolt reájuk és ők is tudták, hogy elfelejtették őket.
- De Nerone nem feledte el őket - szólt közbe Meredith. -,- ű'
mindig velük volt, lts mindig vezető volt.
- Nem, ennek is vége lett. Új hatalmak telepedtek meg a földeken.
Emberek vadonatúj revolverekkel és tömött töltényövekkel. zsebükben
a hódítók rendeletével, amely megbízza őket a hegyek tísztogatásával.és
a rend fenntartásával míndaddig, amíg új kormány alakul, A nevük és
az arcuk ismerős volt: Michele, Gabríele, Luigi, Beppi. Volt fölös kenyerük, húskonzervük, csokoládéjuk. és volt politikai vagy személyes
leszámolnivalójuk is. Sokan voltak és erősek voltak, mert az önök
Chúrahillje jelentette ki, hogy bárkit szövetségesnek tekint, aki segít·
neki Olaszországban rendet teremteni s ezzel megkönnyiti számára 3;
partraszállást Franciaországban, Mit tehetett volna Giacomo Nerone mit tehetett volna az öln sehóvá sem tartozó Ignotusa?
- Próbált valamit tenni? Ez érdekel engem. Miért ragaszkodtak:
egyesek hozzá olyan görcsösen, mínt egy szenthez, s miért hagyták cser-ben a többiek? És főként, míért voltak ellene a partizánok ?
~ Ez benne van az íratokban felelte a püspök. - Kollaboránsnak tekintették. Azzal vádolták, hogy a saját hasznára üzérkedett a németekkel.
Meredith erélyesen utasította el a feltételezést.
- Ez nem elegendő! Ez nem: magyarázza meg elégségesen a gyűlö
letet, az erőszakot és a nézetek megoszlását, sem azt, hogy miért virágzott fel az egyik község és míért jut mínd nagyobb nyomorba a másik.
:€s ez nem elég. nekünk sem . A nép vértanúságot emleget - hogy N-erone a hit védelmébeJ1ésaz erkölcsi törvényekért halt meg. Míndaz
azonban, amire ön rámutatott, politikai ítélkezésre vall; lehet, hogy igaz-ságtalan és kegyetlen volt, de sem több, sem kevesebb ennél. .Minket pedig nem a politika érdekel, hanem az életszentség, egy ember közvetlen
kapcsolata Istennel, aki teremtette.
.
-Talán nem is volt más, mínt ez - egy becsületes ember, akit
áldozatul követelt a politika.
- S ez az, amit Excellenciád hisz?
- Fontos az, hogy én mit hiszek. Monsignore?
A finom patricius-arc Meredith felé fordult. A keskeny ajkak iróiúkusan mosolyogtak.
Azután hirtelen, míntha jeges vizet loccsantottak volna az arcába,
úgy csapott le Meredithre az igazság. Ennek az embernek is megvan a
keresztje, amelyet hordania kell. Hiába püspök, nem menti meg attól,
hogy kétségek kínozzák, félelmek üldözzék, a kisértés végső határáig.
Különös együttérzés rendítette meg Meredith kiszíkkadt szívét. CsendeBen felelte:
Hogy fontos-e? Úgy gondolom, nagyon fontos.
Miért, Monsigmore? - Az okos, mélytüzű szempár szinte kihívó
.yolt.
Mert ön éppenúgy fél Isten ujjától, ahogyan én. _
P o s s o n y i L á s z l 6 fordítása
A mi Atyánknak, aki a mennyekben van, kétségtelenül fő kívánsága az,.
h.og'll' a minket fenyegeUj rossz ellen harcoljunk, azt a minimumra csökkentI'Ük (még a legegyszerúbb fizikai rosszat is), másképpen lehetetlen vQlna őt
f(!lfogni, mégkevésbé szeretni.
T e i l h a r d d e C h a r d i 'It.

ESZMÉK ÉS TÉNYEK
A második vatikáIliÍ zsinat, amelyet
'VI. Pál pápa a múlt év december 8-án

befejezettnek nyilvánított, solokal jeeseménye egyházunk történetének, semhogy általános értékelésekkel, vagy csupán a külsőségek
és érdekességek kiemelésével napirendre térhetnénk fölötte. A "korszerűsődés",
amelyet a nagy emlékű
XXIII. János látnoki erővel hirdetett
meg, hosszú és szerves folyamat,
amelyhez az általa összehívott zsinat
csak a kiindulásokat nyújthatta és az
irányt szabhatta meg. Éppen ezért folyóiratunk egyik legfontosabb feladatának tekintjük, hogy behatóan tájékoztassa olvasóinkat a kihirdetett okmányokról. Ez természetesen hosszabb
távra szóló program, anert azoknak a
szakembereknek is időre van szükségük, akiket az okmányok áttanulmányozására és feldolgozására már felkértünlk, vagy még fel fogunk kérni.
lentősebb

*
Múltkorib€Bzámolómban a negyedik s egyben utolsó ülésszak első félidejéről próbáltam képet adni. A napok száma szerint valamivel 'rövidebb
második félldőben, amelynek két utolsó hetét megint Rómában töJtthettem,
szemlátomást csökkent a szkémák
irálnt a figyelem és érdeklődés a Szent
Péter-bazídika zsinati csarnokában.
Ezen azonban nem ütközhetünk meg,
mert a szellemi erőfeszítésnek is megvannak a határai. Amellett hiányzott
az újdonság ingere is. Azokat a szövegeket, amelyeket a szavazások előtt
felolvastak, már. úgyszólván kivétel
nélkül ismerték az atyák. Megvolt róluk a véleményük és csak a szavazócédulát várták, hogy rajegyezzék álIásfoglalásukat. Közben a legtöbben
beszélgettek, vagy levelet írtak. Ezekben a hetekben nagyobb hullámzást
csak azok az előadások keltettek,
amelyeket kiváló teológusok tartottak,
hol a sajtóirodában, hol másutt. S
ezek az előadások is már mind a zsinat utáni teendőket tárgyalták.
Két nyilvános ülésen, november
18-án és december 7-én, szavazta
meg végérvényesen a zsinat és hirdette ki a pápa a még hátralevő hat szkémát. Az előbbin 2305 szavazattal 2
ellenében hagyták Ióvá a világiak

Lr j a Mihelics Vid

apostolságáról szóló dekrétumot, és
2344 szavazattal 6 ellenében az isteni
kínytlatkoztatásról szóíó konstítucíót.
Az utóbbin 2308 szavazattal 70 ellenében fogadták el a vallásszabadságról,
2394 szavazattal 5 ellenében az egyház míssziós tevékenységéről, 2390 szavazattal 4 ellenében a papi életről és
szolgálatról szóló dekrétumokat és
2309 szavazattal 75 ellenében az egyház és a modern 'világ viszonyáról
szóló konstitúciót. Egynémelyikikel közülük legutóbb már foglalkoztam, tüzetesebb taglalásukra pedig, mint jeleztem, amúgyis sor kerül. Ezúital tehát csak néhány megjegyzésre szorítkozom.
Az a megegyezéses jelleg, amely a
zsinat legtöbb okmányán végigvonul,
különösen érezhető a kinyilatkoztatást,
illetve az egyház és a, mai' világ viszonyát tárgyaló két konstitúcíóban
és a vallásszabadságra vonatkozó nyilatkozatban. A legkielégítőbb és legkorszerűbb szövegnek a papi életről
és szolgálatról szóló dekrétumot mondják. Hasonlóképpen általános megelégedést keltett a világiak szarepét
és hiva-tását ' fejtegető dekrétum is,
amelytől az egyház "deklel'Úkalizálását" várják. Nyitott kérdés persze,
hogy mí rnódon sikerül majd ténylegesen belevonni a világi híveket az
egyház életébe. Végső formájában
úgyszólván egyhangúan ment át a kinyilatkoztatásról szóló konstitúció is, '
amelyet Skydsgaard professzor, az
evangélikus világszövetség megfigyelője, utóbb a zsinat legfontosabb és
ökumenikus szempontból legjelentő
sebb okmányának nevezett. "Igaz rnondotta - , hogy ez a konstitúció
sem szüntetí 'mega szakadást a reformáció egyházai és a római katolikus egyház között, sőt egymagában
is szétválasztia ezeket az egyházakat,
jó alapot nyújt azonban egy új és elmélyült párbeszédre köztük. Ennyiben mi is pozitív módon ítéljük meg.
Bizonyos, hogy kidolgozásával a zsinat nagv munkát végzett, amelyért
mí, protestánsok is, hálásak lehetünk."
Amikor a vallásszabadságról szóló
nyilatkozatot a zsinat november 19én végérvényesen jóváhagyta, 249
volt a "nem" szavazatok száma. Nyilván a pápa óhajára egy olyan beve35

zetést csatoltak ekkor hozzá, amely

megnyugtatndkivánta ,azokat, akik
attól tartottak, 'hogy a vallásszabadság elismerésével Ifela:d:ják a katolíkus
vallási tanok egyedül igaz-voltának
tételét. Ha azonban ennek nyomán
csökkent is az ellenzék, az egyhangúságot mégsem érték el, mert a nyilvános ülésen még mindig 70 "nem"
szavazat hangzott el. De Smedt püspök,
a szkéma zsinati előadója. azzal magyaráata ezt, hogy még míndig van
egy csoport az egyházban, amely magát az elvet sem fogadja el, következesképpen ezzel semmiféle kompr»mísszum sem lehetséges.

boru s különösen a totális háború eJ.ítélésének fenntartása mellett is, indítva érezte magát az ellenzéki követelések figyelembevételére.M1ntlhog;y
azonban az idő rövidsége miatt számolni kellett azzal, hogy nem rníndenki tanulmányozza át eléggé a ntgalrnasan megfogalmazott új szövegeket, a bizottság elnöke és a ZSinati
előadó a döntő szavazás előestjén még
külön levelet is intézett a püspöki
konfereneíákhoz, felhíva figyelm\iket
a keresztülvitt mödosításokra. A december 6-i szavazáson így már csak
251-en szavaztak a szkéma ellen, fl
másnapi nyilvános ülésen pedig ez
75-re csökkent.

'll

Az egyház és a világ viszonyát tár*
gyaló okmánynak már az elnevezése
is kompromisszumot tükröz, mert
Annak a beszédnek utolsó szaka"pasztorális konstítúcíónak" kereszsza, amelyet a pápa a november 18-1
nyilvános ülésen mondott, igen vetelték át. Sokan ugyanis, mint már a
gyes érzelmeket keltett. Három dolgot
múltkor megírtam, a "zsinati körlevél"
jelentett be a pápa. Az egyik XII.
vagy "zsinati nyilatkozat" megjelölést
Pius és XXIII. János boldoggáavajavasolták. Hogy az új elnevezésnek
mi a tulajdonképpeni értelme, teljetási perének megíodítása, a másik a
zsinat emlékéretemplomépítése, amesen még ma sem világos. Alighanem
arra kíván utalni, hogya konstitúció
lyet Szűz Máriának, mint az egyIház
anyjának ajánlanak. aharma<idJk ~
második és az elsőnél sokkal terjedelkülön jubiláris időszak, amely újévmesebb része csupán idŐlhöz kötött.
tehát a további fejlődéshez mérten
től pünkösdig fog tartani. Mind a három ibejelentést az olasz újságole szanváltozó eligazításokat tartalmaz. Két
olyan pontja volt e:nlllekaz okmányte plakátbetűkkel közölték a címoldanak, amelyek körűl !külquősen heves
lukon, főleg az északi országok képs amellett politikai élűharcok foly- viselői azonban - püspőköktöl újságtak Az egyik az ateizmus, a másik a
ír6kig meglehetősen
kelletlenül
fogadták.
hábor:ú kérdése, A haladó és párbeNem tekintették szerenesés dologszédet 'kereső többség rmndenesetre .
elvetette egy jelentős kisebbségnek
nak azt sem, hogy novemberben, amiazt a követelését, hogy a zsinat formákor a vita nélküli szavazások kerültek
lisan és kifejezetten ítélje el a komsorra, az üres perceket kitöltendő, Femunizmust. Azok után, amiket már
lici érsek. főtitkár a zsinat elé termúltkor elmondtam erről, az íntegjesztette a búcsúfegyelem reformjádata szárny ilyen természetű kudarca
nak tervezetét. amelyet a Szent Poenítenciáríum dolgozott ki. Tudvaleelőrelátható volt. Amire azonban akkor nem is gondoltam, lényegesen nevően ez a hivatal élén a bíboros
poenitencíániussal, ezídöszerínt Cento
hezebbnek bizonyult az atomfegyverek tárolásának és esetleges felhaszbíborossal - intézi a XIII. század óta
nálásának problémája. Főleg az északa feloldozásokat, felmentéseket, fogadalrnak elengedését. illetve átválamerikai püspökök álltak elő azzal.
toztatását,és a búcsúk ügyét. Yves
hogy az atomfegyverek tárolásának
Congar zsinati beszámoló jából idéelitélésével a zsinat 'hibát követne el.
mert szeríntük éppen az ilyen fegyzem a következőket: "Méltán csodálverék létezése gátolja egy újaJbb vikozhatunk azon, hogy éppen ezt a témát akazták tárgyalni a nem-katolilághábol'Ú kitörését. Ugyanígy ragaszkus megfi,gyelők előtt, akiket ez inkodtak annak kimondásához is, hogy
kább megdöbbentett, mínt érdekelt.
önvédelem esetén megengedhető a
Tudnunk kell, hogy Keleten az a.l8tt
magfegyverek harcbavetése. Az eHena tizenegy évszázad alatt, amíg fennzék olyan erősnek mutatkozott, hogy
a bizottság a bárrrüféle támadó háállt a keleti egYiház egysége a nyugMí
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egyházzal, semmi nyomát sem találjuk a bÚlnbocsánatnak a szö mcstaní
értelmében. Az ortodox egyIház, amely
hűségesen őrzi a kezdeti hagyományokat, egyáltalán nem ismeri a búcsú
formában történő bűnbocsánatot. MásIelől tudjuk azt is, hogya bűnbecsá
na~ vonatkozó lehetetlen hirdetmények váltották ki Luther tiltakozását,
li ez lett egyilk oka a keresztény egység megszakadásának Nyugaton. Furcsa volt, hogy az ortodox és a protestáms megfigyelők jelenlétében katolíkus részről vállalkoztak ennek a
tragikus ügynek feszegetésére. Levegőben volt megint annak kockázata,
hogy pont a zsinat végén elrOll1tják
az ökumenikus légkört. Végül is ha
foglalkoztatni akarták valamivel a
zsínatot, más dolgot is találhattak
.,.olna. Visszatérve azonban Lutherre,
~or ő 1518 október 12-én megjelent Ca;etan bíboros előtt, azonnal az
ilyesféle bűnbocsánat dogmatikai forrásait és szabályait kérte tőle számon.
A búcsú ugyanis nem tisztán fegyelmi,
vagy kánoni ügy, hanem biztos tant
i8 követel. Annál örvendetesebb, hogy
most a zsirnatonmindjárt kifejezésre
jutott az a nézet, hogy rníelőtt a kérdéssel egyáltalán foglalkozni lehetne,
e1Qblh történeté és krítíka; módon meg
kell állapítani, hogy milyen föltéte1ek rnelfett jelentek meg a búcsúk a
XI. század utolsó harmadában, majd
pedig hogy milyen alapon fogalmazták meg a skolasztikusok a búcsú elméletét, Nem vitás ugyanis, hogy az
eklként szabályozott búnbocsánatnak
nincs semmi közvetlen alapja a szeritírásban."

Maximos nem is adta elő fejtegetéseinek egy részét a zsitnati csarnokban,'
másnap azonban a sajtó a pátriárka
felsZiÓla1ását teljes egészében közzétette.
Igen nagy figyelmet keltett a német és az osztrák püspökök közös állásfoglalása ds, amelyet Kőnig és
Döpfner bíborosok ismertettek. Ok is
azon az állásponton voltak, hogy "je-,
lenlegí formájában a tervezet nem
alkalmas arra, hogy nyilvánosságra
hozzák". K!ijelentetté'k, hogy azt a
testületet, amely a tervezetet kidolgozta, "modernizálni" kell, mert csak
ebben az esetben remélhető olyan reform, amely számukra elfogadható.
A· zsinaton kivül sok fej törésre adott
okot, hogy nemcsak az olasz és a spanyol, hanem az ausztráldat és az északamerikai püspöki kOll1ferenciák elnökei is védelmükbe vették a benyújtott tervezetet. A vitát azonban a moderátor hirtelen lezárta s ezzel a kérdés végleg lekerült a zsinat napirendjéről. Hír szerínt a pápa egy teológiai
bizottságót nevez ki a Szent Poeruténcíárűum unellé, s ez dolgozza majd ki
az új tervezetet. A bizottságban a jelentősebb teológiai irányok mínd képviselve lesznek.

*
Az adott helyzetben elkerülhetetlen

komprorniBszumok és kisebb-nagyOlbib
zökkenők ellenére
is jó hangulat
uralkodott az utolsó félídőben, lényegesen jobb, rnínt a tavalyi harmadik ülésszak zárásakor. Hozzájárultak ehhez azok a kisérő jelenségek
is, amelyek a zsinat végefelé, különÖ8eJ1 annak befejező napjaiiban törIV. Maximo8 melkrta pátriárka és
bíboros a tőle megszekott határozott- .téntek.
Ilyen volt a rómaí katolikus egy:"
sággal mutatta ki, hogy az első évház és a konstantinápolyi ortodox
ezredben csupán az egyházi büntetésegyház hajdani aro1csÖinös kiközösítéként kirótt nyilvános vezeklések részsének ünnepélyes feloldása. Igaz, hogy
beni, vagy teljes elengedéséről volt
szó, és csak annak utána, hogy eze- a konstantinápolyi pátriárka csak
egy kiis részét képviseli a vele közösket a nyilvános időleges büntetéseket
ségJben lévő ortodox egyházaknak.
eltörölték. siklott át a bűnbocsánat a
nyugati egyházi gyakorlatban a szo-> de ez az önmagában . is Örvendetes
lépés így is híd lehet a katolilkus egyrosan vett lelki területre. Igy azonház és az ortodox egyházak teljes kíban - jelentette ki Maxírnos - jogosulatlanul elébe vágtak maga Isten
engesztelődéséhez. EbJbő'l a szempontból igen jelentős mozzanat, hogy az
ftéletének, bizonyos módon előírták
utolsó napokban a moszkvaí pátriárIsten 'bocsánatát, amit az egyháznak
ka képviselője, Nikodtm metropolita
nem lett volna szahad tennie. Kelet
is megjelent a Szent Péter-bazilikánem is ismerte soha ezt a gyakorlatot.
Érdekes, hogy Feltci fótltlkár kérésére
bain.
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Rendkívüli .esemény volt a zsinat
zárásakor. hogy a pápa Szent Pál
apostol sirjáJnál együtt imádkozott ai
egységért a protestáns, az ortodox
és az ó-katoli.kus megfigyelőkkel.
Nagy horderejű lépés ez az egyház
történetében, hiszen csak néhány évvel ezelőtt az érdekelt egyházak nem
ritkán még híveik együttes imádkozását is helytelenítették.
Jó hatást tett a haladó többségre,
hogy a pápa a november 18-ti nyilvános ülésen,ami1kor zsinati szakértökkel és egyes szerzetesrendek képviselőivel koncelebrácíós rnísét mutatott be, a jezsuita De Lubac-ot és a
domonkos Congar-t is maga mellé
választotta, akik alapvető teológiaí,
munkát végeztek a zsinat által óhajtott katolíkus megújhodás számára.
Míndkettőt, mint emlékezhetünk rá,
a zsinat előtt néhány évvel a Szerit
Officium kemény cenzúrával sújtotta.
A pápa tehát ünnepélyesen elégtételt
adott nekik, amit általéban úgy fogtak fel, mínt annak: bízcnyságát, hogy
apápllaz új úton lkiván haladni.
Nem úgy persze, hogy törésszerűen
szakitana .a múlttal, hiszen a konceIebránsok között voht Tromp is, a
Szent Officium hangadó teológusa.
Az ünnepélyes záróülés kitűnő hangulatát biztosította, hogy előző nap
jelent meg VI. Pál pápa motu-propriója, amelyben a Szent Officium
reformjáról intézkedi!k. Megelégedést
keltett, hogy ennek: az intézménynek,
amelyet a zsinaton is a legtöbb támadás ért, még a neve is elmúlt. Ezentúl mínt "HHtani Kongregáció" rnű
ködik. Elnöke a pápa, titkára egy oí001'06, aki egy ül:nölk, annak helyettese és az "igazságosság előmozdító
ja" segítségével irányítja
kongregáci6t. Utóbbinak kell ügyelnie arra,
hogya peres eljárásoroban betarteák
az új szabályzat telőírásait. A reform
rnegszüntetd tehát a "biztos" tisztségét, aki eddig az inkvizítor szerepét
töltötte be.
A Hittani Kongregáció teendője,
hogy őrlködjék a hitet és erkölcsöt
érintő tanok épségénaz egész kaJtolikus világban. ÉJppen ezért figyelemmel kiséri és megvizsgálja az új talltÍtáS<lIkai és nézeteket, bárlmilyenIegyen is terjesztésük módja.G<>ndoskodikawk kellő tanu1.mányozásár61
és ebből a célból elősegíti a hOZ2'.á-

a
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értő tudósok összeiövetelett. Elítéli
azokat a tanításokat, amelyek ellentétesek a hittel, de nem anélkül, hogy
ki ne kérne előbb az érdekelt püspökök véleményét. Döntés előtt köteleli
meghahlgatni a
kifogásolt művek
szerzőit is', módot adva nekik arra
hogy megvédjék áB ás pont jukat. Íté~
letet a kongregáció csak a rendes peres eljárás szabályainak betartásával hozhat, vagyis rnegszűnnek azok
a különleges kiváltságok, amelyekkel e téren a Szerit Officium eddig
rendelkezett. A kongregációnak kapcsolatot kell fenntartania a szentíráetudományi pápai bizottsággal. A páPQ
ezenkívül
tanácsadókat
nevez
ki
a kongregációba, éspedig a világ
bármely
országából.
egyedü!
tudásuk, bölcsességük és különleges
képzettségük alapján. Ha a tárgy
természete kívánja. esetenként szakértőket is
igénybe vehet a 'kongregáció, elsősorban az egyetemi tanárok sorából,
függetlenül
attól,
hogy papok-e vagy világiak. Vég1űI
meghagyja a pápa, hogy a kongregácóí belső ügyrendjét is teljes egészeben nyilvánosságra kell hozni, Eddig
ugyanis 'ezt a szabályzatot a legsZligOl'úbb titok fedte.
Kitűnihet a rnondottakból, hogy a
Szematya valóban győkeres reformot
hajtott végre.
Az
intézménynek,
amely eddig jobbára csak védeke2l6
és ítélkező szerepet vitt, most e156SOI1ban pozitív építő munkát kell vé'geznie. Ez jut kifejezésre új elnevezésében is. Attól kezdve ugyanis,
hogy lll. Pál pápa 1542-hen felállította, századokon árt; ,.a római és egyetemes inkvizíció szent kongregációjának" hivták Csak Szent X. Pius
adott neki 1908-ban új nevet: "a
Szent Officium Kongregációja". EE
szelídebben hangzott, rnínt a ,régi, de
az eredeti jelleg lényegében mmdezideig megmaradt.

A második vatikáni zsinat kézzelfogható eredménye 16 oklmány, és peeti,g 4 konstrtúcíó, 9 dekrétum, és 3
nyilatkozat. A konstitúciók doktrinális értékkel bírnak, míg a dekrétumok inkáibb gyakorlati feladatokat
körvonalaznak.
Konstitúciók: 1. a litUl'giáról (lIHJS
december 4), 2. az egyházról <1964.
november 21), 3. a ki nyilatkozta tá S1'Ól

H965 november 18), 4. az egyház és a
mai világ viszonyáról (1965 december 7).
Dekrétumok: 1. a társadalmi érintkezés tömegeszközei (1963 december
4), 2. az ökumenizmus (1964 november 21), 3. a keleti katolikus egyházak
(1964 november 21), 4. a püspökök
lelkipásztori feladatai (1965 október
28), 5. a szerzetesélet megújitása és
korszerűsítése (1965 október 28), 6. a
papnevelés (1965 október 28), 7. a világiak apostolsága (1965 november
18), 8. az egyház missziós tevékeny$ége (1965 december 7), 9. a papi élet
és szolgálat (1965 december 7).
Nyilatkozatok: 1. az egyház és a
nem-keresztény vallások (1965 oldóber 28), 2. a keresztény nevelés (1965
október 28), 3. a vallásszabadság (1965
december 7).
A mcstaní zsinat jellegzetességének
mondják a teológusok, ihogy a.mig az
előzőek
Krísztussal,
Máriával,
a
Szentháromsággal ffi a pápai príma'tussal foglalkoztak, addig az egyház
most fogott hozzá először, hogy ön..
maga felől elmélkedjék, Eg.yi!k kiemelkedő eredménye ennek, hogy elevenen felébredt benne a "vándol.'ló",
a "zarándokló"tJudat. Az a tudat,
hogy az egyház nem statikus, vagyis
álló ffi merev, hanem dínamíkus, vágyis mozgó és folyvást előbbre halta..
dó fntézmény. Ezért is van az, ihogy
a zsinati határozatok sokkal inlkább
irányokat jelölnek meg a "mozgás"
számára, semmint konkrét hatánköveket tűznek le. Azoik a gyümölcsök rehát, amelyeket a zsinati vetéstől várunk, messze júlmennek majd azon,
amít a zsinat Irásba fog.laU. Különösen kitűnilk ez a papnevelésről szóló
dekrétumban, amely a jövőbeni konkrét intézkedéseket szinte lki~tel nélkül a püspöki 'konferenciálkra bízza.
Ugyanez világlik ki a mísszáós tevékenységre és a liturgiára vonatkozó
okmányokból is.
A zsinat várható kihatásait taglalva Ratzinger professzor egyik legfontosabb mozzanatként erneli ki, bogy a
restaurációs korszak, a thomizmusba
és a középkori gondolkodásba való
belesüppedés után a modern történeti
és kritikai módszer tört utat a katolikus teológiában s ezzel megnyílt
;a lehetőség a mai század goo.doJ.k.o-'
.aásának megközelítéséhez.

Alberto CavallaTi, a Corriere della:
Sera szerkesztője, akinek cíkksorózatáról legutóbb már megemlékeztem,
zárócfkkében úgy véli,ho.gy a zsinat

igen haladónak bizonyult a teológiai
kérdésekben, viszont .a modern embert közelebbről érintő problémákban lényegileg a hagyományos álláspontokra helyezkedett. Igy például
abban a kérdésben, hogy a válásban
ártatlan fél nem kötihetne-e egyházi
felmentéssel újabb érvényes házasságot, a zsinat valódában kitért Zoghby
keleti püspök agen figyelerrn-eméltó
észrevételeinek komoly megvitatása
elől. Közbevetőleg szabadjon megjegYeMIeID., hogy ez az ügy rendlkívü1
élénk megbeszélések tárgya lett a:
sajtóirodában, ahol a katolíkus újságírók zöme is fájla:Ita a zsinat tisztáJn
negatív magatartását. Felhozza Cavallari a születésszabályozás kérdését is, amelyben a zsinat beérte azUlI, hogy utalt az ismert pápai .tant-:
tásokra, magát a döntést pedig a pápa
megítélésére bízta. Nem Viitás
mondja Cavallari -, hogy ez volt a
pápa kívánsága is, a Z'SIinat azonbain
ettől függetlenül is a hagyományosságot jut.tatta érvényre, amikor igen
tekintélyes felszólalások ellenére megint osak a gyernnekek világrahoZá,'"
Bát nyilvánította a házasség elsődle
ges céljának. Cavallan szerint a tradícíonallzmus tkerelkedett felül a iháború kérdésében is. Az "evaIllgélWmi
megoldást", vagyis a gyakorlati és tevőlegess:rembefordlU1ást mindenLtéle
erőszakkal, a zsinat nem találta meg,
Az elfogadott szöveg továbbra is különbözőképpen értelmezhető, ami SZ8batos eligazítások helyett csak elmés
vitákra és teológiai értekezésekre vezethet. Az egyetlen nagy ,,ideo1óg'l,ai
újdonságot" Caval1ari a vallásszabadság. kinyilvánításában látja Végered>rnényben azonban ő sem utasítja e1
am a lehetőséget, hogy ,,a zsinat mUDkája valójában ~or ke7JCiooött 1ITl€g,
amrikQr a zsinat végetént".

*

Maga VI. Pál pápa is től:)b beszédében kiemelte, hogy a :zsinat· befeje~
zése sok dolognak nerna végét, banem a, kezdetét jelenti. Ismételten

hangsúlyozta, hogy folytatni kell és
foly1iatnli fogják. am a munkát, amit
a zsinat meginditott. Külő.nöseon.:foIn"
tosnak tMtják· a pápáne.k azt' a köZ'39

lését, hogy a miJna't &latt felAll'írott
V'at1Ik.áJrt ti'tkárság állandó szerv marad: Az egylk tudvalevő
en a keresztény egység helyreállításán dolgozik, a másik a nem-keresz1ény vaHásOktanul:m.ányozásával és
a nem-keresztény vallásközösségekkel
való kapesolatdk ápolásával foglalkoZik, míg a harmadik az ateizmust,
annak forrásait vizsgálja és az ateístákkal lciváln párbeszédet folytatm,
A2Jt is közölte a pápa, hogy a "lehető
l~abb" :JJelálliftja azokat a bizottságokat, amelyeket a zsinat kivánt. Lesznek új hrvatalok is, új feladatokkal. Szándékában van az ismondotta a pápa
,hogy minél
előbb megszervezze a világegyház számára a pÜiSpöki szinodust. Ellentétben egyes sajtóközleményekkel nem
egyszeruen. azt mondta, hogy 1967ben kerül sor erre, hanem: "Ha nem
a most követlkező évben, amelyet teljesen kítölthetnek a zsinat utáni feladatok, akikor a rákövetkező esztendőben, 1967-<00n."Megdőlt ezzel némelyeknek az a feltevése, hogya pápa a püspökJí színodust szükségtelenül rnesszí időpontban akarja összehívni.
. Itt említern meg annak valószínű
ségét, hogy FeUci érseket nevezi Iki
a pápa a püspöki színodus annyira
fontos főtitkári áblásába. Igaz, hogy
egy embert sem ért annyi kritiJka a
zsinat folyamán, mínt Felicí érseket,
aki a fötitkári tisztséget viselte. Szemére hányták, hogy önmagát teszi
meg a zsinat legfőbb irányítójának,
egyesek pedig azzal is megvádolták,
hogy elősegíti az integrista kisebbség
manővereít. Bizonyos azonban, hegy
Felici ügyesen töltötte ki azokat a hézagokat,amelyek a zsinat legfőbb
ironyitó szerveinek együttműködésé
ben mutatkoztak, s finom diplomáciai érzékkel rendelkező, hozzáértő
vezető személyiségnek bizonyult.
~rom

Newman az első vatikáni zsinat
után, amely dogmává nyilvánította a
pápa csalatkozhatatlanságát, nem titkolta., hogy egy további zsinatrtól várja az egyensúly helyreállítását a pápaság és a püspöki kollégium között.
A másodiik vatikáni zsinat most a
pápa teljes helyeslésével. sőt annak
ösztönzésére Ie is fektette ehhez az
alapot. Hogy azonban a pápa és a
pQspOOci szmodus egymásmellettisége
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rnikimt fog aJakulnd a jövőben, azt az
élet és a fejlődés mutaJtja meg. Felrehető, hogy az egyes országok piispöld
karai olyan képviselőket küldenek
majd a szinodusba, akik mind teológiai képzettség tekíntetében,
mínd
szellemileg a legjobban felkészültek.
Congar szerint egyébként sem kétséges, hogy a zsinat utáni időknek legnagyobb feladataí a püspöki konferenciákra hárulnak. Nekik kell eísösorban ébrentartaniok és gyakorlatba
átvimndök a zsinat szellemért. Nem
könnyű feladat,
mert tartani lehet
attól, hogy két-három év múltán a
zsinat emléke eltompul, a figyelem
ellanyhul, és aktkor a rutin, a megszekás veszi át újból uralmát az autákban. Amit ugyanis semmiképpen sem
szabad alábecsübní, a tradició ereje.
amely szembenáll minden újítással.

*
Érdekes volt az a beszéd is, amelyben a páipa a püspöki színodusról áttért a Kúriára. Főleg az olasz sajtóközleményele egyoldalúan emelték k'Í
azokat adJicsére<teket, amelyekkel a
páp,:!. a Kúriát illette, s ezzel azt a
látszatot keltették. hogy talán mégis:
elmaradnak a reformok. Tárgyj.lagos
figyelők azonban míndíárt megjegyezték, hogy ezeket adicséTeteket egyszerűen szükséges volt előrebocsátani.
NefcledjÜik - mondották - , hogy
voltak kemény hangok, arnelvek elavult, alkalmatlan, önző, sőt korrupt
intézménynek áUírtQtták be a Kúríát,
A pápa ellensúlyozta vezeket a vádakat, de utána nyomban ekként folytatta: "Ezzel nem akarjuk kizárru azt,
hogya római KÚ1'ia is tökéletesedésre
szorul. Mímden emberi dolog és mindaz, ami az időben él, esendő és cső
döt mondhat", Közölte a zsinati
atyákkal, hogy a Kúría reformjának
előmunkálatai javában folynak, részben ibe is f'ejeződtek. Itt nyilván már
a Szent Officiumra cél wt t. Egyes személyí változásokon kívülnean kevés
egyszerűsítésre és újításra is sor fog
kerülni. A reform talán azt a benyomást fogja kelteni - fűzte hozzá a
pápa
,hogy lassanként valósul
meg, de ,,nem is lehet az másként,
ha a személyekre és a hagyományokra kellő figyelemmel akarunk lenni"..
Annyi bizonyosnak 'látszik, hQgy
rövidesen több bíborost leváltanak li
kongregácíók éléről. így persze nag)'.'

ligyebnet keltenek azok il találgatások is, amelyek az új 'bíborosi kinevezesek körűl keringenek. Határozottan állitják, hogy De Lubac és Congar is megkapja a bíbort, mindkettő
azonban megmaradna továbbra is írónak €->8 teológusnak, akárosak a pápa
meghitt barátja, Journet, aki btborosAAg<1 ellenére továbbra is ..abbé".

*
Mario

von Gani szóbahozza azt il

vélekedést, hogy miután a zsinat nagyon sok kérdésre nem tett pontot.
a legközelebbi lépések egy harmadik
vatakám zsinatra várnak. Galli nézete azonban szöges ellentéte ennek. Az
ő meggyőződése az, hogy a mostani
volt az utolsó zsinat az egyház életében, legalább is abban az értelemben, ahogyazsinatot eddig felfogtuk.
Az igazság ugyanis az, fejti ki
GaBi -, hogy a nagy teljesítmények
ellenére sok olyan nehézség és elégtelenség adódott ezen a zsinaton, amit
a világegyház megnövekedett püspöki karának nagy terjedelme magyaráz. Már pedig előrelátható, hogy egy
következő zsinat még népesebb lenne,
ami s7.li.nte megoldbatatlan problémák
elé állítané az egyházat. Egyszerűen
kénYS7,eTŰség tehát. hogy il püspökí

..

kollégium a pápával együtt, mint az:
egyház legfőbb hatalmának megtestesülése. a jövőben valami más módon
nyilatkozzék meg. Galli szerint mind
az egyházról szóló konstitúció, mind
il püspöki hivatallal foglalkozó
dekrétum előrevetítí az új lehetőséget,
anélkül, hogy konkrét rnódon rnegjelölné azt. A jövőben a súly nem arra
fog esni, hogyapüspökölk egy meghatározott földrajzi ponton Iizrkatlag
ősszejöjjenek. Nyilvánvalóan a
püspöki szinodus jelzi a jövő fej1ődését,
hiszen ennek tagjai a különböző püspöki konferenciákat képviselik. Magukban a püspöki konferenciákban
sokkal behatebb és átfogöbb eszmecsere bontakozhat ki, mint egy rnérhetetlenül nagy zsinaton, s ezeknek
az eszmecseréknek leszűrt eredményeit már a szinodus és a pápa vitatnák meg. Igy .míndaz, ami egy zsinatban szükségszerűen összezsúfolódik
és néhány évre szorítkozik, ezentúl
sok évre oszolhat el (''S többé-kevésbé folyamatosan, tehát nyugodtabban
és szervesebben dolgozható föl. Annak a szerosságnak tér- és időbe
li feloldása, ami a zsínattal, 8!Dnak klasszikus alakjában, együttjár,
ma már sokkal inkább megfelel a
világ és az emberiség helyzetének.

A KIS ÚT
./lzi tanultam, hogy a kegyelem a termeszetre epít, és hogy lelki életünkben nemcsak természetfeletti eszközök (ima, szentmise, szentséqek, önmegtagadás, lelki olvasás) használatára kell törekednünk, hanem olyan természetes
erények (például becsület, igazságosság, 1;endszeretet, stb.) elsajátítására is,
amik alapját képezhetik a kegyelem munkájának. Sajnos, gyakran találkozom emberekkel, akik természetfőlőtti eszkőzök használatában buzgók ugyan,
de eg'yik-másik természetes erény tekintetében n.arn1on elma-rasztalhatók. Sőt
a szemek élet1'ajzában is olvastam ilyenekről. Lehet-eiga,zán természetfölötti
ezek buzgósága? és mit szóljunk az ilyen kanonizált szentekhez?

A szentek a tökéletes önátadás hő
sei. Szent - a szó tágabb értelmében
- mindaz, ilki saját akaratát maradéktalanul és következetesen aláveti
Isten akaratának. Protestáns testvéreink így szeretik fogalmazni ezt az önátadást: készséges engedelmesség Isten Igéjével szemben. Szent az, aki
nunden erejével arra törekszik, hogy
elmondhassa Szerit
Pállal:
"Élek

ugyan, de nem én, hanem Krisztus él
bennem" (Gal. 2, 20).
De éppen Szent Pál panaszkodik,.
hogy "ezt a kíneset (Isten dicsőségé
nek fölismerését és Krisztus követésének szándékát) cserépedényben őriz
zük" (2 KOT. 4, 7). A régi görögök eszményképe a "kaloskagathos", vagyis a.
szép kiállású és jellemileg is kifogástalan ember volt. Istennek más az el41'

-gondolása a szeritekről és azéletszent.ségre törekvőkről. Kötelességünkké teszi, hogy míndnyájan a lehető legnagyobb tökéletességre törekedjünk, de
ha jóhiszemű tévedésünk vagy természetünk egyéb korlátai míatt messze
elmaradunk attól, 'megelégszik a jó.szándékú komoly és következetes törekvéssel. A kegyelem éppen mert a
természetre épül, nem rontja le ennek adottságait, tévedésre és félreértésre kész hajlamát és egyéb gyarlóságait.
Az isteni a földön a legtöbbször az
.anyag korlátai közt és nemegyszer az
anyag torzításában j€lentkezik, és ez
ugyanolyan nehézségek elé állítja a
szentet, mint a műalkotás nehézségei a
művészt, Műalkotás úgy szokott létrejönni, hogy a művészt megragadja,
mintegy birtokába veszi egy gondolat,
s ő ezt a gondolatot kifejezni, formába önteni törekszik. De akár kőbe
vésve, akár vonalakba. színekbe vagy
hangokba oldva, akár szavakba foglalvakeresi a legmegfelelőbb formát,
az igazi művész mindig komoly küzdelmet vív önmagával, és a gondolatot hordozni hívatott "anyaggal". És
bármennyien dicsérik is kész művét,
sokszor maga is érzi, mennyire nem
tökéletes kifejezése az annak, ami az
6 lelke mélyén élt (erre célozva írta
StTindberg, hogy mindig a meg nem
.született gyermekek a legszebbek) j
máskor meg mások állapítják meg ezt,
esetleg más művészek úgy, hogy
ugyanazt a gondolatot ugyanolyan
.anyagból másképp. akarják kicsiholni.
Próbáljuk a szenteket a lelki élet mű
vészelnek tekinteni, életüket pedig úgy
-értelmezní, mint a műalkotásokat szokás: nemcsak az isteni gondolat meg-ragadása szerepel abban; hanem a
korszellem, a környezethatás és nem
utolsó sorban az eredeti bún következményeivel terhelt "anyag", egyéni
adottságaik. Ki lehetnek szolgáltatva
koruk vagy környezetük téves elképzeléseinek, sőt [öhíszemű egyéni tudatlanságnak és egyéb elferdüléseknek
is. Ha elfogadjuk, hogy vak,. béna,
szívbajos vagy gyomorrákos ember is
:szentté lehet, nem kételkedhetünk abban sem, hogy Isten végtelen hatalma és irgalma szenteket alkothat
olyanokból is, akik saját hibájukon
kívül idegzetileg terheltek, esetleg
hisztériások vagy epllepsziások - föl·42

téve, hogy megvan bennük a teljes
önátadás, az isteni gondolat megvalósítására irányuló tiszta szándék, még
ha helytelenül, eltorzítva fogja fel
vagy valósítja is meg egyéniségük as
isteni gondolatot.
Szentek és tökéletességre törekvék
életében lehetnek olyan mozzanatok,
amiket önmagukban helytelennek kell
mínősítenünk. Egyikük alázatossága as
alázat karíkatúrájának tűnik fel előt
tünk a másik önmegtagadása egéssség~len önkínzásnak. egy har~a.dik
szegénységszeretete
lompossagnak,
rendetlenségnek, fzléshíénvnak; és
nem rníndig könnyü meg tenni, amit.
Szent Agoston ajánl ilyen esetekre:
hogy csodáletramél tó, de nem követendő jelenségeknek tartsuk ezeket
Szent Agoston nyilván nem önmagukban tekinti ezeket, hanem nagyobb
összefüggésben. A reneszánsz el~t~
európai festészet perspektíva nélküli..
A perspektíva hiánya önmagában néave tökéletlenség, az igazi műértöt,
azonban nem zavarja, mert nagyobb
összefüggésbe állítva nem ezt látja elsősorban, csodálkozni pedig azon fog,
hogy miként lehetett annyi szépséget
belelehelni egy Giotto-képbe perspektíva nélkül is.
.
A pogány görög csak a hibátlan teljesítményben tudott gyönyörködni. A
Messiásról viszont azt igérte lzaiás
próféta, hogy nem aszerint ítél majd,
amit a szem lát, és nem aszerint blráskodik, ami t a fül hall, hanem ígaaságban ítéli meg a gyengéket és méltanyosan a szűkölködőket, mert l5 aB
Úr félelmében gyönyörködik. A Messíás eljövetele óta a szenttéavató egyház útján adja tudtunkra Isten, hogy
látható gyengeségüle és bízonyos természetes erényekben való szűkölkö
désük ellenére is van valami többlet
a szenttéavatottakban, ami ót gyönyörködteti. Ebben az összefüggésben kell
őket szemlélnünk és ezt az Istent győ'
nyörködtető többletet kell bennük keresnünk. Többi embertársunkr61 nem
mondhatunk biztosat, de szabad róluk
feltételezni, és merjük feltételezni
gyengeségeik ellenére is, ha komolyan
törekednek az életszentségre, a prófétának ugyanezt az igéretét, Istennek
ugyanolyan ítéletét. Sőt magunk számára is szabad remélnünk, he. képesek vagyunk a teljes önátadáara.
ElM István

'NAPLÓ
ÚJÉVI BIZA'KOnAsoK. Valehogyan emoeri tel1méswtünk'ből folyík, hogy
nunden újaob esztendő küszöbét új reménységekkel lépjük át. E.z jut !k!ifeje"
zésre azokban a [ókívámságokban is, amelyekkel írásban vagy élőszóban ilyenkor köszöntiüle egymást. Mert ha tObilJnyire csak udvariasságról van szó, akkor is ösztönösen ott lappang mögötte a bizakodás, hogy ezentúl jobban fognak rnermí azok a dolgok, amelyekben a saját [avunkat, avagy a kö7JÖ\Sség
j~wárt s ebben a magunkét is látjuk.
így vagyunk rni, a szecialista Magyarország kaéolíkus polgárai is. S2le1'€<Ínők hinni, hogy a rnost ~övetkeZő új esztendőben megoldást nyernek azok a
nemzetközi problémák, amelyek súlyos és olykor' már riasztó enódon weszélyeztertik a világ békéjét, hátráltatják azall:kotó munkát és rontják a népek
boldogulását. Meggyőződésünk ugyanis, hogy amdlyen mértéöoben felilllkereíkedik a világpolitiJmban a józanság, a felelősségérzet és az igazságosság vágya, abban a mértékben szilárdul meg a különböző társadalmi rendszerek
békés együttélése is, amely nem maradhat üdvös kihatások nélkül az egyes
országok, köztük a mi hazánk belső életkörülményedre sem. És természetesen
nemcsak hinni szerétnénk míndebben, hanem teljes határozottsággal és áldozatossággal kÖZTe is akarunik :munikálnd valóm válásában.
Bátorítást és erőt rnerítünk ehhez egyrészt aibból a helyzetből, amely i.tt,
a rni országunkban, a békés együttélés és a mínden jóért való Ö562lefog,ás terém az ideológiai ellentétek és küzdelem dacára már eddig is kialalkuil.t, másrészt allllinap lezárt második vatikáni zsinat tárgyalásadból és rkirhirdetett okmányaiból is. Ezek a fej~élnyek ugyanis, megítélésünk szerínt, szembetű
nően igazolják azoknak a anagyarkatolikJus egy'ház:i sremélyiségeikJnek és .vílágí gondolkodóknak magatartását, aJltilk a második viIágiháboTú befejezése
óta szívós kitartással keresték és építették agyőkeresen vá'Ltowtt Viiszonyok
:k!özött az egyedül jál'lható utakat.
E~t a magatartást, amelynek egytiikörvendetes eredménye lett a Magyar
Népköztársaság és a Szentszék !között 1964 szeptemlber 15-én létrejött rész.leges megállapodrás,· alapvető rnódon az 1956...,ban eLbúnyt Czapik Gyula egri
·érSeIk fogalmazta meg. 6 hirdette meg am az iJga7lSágot,hogy a magyar katohkus egyháznak itt érs az adoet jkörülmények között kell megtalá1nia életlehetőségeit. Czapik Gyula világosan felismerte, hogy az eg'ylház részére a
legsúlyosabb tragédia lenne történetí drrealítások felé tájékozódnIi., és 92Jt, ami
elmúlt, bármilyen formában visszavárni vagy vísszasírní, S ő mutatott rá
azokra az érintkező pontokra is, ahcd az ateísta állarn és a !katoliik!us egyház.
a !Mvők és a nem-hívők, vagyis a magyar nép egészének érdekei Viil.ág)nézeti
különbség nélkül azonosak. Ezek az Mntkező pontok elsősorban a vi'1á@béke
'megőrzése, a nemzetközi ikonfldktusokinaktáI1gyaIásolk úrtján való megoldása,
az atomfegyverek felhasználásának tilalma, az általános Ieszerelés, lberi.t az
országban pedig hívőknek és nem-hívőknek nem' pusztán kényszerű egymásmellett "létezése", hanem békés és aktív "együttélése", értve ezen az összefogást és összedolgozast rníndabban, ami hazánk és népünk javára szolgál,
Belső és :kiflső bírá1óimk, !köztük fő1eg azok az emígránsok, aikilik a szocíalísta rendszert ellenezve elhagyták az országot, olykor nem értették meg,
olykor célzatosan félrernagyarázták est a mi Ikollaborációnkrat, mintJha taLán
mi :közben vétettünk volna legfőbb egylMzfőnlk, a ;pápa iránt! hűség ellen,
vagy bármit is feladtunk volna a katolLkrus Ihite1lveklból. Holott az igazság az,
hogy rni rnindenkor tisztában voltunk és vagyunk az állarnihataJmat irálll.yító
kommunista párt marxista ~ézetének és a rní katolikus világnézetünknek össze nem egyeztethető voltával. UgyanaJklkor azonban állitottuk és r\Ú.'litjuk, hogy egymás kárhoztatása és az egymástól WIó elzárkózás helyett-:.
ami a gyakorlatoan úgyis képtelenség - fellkell fedeznünk és szem előtt
.kell tartanunk azokat a mégis SZOTOSaal összekötö evilágí érdekeket és hurrsandsta eszményeket, amelyek megadják arbékés érs alkUv együttélés lelhető

.ségeít,
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Az ilyen irányú törekvés s~e hívta fel a zsinat fd,gye1mét is HamAOOf'M ,kJalocsai érsek, a magyar püspőlci konferencia elnöke, az egyház
él! a mai világ viszonyát 'tál1gyaló skémávaJ, immár pasztorális konstitúcióval !kapcsolatos hozzászólás'áJban. Az összes magyar zsilnati atyák nézetét 001mácsol:vajelentette aci: "Mi, a szocialista államokban élő egyház, egészen új
~ élünk, ezért új utakon kell járnunk. Itt az új kérdések egész
sora jelentkezik, amelyeket olymódon kell megoldanunk, hogy egyházunknak.
is. javát szolgáljuik.Fáradozásunk célja és állandó Iendítője, hogy egyházi
életünk és szabad működésünk biztositva legyen, sőt a lehetőségeink szerínt
növekedjék." A magyar püspöki kar és papság - emelte ki Hamvas érsek éppen a ,tár.gy<rlt szkéma szellemében vette ki részét a nép anyagi jólétének
előmozddtásából is, ami csak erősítette a katolikus híveket vallásosságukban
és egyhá2Jhűségülk1ben. "Azt kívánjuk részünkről, hogy hasonló legyen a viszonyulás az anyaszentegyház és a világ ik:özött - folytatta Hamvas érsek -,
s ennek érdekében javasoljuk, hogy hitünik és erkölcsi tanításunk zalaján állva és megmaradva, tőlünk telhetően mellőzzük az ún. iideológliai harc éle~. Az ídeológíaí harckiéleződé5e aligJha segítené elő az embereknek azt
a testvéri kapcsolatát, a vílágprobíéméknak azt a megoldását vagy feloldását,
amelyre éppen szkémánk mozgósítbennÜinket." Nyomatékosan leszögezte az
érsek: "Az ~talunJk íavasoít magatartás természetesen nem feledtetheti, vagy
akár 'háttérbe sem szorfthatja azt, ami számunkra elsőrendű feladat marad:
a lélek primátusát, a hit megvallását, az Isten előtti felelősségünket... Ne'künlk azonban, akdk hitből élünk és lffiunká1kodunk, akkor is ,tev~eIIlykednÜink
kell és be kell töltenünk apostoli és evangéliumi küldetésünket, ha korunk
élt világunk, amelyhez szolgálatkészen fordulunk, nem viszonozná kellően a.
m! szeret:eti.iriket és fáradozásunktlt."
S valóban, minket már húsz év élményei és tapasztalásai győztek meg arról, hogy ez a Hamvas érsek által kffejtett katolikus beállítottság is egyik sarkalatos feltétele olyan szellemi ~ mondhatnók: tág értelemben vett "ökuménikus" - légkör kialakulásának, amelyben az annyira kívánatos békés és aktív együttélés mínél teljesebb érvényesülése okából nálunk és a többi szoeialista országban is termékeny párbeszéd indulhat katolikusok és marxisták,
általában hívők és nem-hívők között.
'008

Arra azonban, hogy bizakodással tekintsünk az új esztendő elé, nemcsak
az a meggyőződésünk indít, hogy mi, magyar katolikusok, helyes utat választottunk, hanem erre indít az a növekvő megértés is, amelyet marxista oldalról észlelhetünk mind a második vatikáni zsinat munkája, mind a mi magatartásunk tekintetében. A Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja, a
Népszabadság, december' 22-i számában igen figyelemreméltó cikket közölt a
zsinatról. Hajdu János, a marxista szerző, miután megállapította, hogya zsinatok történetében soha még ilyen leplezetlenül nem szerepelt a tanácskozások napirendjén az egyház és a világ viszonya, emlékeztet arra; hogy "XXIII..
János korszakot nyitott a pápaságának éveiben elhangzott megnyilatkozásaival,
kormányzati stílusával, a tudatosan kezdett párbeszéddel, utolsó, Pacem in terris
eímű encíklíkájával pedig olyan politikai örökséget hagyott egyházára, amely
elől kitérni, amelyet megtagadni csak azon az áron lehet, ha a katolicizmus
nyiltan vállalja a politikai reakció támaszának szerepét", "János pápa - 01-·
vassuk tovább - tart6s párbeszédet ajánlott a kommunistákkal, és nem a keresztes hadjáratot ellenük, ami természetesen nem jelentett részéről ideológiai
megalkuvást." "Számunkra - jelenti ki a marxista szerző - az a legérdekesebb, hogy az egyház milyen Ideológiát és politikai tanítást hirdet híveinek,
hogyan foglal állást a háború vagy a béke, a különböző társadalmi rendszerű
országok békés együttélése mellett vagy ellen, segíteni vagy hátráltatni akarja-e az építő munkát azokban az országokban, ahol katolikusok milliói is
résztvesznek a szocíalízrnus építésében. S végül, de nem utolsó sorban: latba
veti-e az egyház a maga erkölcsi tekintélyét és politikai befolyását a nemzeti
felszabadulásért és emberi méltóságukért küzdő gyarmati vagy félgyarmati
népek ellen, vagy új poziciót keres-e 1" S' nem kétséges - fűzi hozzá a szerZŐ - , a zsinat vitái és a szavazasok egyértelműen megmutatták, hogy a püs-
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pökök többsége is így, vagy ehhez hasonlóan teszi fel a kérdést. Igaz, hogy
.sorozatos kompromisszumok történtek a zsinaton - ezt egyébként zsinati tu-dósításaínkban mí magunk is megvílágítottuk -, "néhány nagy kérdésben
mégis korunk követelményei nyomták rá bélyegüket az állásfoglalásokra".
"A zsinat elítélte a háborút, s ennek az itéletnek erkölcsi értéke még akkor is
nagy, ha a zsinat - elsősorban amerikai püspökök befolyására - kibúvót is
hagyott." "Megbukott a konzervatív szárnynak az a javaslata, amely az ateista
marxizmus ünnepélyes elítélését szerette volna kimondani." Ezzel kapcsolatban külön és elismerően méltatja a marxista szerző König bécsi bíboros-érsek
és Hamvas András kalocsai érsek felszólalásait. Él fenntartásokkal és kifogá"sokkal is a szerző, de végűl nem habozik kijelenteni: "A világnak tudomásul
kell vennie, hogy az emberi kapcsolatok igazságosabbá és békésebbé tételére
irányuló erőfeszítései közepette sokakra számíthat a katolikus egyházból ...
A legnagyobb horderejű kérdések vitáít az új idők szele járta át ... Mi más
ideológiát vallunk, rnínt a katolikus egyház. De az a reményünk, hogya zsinat után több lehetőség nyílik majd katolikusok és kommunisták, hívők és
.ateísták párbeszédére és együttműködésére a társadalmi haladás szellemében."
Folyóíratunk. a Vigilia, kifejezetten és tudatosan ennek a párbeszédnek
és együttműködésnek szolgálatában tevékenykedik. Amit ezzel el akarunk érni, annak megértetése. hogy nem vagyunk ugyan és nem is akarunk külön
test lenni magyar népünkben. de azért nekünk, mint katolikusoknak," vannak
a szocialista rendszerben problémáink, amelyeknek kielégítő megoldása elő
nyére válnék azoknak a tisztán emberi és nemzeti érdekeknek is, amelyeket
közösen magunkénak vallunk.
(Mihelics Vid)
A NYOLCVANltVES MAURIAC. "Ki kell innom a kelyhemet akkor is,
ha azt veszem észre, hogy színíg van mézzel." Ezekkel a szavakkal indult el
a múlt év októberében Francoi3 Mauriac szülővárosába Bordeaux-ba, ahol
meleg ünneplésben részesítették a magas kort megért írót. Az ottani RicheUeu
Színház színpadán jelent meg az ünneplők fénylő arcától körülvéve s itt valóban mézzel teli kelyhet kellett kiinnia. A fenti mondatot egyébként Robert
.speaight, angol fordítója idézi tőle, a The Tablet hasábjain, ahol néhány sor'ban felvázolja korunk e jelentős figurájának bizonyos szempontból problematikus egyéníségét. Speaight szerint Mauriac egész temperamentumával.
idegrendszerének minden rostjával az engagé, az "elkötelezett" ember típusa.
Mélységesen hívő katolikus és nagy francia patrióta, aki az írói munkásságának szóló fenntartás nélküli elismerés mellett, közéleti szereplésével hol a jobb
'hol pedig a baloldal ellenkezését váltotta ki. Amikor Algériáról vagy Marokkőről volt szó, vagy még előbb a spanyol polgárháborúról, a baloldal ünnepelte
harcos fegyvertársként. rníg ma ugyanez a baloldal rezignáltan veti szemére
lelkes degaulleizmusát, "Különös ellentmondás egy lezáruló korszak e nagy
polgárában. a szellem e kimagasló arísztokratájában, aki nyugodtan élhetett
volna sikereinek dicsőségében, és aki mindig az alázatosak, az elnyomottak, a
frankóizmus áldozatainak oldalán állt :és mindenkor a népek szabadságának
előharcosa volt." René Wintzen mondja ezt Mauríacról, a Temoignage Chrétien
hasábjain írott méltatásában, szcrnrehányóan hozzátéve, hogy az író tollát most
egykort fegyvertársai ellen használja.
Figyelembe véve Mauriac mindenkor megnyilvánult szenvedélyes közéleti
elkötelezettségét, aligha csodálkozhatunk azon, hogy a nyolcvanadik születés-'
napja alkalmából a különbőző nyelvű és nemzetiségű lapokban megírt kommentárokban túlzottan erős hangsúlyt kap tevékenységének ez az oldala. Bármiként vélekedjenek is azonban politikai nézeteiről, abban minden méltatója
megegyezik, hogy az író Mauriac századunk első felének egyik legjelentősebb
és legkírnagaslóbb író művésze.
A kortársak eleinte némi vállveregetessel kezelték. Paul Claudel állítólag
azt a megjegyzést tette volna, mikor felmerült a gondolat, hogy Mauriac megkapja a Nobel-díjat: meglepi őt, hogy egy nemzetközi díjat egy vidéki regényírónak akarnak adni. Más értékelésekben is újra meg újra fölmérült ez a
megállapítás - a német kritikusok között Herzog képviseli -, hogy Maurlac
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egész életében vidéki maradt, egy jellegzetesen bordeauxi provinciális katolicizmus képviselője. Ma már tudjuk, és műveinek változatlan népszerűsége'
is bizonyítja, hogy ez a vidéki elkötelezettség csak a művek külsőségeíre vonatkozik, valójában azonban a provinciális keretek között egyetemes emberi öszszeütközések játszódnak le. Mauriac minden élet mögött ott látja a rosszat,
ami arra törekszik, hogy mindent szétromboljon, megmérgezzen és. magához
rántson és ami esetenként valóban döntő szerephez juthat egy életben, mint
például Magyarországon legismertebb regényében, a Viperafészekben, a hősnő
Therese Desqueyroux esetében. De a sötét háttér mögül, amely Mauriac regényeiben kifeszül, újra meg újra elősüt a kegyelem fénye, a tisztaság, a mindenenátsugárzó hit az emberi jóságban. Mauriac írásainak minden komorsága ellenére a jó győzelmének költője marad - írja róla AIois Winklhofer,
a Christlicher. Sonntug méltatója.. Műveíből, amelyek teljes rnélységükben átkutatják a gonoszság szakadékait, annál tisztább valósággal emelkedik ki a
kegyelem által erőteljesen segített jó. .
.
Mauriac azért keresztény költő, mert alakjainak életében foghatóan jelenik meg a természetfölötti, a kegyelem és ugyanakkor ennek a kegyelemnek
hiánya is. Ilyen magas írói színvonalon alig akadt rnűvész, aki hozzá foghatóan
érzékeltetni tudta volna avalódinak hítt buzgóság és vallásosság legnagyobb
kísértését. "Azt tudniillik, hogy hidegge válik. és eltávozik belőle a szeretet,
ami pedig egyetlen táplálója lehetne.
André Gide mondta egyszer: "A katolikusok nem szeretik az igazságot."
Mauriac világosan bizonyítja ennek a mondatnak . cáfolatát. Leplezetlenül rá
mert tekinteni a' rosszra, ami a hívő emberben eláradhat, és ennek a rossznak nyomán fellépó torzságokra, egészségtelenségekre. Elsősorban ő ma,?ára
vonatkozik az az egyik hősének szájába adott kijelentés: "Talán azért szűlet
tem, és azért helyeztek a világnak erre a kicsiny pontjára, hogy tanuságot
tegyek az ember bűnössége és Isten végtelen tisztasága mellett."
Magyarországon már korán népszerűvé vált Mauriac. Lukács Gáspár írja
a Vigilia 1937. évfolyamában: "Nálunk szinte csodálatosan népszerű, a Viperufészek és a Frontenac-misztérium egyszerre meghódították a magyar olvasóközönség legkomolyabb és legértékesebb részét s azóta egymásután veszik
elő régebbi regényeit is, az újak pedig már majdnem egyidőben jelennek meg
franciául és magyarul." Örvendetes tényez, hiszen a német méltatásokból az
derül ki, hogy Mauriac műveit csak a második világháború után kezdték el
németre fordítani.
,
,
Mauriac, az író előtt a nyolcvan éves születésnap alkalmából az egész katolikus szellemi világ osztatlanul hajtotta meg az elismerés zászlaját. S ha Mauríacról, a közéleti emberről és publicistáról meg is oszlanak a vélemények,
abban mindenki megegyezik, hogy mély hite és föltétlen katolikus elkötelezettsége ellenére sohasem képviselte a keresztény triumfalizmust. (D. K.)
AZ OLVASO NAPLOJA. "Nemzedékem - a negyvenéveseké - hosszú
id6k óta a legszerencsétlenebb. ,. -Háborúban kezdtünk el írni, azokban az években, amikor valóságosan is, képletesen is tankcsapdákkal, tányéraknákkal.
míndenféle ölőszerszárnokkal. megerősített frontvonalak vágták el egymástól
az együvétartozókat - indulásunkkor .nemigen tudhattunk. egymásról. A csapatban-fölszállás boldogító örömét, mely az ég madaraival rokonítja egyes
szerenesés nemzedékek tagjait, mi már eleve nem ismerhettük ..."
Rákos Sándor 1962-ben megjelent válogatott verseinek* utószavából idézem
ezeket a keserű mondatokat. Nemzedéke, ez a "zilált irreguláris szabadcsapat"
- nevezhetnénk a Nyugat negyedik nemzedékének is - "tulajdonképpen
nincs is", mert sosem volt "nemzedéki tudata"; mikor "a koromfekete évek
füstjéből-kormából" föl tápászkodott és kísérletet tett valamiféle nemzedéki
szerveződésre, nyomban ismét szét is zilálódott; majd többé-kevésbé szembefordult a saját alkatával. vagy ha nem, hát elhallgatott; mikor pedig ismét
rnegszólalt, vagy vargabetűle után visszatért egyenes útjára, már túl volt azon.
• Fák, viharban. SzépirodalIrii Könyvidadó.

a koron és fokon, amikor a nemzedékek nemzedékké szoktak szerveződní.,
"Vajdáék, Komjáthyék óta nem járt itt még torzóbbnak maradt, élve eltemetettebb nemzedék" - olvashatjuk az említett, vallomásnak beillő utószóban.
Mert Rákos Sándor is ennek a nemzedéknek a tagja; nemzedéke nevében
beszél, nemzedékének keserűsége szól belőle; és pályája, a maga egyéni változatában, mintegy nemzedéktársai - legalábbis egy részük - pályáját is példázza. Hogy kikét, a generáció melyik és milyen "szárnyáét", (mely voltaképpen sosem volt szervezett, hanem inkább csak a rokon hangra fölfigyelők
baráti kapcsolata, homályos tudata arról, hogy koruk, sorsuk, élményeik ré-o
vén különbségeíkben is összetartoznak) - arra épp az Arnyjáték című vers
múltídézése ad választ, egyeseket (Kéry, Pilinszky, Jánosy, Rába) közvetlenül
iii nevükön nevezve, másokra ("Iván komám", "szegény Bandi", Balázs, Katalin,
"Gyurka, a kóbor", "Endre, a polihisztor") oly átlátszóan utalva, hogy egyáltalán nem nehéz azonosítani öket. Róluk és nekik szól Rákos Sándor 1959-ben
megjelent kötetének, a Szegények vonulása címűnek egyik jelentős, nagy veriében is, a Ras Shamra torzói.ban, melyet "a béke védelmében" írt, és "a háború testi-lelki rokkantjainak s egy háborúban elsikkadt korosztály újra meg-szólaló költ6inek" ajánlott.
Mint a magasból ledobott kő földbe süpped
törve keményen e gömb középpontja felé,
'Úgy süllyedt el, merülve térdig, ágyékig, vállig, homlokig
a sötétbe ez a nemzedék . . .
. . . Csak az öröm elől zárattak el ők, a beteljesülés
nem nőhet nagyra bennük - nyomorított szívek!
1!:rtékeik vannak s nincsenek mértékeik:
a föld alatt mi volna mérték?
Hot az épségük és hoZ a szépségük? vonalai földdel tömódtek,.
emléket ís régen fölélték ...

És: " ... kihullott lépcsőfok az idő útján, - II ha foghíjjas a lépcsősor, az idő
hogyan léphetne?" Arany jut eszünkbe, panaszával az évből kiesett szép tavaszról.
Kihullott lépcsőfok; a következő sor képe szakadékosan kettévált .vízet
mutat, fulladozó halakkal. Tudhat-e simán, kecsesen, vagy erőteljes víllanásokkal úszn i a hal, ha légszomjasan fulladozik? "Szerencsés nemzedékek úgy
építették fel műveíket, organikusan, mint a termő fa, "az élő test építi magát"
- idézemmegint a Fák, viharban utószavát; - ez a nemzedék azonban "szerencsétlen" volt, s műve "természetes fejlődésében meg-megakasztott, mostoha
körülményektől elnyomorftott vagy éppen megfojtott életmű". Kivált az érzi
így, aki nem a külső siker esetleges eredményeihez, hanem benső igazságához
és igényéhez szabja mértékét; akinek fohásza is, törvénye is, amit Rákos Sándor új kötetének* egyik verse, Az Igazsághoz című mond:
Ments meg bennünket, Igazság, a lomha
szörnyektől, kik a húsunkat eszik:
.
a Közönytől, a hízlalt Butaságtól,
értetlen Gáncst6l - rémünk mindegyik:
ments meg a holt betútlJZ,üres szótól,
s mindentől, ami elbotlatná lépted et ...

Igazságát kiharcolnia, olykor saját magával szemben is, nem míndíg volt könynyil; de ki harcolta, mert ez az igazság mindennél fontosabb volt számára.
.
A fiatal költő "egy őrült anatómus - szakértelmével boncotta magát'";
első kötetének, Az eb válaszol címűnek 1949-böl - legjobb, legerősebb verseí éppen ezek az "önboncolások". Bennük néha, meglepően, mintha a kétségbeesett, lázálrnos, víziós, "őrült" Vörösmarty hangja lelne folytatóra, Vörösmarty, meg talán a nagy átokzsoltárok kegyetlen költészete; az olyan versek-
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körök. Mag\'let6, il.i966.
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":ben, mípt a megdö!:>:bentő Isten szörnyetege: "Oly szégyen ez, hogy isten bele:sápad, - szeleivel a napot oltogatja, - oly szégyen, mely az arányt elvetélte ··és már csak ön-mértékével mérhető. - Határnélküli ." büntetésért esdve, .magára hívón menny és föld haragját, - tán csillapul, ha az eget lerántom és a gúny elől abba takarózom - és a fölbolydult mindent megkavárva csillagszelet támasztok és napőrvényt" ; - vagy A betömöttfűlű jajonglÍMl
végső soraiban: "Képedmását, ki magát torkig ette s léte píszkát jajonként
hányja ki, - képedmását vedd vissza már a földről - s hová való, emeld
jobbodra őt"; - vagy az Atkozott, ki olvas' ! CÍműben: "Én itt a földön telepes
valék, ki - saját lelkemben nem leltem honom, - ezért magam s minden
iránt mi illet - lebirhatatlan undor torkomon - s mert végét vetni mégis
gyáva voltam, - éltem" s írtam, noha nem volt szabad: - utód ha olvas,
.átkul szálljanak rá - a semmisü1ést gátoló szavak I"
A maga poklából úgy talált ki, hogy vállalta a másokért való életet: természetes megoldás. és nem az első. Erről vall, talán egy kicsit tételesen, az
első kötet címét adó vers: Az eb válaszol. A válasz: a hűség és a szolgálat,
Ismétlem: egy kicsit tételesen, és egy kicsit retorikusan. Ahogy az Isten szörnyetege hangnemében épp az Isten szörnyetege "poklának" legyőzését hirdeti:
ha most, az eddigi pálya egészében látja-olvassa az ember, ez a hang némi
.gyanút támaszt benne: nem azért olyan hangos-e, mert a költő magamagát is
meg akarja győzni? mert a maga számára is túl akar kiáltani valamit? egy
.kérdést, egy kétséget? .vagy csak egy megnevezhetetlen, homályos sejtést
talán?
Következett, 1952-ben, a Férfikor című kötet, az akkori idők közismert,
kevéssé meggyőző tematikus Iírájával, Rákos Sándornál vitathatatlan jóhiszeműséggel és őszinteséggel, sokkal igényesebben is, mint sok másnál; de kit
győz meg egy-egy olyan fedezet nélküli szólarn, mint például az, hogy "nincs,
nincs halál, ha szívedből szeretsz - élni", vagy az ilyen retorikus biztatás:
"Vessük el már az évszak örökölt - mélabúját s a lombhullás fenséges - látványa is a folyton újuló - élet szerelmét sokszorozza meg l" Legkevésbé magát a költőt győzte meg. Ismét őt ídézern, az említett utószó szavait, egyben
költői természete jellemzésére is: "Természetem szerint tömörítő, összefoglaló
költő vagyok; igazat adok annak a kritikusomnak, aki azt írta rólam, hogy
-- bár nem szímbolísta műveket írok - valamiképpen mégis minden versem
szimbolum: túlmutat a-valóság felszínén, az egyszerinél állandóbb, az időhöz
-és helyhezkötöttnél mélyebb, sűrítettebb életet közöl. Magam is úgy érzem,
hogy alkotói módszerem nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé halad:
-előbb a vers látomása, indulati súlya nyugtalanít, és csak azután akar megtestesülni, a fogalmakkal. szavakkal közölhető világ anyagába öltözni. A
.Férfikorban megfordítottam a sorrendet: kívülről próbáltam befelé ásni, a
·többnyire készen kapott tárgyhoz kerestem indulatot, látomást... Altalában
kudarcot vallottam."
A következő kötet A tűz udvara, 1957-ben "hideg zuhany" a Férfíkor mesterségesen fölhevített hangja után. Megtört lendület? Kiábrándulás? Mindez
.,nemzedék-tünet, sőt még szélesebb kor-tünet is lehetne". Annak látszik, de
.ezúttal valójában mégsem az, legalábbis forrását tekintve. "Engem ugyanis
azokban az években, amikor egyeseket a politika, a társadalmi élet valódi
vagy vélt ellentmondásai kergettek meghasonlásba, olyan magán-megrázkódtatások értek, amelyek teljességgel kivetettek addigi életemből ...." Vagyis .míndegy, míért - újra szembetalálta magát azzal, amit annak idején inkább
esak elhalasztott, mintsem megoldott. Újra szembe kellett néznie sors, élet,
hivatás lényeges kérdéseivel. Ahogy egyik verse mondja, ezekkel a kérdésekkel: ki vagyok én? mi végre lettem? mí okból szenvedek? mi itt a dolgom?
Aki igazi költő, annak nem lehet kitérnie maga elől. S aki igazi költő, annak
magával is, kérdéseivel is meg kell küzdenie; hiába adnak neki kész, előre
gyártott válaszokat, nem sokra megy velük; s ha készséggel utánamondía
-őket, akármilyen [óhíszeműen, nem sokra megy velük a költészet sem. Értéke,
maradandó értéke, erkölcsileg is, rnűvészíleg is, csak a ki küzdött, kivh'oU
:igazságnak van.

S az igazság kivívása nem gyerekjáték. A szegények vomdása kötet eléggé
'tanuskodik róla. A költő "bizarr versekbe burkolózott"; de - ismét az utószó
azerínt - "nem valamilyen könnyed, hányaveti agnoszticizmus az, ami a kötet egyik-másik versében megszólal", Arról sinos szó, mintha, "módsZerként"
a modern zene föloldatlan dísszonancíáíhoz hasonló eljárásokban lelné örömét,
és bizonyos félreértett modernség sznobjaira kacsintana. Az út "bizarr verseken" 'át - ha nem is "egyenesen", hanem az ellentétek és ellentmondások
tövises benső útján -, a "mezítlábas szeretet" föloldódása felé vezet.
Ez a föloldódás aztán egyben szerenesés cáfolata is a Ras Shamra torzói
kietlen keserűségének. A fák, bár "viharban", mégiscsak nőnek; ríőttükben
sebeiket is kiforrják, és sebeikkel is csak erősebbé nőnek. És csak "a megszenvedett igazság" tud valódi, tántoríthatatlan erőt adni ahhoz, hogy a költő
- ahogya Táguló körök kötetnyitó "prózai hitvallásában" írja - "sok csábító
külsőségről lemondva, mind szerényebben, egyszerűbben és határozottabban
tudjon szólní - másokért !"
Mintegy preludiuma volt ennek a vallomásnak a Fák, viharban egyik
utolsó verse: vallomás a külső díszek elvetéséről; és vallomás arról is, hogy
.a költő, megtalált igaza tudatában, immár "riaszthatatlan és megronthatatlan",
A .Jelenések könyve két záró strófája :
Mert én a dalt nem buta citerán
tanultam, se nem unaloműzésból,
belőlem a világ szíve beszél;
én kimondom, ami benne vajúdik.
Szidás nem riaszt, nem ront meg dicséret,
a kísértő csalétket visszahányom nagyobb és erősebb az mindeneknél,
aki a lélek súgás ait hallja!

így találja meg azt a szabadságot, amelyről a Táguló kÖTök egyik fontos.
írása beszél, A költő kiszolgáltatottsága és szabadsága. A költő magát
"lebontva és fölépítve", a maga kiszolgáltatottságából lépve át szabadsága
földjére - azaz a maga legyőzésével önmagában lépve följebb ~ valósíthatja
meg a maga szintézísét. "Kiszolgáltatottságom a szolgálatom"; és a szolgálatban
a kiszolgáltatottság valódi szabadsággá változik.
A kötet címlapján, rajz helyett, a címadó vers nyolc sora áll:
jellemző

Mi ez a gyötrő nyugtalanság,
mely negyven évvel sem lohad ?
Mi hajt, újra s újra bevenni
már elért magaslatokat?
Mi akar teljesedni l1ennem,
milyen fájdalom, mily gyönyÖT ?
Ahelyett, hogy zárulna végül,
miért nyílik újra a kör?

Keresve sem lehetne jobb mottót találni Rákos Sándor költészetéhez. A
"táguló körök" Iírája ez: egy élet - és tükrében az élet - leglényegesebb.
legegzisztenciálisabb kérdéseinek mínd tágabb körökben való újrafogalmazása
s erkölcsi és müvészi; "már elért" magaslatoknak újton-újra való bevétele, de
mindig egy fokkal "magasabban", és szélesebb látkörrel. Kevés pályában lehet világosabban kitapintani tézis, antitézis, szintézis ízeit. De az elért színtézís márís a következő lépés felé mutat, kihíva nyomban antitézisét; kör körre
nyílik, egyre tágulva, és bezárulás nélkül; mert a "szolgálatnak" nincs, és nem
iB lehet határa. (Rónay GyÖTgy)
SZ1NHAZI KRONIKA. AThália Studió, a Thália Színház kísérleti színpada mutatta be Samuel Beckett: "Gooot-ra várva" címíl színmt1!'ét. Ez az
elslS teljes Beckett bemutató Magyarországon, noha a ma 5' éves szerző ezt

a darabjlit még 1948-ban írta. Samuel Beckett századunk legvitatottabb, és tcgyük hozzá, talán legjelentősebb drámaír6j<z. Angol apa és francia anya gyermeke. >Ennek megfelelően mindkét nyelven anyanyelvi szinten beszél és ír.
Darabjainak eredetijét részben angolul, részben franciául irta.Jean Louis
Barautt, a híres francia színész kis színháza Párizsban főleg Beckett
darabokat játszik>
Beckettet általában az ún. abszurd dráma főképviselőjeként tartják számon. Igy ir róla a budapesti kamara előadás rendezője, Kazimir Károly is.
Meglehetősen homályos kifejezés, aminek tartalma sokkal kevésbé világos,
mint a műfaj, amelynek megjelölésére használják. Mert végülis, mitől válik
egy drámai alkotás "abszurd"-dá? A drámairodalomnak nincsenek olyan
örökérvényű kánonjai, amelyekhez egy mű normális vagy abszurd volta mérhető lenne. Attól, hogy nincs a megszokott (a számunkm tneqszokott) értelemben vett reális cselekménye, konfliktusa, még nem lehetetlen, elfogadhatatlan
egy dráma. Hiszen az újkori színjátszás bölcsőjét jelentő középkori miszté1'iumjáték is gyakran nélkülözi ezeket az elemeket. A dráma, a drámaiság
egyetlen igazán döntő és lényeges formai eleme, gondolom, a dialógus, a pár. beszédes előadási forma. És Beckett dialógusai a legizgalmasabbak közé tartoznak, amelyeket korunkban leirtak
Nem, nem "abszurd" dráma Beckett darabja. Viszont már sokkal nehezebb vitába szállni az ellene hangoztatott másik legáltalánosabb váddal, ti.
hogy végletesen pesszimista. Itt is, bizonyos árnyaltságat kell azonban alkalmazni. Az igaz, hogy Beckett sötéten látja a világot, de nem nihilista, nem
tagadja az értékeket, csak megvalósíthatásukban kételkedik. Kételkedik azért,
mert az ember helyzetét általában reménytelennek látja. Vígasztalan és kilátástalan létbe taszított' lény az ember, akinek egyetlen képessége, hogy ezt
az elégtelenséget föl tudja ismerni. Értelme sincs ennek a - Madáchcsal szoloa
- "arasznyi létnek", hiszen ahogy föltűnik, mindjárt ki is lobban, akár az
egyes embert, akár az egész emberiséget tekintjük. " ... egy nap megszületünk, egy nap meghalunk, ugyanazon a napon, ugyanabban a percben, ez nem
elég önnek?" mondja Pozzo a darabban. "Az asszonyok a sír fölött szű lne k,
lovaglóülésben, a nap egy percig csillog, aztán ismét az éjszaka következik."
Értelmet ennek a tűnékemi létnek csak Isten adhatna, ha lenne. Az ő létében azonban Beckett nem tud hinni, vagy legalábbis a- "Godot-ra várva"
megirásakor nem tudott; legföljebb remélte, hogy mégis létezik. A "Godot-ra
várva" az istenszomjúság legmegrendítőbb drámája. Godot-t várja a két fl)...
hős végig az egész dambon át. S hogy ki ez a Godot, arról nemcsak a 11lé'n
angol sz6gyöke (God am. Isten) tanúskodik, hanem bizonyítja a szöveg sok
utalása is.
Két csavarg6, Vladimír és Estragon üldögél vagy álldogál az útmenti
szomorú fűz tövében. Nem mozdulhatnak el, mert itt van találkozásuk Godot-val, s ha ma este sem jön el, holnap megint csak ítt kell várniok. HOl11J
az időt töltsék, beszélgetnek. Az emberiségnek azt a felét képviselik ők,
amely megőrzött még annyit belső szabadságá ból, hogy reflektáIni tud a helyzetére. Vladimir tudatosan teszi ezt, míg Estragon inkább az ösztönösen reagál6 cselekvő ember tipusa. De kettőjük szerepét úgy is felfoghatjuk, mint
ugyanannak az embernek refle,ktáló és cselekvő énjét. Mindesetre bennük,
reménytelen helyzetük ellenére, elevenen él még emberi méltóságuk tudatának egy kis szikrája. Ami viszont tökéletesen kiveszett a kísér'teties menetben felvonuló Lucky-ból és Pozzóból. Űk a hatalom és függés szövevényeibe
reménytelenül belebonyolódott emberiséget képvíselik, amely szinte elveszttette már öntudatát. Lucky cipeli roskadozva a má/hát, a gazdag és hatalmas
Pozzo hajtja őt ostorral és kötőféken .. De Beckett nem tudná megmondani,
hogy kettőjük közi/.l melyík a kevésbé szabad, melyik a boldogtalanabb. A
teljes egymásrautaltságuk nyilvánvaló. De míg a múltban valamelyest embéri reUició fűzte össze őket, amikor Lucky még üde, vidám táncokat tudott,
és okos és szép gondolatokra tanította gazdáját, ma már csak a hálótáncot
tudja, ami olyan ,;mintha hálóba gabalyodott volna". Ha pedig gondolkozni
kezd, zagyva természettudományos és sport-halandzsa jÖn ki a száján. A mo--

dern bábe!i nyelv;;;avar. Pozz6 és Lueki; kapcsolatában egyre inkább elmosódik, hogy ki a lJezető és ki a tiezetett ; végzetes összekötözöttségűk a "vak
vezet világtalnnt" sötét perspektívájába torkollik.
Még egy szereplője van a játéknak: a kisfiú. O hozza meg kétszer is a
hirt. hogy Godot úr ma nem jöhet. de holnap föltétLenül eljön. A mindnyájunkban élő tiszuüiitii gyermek megtestesífője Ő, vagy talán a bűn előtti emberiséqé, O az egyetlen biztositék Vladimir számára. hogy Godot létezik,
hogy érdemes várni rá. Omiatta jelenti ki egy helyen: ..A világ iszonyatos
zűrzavarában egyetlen tény világos: várjuk, hogy Godot meqérkezzék:"
Mit mondjunk erre Beckettnek? Mondjuk azt, hogy már megérkezett?
Hogy itt járt és mindmáig itt van közöttünk? Nem hinné el. Hiszen egy egész
estén át mindent [elsorakoztaiott, ami az ellenkezőjét bizonyítja. És a látszat
mindenképpen mellette szol. Ez éppen az "ember tragédiája", amit már Madách is annyira világosan látott.
Mint minden modern agnosztikus, Beckett is a rossz probLémájával kiiszködik, nem tud mit kezdeni a kárhozattat. mert istenfogalma megrekedt a
Kis Katekizmus jeherszakállú öreg bácsijánál. Ezekkel a személyes kételyekkel, személyesen kell megvivnia a maga harcát. Ami viszont általános érvénnyel kikezdhető. az művészi látás- és ábrázolásmódja. Az absztrakció
eretnekséq - mondja Congar - , de ezzel nyilván nem az emberi szellem legkimagas16bb tulajdonságát, az elvont gondolkodást, az elvont fogalmak megteremtésének képességét akarja elítélni. Csak felhivja a figyelmet az absztrakció óriási kisértesére. Aki folyton csak az erdőt nézi, könnyen szem elől téveszU az egyedi fát. Aki folyton csak emberiségben gondolkozik, könnyen
megfeledkezik az egye,s emberről. aki pedig a maga egyediségében sosem
o:tyan rossz,korlátolt és ellensz,enves, mint amilyennek az "emberiség"-ból
kiszűrt, absztrakt ember-fogalom látszik. Beckettnek is legnagyobb kisértése,
'hogy az "emberiség" sorsa rendíti meg, az "absztrakt ember" életének céltalanságát látja, ami mindenképpen bizonyos sterilitást kölcsönöz szemléletének, még akkor is, ha sokan lennének, a,kilk a maguk sorsa 'felől nézve így
vagy úgy átélik ezeket a nehézséqeket. S ezért van az, hogy művéből sok1oo1
több hűvös intellektualizmus ál'ad, mint valódi szetetet. Szeremi ugyanis mindig csak az egyes embert, a személyt lehet. Aki az "emberi<séget" szereti, a'/lr
nak érzése éppoly ezoterikus, mint maga a foga,lom, amire ez az érzés
irányul.
Ez a kísértés, az absztrakció kísértése, persze nemcsak Becketté. Jellemző
az egész korunkra. az egyre inkább intézményesülő emberi társadalomra.
Beckett döbbenetes vizióban rajzolja meg ennek az e/,személytelenedett, dehumanizálódott szemléletnek: kérképét. Közben azonban ő is magáévá teszi és
emiatt torzit valahol a mŰ1Jészi optikája. És ezért sugárzik művéből több intellektuális hidegség, mint igaz emberi melegség. Talán ha egyszer elérkezik:
oda, hogy Godot-ban ne a nagy igazságtevőt, hanem a minden gyermekét egyformán szerető atyát várja, az ,ő szíve sem lesz tele annyi kétsétfbeeséssel, és
nem látja többé oly kietlennek a világot.
.
Kazimir Károly, a Thália Színház eláadÚ1lának rendezője, bohócnak festette ki a szereplőket s ez ís az egyik lehetséges és jogos felfogás, hiszen
Beckett művében sok a tréfás, játékos, groteszk elem. Ennek köszönhető hogy
minden sötétsége ellenére nem inhumánus alkotás. Vladi11Úr és Estragon szerepében Keres Emil és Nagy Attila nyújtott a mű színvonalához méltó alakítást. Gosztonyi János és Inkey László Lucky-Pozzó párja féZelmetesés emlékezetes élménye az estének. Merész, de dicséretreméltó és láthatóan a kő-
z6nség által is honorált vállalkozás volt aThália Studió részéről Beckett világhírű darabjának színrehozatala. A fordítás Kolozsvári Grandpierre Emil
szép munkája. (Doromby Károly)

KÉPZOMÚV&sZET. A művészet kiskönyvtára sorozatban nemrégiben
Borsos Miklósról (szül, 1906-banl, a legkiemelkedőbb modern magyar szobrászok egyikéről jelent meg kis monográfía, László Gyula egyetemi tanár szövégével, A kJÍs !kötet mintegy 55 emlékezetes Borsos-mű reprodukcióját tartal-

mazza, ,képet adva a mester három és fél évtizedes rnunkásságáról,

elsősorban

lJI

azonban az 1957-es gyüjteményes Borsos-kíáltítás utáni aLkotói periódus fő-
műveíről. Örömmel látjuk viszont az illusz1;Tációlk kiözött Borsos gyönyOra női
fejeit ("Leányare", "Tihanyi leányka"), női aktjainak és akt-torz6lnak leg.
szebbjeit (így az 1957-es bazalttorzet és a "Vénusz születésé"t), mestení tér1'iképmásait és müvész-büszt jeit (Barcsay Jenő, Egry József, Szabó Lőrinc, "Tihanyi pásztor"), vörösréz-dosnborításaít (közöttük a győri evangélikus templomban lévő "Angyali híradás't-t), a "Sibylla Pamnonícá't-t és egyéb, a nonfiguratív törekvésekhez közelítő úja!bb munkáít, néhány plakett jét és egy-két
tusrajzát.
A művészet kiskönyvtára sorozat Jcépanyagánek terjedelme ~ jól tudjuk
~ kötött, és így okvetetlenkedés lenne "hiány-listát" benyújtanunk. Borsos kivételes formátumú, hatalmas művész, ~ bizonyosan el fog jönni az ideje, hogy
ez után a kis kötet után (amelyet csupán ízelítőnek tudunk tekinteni ...) életművéről behatóbb, gazdagabban illusztrált mű is napvilágot lásson. Abban
majd bizonyára benne lesz ragyogó érmeinek sora (Tersánszky-, Berda József-,
Pilinszky János-, Weöres Sándor- stb. pl akettek), rajzművészetének válogatott
darabjai, így a "Salome" (táncoló-bűvölő női lábatokal és Keresztelő Szent János Levágott fejével) vagy az "Énekek Éneke" (szépkeblű női torzóval. szőlő
fürttel, madárral); a szobrok közül a "Salaanis" és az 1964-es Kassák LajosPOI1tré (mínd Borsosnak, rnind az újabb magyar szobrászatnak ez a chefd'oeuvre-je), amely nagy jellemábrázoló képességgel ragadja meg annak a költőnek, festőnek és irodalmi organdzátornak karaJkteret, akd így jellemezte magát a közelmúltban: "Soha mást nem tettem, csak amit tenni. akartam, amit
tennem kellett. Tettei:més én egyek voltunk... Alkudozással soha nem bibelődtem, mondaní pedig az igazat mondtarn, vagy azt, amit legjobb trudomásom szerrintannak hittem." (Tiszatáj, 1965. évi 7. szám.) E művek - és még
számos más reprezentatív Borsos-alkotás ~ nincsenek benne a kis könyvben,
amelyet azonban így is - a maga szerénységében, szűkösségében ~ a Ioís mű
vészett könyvsorozat egyik legjobban sikerűlt kötetének tartunk

* * *
1962 márciusában, Kassák: Lajos 75. születésnapján a Kortál's címü folyóiratban fiatal költőtársa, Simon István köszöntötte a magyar avantgarde nagy
alakját; a szép cíkkoen többek között ezeket olvashattuk: "A nyugtalan, Örök!ké izzó szellem öreg magányosa Ő, aki az elmúlt ötven esztendő Európájának
forrongó művészetí izgalmát őrzd közöttünk, fiatalos szívvel és eltökéltséggel ...
Költészete, prózája és teremtő erejének szárnos mozzanata szellemi életünk
nagy értékű része... Megváltozik lassan Európa, más rájok zúdulnak a porondra, de amit Kassák elvégzett, mírrdíg' becsülni fogja az utókor". Ezek a "néhány év előtt leírt sorok jutottalk eszünkbe, amikor kezünkbe kerűlt a bázeld
Panderma kiadó mappája, benne Kassák tíz darab, 1920 körLui línóleum-metszetével, nonfiguratív képarehítektúrájával. A bibí lúofil kiáll~tású, korlátozott
péJldáalyszámban forgalombahozott kiadvány Kassák két - negyvenöt év előtti
~ elméleti írását is tartalmazza még (német fordításban), és a köl1:önek néhány,
ugyanezen időszakból való különlegesen tipografrizált költeményét. Kassák e
korszakáról egyébként- Hans Richter is megemlékezik Dada ~ Kunst und Antíkunst eímű nemrégiben megjelent rnűvében (Verlag DUlMont, Köln), a kéa>mellékletek között reprodukálva egy fél évszázad előtti Kassák-kompozíciót. A
bázeli és a kölni kiadvány is - több külföldi Kassák-JmáJlítás és a brüsszeli
Kassák-verskötet (Hommage a Lajos Kassák) mellett - annak elismerése, amlIlaIk tudomásulvétele, hogy - mégegyszer ídéeve Simon István szavait - "amit
Kassá!k elvégzett, míndíg becsülni fogja az utókor ..."

* * *
Az Akadémia Nyelv- és Irodailomtudományd Osztálya Közleméntleiaek
XXII. kötetében Ady képzőművészeti érdeklődése címmel érdekes tatN.1.lmánY
jelent meg Varga Józsefnek, a Nyugat-korszak kitűnő lw.taJt;ójálIlak tollából.
Varga József Ady cikkeire támas2Jkodva rámutat. hogy a századelő legnagyobb

magyar költője nem volt közömbös a Mpzőml1vészet kérdései iránt sem; küIönösen közel érezte magához Rodint, a Le Penseur alkotóját és Gauguínt, az
1mpress2Jiotn'izmus utál11d korszak nagy festöjét, de meleg sorokat szentelt Carrrere Verlairne-portréjálnalk és Olaüde Monet művészetének is, A magyar müvészek közül elsősorban R'ippl-Rónait és Kernstokot becsülte Ady (velük közelibarátságiban is volt), de jól ismerte és értékelte Gu1ácsyt, Cz6belt, Máxtffy
Odőnt s más kiváló művészeinket is, Képzőművészeti ízlésének kiformálódásában sokat köszönhetett földijének és barátjának: Bmöni GYŐl'gy'nek, aki tárla-tokról és művészekről nemegyszer beszámolt neki. "Meglepetésak Ady kép:'
zőművészetí tárgyú cikkei... A képzőművészetben is hallatlan biztosan és jó
ízléssel tájékozódott", - állapítja meg Varga József. Mindez így igaz. Szabadjon azonban megjegyeznünk, hogy a Puvis de Chavannes-Gauguín-Lautrec-Rodin utáni nemzedék (Rouault, Matisse, Picasso, a "Vadak", a kubisták)
törekvései már -sajnáJ1atos módon kiestek Ady érdeklődési köréból.
1905-ben festette meg Matísse a " Fény, nyugalom, gyönyör" című kornpozíoiót., Picasso 1907-ben az "Avignooli :k!isasszonyok"-at, Henri Rousseau ugyancfuiben az évben "A kígyóbüvölő"-t. Ady egyik 1909-es újságcikkében viszont
e2l1 olvassuk: "Páris megvénült ..., még művészileg se csiwil semmit". Igazságtalan szavak, amelyeket nem igazole az idő. Persze, a nagy művészeknek
saubjektívátásukból, En-központúságukból következő - nagy értetlenséget és
tévedései is érdekesek és becsesek .az utókor számára.

* * *
Duisburg nyugatnémetországi ipard nagyváros múzeumában, amely a századeleji nagy német szobrász: Wilhelm Lehmbruck (1881-1919) nevét viseli,
az 1965-ös év végén nagyszabású kiállítást rendeztek "Párizsi találkozások
1904-1914" címmel. A tárlaton az első világháború előtti ·évtized Párizsban
élt nagy újító rnűvészeinek (Matdsse, Modigliani, Brancusi, Deraim, Max Cyprien Jacob, Delaunay. Feininger, Dunoyer de Segonzac stb.), a nevezetes Dőme
kávéháza t látogató festő- és szebrász-körnek munkáí szerepeitek. A többszázoldalas, gazdagon. illusztrált katalógus reprodukeíói között három festmény
ál egy rajz szerepel Czóbel Bélától; közlík a magyar enester életraizét és F.
Ahlers-Hesterrnerm német festő és múzeumígazgató Czóbe1ról Irt sorart. Czóbélen Jcivm még három magyar nevet említ a szép kiadvány: Brummer Jó2Bef szobrászét (aki később Párizsban, majd New York-ban [elentős műkeres
kedó lett), Perlrott-Csaba Vilmosét és Berény Róbertét; ők mindhárman Matíssenövendékek voltak. További magyar Vonatkozása a duísburgí tárlatmak,
hogy kiállították és a katalógusban reprodukálták Johann von Tscharner
lembergi születésű festő Nagybánya című 1912-ben festett tájkéoét. (J. von
Tscharner Münchenben Hollósy Simon tanítványa volt, majd Nagybánván és
Felsőbányán is dolgozott. 1915-ben Svájcban telepedett le, svájci állampolgár
is lett; Zürichben halt meg 1946-iban.)
(D. L)
ZENEI JEGYZETEK (A Budapesti Kórus jubileumi diszh a n g ver S e nye.) Legutóbbi jegyzeWnkben a Budapesti Kórus fennálMsnak negyedszázados jubi1.eumáról számoltunk be. Az ünnepi hangversenysorozatok közül kiemelkedett a kórus díszhangversenye, melyen a kórus történetének legsikeresebb karTl(J{1yai, Adám Jenő, Ferencsik János és Forrai Miklós működtek közre. Hogya Budapesti Kórus elsősorban a magyar zene terjesztését és művészi színvonaIon valómé.gszólaltatását tartja feladatának, azt
a m'ÚSm' igazolta, hiszen Liszt, Bartók, Kodály és Szabó Ferenc egy-egy mű
vét adták elő. (S mily nagy kár, és milyen súlyos szervezési hiba vagy 'közömbösség, hogy nem telt ház előtt!) Adám Jenő Liszt XIII. zsoltárát szólaltatta
meg, s néha felidézte régebbi oratóTium-eU5adá.sainak emlékezetes sikerét. Elsősorban a mű romantikus izzását, s az érzelmek sodró erejét érzékeltette, lendil.lete azonban elakadt olykor, s a nagyszerű mű ezért néhol súlytalan, néhol unalmas volt. A szóló szerepet Szabó Miklós énekelte j6 diszpozici6ban.
itt-ott - a magasabb fekvésekben - lnzonytalanUil.
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,
Bartók Cantata profana című szerzeményét a Budapesti Kórus hivatott,
europaszerte elismert elődje, a Palestrina Kórus mutatta be a Filmharmóniai
Társaság hangversenyén, 1936. november 9-én, Dohnányi Ernő vezényletével.
(A szóló szerepeket az akkor fénykorában lévő Palló Imre és Rösler Endre
énekelték,) Érdekes elgondolkodni azon, hogya kÓr1Lskultúra és a modern zene
viszonylatában milyen nagy a fejlődés azóta. Ahogya Budapesti Kórus egyik
a bemutatón is' éneklő tagja elmondta, akkor egy teljes esztendeig készültek
a fellépésre, és szinte frázisonként tanulták az el/cépesztően nehéznek érzett
szerepet. S most természetes egyszerűséggel mint zeneianyanyelviiket szólaltatták meg Bartók szövegét. S ugyanilyen k1istálytisztán zengett Réti József
ihletett, szép szólója is. míg Faragó Andrámak sokkal inkább meg kellett
küzdenie a zenei matériával.
A díszhang'verseny ünnepi jellegét elsősorban az adta, hogy ekkor került
sor Kodály Zoltán legújabb művének, az A. O' Shuuoluiessi; Ödájara komponált kórusmünek hazai bemutatójára. Az Ödát Kodily az oxfordi Merton
College fennállásának 700. évfordulójára írta az ottani Kodály-kórus kérésére.
Úsbemutatójára 1964. május 31-én ke1iilt sor Angliában Heltay László vezényletével. (A magyarországi bemutatóra aszöveget Raics István fordította le.)
- .A kétségtelen romantikus alaphangulatú költeményt az tette ma is aktuálissá, hogy örök témáról, a fejlődés és mégújulás gondo/..atáról vall ihletett, szép
sorokban. Különösen szép az a gondolata, hogy a fejlődésnek még csak a kezdetén állunk, de már felzengett valahol a hajnali ének, s megindul a jobbak
küzdedlme:
A hűs fényű hajnalban állunk,
Mert a nap alig kelt föl még,
1'; hajnalra szüntelen vártunk:
Most felzengjük énekéti
Bár gúnyolnak földi nyelvek,
Az Úrtól megjön a jel!
Ime intés az emberi nemnek:
A korhadtnak pusztulni kell!
A kórusmű tanúsága szerint a költészetnek él'; a művészetnek
fejlődés élén kell haladnia, s elsőnek kell meghallania a megújulás

mindig a
jeIét. Van
valami különösen megható abban, hogy mindezt éppen Kodály Zoltán mondja
el, ismét. De ez természetes is. Hiszen az ő eszményei fölött sosem jár el az
idő, s az ő hitvallása mindig elő'ttünk fénylik. Ezért is maradtanitómesteTÜnk! Új művét, majd a személyesen is megjelenő szerzőt kimbbanó szeretettel és éljenzéssel fogadta a közönség.
Az ünnepihangversenv záró akkordjaként Szabó Ferenc Petőfi Sándor
költeményeire komponált friss hangvételíí, de közhelyektől sem ment Csatadala hangzott el. Megítélésünk szerint a szerzőnek talán jelentősebb művét
is lehetett volna erre az ünnepi alkalomra választani, mert a Csatadal inkább
az újromantikus iskola hatását mutatja, s nem árulkodik Szabó Ferenc zeneszerzői útjának leglényegesebb jellemzőiről. A siker inkább a 40 éves zeneszerzői jubileumát ünneplő művészt, mint 1nagát a művet köszöntötte. (A kórus is éppen itt talált legkevésbé magára. Elképesztő hangerővel szólt s így
elsilckadtak: a fino1nabb részletek.)
A műsor végén a közönség hatetmas ünneplésben részesítette a jubiláló
Budapesti KÓ1'ust, amely bizonnyal újabb maqaslatok: felé indul el ismét.
(F a r k a s F e r e n c' m i s é j é n e k e lő a d á s a.) Farkas Ferenc a népszerű, kitűnő komponista, a Zeneművészeti Főískola tanára december l5-én
ünnepelte hatvanadik születésrwpját. Az ünnepi hangversenyek hallatán mindenkiben felvetődhetett a kérdés: vajon helyesen gazdálkodunk-e a tehetségekkel és a meg lévő értékekkel. Mert Farkas Ferenc zenéjét sokkal erőtelje
sebben is lehetne propagálni a külföld felé, annál is inkább, mert például Hárfaconcertinoja Európa több nagy városában aratott emlékezetes süeert, Csinom Palkó című daljátékát Moszkvában is iinnepelték, Cantus Pannonicusa
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pedig az újabb magyar zeneirodalom egyik legértékesebb műve. Aző muveszete és annak fogadtatás,Q is igazolja annak a tételnelkaz igazságát, 'hogy a
kritika gyakran nem nézi szívesen azt a műuészt; aki teljes technikai tudás
vértezetében jelentkezik. Farkas Ferenc művein kétségkivül ,mindig meglátszik Respiqh.i iskolájának hatása, ugyanakkor azonban ő fogadta be elsők között az új zene eredményeit is. Ennek egyik bizonysá.ga miséje, mely választ
ad a'"ra a kérdésre is, miképpen egyeztethető össze a hagyomány 'az újjal.
Mert Farkas Ferenc úgy tudott újszerű misét komponálni, hogy annak egyes
tételeiben azért benne zeng a századok üzenete a gregorián korálist6la népzenén át a dodekafoniáig. S ahogy a Bazilikában hallgattuk a mise alkalmi,
de nagyszerű előadását, csak azt sajnáltuk, hogy nem állandó darabja egyetlen
egyházi kÓ1'usunknak sem. Megszólaltatása mindeneseh'e a hatvan éves mester méltó ünneplésének bizonyult.
(Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. úgy látszik, pusztában kiáltott szó marad a kmtikusok annyit hangoztatott figyelmeztetése: a film nem lefényképezett regény

vagy dráma. Önálló

művészet,

mely csak aikkor eleveníti meg az adaptált íro-

da1Jmi. alkotást, ha annak nem csupán cselekményessége jelenik meg a vásznon, hanem a belső összefüggéseknek, lelki rugóknak ís rmegtalálták képi megfelelőjét. Fokozottan érvényes ez a tétel akkor, ha .a forgatókönyv al.apjául lé-

lektani regény, olyan írásmű szolgáí, amelynek rninden eseménye úgyszólván
tÜlkövkép csupán, virtuáhs megnyilvánulása annak a folyamatnak, ami belül,
Eigy ember lelke rnélyén játszódik Bármilyen szöveg- és cselekrnényhű legyen
is ilyen esetben a rendezés, ha a történéseiknek csak egymásutánját s nem
a belső logikáját követi, óhatatlanul hamisít, hdszen csak a virtuális képet
ragadja meg, a puszta látszatot - ami nincs is. Sajnos, ebbe az annyiszor kárhoztatott hibába esett Hintsch György rendező, Németh László Iszony eímű
regényének rnegfflrnesítője is.
Maga a regény egy egyesszám első személyben írott óriásira méretezett
rnonológ voltaképpen; főhősnője, Kárász Nelli tesz benne vallomást szerencsétlen házasságáról. A, forrnai sajátosság eleve sok míndent meghatároz. Elsősorban a szubjektdvbtást, a szímte hangsúlyozottan alanyi nézőpontot. Az énkiözpont.úság 'kizár mándenféle tárgyílagosságot, hiszen minden történésnek,
kimondott szónak osak annyiban van értelme, amennyiben kötődmi tud ehhez
az érihez. Ez adja meg az események helyíértékét is, nem pedig reális drámai
súlyuk. Konkréten: egy haláleset például, bá~milyen tragikus legyen ds a család életében, aJkárIDilyenemberi részvétet kelt is egykJivüIállóban, annyi jelentőséggel bír csupán, amennyit az én érzelmi világa be tud fogadni. A vallomásból kerekedik ki a szereplők jehleme is, nem pedig valamí kevésbé részrehajló, külső szemlelő véleményéből. A főszereplő önnön jelleme is. Noha
saját alkatát Iegtöbbször a mások szav~V'al Igyekszík magyarázni, azrértmindig csak azok véleményét ddézi, akíknek ítéletével egyetért: Igy az önábrázolást egy jelentéktelen rnellékszereplövel, egy tiszteletessel, akiben ,;nemette
meg az embert a reverenda" végezteti ell legsommásabban : "Magának nínesenek 'bűnei, csak természete. Mimt ennek az erdőnek ..."
Az "Iszooy" Kárász Nellt regénye, és nem Takaró Sanyié,'a férjé és nem
Fáncsé, a falué. A kor- és környezetrajz, bármilyen reális legyen is, csupán
egyetlen lélek realitásának vetülete; valóságértéke annyi, amennyit a vallomás súlyában nyom. A történet valódi színtere egy női lélek ezernyi lablrintusa, 'működtető rugója pedig ugyanennek a léleíklne!k szinte természetelle. nes Iszonyodása mínden testi kapcsolattól. A regény már eimével is jelzi ezt
az alapadottságot, ami mondhatní kdzárólagossággal motíváíía, hogy Nelli
miéot olyan, amilyen. Az író, akiegylben orvos is, alkati határesetet rajzol az
orvosi diagnózis pontosságával, 'teháJt annak, aki művéhez nyúl, elsősorban
a "kór\képet" kell átvenníe és nem a "tüneteket".
Érzésünk szerínt a rendező mindenekelőtt ebben a pontoan.jhíbázott. Ez
.t tévedés azután magával vonta a tőbb!i.t. ElsősoI1ban a2t, hpgy a film lecsúszott a hangsúlyozott én-központíság vágányáról. Súlyos hiba ez" hiszen ilyetén
,:a többi. szereplő sem úgy mutatiko2lilk meg, alhogy Kárász NelU látja, hanem
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úgy, ahogy egy,. a ~ mögé bújt s a helyzettel egyébként ismerős S2lemély né7,lné Ikapc601atukat, vergődésüket. :Ena1ek a beállításnak ~ e 
az is, Ihogy a mono:lóg, a vallomás párbeszéddé oldódik, aminek soikJhelyütt R
feszü1Jtség látja !kárát.
Kárász Nelli mindenképpen devalválódik a filmen. Démonikus iszonya,
temlészJetéból faikadó szüzességvédelme 9Ilyhe undorrá szelídül a vászrron,
amiá'ltal elvész a lélektani ,.,eset" h!iJtelessége, rendkévülísége, Takaró sanyi :is.
ÍJnkább ügyetlen, mint visszataszító, nincs benne úgyszólván semmi abból !»
c:igá!nYlrodáSból, ami olyellenszenvessé teszi Nelili szemében. Magát az iÍSWnyodást is inlkább a naturalásta-beállítottságú jelenetek rnagyarázzák, nem pedig az alapállás, a lélek látásmódja.
Az "IszO!I1y" ennek ellenére sem rossz fiJim és aki nem olvasta a regényt,
o.1innak valószínűleg nincsenek lhiányérzetei: nem tudván a lélektani alappreblémáról, joggal híhetí, hogy az író két egymáshoz nemiIlő ember tragédiáját
ragadta meg. Ebben a szemlélebben az a logikai buktató zavarja csupán, hogy.
ha ez a szerencsétlen lány annyira nem állhatta férjét, mí a csudanak ment
aklkor hozzá feleségül? Hegyi Barnabás operatőr 'bravúrosan bánik a kamerávm, néhány felvétel-sora szinte festményszerűen szép kompozíció. Mimbha
mankóul akart volna szolgální a rendezőnek. mintha néhány sötét tónusú
keppel, színte didaiktikus hangsúlyozással akarta volna pótolni mindazt, ami-o
ről Híntsch megfeledkezett.
A színészek játéka - a felfogáson belül - kifogástalan. KálLai Ferenc,
KiSs Manyá, Bessenyei Ferenc, Páger Antal, Sulyok Mária és Kiss Ferenc tudásuk legjavát adták. Van azonban a filmnek egy roppant nagy nyeresége:
a föszereplő, Drahota Andrea. O az, aki túl a rendezésen, egyéni ráérzéssel az
adott kereteloben is hitelessé tudta tenni Kárász Nelli alakját. A fUmet tehát
érdemes megnézni, csak az író szándékával nem szabad összernórni.
(Bittei Lajosj

KATOLIKUS PAPNOK? Nyilván sokakat meg fog lepni ez a cím, de pon-

tosan ez szerepel Josefa Theresia Münch rendkívül érdekes, mondhatni izgalmas tanulmánya fölött, amelyet a nagytekintélyű Der Christliche Sonntag tett
közzé egyik legutóbbi számában. Maga az írás egyébként csak hozzászólás ahhoz a mind terjedelmerebb vitához, amely tőlünk nyugatra folyik arról a kérdésről, vajon pappá szentelhetők-e a nÖlk a katolíkus egyházban. Ugyanebben
a lapban már előzőleg behatóan foglalkozott IeW, Friederike Görres, a neves
kaJtolikus írónő azzal a zsinati beadvánnyal, amelynek aláírói a nők papi tisztséggel való felruházásat kérték. A beadványt ugyanis a zürichi InteníemíriasVerlag Wir schweigen nicht liinger (Nem hallgatunk tovább) címmel röpirat
formájában is nyilvánosságra hozta. Ida Frlederike Görres elutasítóan bírálta
a felvetett gondolatot, azt azonban az' aláírók érdemének tudta be, hogy komoly érveket felsorakóztató kérvényükkel az illetékes egyházi. tekintélyhez
fordultak, távol áll tehát tőlük minden olyan feltevés, mintha az egyházon
kívül törekedhetnének papi hivatalra.
Nem kétséges, állapítja meg Josefa Theresia Műnch is, hogy a nők papságának eszméje egészen a legutóbbi idókig fel sem merült akatolimus egyházban. l!:r1!hető, hogy általában heves ellenállásba is ütközik, Szerinte azonI~ e problérnát pusztán a tetszés vagy nern-tetszés alapján nem dönthetjük
el. Ha ugyanis világosan kimutatható, hogy a nők kizárása a papságból Isten
akarata, tehát isteni törvény, aklkor az egyháznak nincs hatalmában változtatní rajta, de ha csupán egyiházirendelk~l, tehát egyházi törvényről van
szó, alkkoraz egyház, !ha az illetékes tekintély helyesnek ítéli, eleget tehet a .
nők kérésének. Mindenekelőtt tehát azt kell eldönteni, vajon iSteni törvény
tatja-e a nők pappá Bzente'tését, ha pedig nincs ilyen törvény, akkor azt kell
fontolóra venni, vajOn a nők természeti adottságaiknál fogva alkalmasak-e a
papi szolgálatra.

Josefa Theresia Münch szerínt sem a jelenleg érvényben lévő egyházi törvénykönyvben, sem annak foI'lr'ásaiban nem találnatunk semmiféle alapot annak
kiIoondására,bogy pozitív isteni törvény zárja ki a nÖlket a papi hívatalból.,
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BzzeI szemben biztos. tudomásunk van arról, hogy a korai egyházban női díá-:
lIonusok miíködtek, a.ki.ket a. püspök. kézrátétellel és a Szentlélek segítségül
hivásával ezentelt fel diákonUssá. A diákonusi, azaz SzeJ.1papi fokooat rnínd'
a 949. kánon, mínd az egyházról szólő új konstitucié értelmében nagyobb egybázi rend, mi több a 108. kánon 3. szakasza kifejezet1Jen isteni jogú alapításnak nyilvánítja. Ésszerűen következík ebből - ál1ftja Münch -, hogy a női
diákonátus is isteni jogú alapítás, és hogy a nők egyszer már ott álltak a
hierarc!hia alsó .lépcsőjén. Nem látni be tehát, hogy míért ne 'engedhetné napjainkban az egyiház egy lépcsővel felje'tlb lépni, vagyis az á:ldozópapság fokára
jutni a nőket, amiJkor már vannak köztük, akik lkirt;űDŐeredrrnénnyel végezték'
el a hittudományi tanulmányokat s emellett még alkalmasnak is bizonyultak
az egyházi szelgálatra. Sokkal. kényesebb volna ennél az a kérdés - véli Münch
-, hogy jogában állt-e az egyháznak annakidején megszüntetní a női diákonátust?
Josefa 'I1heresia Münoh nézete és meggyőződése az, hogy nem isteni törvény, hanem csupán egyházi rendelkezés gátolja meg a nők áldozópappá való
ssentelését. Tisztában van azzal - úgymond -, hogy az egyrházjogot nem szabad elszigetelten szemlélní, annál kevésbé szabad, mert az egyházjog nem az
elején, hanem a végén áll a teológiaí vizsgálódásoknak. amelyeknek szükséghez képest az eredményeit rögzíti. Az általa képviselt álláspontot alátámasztják szerínte Krisztus szavai is, aki a feltámadás után a sírnál megjelent nők-,
nek parancsolta meg, hogy vigyék el az örömhírt a tanítványoknak. Az a
mondás, hogy a nők "hallgassanak" az egyházban, nem Krisztustól származik,
banem Szent Pál apostoltól, aki itt a gyülekezeti megbeszélésekre gondolt.
Tény, hogy Krísztus a tizenkét apostol közé egyetlenegy nőt sem választott,
még anyját, Máriát sem. Ez azonban a kor felfogásával magyarázható, amely
a nőt alacsonyabb rendűnek tartotta a férfinél. Nem találunk azonban az'
apostolok között egyetlenegy pogányt sem, még kevésbé színes bőrűt. Ma viszont a püspökök zöme nemcsak hogy nem zsidó, rnint az első apostolok,· hanem·
szép számmal vannak közöttük szanesek is, ami valamikor színte elképzelhetetlen volt. Gyökeresen megváltozott tehát a helyzet. Miért ne változhatna
meg a másik szempontból is? Miért ne végezhetnének' papi feladatot azok 8;
Illők, akik erre hivatást éreznek, és akiket erre a hivatalos fórum alkalmasnak
:hél?
Tanulmányának második -részében Josefa Theresia Münch amellett érvel,
hogy a nők is meg tudnának felelni azoknak a követelményeknek, amelyeket
az egyház az áldozópapok irányában emel, El kell utasítani szerínte azt az'
ellenvetést, hogy Krisztusnak mint főpapnak munkájában nem osztozhat nő;
Az igaz - úgymond -, hogy Krisztust sem mint főpapot, sem mint áldozatot
IDEm fogadta volna el a zsidó nép, ha nem lett volna férfi. Ezt is azonban
azza] magyarázhatjuk, hogy annak a kornak a felfogása nem tekintette a nőt
leljes értékűnek. Mutatja ezt az is, hogy az ószövetségi törvények értelmében
'J;stEmnek tetsző áldozatként csak hJimnemű állatot lehetett feláldozni. A apostoloknak és tanítványoknak csak nehézséget okozott volna, ha a Messíás, akit
ISk Istenbárányának neveztek, nem férfi, hanem nő. Ma már azonban - vélí
MÖiIlClh -, amikor a nők egyenjogúságát úgy<szólván az egész világon elismerik, nem lenne hívő embenhez méltó, ha úgy gondolna, hogy a második isteni
személy Illem testesülhetett volna meg nő alakjában is. így csak az vé1ekedlhet,
<Mti a nőt "félresikerült" embernek tartja, ez azorsban sértés a teremtő Istenre'
'iB.

Ami most már azt a kérdést illeti, hogy nő képviselheti-e Krisztust, a
mvatkoZilk arra a számtalan esetre, amikor KriSZJtus munkáját ·nő foly1atta és folytatja. így például akkor, amikor a szentségeloet nemcsak felveszi
ihanern ki js szolgáltaeia, Ezzel a cselekedetével nemcsak hogy nem árt ~,
agy'háznak, de egyenesen használ. A házassá,glnál például, ahol a pap csak 85Z-'
szi.sztál, a szentséget maguk a felek szolgáltatják ki, telhát a nő is. A 'keresztség is érvényes, ha szükség esetén, például halálveszélyben, vagy a mísszíókban IllÓ szolgáltatja iki, feltéve, hogy megtartja az előfrásolkat. Az őskeresztény
egylházban amikor a híveket megáldoztatték. színtén Krisztust képviselték és
S3eI"ZŐ
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Ő rnunkáját folytat ták.
előfordult, hogy ahol nem

A legutóbbi időkben a koncentrációs táborokbasrds
volt pap, a nők áldoztatták meg a többieket. Tudjuk azt is, hogy nemrégiben néhány Kolumbiában és Braziliában működő női
szerzetesrend tagjainak megadták a jogot az oltáriszentség kiosztására. A westminsteri bíboros-érsek hivatalosan megbízott egyes nőket - vagyis "CS!llonica
missiót" adott nekik, amit egyébként csak papok szoktak megkapni -'-,hogy
a Hyde-paríkban szent'beszédet tartva hirdessék az evangélíumot. Nincs igazuk
te!h.át azoknak - hangoztatja a szerző -, akik kétségbe vonják a nő alkalmas"
ságát arra, hogy mint felszentelt pap rnűködjék az oltárnál, a szószéken, vagy
a gyóntatószékben. Az ellenoldal előszeretettel érvel azzal, hogya nők könnyen
megsértik a titoktartást. Aim éppen a gyakorlati élet cáfolja meg ezt. Ha
ugyanis mínt tanárok, tisztviselők, képviselők, .követek, míníszterek, polgármesterek és orvosok dolgoznak., akkor is kötelező rájuk a titoktartás, s ennek
a kötelezettségüknek éppúgy megfelelnek, mínt a férfiak.
Sajnos - fejezi be Josefa'Dheresia Münch - , a nők ma még csak mint
nővérek, betegápolók és oktatók dolgoznak az Úr szőlőjében, amellett, hogy
gondozzák a templomokat, díszítik az oltárokat és igyekeznek megkönyítem a
lelkipásztorkodó papság dolgát'. De nagyon szeretnék, és ezért imádkoznak
szüntelenül, hogy ha majd elérkezik az ideje ennek, mint papi hatalommal
felruházott szőlömunkások is beállhassanak a sorba. Ez volt a vágya Sziénai
Szent Katalinnak és Lisieuxi Szent Teréznek is.
A vita még javában folyik. Erdeklődéssel várjuk a férfi-teológusok megszólalását, (Joonelli Béda)
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LE CORBUSIER ÚTKERESÉSE A JÖVO ÉPÍTÉSZETE FELE. "Ne tévesszük. meg magunkat. Csak figyelmesen körül kell tekintenünk, s máris
láthatjuk, hogy még rnindig a tegnap városaiban, máshol pedig a jövendő
településeinek karikatúráiban élünk: Le Corbusier még távolról sem túlhaladott: az elhunyt és művészete még mindig messze előttünk jár" - ezzel az
állítással fejeződik be a Témoígnage Chrétien Le Corbuster emlékére szentelt
számában Jean Guichard-Meili írása. S valóban: a megnövekedett életritmus,
a gombamódra szaporodó nagyvárosi települések s általában a gépi civilizálódás fejlődese olyan nagy feladat elé állította korunk építészei t, hogy azokat
míndrnáig nem sikerült megnyugtató módon megoldantok. Le Corbusiernek
pedig talán éppen az a legnagyobb érdeme, hogy megtette az első lépéseket
az új irányában és épületeivel a jövő építőművészetének első jeleit emelte.
"Útkeresésem, és érzelmeim az élet legfőbb értéke felé törekszenek, a költészet felé" - mondotta egyszer Le Corbusier, s ezzel a nyilatkozatával adta
életműve kutatójának ae legjobb vezérfonala t. "A költészet az ember szívének
.tmmanens kincse - mondotta egy másik alkalommal s ezért tud maradéktalanul behatolni a természet gazdagságába. Vízuális ember vagyok, aki kezével és szemével dolgozik, akit plasztikus, állandóan változásban és mozgásban
lévő természet köt le." A folyton alakuló, változó, fejlődő világ rögzítése, harmonikus épületekbe tömörítése emelte módszerét igazán korszerűvé, de éppen
költői látomásai tették botránykővé is. Az építőművészetről adott játékos,
sokszor paradox, de mindíg mélyen igaz meghatározásai is a problémák költői
-érzékeléséről és megoldási kísérleteiről vallanak. (Az építészet szerinte "a
formák helyes és nagyszerű játéka a fényben". Máskor így határozta meg:
"érzékelhető matematika". És még egy meghatározás: "nincs mit látnunk a
stílusokban".)
Le Corbuster valóban nem szokványos módon tanulta meg, ismerte meg
az építőművészet különböző stílusait. Nem dolgozott ki aprólékosan homlokzatot, nem volt gondja az ornamentikára. Apja óra-számlapokat zománcozott,
s ő 13 éves korában a zománcozott órákon kezdte tanulni a vésés mesterségét, Első horizontját hamar bejárta, tehetsége gyorsan bontakozott ki. Tizennyolc esztendős korában építette első villáját. Érezte azonban, hogy fejlődnie.
kell. Tarisznyával a hátán beutazta egész Európát, kezében vázlattömbje. s
ezen az úton közvétlenül egyesült az építőművészet és általában az európai
.rnűvészet múltjával, Később az újító, a vasbetont elsőnek alkalmazó Perret
.58

tanítványa, az állványokon és a párizsi Notre Dame rejtett zugaiban tökéletesíti tudását. Itt néha egész délutánokat tölt el.
A huszas évektől kezdve (ez u' L'Esprit nouveau korszaka) Le Corbuster
már kialakította meggyőződését. Olyan újszerűek és szokatlanok voltak ezek,
hogy első pillanatban megértjük a közvélemény. a szaktudomány és a hivatalos fórumok dühödt és gúnyos támadásait. Le Corbusier a támadások kereszttüzében egyre arra a kérdésre kereste a választ: hogyan vezessük boldogságra
az embert a huszadik század gépi civilizációjában, .s hogyan emeljük ki a meglévő rendetlenségből? Ez a rendetlenség minden modern nagyvárosban ott kísért, szűk utcákkal, őrjítő forgalommal, ötletszerű építkezésekkel. márgezett
levegővel, szűrt fénnyel és irgalmatlanul kiirtott zöld tereivel. Ezzel szemben
dolgozta ki Le Corbusier az urbanizáció eszményét, mely az összes problémák
ésszerű megoldását kísérli meg, A lakóknak három jót ajándékoz: napot, teret
és növényeket. Ehhez arra van szükség, hogya függőlegesen épített épületeket vízszintes irányban képezzék tovább, az alaptalaj t pedig pillérek alkalmazásával szabadítsák fel. Le Corbusier terveiben a gyalogos- és gépjármű-köz
lekedést élesen elválasztja. Épületeinek alapanyaga a beton, a homlokzatokat
üvegtáblák alkotják, a fényt pedig fényellenzők mérsékli k. Az egységesítés
és a széria-gyártás szabályszerű velejárója ezeknek az épületeknek. (Ez nyilván költségeit is lényegesen csökkenti majd.)
E szerint a rendszer szerint épültek a marseillei .Lakóegységek", s később
ugyanezek Nantes-Rézében. Le Corbusier életművének talán ezek a legnagyobb jelentőségű befejezett alkotásai, hiszen megkezdett épületeinek jórészét (az Egyesült Nemzetek palotája Genfben 1927" Alger urbanizációs terve
1929-ből, valamint Anver, Nemours, Stockholm, Barcelona, Saint-Dié, La Rochelle ilyen irányú tervei) elsősorban ellenfeleinek acsarkodásai és intrikái
miatt nem tudta befejezni. Legnagyobb művei azonban azt [elzík, hogy az
építészetben valóban új korszakot jelentett működése. Elég megemlíteni a
Rio de Janeiro-i közoktatásügyi minisztéríurhot.va Berlinben és Franciaországban épített lakóegységeket, a híres ronchampi kápolnát, a La Tourette-i
kolostort, a "korlátlanul növelhető" négyszögspirál múzeumokat Tokióban és
másutt. Nézetei- melyeket írásban is nagy erővel és szuggesztívitással fejtett
ki - megtermékenyítették utódainak gondolatvilágát, sőt a fiatal avantgardista építészek még meglepőbb és megfontolandöbb tervekkel jelentkeznek.
(A magyar sajtóban is épp a legutóbbi hónapokban széleskörű eszmecsere folyt
a Zalótay-féle szalagház-koncepcióval kapcsolatban.)
Ugyanebben a számban találjuk Fr. M. P. Boulais cikkét is, melynek Címe
"Le Corbusier avagy a szeritség iránti érzék", Az írás bevezetésében a teológus Couturier Le Corbusierről mondott szavait idézi: "ő az Élő Építész, akiben
a legilletékesebb és leghatalmasabb vallásos érzés lobog századunkban." Ezt
a meggyőződéset a nagy építőművész két alkotása sugallta: a Notre-Dame du
Haut kápolna Ronchampban és a dominikánus kolostor La Touretteben, Lyon
mellett. Ezeknek a monumentális épületeknek az a titka, hogy építőjük felfedezte és megalkotta a végtelenbe nyíló dinamikus tér fogalmát. "A szenvedély a kövekből is drámát teremthet" - mondta egyszer Le Corbusier, s ezek
az építményei talán éppen azért olyan hatalmasak és újszerűele. mert drámai
dinamizmusuk nagy távlatokat nyit; érződik bennük a dolgok élése, műkö
dése és beszélövé válása. Le Corbusier szerint ugyanis ember és természet
között is húzódik egy hatalmas tengely, de ott érzékelhetjük azt az ember és
az egész világegyetem között is. "Ez a tengely - mondja - mélyen húzódik
meg természetünkben. Ez köti össze a fizika valamennyi törvényszerűségét,
ez vezet annak feltételezéséhez, hogy egyetlen irányító akarat van,"
Valahogy ezt a jelképes tengelyt érzékelhetjük Le Corbusier valamennyi
alkotásában, melyben az ember önmagára ismerhet a "türelmes, durva, de
nem álnok és nem elegáns" beton képében, mely egyszersmind "mozgalmas,
azonnal érzéklő és alapjában finom". Ez a költői és ernberközpontú ihlet a
magyarázata, hogy Le· Corbusier rögtön fellépése kor szakított az elöregedett
neostílusokkal. Ezek szerinte hazugságot szülnek a beton és a civilizáció .korában. Hiszen régen az anyagok határozták meg a formát, és a funkciót a
belső térre helyezték az építészek. Le Corbusier szerint viszont a "fénybe
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gyQjtött mértékek tudatos és nagyszerű alakzatát" kell megvalósítani, újra
kell éleszteni a falakat, s a pillérek alkalmazásával el kell érni a tér egyesülél5ét. A beton és az üveg, az acél lehetőséget nyújtanak a költészet sugalltaformák megteremtésére, olyan szellem kifejtésére, amely fel is tudja fedezni
ezeket. Az épület külső formája - paradox módon -'- a belső kifejezésévé
Válik, mert ez a belső maga az ember, egyéni és társadalmi helyzetével, napjának huszonnégy órájával. nappal, térrel, s azzal a növényzettel, amelynek
illatát belélegzí. Le Corbuster elképzeléseinek éppen ez az emberközpontúság
adta meg a szépségét és igazságát. S ezért is érezni némelyik - kivált vallásos
jellegű alkotásában olyan [elképíséget, mely a legegzaktabb művészetben
fejeződhet ki csupán.
Az 1955-ben épült ronchampi kápolna például "bárka": jel és lakás. Egy
domb tetején áll, és első pillanatban azt a benyomást kelti a szemlélőben,
hogy földlökés okozta gyűrődés. A falak ferdén válnak el egymástól, és rákpáncélra emlékeztető betonhéiat tartanak. Minden a magasba lendül, s a négy
égtáj visszhangzik bennük. A belsőben patakzó fény - zseniális matematikával alkalmazva - "a kif-ejezhetetlen teret" hozza létre. Szinte minden megéled, minden Mária körül buzgólkodik, s áhítattal fordul az oltár és a keresz:
felé, ami "a másik dombon történt legnagyobb tragédiát, a valaha megtörtént
legkegyetlenebb drámát tanúsítja". (Ahhoz, hogy egy keresztet feltegyen, Le
Corbusiernek szüksége volt a kereszt jelentésének kifejtésére is!) Az épület
elérte célját, és rendeltetését. Ennek a kápolnának valóban az Ige és a Misszíó
hirdetése a középpontí gondolata, s a hangvilla szárainak módjára egyező
külső és belső magával sodorja az ima lendületét. S ez itt az élet.
A La Tourettei kolostor 1960-ból való. Olyan, mint a "váza", melynek
belsejében történik a lényeg: ott játszódik le Isten szolgálata a szeretet és a
béke jegyében. Mint ahogy Le Corbusier mondotta műve befejezése után:
"Nyolc esztendős munkám összefoglalása ez a .váza', Örömmel látom kifejIődni benne a legmagasztosabb dolgokat. Feladatom a ma emberének elszállásolása volt, itt a szerzeteseké. Megkíséreltem azt adni nekik, amire a ma emberének a legnagyobb szüksége van: csendet és békét. A szerzetesek ebben a
csendben hódolnak Istennek. Ez a nyers betonból épült kolostor a szerétet
műve. Nem beszél, a belsejében történik a lényeg".
Mint Ronchampban, itt is a fekvés és a funkció alkot egységet. Itt többszörös formában, hiszen a belső funkció határozta meg a tervet. A kolostor
megőrzi a hagyományos négyszögletes formát. A terület lejtős, ezért alapja.
fentről húzódik lefelé, színte a látóhatár alkotta' tálra építve. Az egész nyugatkeleti irányát a templom tetejének ferdéje folytatja. A belső titkát tehát a
magasból lehet megismerni. A templom hatalmas falát látva, első pillanatban
megütközik a szemlélő, Úgy mondják, azért épült így, hogya templom bensőségességét biztosítsa, akárcsak a kolostorét, hiszen a bensőségesség csakis
szeparációval valósítható meg. A templom tehát olyan durván készült betonváz, melynek élete belül folyik. "Építek számukra egy templomot - írta Le
Corbuster - és ennek a templomnak a számomra is megvan az értelme:" Az
oltár a megvilágított tömeg középpontjába kerül, így válik a liturgikus cselekmény középpontja az épület középpontjává is. Hasonló. vázlatosan megmaradt terve Le Corbusiernek a Firminy-vert-i plébániatemplom. Itt is a tömeget fénnyel kelti életre, s talán ez az épülete fejezte volna ki legtökéletesebben azt a gondolatot, hogy az emberek hajléka Isten hajléka is.
uA szentség, és a világ megszentelése egyénekhez kötött - mondotta egy
ízben Le Corbusier -, a harmóníát kereső embernek azonban vaI;l érzéke a
saent iránt." S talán ez az idézet jellemzi legtökéletesebben századunk egvík
legnagyobb egyéniségének életművét és életcélját. (Ferencz László)

AZ EGYETEMI HALLGATOK ÉS A SZEXUALIS KÉRDÉS. A modern
társadalmak erotizált légkörében egyre súlyosabb probléma a nemek közötti
viszony egészséges alakulása. Méltán figyelhetünk fel tehát az egyetemi hallgatók nemzetközi uniójának lapjában megjelent beszámolóra. amelyet a Pax
Romana folyóiratának múlt évi negyedik száma nyomán ismertetünk. A Pcz:

Romana, mint tudjuk, egyfelől a katolikus értelmiségiek, másfelől a katolikus
-egyetemí és' főiskolai hallgatók országos szervezetelnek nemzetközi szövetsége.
A flúk és a lányok kapcsolatában a szokások országról-országra változnak.
A hagyományokat tisztelő társadalmakban, például a Közelkeleten vagy Azsia
és Latin-Amerika egyes részein, az erkölcsi kódex ma is szígorú és gyakorlatilag nincs koedukáció. Másutt azonban, ahol a vallásos ihletésű etikai szabályok ereje meggyengült, egészen szélsőséges lazaságokat is tapasztalunk.
A brit egyetemi hallgatók szövetségének tanácsa például a swanseai összejöveteién határozatot fogadott el, amelyben egyenesen visszautasteja az
egyetemnek azt a jogát, hogy beleszóljon erkölcsi kérdésekbe. Az újzélandi
-díákszővetség legutóbbi kongresszusán kívánatosnak mondták, hogy újságjaik
írjanak a fogamzásgátlás módszereiről és a nemibetegségek megelőzéséről, az
egyetemi székhelyeken pedig rendezzenek be ilyen irányú orvosi központokat.
Altalában kifogásolják az egyetemi hallgatók a diákotthonok fegyelmet,
főleg az Egyesült Allamokban, Kanadában és bizonyos mértékig Angliában.
Ez a fegyelem - úgymond - lelki és anyagi akadályokat gördít az elé li.
-szexuálís élet elé, amit a húsz év körüli fiatalok zöme ma már természetesnek
tekint. Hozzáteszik, hogy szeríntük is a korai házasság jelentené a legjobb
megoldást, a helyzet azonban többnyire az, hogy még az egyedül álló személynek is éppen elég nehéz befejeznie tanulmányait, nemhogy kettőnek, hát még
.ha gyermek is születík a házasságból. Ráadásul csaknem minden országban
lakásszűkében is vannak a házas diákok. Mutatja, hogy az új házasok 600/ 0-a
.apósánál, anyósánál él. Hiányzik továbbá a komoly jövedelem is.
Az angliai Newcastle egyeteme némrégiben tervbe vette, hogy két magánházat átalakít diák-Iakásokká. Az erre vonatkozó előterjesztés arra hivatkozott, hogy a diákok közt "a tisztátalanság, az erkölcstelenség és az élet
koraérett megtapasztalása" állapítható meg. A chicagói egyetem a diákság
nyomására törölte azt a leányokra vonatkozó tanulmányi feltételt, hogy külön
diákotthonokban kötelesek élni. A Harvard egyetemen viszont a dékán éppen
.amellett szállt síkra, hogy az előző nemzedékekre érvényes szabályokat helyezzék újból hatályba, Kijelentette, hogy az egyetem nem tűrheti a korlátlan
szabadságot. "Azon a véleményen vagyok - emelte ki a dékán -, hogy az
-elöző nemzedékek tapasztalatát, amelyet erkölcsi kódex formájában hagytak
reánk, határozottan és habozás nélkül tudtára kellene adnunk a mi fiatal
nemsedékünknek."
J. K. Galbreith, a Harvard egyetem neves közgazdásza szóvátette, hogy
növekszik az egyetemek szülőhelyettesi szerepének visszaszorítására irányuló
törekvés. Szerinte azonban ez a szülőí szerep nem is kényszerítő szükségszerű
'ség és nem is kellene arra törekedni, hogy megvédjék az egyént a saját szenvedélveinek vagy tapintatlanságának következményeitől.A leedsl egyetemi lelkészek egyöntetűen akként nyilatkoztak, hogy csupán fegyelmi megszígorítá'sokkal lehetetlen emelni az erkölcsi színvonalat. Egy New Haveriben kiadott
diákmagazin is amellett érvelt, hogya' szabályok egyszerűen csak akadályokat
jelentenek és az egyetemi hallgatók rendszeresen kibújnak alóluk.
A mai világ jó részében - folytatja a nemzetközi beszámoló -, de különösen Nyugateurópában és az Egyesült Allamokban, a szexuális elemet csömöríg rákényszerítik az ernberekre. A film, a revük, a televízió, plakátok,
újságok és a könyvek, a "tudományos" művek éppúgy, rnínt a fércmunkák,
-oly mértékben hevítik fel a nemiséget, amilyenre nem volt még példa a modern korban. Paul Cowan. a Harvard Crimson volt szerkesztője, jelenleg a
chicagói egyetem tanára, attól tart, hogya nemi kapcsolatokat maholnap már
öncélúaknak, a nőket pedig e célt szolgáló tárgyaknak fogják tekinteni. Sarah
Blading asszony, a Wassar College elnöke. sajnálatosnak mondja, hogy immár
.sok hagyományosan konzervatív iskolában is tanúi lehetünk a fegyelem hall.gatólagos meglazításának és annak. hogy minden felelősséget a szülőkre hárítanak.
Geof] Bolton, a monashi egyetem előadója azt fejtegeti az ausztráliai egyetemi hallgatók lapjában, hogya nemi kapcsolatnak rníndkét fél számára
-egyenlő jogokat kell biztosítania. Ha ezt "stikában", vagy piszkos környezetben
,;gyakorolják, azzal a kockázattal jál', hogy az egyik vagy mindkét félben -

és ez a fél leggyakrabban a fiatal leány - az utálat, sőt a gyűlölet érzését
vonja magával. Ezért van az, hogy. ma is a házasság a legjobban ajánlható
intézmény aszexuális kapcsolatok lebonyolítására. A társadalomnak is ezt kell
előnyben részesíteníe, körülbelül ugyanabból az okból, amiért eltávolítja a
közutakr6l az engedély nélkül hajtó gépkocsivezetőket. A tudatlanságból, a
kíváncsiságból, a Iázadásból, a hiúságból, vagy csak a személyíség kidomborításának egyszerű vágyából születö nemi kisérlétezés egyformán súlyos veszélyekkel jár.
A múlt évben egy kanadai egyházi férfi az ontariói egyetemen a házasság
előtti szüzesség érdekében emelt szót. A diákok nagy része nem osztotta állásfoglalását. Az előadó azonban olyan kérdést érintett, amely mégis nyugtalanságot váltott ki. "Ha önök - úgymond - megérkeznének egy országba, ahol
az emberek összejönnek megnézni, amint egy terítőt lassan lehúzunk egy tányérról, hogy abban a pillanatban, amikor a világosság kialszik, teljesen feltárják, s a tányéron egy sertéskaraj van - akkor önök bizonyára azt a következtetést vonnák le, hogy valami baj van ezeknek az embereknek az étvágyával." Valami zavar van tehát azoknak az embereknek a szexuális vágya
körül is, akik "striptease" látványosságon vesznek részt. Shuhus Sa'id, a malézíai egyetemi hallgatók szövetségének .volt elnöke, bizonyos ideig a .comellí
egyetemen folytatott tanulmányokat az Egyesült Allamokban. A "sex"-ről
szólva megállapítja, hogy az a legkomolyabb bázisa az amerikai közgazdaságnak. Nem csupán a reklámipart és a nemiséget árasztó "banális, ízetlen, automatizált" hollywoodi produkciót idézi erre. Utal arra a materializmusra is,
amely az anyagi élvezeteket teszi meg .Jstenükké", ideértve a "kommercializált" nőt és a tivornyát,
Az indiai Osmania egyetem újságíró tagozatának a múlt évben végrehajtott vizsgálódása során az egyetlim 5637 hallgatója közül, ami csaknem
20%-a az összlétszámnak. a megkérdezettek 71%~a előnyben részesítette a
szülők által kitervelt házasságokat, szemben a szerelmi házasságokkal, 670/ o-a
pedig fontosnak mondta a családtervezést. A leedsi egyetem Union News című
lapja nemrégiben több egyetemi hallgató véleményét közölte a szüzességről.
A. R. White, aki. a szüzesség mellett szállt síkra, arra hivatkozott, hogy a nemi
kapcsolat éppúgy lelki és érzelmi, mint ahogy fizikai is, még akkor is, ha
sokan nem látnak benne mást, mint az önző gyönyörűség egy formáját. Szerinte az átmeneti kapcsolatok csak érzelmi pusztulást idézhetnek elő, különösen az asszonyoknál. Vele ellentétben John Evans úgy vélte, hogy a nő változott társadalmi helyzete nyomán a szüzesség nem kérdés többé. Ez a leedsí
egyetemi hallgató jobb szexuális nevelést ajánl, amely felölelné a fogamzásgátló módszerekre vonatkozó tájékoztatást is, hogy csökkentsék a házasságon
kívül született gyermekek és a terhességmegszakítások számát. A melbournei
egyetem diákjai újságjuk, a Farrago útján rendeztek ankétot, A szülőí knél
élő egyetemi hallgatók fele és a nem otthon élőknek kétharmada helyesli eszerint a házasság előtti nemi kapcsolatokat. Az a fogamzásgátló módszerekről
szóló cikk, amelyet egy újzélandi orvos írt a Victoria egyetem Salient című
lapjában, erős vísszhangot keltett. A hallgatók nagy része úgy nyilatkozott,
hogy a tájékoztatás hasznos volt, mivel Újzélandban növekszik a házasságon
kívül született gyermekek száma. Sok hallgató azonban ellenvetést hangoztatott, még pedig vallásos megfontolásokból. Ezek azon a nézeten voltak, hogy
a fogamzásgátló módszerek ismeretét erkölcsi oktatással kell összekapcsolni.
A beszámolóhoz a Pax Romana folyóiratában Michael Novak fűz figyelemre méltó fejtegetést. Novak Az új nemzedék és A nyílt egyház című könyvek szerzője, Nemrégiben a Christian Century hetilap társszerkesztőjévé nevezték ki, de szerkesztője az Experience of Marriaqe című szemlének is. Tényként állapítja meg, hogy. a fiatalok az egyetemeken világszerte határozott kérdéseket vetnek fel a nemi életről. Él bennük az erény és a becsületesség tisztelete, tudni akarják tehát, vajon miért rosszak a házasság előtti nemi kapcsolatok? Ezek a fiatalok általában nincsenek megelégedve azoknak a hittudósoknak az érveivel, akik azt állitják, hogya nemi kapcsolatok természettől
fogva és elválaszthatatlanul hozzá vannak kötve a gyermeknemzéshez. Am
éppen azoknak - írjlt Novak -, akik azt állftják, hogyanemiségnek a há62

zasságon belül megvan a maga önállósága, kötelességük lenne erősíteni azokat
az erkölcsi elveket, amelyek kiküszöbölik a paráznaságot. A paráznaság rossz,
nem azért, mert csunya és visszataszító, hanern azért, mert az a férfi és az a
nő, aki átadja magát neki, nem él összhangban azzal a jelképpel, amit igénybe
vesz. Nemi egyesülésükben olyasvalamit nyilvánítanak ki, amit különélésükkel megcáfolnak. Ebben az egyesülésben ugyanis a férfi és a nő tartós együttélésének és minden irányú egymást vállalásának jelképét kell látnunk. Az emberi nemiség dinamikája nemcsak személyek közötti, hanem megköveteli a
tartós egyesülést, a házasságot is.
Egyesek, a mi korunkban éppúgy, mint más korokban, azt mondják magukban, hogy ők "realisták", és az emberek közöttí szerelern nem lehet tartós.
Erősítgetik: az időleges viszonyok több kielégülést szereznek, mint az állandóak; az udvarlás megfelelőbb, mint a házasság. Ellenvetésükre válaszul a
konzervatív hittudós összeköti a nemiséget a nemzéssel. Hangoztatja, hogya
házasságon kívül, tehát kívül azon a kereten, amelyben a gyermekek világra
jöhetnek, a nemi kapcsolat bűn. Az ilyen válasz azonban nem éri el céljátteszi hozzá Novak -, mert a tapasztalat világosan megmutatja, hogy más
dolog a nemi kapcsolat és más dolog a gyermek: csak a külső aktus ugyanaz,
a szándék és a mód viszont különbözik. De akár több kielégülést okoz a szexuálís viszony önmagában véve, akár nem, sem egyénileg, sem társadalmilag
nem felel meg az emberi élet követelményeinek. "Szórakoztatóbb" ugyan és
egy ideig a regényesség is hozzá tapad, de alapjában véve mégis csak menekülés a valóság elől. Társadalmi szempontból ugyanis világos, hogy az emberi
faj a házasságon belüli nemi viszony révén halad. A család ölén tanuljuk meg
az emberi kapcsolatokat, és ez igazolódik mind a szülők, mind pedig a férfi
és a nő, a szülő és a gyermekek vonatkozásában. Ott, ahol szeretet és bizalom
uralkodik a férj és a feleség között, a gyermekeknek is lehetőségük van arra,
hogy elsajátítsák a szeretetet és a bizalmat. Ezzel szemben nincs meg ez a
Iehetőségük azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei nem élnek együtt, sőt aza
:fé:fi, vagy a.z a nő, aki egyik időleges viszonyát a másikkal váltogatja, elveszti
lebetőségét annak, hogy megtanulja ezt a bizalmat és ezt a szeretetet, bármennyire haladó szellemű legyen is más területeken.
De még azoknak a személyes lelkiismeretében is, akik az időleges kapcsolatokat gyakorolják, úgy látszik, ta.núskodik valami annak a tartás kapcsolatnak az érvényessége mellett, amiben személyesen nem osztozkodnak.
Ez annyira igaz, hogy a pszichológusok közt van olyan irányzat, amely a Don
Juant és a nymfománíás nőt a nem-normális típusba, nemi életüket pedig
nem is a nem-normális kategóriába, hanem egyenesen a rosszul fejlettekébe
sorolja.
Egészen más az eset, ha egy férfi és egy nő őszintén szereti egymást, de
valamilyen okból nem házasodhatnak össze. Ez esetben nem a teológusoknak.
hanem a "személyes kapcsolatokat" hangsúlyozó moralistáknak okoz fejtörést
annak a kimutatása, hogy mennyiben helyteleníthető ez az állapot. Ebben a
kapcsolatban ugyanis a házasság csaknem minden kiteljesedése megtalálható.
A viszony, az érintkezés jelképe csaknem teljesnek látszik. Két hűséges szerető a maga viszonyát rendszerint úgy fogja fel, mintha az egészségesebb, sőt
ráadásul még erkölcsösebb is volna, mint némely szabályos házaspáré. Novak
meggyőződése azonban az, hogy a szexuális kapcsolat dinamikája és szimboli2mU8a mégis hiányzik ezekből a viszonyokból, bármily tökéletesek és tartósak legyenek is. Már maguk azok az okok is hátrányára szólnak, amelyek a
házasságot lehetetlenné teszik. Szeretők, akiknek a szerelme több irányban
is gazdag emberi kiteljesedésű, kénytelenek azt az állandóságot keresni, amit
a házasság jelent. Mintha maga az ember nemiségének pszichológiai struktúrája követelné ezt az állandóságot, legyen az valóság, utánzat vagy csupán
lepel. Az elkülönülést, sőt már az elkülönülés puszta gondolatát is csak az
érzelmi elszakadás kísérő jelenségeként lehet felfogni. Az elhúzódó viszony'
a házasság utánzása, az időleges viszony menekülés a valóságból. A nemi
viszonyok egyik esetben sem fejezik ki az egész emberi valóságot.
Ez a pont igen fontos a fiatal egyetemi hallgatók nevelésében - állapítja
meg Novak. Mert az erényesség és a becsületesség tisztelete ellene szól a há-

előtti nemi viszonyoknak. A konzervatívok élettani erkölcsisége és a
,perszonall.sta gondolkodók én-te erkölcsisége ugyanis nem mond semmit a
mai fiataloknak. Szemükben a házasság előtti szexuális kapcsolat több okból
is jó. Valamelyest igazuk is van, mert nem jó az embernek egyedül lenni.
Amíg két személy megbecsüli egymást szerelrnében, egyesülésüknek van jó
.oldala is. A házasság előtti nemi kapcsolatok azonban mégis helytelenek, még
akkor is, ha igazi "találkozást" fejeznek ki, mert nem felelnek meg a tartósság
feltételeinek, holott ezeknek a kapcsolatoknak a jelképe ezt magában foglalja.
.Ezeket a kapcsolatokat nem lehet az egyszerű bajtársiasság, vagy a barátságos
érzés jelképének tekinteni - ezek az egész életre szóló elkötelezés jelei. Számolni kell továbbá az ilyen kapcsolatok nem egy káros következményével is.
Az emberek ezeken a következményeken egyedül a terhesség kockázatát szokták érteni, de ez az értelmezés nundenkor téves volt, és még tévesebb most,
.amíkor a fogamzásgátló szerek messzemenően kiküszöbölik ezt a kockázatot.
A legsúlyosabb következmények egyike az elkötelezettség és a bizalom jelképének leértékelése, Ezt a szimbólumot könnyedén használni, mint ahogyan az
-előző nemzedék csinálta a csókkal, annyi, mint megfosztani értelmétől és ere-

::zasság

. iétől.
A házasság előtti viszonyok következménye az, hogy az elkötelezettség és
a bizalom jelképébe belecsempészik a cinizmus elemet, mert a nemi kapcsolatok becsületessége nemcsupán egy fajta "kifejező kapcsolat" becsületességét
jelenti, hanem az állandó, a naponkénti, a valóságos kapcsolatok tisztességét
is. A szexuálís kapcsolatok oly mélyen gyökereznek az emberi szernélyíségben,
hogy egyik fél a másikat partnernek tekinti és óráról-órára olyannak fogadja
el, mint amilyen. Ez a szimbólum azok közül való, amelyek nem alkalmasak
.arra, hogy menekülésre vezessenek minket, mégha gyakorlatával visszaélve
van is ilyen jellegzetessége, hanem hogyelkötelezzen minket olyanokként.
mint amilyenek vagyunk, annak a számára, akit olyan férfinek vagy nőnek
fogadunk el, mint amilyen. A házasság előtti viszony nem .azért rossz, mert
csunyá és visszataszító, hiszen bizonyos feltételek közt és elvontan nagyon
-szép lehet. De soha sem lehet szép a valóságos emberi feltételek közt, mert
nincs meg benne az elkötelezettség állandósága. A mai kulturában megma.gyarázhatjuk a házasság előtti viszonyok túlsúlyát, de csak mint ifjúkori menekülést. A felnőttkori erkölcsiség összefüggéseiben azonban csak súlyos rossznak minősíthetjük,

Nincs semmiféle angyali és automatikus recept - fejezi be Novak -,
amely lehetővé tenné, hogyelkerüljük a nemiség helytelen gyakorlatát. De a
szüzességnek megbecsülése és értékelése nagymértékben hozzájárulna ahhoz,
'hogy a házassági szerelemből kíküszöbölődjenek a negativ, a szemérmeteskedő,
a félénk, sőt a csúf közeledések, és a házasság valóban annak bizonyuljon,
.arnínek rendeltetett: az emberi szerelem koronájának. (Szigeti Endre)
JEGYZETLAPOK. (A művészet egysége.) li varsói Óváros egyik szép utcájában, a Píwnán áll a klarisszák temploma. Aki látta. aligha felejti el.
Az épület barokk; de belső berendezése és díszítése teljesen rnodern. Modern padok, modern szószélk; puritánul rnodern a falon körben a keresztút, a
.szenvedés tizennégy változatában ismétlődő egyetlen Jézussal a Kálvária útján. S enedern - modernné lett - az a romokból kimentett feszület is, melynek érc törzse csak deréktól lefelé maradt meg; deréktól fölfelé Pageta váz
egészíti ki, míntha a szenvedés belül üressé marta volna... Egy batokik oszlopon függ, jobboldalt a szentély felőlín; és senki nem érzi nem-odavalónek.
. Barokk és rnodern teljes harmőniába olvad, az áhitat ihletében.
Nem "ütik" egymást; nem rontják egymás hatás.ált; talán inMbb fokozzák.
S tw:i.mnóniájuk megínt csak azt bizonyítja, hogy a stflusegységen túl van egy
másilk, lényegesebb egység: a művészeté, Ami tLgazi művészet, az ebben a méolyebb egységben míndíg összei1lik, mégha stílrusban különíbözik is; csaik a rotlIiZ
rí ki, csa!k a selejtes üt el; csak a hamis az, ami disszonáns, csak az ízléstel.«l
.az, amí sért. (r. gy.)
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•
ENCYCLIQUE DU PAPE PAUL VI SUR

L'EUCHA~ISTIE

par F'je r e n c Gál
L'auteur (professeurde dogmatrque a l'Académiede Théologie de
Budapest) au premier tabord expose que la publleatien de I'encyclique
intitulée "Mysterium fidei" a été provoquée par l'explication nouvelle du
mystere de I'Eucharistíe qui commencaítá se répandre surtout dans le
milieu des théologíens hollandaís, et contre laquelle le corps épíseopal
hollandaís avait déja préalablement pris positíon. Les principaux propagateurs du nouveau point de vué étaient Schoonenberg et Smits, partisans, sur le plan philosophique, de la phénoménologie existentialíste,
c'est it dire qu'ils ne jugent pas l'homme d'apres son essence íntéríeure,
maís plutöt sur S€S rapports persermels. Done, dans le eas de I'Eueharístie,
ce ne sont non plus les signes objectífs, maís plutöt le rőle collectíf qui
est important. Ils ne porterit pas leur atteritton sur le caractére de
sacremerit et de sacrifice, mais sur I'explicatíon de la présence personnelle
du Christ. A leur avis, I'expression ecclésiastique traditionnelle, la
transsubstantáatíon, objective la présence du Christ et n'est pas propre ~
la recherche d'un contact personnel de I'homrne avec lui. En disant
seulement que le corps et le sang du Christ se substítuent a I'essenoe
du pain et du vin, on ne concolt sa préseude que d'une facori trop statíque
et trop rigide,
Il vaudrait mieux, disent-ils, nommer l'Eucharistie exclusivement la
"Cene" a laquelle le Sauveur ressucité nous convie. Le Christ a promís
que la, ou deux ou troís fideles se rassembleraient en son nom, il serait
aussí luí-méme avec aux, L'Eucharistie donne une expression tangible de
eette présence personnelle. Le paín et le vin sont desdons reeus dé la
main du Christ. La bonté, l'amour du donateur sont comprís dans le don.
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Par suite de sa dávíníté, le Christ peut beaucoup mieux s'identifier il. son
don que 1'homme. En effet, il s'identüie a tel point au pain et au vin)
qu'íl se désigne il. nous cornme notre nourriture spirituelle. Nous ne
pouvonscependant pas dire qu'il est corperellement présent, maís plutöt
en penséeet en volonté. Corporellement, il reste au ciel, mais il exprime
sa présence vpersonnelle partout ou 1'on se rassemble pour célébrer la
Cene. Le pain et le vin ne se transformerit done pas, et demeurent pain
et vin, qui ne symboliserit 1'amour généreux du Christ que comme
nourrlture et iboisson. Mais, en tant que don, le sens et le but du paín et
du vin charigent. Ils ne sont pas une nourriiture maturelle, maís signifíent
la gráce du Christ dont le but est d'établír un contact personnel avlec lui.
Au Heu de la transsubstantíation, nous devons plutöt parler de transformation de sens et de but (transsigníficatío et transfínalisatio). Or, si les
espéces du sacremerit ne sont que de tels symboles, la présence du Christ
ne dure que [usqu'á ce que nous soyons réunds autour de lui pour le
repas spirituel, c'est a dire seulement pendant la messe, Il n'est done pas
questíon de communion índividuelle, de messe privée, ni d'adoration du
Saínt-Sacrement en dehors de la messe.
C'est d'un tonpaternel que l'encyclique du pape prend position
contré la conceptión que nous venons d'énoncer, Il reconnait que les
auteurs sont animés de bonnes íntentíons et qu'ils voudralent rapprocher
1'amour du Christ de l':homme moderne, maís il déclare qu'il ne faut pas
nous éearter du rnystere pour une explication ratíonalíste, et qu'il ne
faut non ,plus revaloríser les dogmes déja rédigés par l'Eglíse, c'est a dire
en modüier la signification de facori il. oe que Ieur sens original se perde.
En effet, pour les dogmes, l'll:glise ne pulse pas ses expressíons a quelque
degré de la science qui évolue, ni il quelque domaíne variable de la culture,
maís elle utilise les mots correspondant il I'expéríenee humaine générale
et in.éluctaJble, dont le sens est duralble en tout temps. Les dogmes ne
peuvént tout au plus qu'étre approfon dis, maís le sens n'en sauraít
dharnger.

•
COMMÉMORATION DE L'UNIVERSITÉ DE POZSONY CRÉÉE PAR
LE ROl MATHIAS
par J ó z s e f Félegyh á z y

L'auteur (professeur de I'hístoíre de l'Eglise il l'Académie de Théologie
de Budapest) remet en mémoire qué l'année 1965 marquait le cínqoentíéme
anniversaire d'un important évenement de I'histoire de la culture hongroise. Enefiet, c'est en 1465 que Mathias (1458 - 90), le grand roi hongroís
de la seco:nde moítíé du XVe sieele entreprit les premieres démarches
pour la fondation d'une uníversíté li Pozsony, ville hongroíse au riche
passé historique, située au bord de la frontiére occidentale du pays (depuis
1920,elle a é1Jé rattachée li la Tchécoslovaquie sous le nom de Bratislava;
en latin, on l'appelait Posonium, et en allemand Pressburg),
Ce n'était pas la premiere vtentatíve de fondation d'unlversité de
l'histoire hongroíse, Des le XIIle sieele. la vílle épíscopale de Veszprém
possédaít en ses murs une florissante école supéríeure de caractere
uníversítaíre, dont la créatíon révélait de toute évidence les traoes
importantes des relationsculturelles Iranco-hongroíses, Les débuts remoritent il la fin du XIIe síécle, alors que plusíeurs étudiants hongrois ayant
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.séjourné a Paris, entre autres Lukács qui fut par la suíte arehevéque
d'Esztergom et primat de Hongrie, en rapportérent la renommée de son
université dont ils vantaient I'enseignernent. C'est alors que Béla III
(1173-96) épousa Marguerite, soeur de Philippe II, roí de Franoe il. cette
époque. Comme Veszprém était la ville de la reine, l'influence de
I'uníversité de Paris continua il. s'y développer. Robert (1209 - 26) évéque
de Veszprém, né il Liege, d'origine francaise, ayant fait ses études il.
I'université de Paris, poursuivit eneore ce développement. Le document
-du roí László IV daté de 1276 qui annonoait I'anéantissement de I'universíté de Veszprém, raconta que I'enseignement des arts (artes liberales),
de la littératureet du droit (cultus justitiae) s'y déroulait comme il.
Paris, en France ("... prout Parísiís in Francia doctrine preeminencia
-docencium et copíosa díscencium frequentia ... ")
En 1367, il. la place de oette université détruite, le roi de Hongrie
Nagy Lajos {Louie le Grand) (1342.- 82)' descendant de la maison Anjou
de France, avec l'autorisation du pape Urbain V, lui-méme d'orígíne
Iraneaíse, forida il Pécs (Quinqueecclesia) une université (il l'exception
d'une f'aculté de théologie). Lorsque cette institution péríelita, en 1388, oe
fut l'université de Zsigmond (roi de Hongrieet ernpereur du Saint-Empire)
de la maison de Luxembourg qui ouvrit ses portes il Óbuda..Cependant,
la rigueur de l'époque et ses vicissitudes en eurent bientöt raison.
En 1464, le roi Mathias voulut remédier il cette lacune. Maís son but
était aussí de favoríser I'mdépendance intellectuelle de son royaume,
-d'ouvrír il de larges couches de la population la voie de I'instruction d'un
niveau plus élevé et d'étre dans son pays le propagateur du mouvement
humaniste qui prenait son esser. En effet, de tous les roís d'Europe,
Mathias fut l'un des plus généreux mécénes de la Iittérature humaniste
et de l'art de la Renaissance. C'est ce dont témoignent les écrivains humanistes renommés, les savante et les artístes venus surtout de I'Italie qui
I'entouraient, formant il sa cour un cerele artistique et líttéraire des plus
animés, ainsi que les constructions de grande envergure qu'il entréprit
(Buda, Visegrád), sa bíblíotheque Corviniana de renommée mondiale, ét
la fondation de la nouvelle universite.
János Vitéz archeveque d'Esztergom, chef du mouvement humaniste
en Hongrie il cette époque, fut ohargé par le roí Mathias de I'organísatíon
de l'université. Aussi bien au point de vue matériel que spirituel, il peut
en étreconsidérécomme le fondateur. Son premier soín fut la composítíon
d'un excellentcorps professoral ; et dans ce but, il s'adressa il. plusieurs
oélébres savants d'Italie, de France, d' Allemagne et de Bologne.
Pendant que la correspondance avec les professeurs de I'étranger se
déroulait, il Pozsony avee la contribution du roí et de I'archeveque, pour
I'université, on fit l'acquisition d'un bátimerit qui fut transformé et
équipéconformément a sa destinatien. On projetait d'organíser I'université
en college, done on y aménagea des logements pour les professeurs et
pour les étudiants de I'Internat. Lorsque les travaux furent áehevés et
que les professeurs furent arrivés, l'ínauguration solennelle de l'université
put avoír Heu le 20 juin 1467.
.
Bien que I'autorísation du pape ait donné en exemple I'université de
Bologne, les eirconstanees exigeaient que ron adoptát plutöt le systeme
de Paris. Done, on y instaura I'organisatíon intéríeure et la marche des
études des uníversltés dites de chancellerie, telles que celles de France
d'Angleterre et d'Allemagne. Ainsi, I'esprit scolastique et les matíeres
d'études du moyen-áge s'y faisaient eneore puissamment valoir, Mais les
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fOl'ldateurs, Mathias et I'arehevéque, veíllérent El ce que la nouvelle
tendance spirituelle de l'humanisme y trouvát également son foyer et
se; propagataurs. C'est dans ce but, que l'on avait engagé des professeurs
rattachés El I'humanisme, qui vconnaíssaíent la Langue et La littérature
grecques, qui annoncaient des conférences sur les classiques de I'antiquité,
qui s'étaient appropríés la fmesse Iíttéraire du style et qui suívaiens
avec intérét l'évolutíon des sciences naturelles. de l'historiegraphie et de
la. pédagogie.
Nous ne connaíssons pas l'ensemble du corps professorai nouvellement constitué, dont il ne nous est resté que quelques noms. Parmi eux
nous citerens Mgr. Angelus de Pern, l'un des professeurs de theologie,
franeaís, de mérne que peut-étré le seul professeurconnu de la faculté de
médecine: "Mgr Petrus doctor artium et medicinae". Le professeur de
droit, Giovanni Gatti étaít ítalíen, le professeur des arts líbéraux Mart.
Ilkusch était polonais, Nous connaíssons les noms de trois allemands: Joh,
Regiomontanus, Nikol. Schrioker et Matth. Gruber, et ceux de deux
hongroís: Lőrinc Koch, qui enseignait la théologie, et György Schonberg,
qui enseignait le droit et assumait en méme temps les fonctions de vioech an celíer,
Le plus célebre d'entre eux est Regiomontanus.
Plusíeurs de ses ouvrages ont trait cl la Hongrie. Nous en citerons le
plus important de sa vie: "Tabulae Directionum" (nommé aussí Ludas
Pannoniensis). Il l'écrívit El Esztergom sur l'instigation de János Vitéz,
dont il était I'höte, et qu'il Iui dédia dans une préfaoeenthousiaste.
L'ouvrage qui contenait les calculs eorrigés ducoul'S des astres, fut
pendant deux siecles l'auxiliaire indispensable de I'astronornie. sa premiere
édition fut suivie de huít autres. Ses calculs luí révelérent les fautes du
systeme de Ptolemaeus, qu'il exposa dans ses conférences. Puísqu'il avaít
écrit son livre cl Esztergom, la Hongrie fut peut etre la premiere place ou
fut proelaméc pour la premiere fois la théorie de l'astronomie de l'époque
moderne qui renversa la science. < .
Voila done, de quelles notoriétés pouvait se targuer Ia jeune universtté de Pozsony. Malheureusement, ces glorieux débuts n'eurent pas de
suites. Il s'avéra qu'elle n'était pas construite sur des bases objectives
solídes, mais sur des fondements personnels instables. L'organisateur,
l'administrateur, l'áme en étaít János Vitéz. Et Iorsque survint son
malentendu avec le roi, puís sa mort en 1471, la plupart des professeurs
étrangers s'éloígnerent, La vitalíté de I'université déclinant rapidernent,
Mathias conout et múrit en lu i-mérne l'idée de la transférer dans la
oapítale, a Buda, au líeu de la Iaísser a Pozsony. C'est ainsi que la
a , fondation de Pozsony cessa définitivement en 1490.

•
OEUVRE DE KAROLY GOLDMARK
par Sándor Károly Klempa
L'auteur (ancien professeur de l'ordre des prémontrés. actuellement
admínístrateur apostolique du díoeése de Veszprém) oommémore Károly
Goldmark, l'un des plus grands compositeurs d'opéras de la Hongríe,
auteur universellement connu de la Reine de Saba, il I'occasion du
cinquantenaire de sa mort.
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Goldmark est né en 1830, vers la fin de l'époque des réforrnes, il
Keszthely, ville située a proximité du Balaton. Son pere, chantre juif de
l'endroit, avait eneore 17 autres enfants fi élever. Comme le traitement
de dhantre n'y suffisait pas, a I'automme de 1835, la famille se rendit a
Tab, puis au printemps de 1837 il Németkeresztúr. C'est la que le
musieien passa 1€S plus heureuses années de son enfance,
Les parents s'apercurent de bonne heure des dons de leur fils Károly
pour la musíque et en 1842 le firent inscrire a l'éeole de musíque de
Sopron. Aprés deux ans d'études, il les poursuivit a Vienne. mais au bout
d'un an et demi, sa pauvreté le contraignit il rentrer ehez sas parents. En:
qualité d'éléve partículíer il se prépara il l'examen qu'il .passa avec
succés il Wíenerneustadt, Ce fut le premier et le dernier ex amen officiel
de Goldmark. Bien qu'il se soít fait inscrire de nouveau au Conservateire
de Vienne, il dut bíentöt cesser ses études il oause des événements de
la révolutíon de 1848. Son frere ainé, l'un des chefs estudiantins de Vienne;
fut obligé de s'enfuír et Károly aussi rentra en Hongrie ou il lui fallut
ohercher un gagne-paín, Au début de 1848, il fut admis il l'orchestre du
théátre de Sopron, en qualité de premier violon. Maís ISOn traitement ne
lui permettait tout [uste que de ne pas mourir de faim. Plus tard, la
troupe se rendit a Győr et c'est la que le 20 mai 1848, Goldmark donna
son premier récítal de víolon, organísé au profit des soldats blessés au
siege de Budavár.
Apres l'éehec de la guerre d'indépendance hongroise, a La suite de
longues pérégrinations, il entre a l'orchestre du théátre de Pest. Au bout
d'un an et demi, en 1851, il part pour Vienne ou il continue a subír de
grandes prívatíons. C'est la qu'il fut le professeur de piano de Karolina
Bettelheím, qui devint plus tard une célebre cantatrlee et pianíste, mais
qui, ácette époquen'avait que 7 ans. Tout en travaillant beaucoup, Goldmark étudiait avec acharnement pendant tou t le temps Iibre dont il
dísposaít. Apres un nouveau séjour en Hongrie, en 1859 il se fixa
définitivement il Vienne, qui était le centre musícal du sieele dernier.
L'auteur relatc aussi d'une maniere approfondie les oeuvres musicales
de Goldmark parmi lesquelles l'ouverture de Sakuntala et l'opéra intitulé
la Reine de Saba remporterent le plus vif succes. Ce dernier fut représenté
pour la premiere fois il Vienne en 1875. On peut constater que Goldmark
a introduit dans cet ouvrage de nombreuses ímpressions et des souvenirs
religieux qu'il tenait de son pere. Certains prétendent que ISOn pere était,
sans le savoír, un musieien eneore plus doué que lui. L'opéra intitulé
Merlin est une autre de ses oeuvres decaractére chrétien, qui a pour sujet
Ie probléme de l'amour céleste ou de 1'amour charnel. Son concerto pour
violon en si mineur et son opéra "Le prísonnier de guerre" sont aussi
connus.
Goldmark s'enthousíasmait toujours pour la nature, ce dont témoignent ses oeuvres chorales et sec chants. Les impressions de ses séjourn en
Hongrie s'y font également sentír. Son oeuvre pour orchestre íntitulée
"Noces de village" présentée en 1876 il Budapest en est aussi le Irult, En
effet, Goldmark a gardé jusqu'au bout ses relations avec sa partie. Le
fait qu'il a cédé II la capitale hongroise le droit de représente: pour la
premiere fois en décernbre 1902 son cinquieme opera intitulé Götz von
Berlichingen le prouvé aussi. La méme année, il a écrit un poéme
symphonique composé sur des motifs musicaux hongroís a la mérnoíre
de Zrinyi, 1'un des plus grands héros nationaux hongroís il I'époque de la
domination turque. Cette oeuvre intéressante débute par I'atmosphére
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paísíble d€IS prairies hongroises, puís les trompettes retentíssent et la
bataille commence. On crut alors que cet ouvrage était l'introduction d'un
opéra hongroís avenir. Goldmark avait déja 79 ans, lorsqu'Il fit a sas
contemporaina la surprise d'une nouvelle composition d'inspiration hongroíse intitulée "Les [ours de ma [eunesse", Des rythmes hongrois ouvrent
rette oeuvre étrage, on sent que I'action se passe en tert-itoire hongrois.
Ce sont les jeunnes années de Goldmark qui revivent dans cette musique
composée dans sa vieillesse. Le dernier de ses opéras, qu'íl a écrit a I'áge
de 78 ans est: "Conte d'híver" Il fut représenté d'abord a Berlin, puis
pour la derniére fois a Budapest, en 1910.
Le 2 avril 1914, Iorsque la mobilisation fut décrétée dans la monarchie
austro-hongrolse, Goldmark passait I'été a Abbazia. Il se mit tout de suite
en route afin de prendre congé de Karli, son petit-Iils bien-aimé, appelé
sous les drapeaux - Karli tomba bíentöt sur le champ de bataille de
Serbie. La mort de son petit-Iils affecta profondément Goldmark, qui
s'alíta pour ne plus se relever. Il. mourut le 2 janvier 1915 encontemplant
le portrait de Beethoven accroché au mur. "Ce regard muet était le
symbole de la vie de Goldmark remplie d'amour, le syrnbole de la vie
retirée de cet homrne renfermé qui vivait et travaillait en silence, présque
caehé, qui n'avait jamals fait de mal a personne, et qui, dans les temps
les plus difficides avait toujours leve les yeux vers le del"-dit I'auteur
pour terminer.

CONFIANCE EN L' ANNÉL NOUVELLE
par Vid Mihelics
C'est en quelque sorte le propre de la nature humame de franchir le
seuil de chaque nouvelle année avec de nouveaux espoirs.
Ainsi semmes-nous aussi, catholiques de la Hongrie socialiste. Nous
voudrions croire qu'au cours de I'année qui va suivre, soient résolus les problémes internationaux qui souvent, et parfois mérne de facort alarmante. mettent
la paix mondiale en danger. entravent le travail createur et compromettent
la prospéríté des peuples. En effet, nous sommes persuadés que dans la mesure ou le bon sens, le sentiment de responsabilité et le désir de la justice
prendront le dessus dans la politique, se raffermira égalernent la coexistence
pacifique des díversrégímes sociaux, ce qui ne manquerait pas d'exercer une
influence salutaire sur les conditíons de vie de certains pays, entre autres sur
la vie intérieure de notre pays aussi. Bien entendu, nous ne voulons pas qu'y
croire, mais eneore contribuer résolument, avec un eritier dévouement il la
réalisation de cet espoir.
Nous sommes encouragés et fortifiés dans notre espérance dune part, par
la situation qui s'est constituée ici, dans notre pays dans le domaine de la
coexistence pacifique, et de la coopération pour le bien, en dépit des divergences ídéologiques, d'autre part, par les délibérations et les proelarnations du concile du Vatican qui vient de prendre fino Or, nous sommes
d'avis que ces évenements justifient de facon trappante l'attitude des personnalítés écclésitíques oa1Jholiques et des penseurs laiques hongrois qui, depuís
la fin de la deuxieme guerre mondíale ont cherché et tracé avec une persévérance tenace la seule voie praticable dans des conditions radicalement transformées.
Cette attítude, dont I'un des heureux résultats a été l'aceord partiel établt
le 15 septembre 1964 entre la République Populaire Hongroise et le SaintSíege a été déterrninée de facori fandamentale par Mgr Gyula Czapik arche70

véque d'Eger, décédé en 1956. C'est lui qui prociama cette véríté: C'est ici
dans les circonstances données que l'Église catholique hongroíse doit treuver
ses possibilités de vie. C'est lui qui a attiré l'attentiort sur les points de contact ou l'État athée et l'églíse catholíque, les croyants et les non-croyants se
rencontrent, c'est a dire que les intéréts du peuple hongroís tout entier sont
les mémes, sans distinction de conception de. vie. Ces points de contact sont
tout d'abord la sauvegarde de la paíx mondiale, la solution des conflits internationaux au moyen de pourparlers, l'interdiction d'utilíser les armes automiques, le désarmement universel, et a l'intérieur du pays, la coexístence pas
seulement obligée des croyants et non-eroyanta maas leur coopératíon pacífíque et actíve pour la réalisation de tout ce qui peut servir a notre patrie aínsí
qu'au bien-étre du peuple.
Nos critiques de l'intérieur et de l'extérieur, entre autres surtout les émígrants qui, n'étant pas d'accord avez Ie régime socialiste, avalent quitté le pays,
n'ont quelquefois pas compris, d'autres fois se son t mépris sur notre collaboration, comme si nous avions peut étre péché contre la fidélité au pape, chef
supreme de notre Église ou transigé quelque peu avec nos principes de foi
catholiques. Alors qu'en vérité nous avons toujours parfaitement eu con science
et nous avons eneore conscience de I'Incompatíbilité de notre conception cathoIíque et de la conception marxiste du parti communiste qui gourverne l'Etat.
Mais en méme temps nous avons déclaré et nous déclarons eneore qu'au lieu
de nous ísoler l'un de l'autre - ce qui est quand méme pratiquement írnpossible - il faut découvrir et tenir compte des íntéréts de ce monde et des
idéaux humanistes qui pourtant nous rellent étroitement et qui offrent les
possdibilités de coexístence pactmque et actíve. András Hamvas archeveque de
Kalocsa, président de la conférence épiscopale hongroíse a attiré l'attention
sur la nécessité de faire des efforts dans ce sens, lorsqu'Il intervenait dans la
discussion du schéma - devenu plus tard constitution pastorale - relatíf
aux rapports de l'Eglise et du monde moderne. Interprétant le point de vue de
tous les peres conciliares hongroís, il a. déclaré: "Nous, membres de l'Eglise
vivant dans les Etats socialistes, vívens sous un régime entíerement nouveau,
c'est pourquoi il nous faut suivre de nouvelles voies. La se présentent toute
une série de nouvelles questions qu'il nous faut résoudre pour le plus grand
bíen de notre Églíse. Le but qui donne uneforce impulsive constante a nos
efforts, c'est d'assurer notre vie et nos fonctions ecclésiastiques et méme, dans
la mesure du possíble, de les íntensífíer." Le corps épiscopal et le clerglé hongroís, a souligné I'archevéque Hamvas ont participé il favoriser aussi le bienetre matéríel du peuple, précísément dans l'esprit du schéma traité, ce qui
a d'autant plus fortifié les fideles catholiques dans leur piété et leur fidélité
a l'Église. "Nous souhaitons, pour notre part que les rapports entre notre
Sainte Mere I'Eglíse et le mande soíent sem:b1albles ~ a ajouté l'archevéque
Hamvas - et, dans ce but, nous proposons qu'en restant dans le domaine de
notre foi et de notre enseignement moral, nous évitions d'envenimer ce qu'on
appelle la lutte ídéologique. En effet, -l'aggravatíon de la lutte ídéologíque ne
favoriserait guere les rapports fraternels des hommes, ni la solution ou le
dénouement des problernes, précísément pour lesquels notre schéma nous mobilise." L'archevéque a déclaré catégoriquement "Bien entendu, l'attitude que
nous préconisons ne peut pas faire oublier ou faire passer au sec ond plan ce
qui reste notre táehe primordiale: la primarité de l'áme, la con fessi on de la
foi, notre responsabilité devant Dieu .... Mais quant it nous qui vívens de la
foi et travaillons pour elle, nous devons aussi agir et remplir notre mission
apostolique et évangélique, mérne si notre époque et le monde auxquels nous
nous adressons, préts il les servir, ne répondaient pas comme il le faudrait it
notre sollicitude et il nos efforts."
En effet, vingt ans d'ímpressions et d'expérience nous ont convaincus que
l'attitude catholique démontrée par I'archevéque Hamvas est aussi une des
conditions fondamentales de la formatio n d'une atmcsphere spirituelle - dans
un S€IllS pLus étendu nous pOW"rons díre oecuménique - dang Iaquefle pour
la mise en valeur la plus complete possible de la coexistence pacifique et
activesi désirable ch ez nous et dans les autres pays socialistes aussi, des entre71

tiens féconds pourralent s'amorcer entre cathollques ' et marxístes: en général,
entre -croyants et non-croyants.
Mais ce n'est pas seulement pour nous autres catholiques hongrois. la
conviction d'avoir choísí la bonne voie qui nous incite il. envísager la nouvelle
année avec confiance mais aussi la compréhension croissante du cőté marxiste,
que nous remarquons aussi bien il. I'égard des travaux du deuxíeme concile
du Vatican, qu 'il. celui de notre attitude. Dans son numéro de 22 déeembre
le Népsza.badság organe central du Parti Socialiste Ouvrier Hongroís, a publlé
un article remarquable sur le concile. János Hajdu, l'auteur marxiste, aprés
avoir constaté que dans I'hístoire des conciles les rapports de l'Eglise et du
monde n'avaient encore jamals été si ouverternent il. I'ordre du jour, a rappelé
que Jean XXIII avaít ínauguré une nouvelle époque par les déclarations faites
au cours de son régne, le style de son gouvernement, les díalogues sciemment
engagés; quant il. sa derníere encycltque intitulée Pacem in terris elle constítue pour son Eglíse un hérítage politique que le catholicisme ne peut négliger
ou reníer qu'en assumant ouvertement le röle de soutien de la réaction politíque. "Le pape Jean - lísons-nous eneore - a conseíllé un díalogue durable
avec les communistes et non pas une croísade contre eux, ce qui, bien entendu,
ne signifiait pas de sa part un compromís ídéologíste." "Pour nous, déclare
l'auteur marxiste, le plus intéressant c'est de voi r quelle ídéologie et quel
enseígnement politique l'Eglise communique il ses fideles, quelle est sa prise
de position pour la gu erre ou la paíx, pour ou contre la coexistence pacifique
des pays il. structures sociales différentes, si elle veut aíder ou errtraver le travail constructeur dans les pays ou des rndlfíons de catholiques prennent part
it l'édification du socialisme. Enfin, mais pas en dernier lieu: I'Eglise met-elle
en [eu sa propre autorité morale et son influence politi que contre les peuples
colonísés ou il. demi-colonisés qui luttent pour leur libération nationale et leur
digníté humaine, ou charehe-t-elle une nouvelle position T" "Il n'est pas douteux, poursuit l' auteur, que les discussions et les vo tes du corielle ont montré
que la plupart des évéques posent la questíon de cette facon ou d'une maniere
analogue. Il est vrai que de nombreux compromis ont eu Iíeu au condie - ce
.que nous avons aussi annoncé dans nos communications sur le conelle -,
pourtant dans quelques questions importantes les exigences de notre epoque
ont marqué les prises de positiori de leur empreinte. Le concile a condamné
la guerre, et la valeur morale de cette condamnation est grande mérne si le
concílé - en premier lieu sous l'influence des évéques américains -- a rnénagé
une échappatoíre". "La proposition de 1'aile conservatrice qui aurait voulu
prononcer la condamnatien solennelle du marxisme athée a échoué". A ce
propos l'auteur marxiste commente et fait séparérnent I'éloge des Interveritions de Mgr König archevéque-cardinal de Vienne et de Mgr András Hamvas
archeveque de Kalocsa. L'auteur use de réserves et d'obiectíons, maís enfín
il n'hésite pas a déclarer: "Le monde doit prendre conscience de ce que, dans
les efforts déployés pour rendre les rapports humains plus équitables et plus
pacifiques, on peut compter sur de nombreux membres de I'Eglise catholique ... Le souffle des temps nouveaux a traversé la discussion des questions
de plus grande portée. ... Nous avons adopté une autre idéologie que cel1e
de I'Eglise catholique. Mais nous espérons qu'apres le concile, s' offriront davantage de possibilités d'entretiens et de collaboration entre catholiques et
communistes, croyants et athées, dans l'esprit du progres social.
Les activités de notre revue Vigilia sont consciemment et expréssément
déployées au service de ces entretiens et de la col1aboration prise dans se sens.
Ce que nous voulons atteindre par la, c'est faire comprendre que nous ne
sommes ni ne voulons étre un corps séparé dans notre peuple hongrois., mais
que nous aussí, en tant que catholiques avons, dans le régime socialíste, nos
problemes dont la solution satísfaisante serait tout il. I'avantage des intéréts
purement humains et nationaux qui nous appartiennent en commun.
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S ZE R K E S Z T Ő I Ü Z E NE T E K
Egy régi olvaso. - Étdeklődéssel olvastuk hozzászólását a múlt éV decemberi számunkban megjelent "A monogenízmus kérdése a teológiában" című
tanulmányhoz. Sajnos azonban ebben a formában nem alkalmas a közlésre,
mert csak néhány kiragadott idézettel foglalkozik. Természetesen nem zárkő
zunk el e kérdéS egészével foglalkozó, alapos hozzászólás megfontolásától, ha
azt a szerző nevével és lakcímével kézhez kapjuk.

November. - Rovatunkban azokra a kérdésekre igyekszünk válaszolni,
amelyek általános érdeklődésre tarthatnak számot. Az ön problémája inkább
egyedi (ugyanakkor .véleményünk szerint korántsem oly aggasztó, mínt amiIyennek túlzott érzékenységében most tartja), ezért kérjük, közölje címét és
levélben készségesen válaszolunk.

Fontos kérdés. - Köszönettel vettük lapunkra vonatkozó éS jóleső szerefakadó észrevételeit. Az ilyenek míndíg hasznosak a szerkesztő számára.
Ami a levelében fölvetett "fontos kérdést", vagyis a házasság problémáit illeti,
u~unk Mihelics Vid e számunkban megjelenő zsinati beszámolójára, amely. bótkitűnik, hogy a zsinat nem foglalt végérvényesen állást ebben a sokakat
érdeklő kérdésben. A teológusok világszerte foglalkoznak a probléma megnyugtató megoldásával. Munkájukat tőlünk telhetőleg igyekszünk figyelemmel
kísérni.
tetből

T. A. Szeged. - lj:gy legutóbb megjelent statisztika szerint, amelyet : a
hamburgi evangélikus Vflágmísszíós Munkaközösség állított össze, 877 millió
keresztény vallású ember él a földön.. A világ három mítlíárdnyí lakosságának ez kereken 30 százaléka. Ezek közül 500 millió (57,04 százalék) a katolíkus,
256 millió (29,18 százalék) a protestáns. Az ortodoxiához és a többi, Rómával
nem egyesült keleti egyházhoz 97 millíó (1l,06.százalék) keresztény tartozik.
Az itt föl nem sorolt egyéb keresztény vallási közösségek lélekszáma 24 míllió (2,72 százalék). A föld nem keresztény népességének vallást megoszlása a
következő (a zárójelbe tett szám azt mutatja, hogy a világ összlakosságának
hány százalékát teszi ki a szóbanforgó csoport): 13 millió izraelita (0,43),
427 millió muzulmán (14,23), 300 millió konfuciánus (10), 190 millió budhista
(6,33), 30 millió taoista (1), 150 millió törzsi vallások híve és animista (5), 591
millió egyéb és felekezeten kívüli (19,71).
Öröm. - Sokakat érdeklő kérdést vetett fel olvasónk. Válaszul Hermann
Zellert idézzük, aki a Christlicher Sonntag egyik legutóbbi számában fejtette
ki éppen ebben a kérdésben a szerintünk is leghelyesebb, "keresztény álláspontot. Isten és az öröm összetartoznak - írja Zeller. Isten örök élete lényegileg
és határtalanul boldog. És mégis óvatosan kell eljárnunk, ha .Istent és az
örömöt összekapcsoljuk. Ki mehetne el megrendülés nélkül a fájdalommal
teli világ valósága mellett, amelybe a maga ínségével a mi kis életünk is
beleszövődik és amelyet Isten a kereszthalálig menően vállalt? Az örömmel
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kapcsolatban Istenről beszélni, könnyen lehet olcsó frázis, mégis, a végső
bölcsesség is lehet. - Ha azt mondom: Isten maga a boldogság tengere, és
részesülni benne annyi mint részesülni a boldogságban, és ezért maga az élet
is öröm, akkor nagyon könnyen meglehet, hogy csak felületesen és könynyelrnűen ismételtem valami megtanult dolgot, amiből azonnal kiszáll a levegő, ha a tapasztalat nyomása alá kerül. De egy mélyen megértett igazságot
is kimondhatok így, ami ellenállt egyszer már ennek a nyomásnak, és keményebbnek és tartósabbnak bizonyulhat, mint a változó napi benyomások.
Mindenesetre, a gyermekkori hittan semmiképp sem lehet elegendő, ha arról van szó, hogy Istenről alkotott elképzelésünket éretté fejlesszük és a fájdalomról és az örömről többet tudjunk, mint amennyit az első benyomás
közölt velünk. Altalában az évek múlásával a félreértések ködfátyla borítja
be a hitet, olyannyira, hogyahitélmény már több fáradságot, mint kielégülést okoz. Hogyan fejthetnénk meg sorsunkat ebben a homályos világításban ?
- Az öröm értelmét kutatva, zavarunkhoz, bár szándékuk ellenére. azok is
hozzájárultak, akik valójában Istenhez akartak közelebb vinni, de folyton
csak ecetet öntöttek földi borunkba. Bizonyos szomorú tapasztalatokat általánosítva, minden almában kukacot láttak és mindenütt a világon az ördög
ravaszul kihelyezett csalétkeit. Ha hinnénk nekik, semmi sem lenne, ami
inkább eltávolít Istentől, mint az, hogy embernek érezzük magunkat és örülünk. így aztán mindketten, a jámborok és a nem jámborok is, lényegében
tanácstalanságban hagynak bennünket. Az embernek azonban nincs joga sem
ahhoz, hogy az öröméből bálványt csináljon, sem ahhoz, hogy befeketítse. Ehben a dologban nem a szenvedélyeknek, hanem az igazságnak kell döntenie. Távolítsuk el tehát az egyik oldalon az esztelenséget, a másik oldalon az irtgységet. Legyen bennünk annyi bátorság és becsületesség, hogy beismerjük örömeink gyógyíthatatlan elégtelenségét, de
ugyanakkor belső ártatlanságukat is. Valamennyi csak viszonylagos értékkel
bir, de azért az érték. A képmásai valaminek s éppen ezért becsesek. Nem
lakatnak jól, de táplálnak. Nem ők a cél, de a célra mutatnak. Csak visszaélés és torzítás által válhatnak a bűn előf'ogatává ; önmagukban az Istenben
való részesedést jelentik. Kapcsolatuk a pokollal természetellenes; természetes
csak a menyországhoz fűződő kapcsolatuk. - Ahhoz, hogy igazán örülhessünk, embernek kell lenni. Mindenki. aki igazán örül, érzi, hogy fölélénkül
és kitágul. Néhány pillanatra megérinti az időtlen. súlytalan boldogságót is.
Még nem tudja fogva tartani. de már megismerte és soha többé nem szűnik
meg keresni. Megtört énhet. hogy valaki félreérti. hogy összecseréli. nem .if>
helyen keresi. esetleg eltűnik a szeme elől. de a végső célja mindig ez a boldogság marad. Az örömnek nincs szüksége ügyvédre: önmagáért beszél. Olyan
magátólértetődően és könyörtelenül vesz igénybe bennünket. mint az igazság. Az igazi örömben valami olyan föltétlen szépség és hatalom van. hogy
szavak nélkül is Isten mellett szól. Úgy beszél Istenről, mint ahogy a dologhoz értő számára a világosság a napról beszél még akkor is, ha csak felhők
fátyol án át érzékelhetjük. - Mi, keresztények. nem kábítószerként kóstoljuk
meg az örömet, hanem éber, fesztelen vidámságban. Minden legapróbb öröm
az Istentől származó élet értelmes voltát igazolja számunkra, hiszen Isten
azért teremtett az öröm számára annyi helyet szívünkben, mert ő maga akarja egyszer kitölteni. Valahányszor az öröm legapróbb szikrája Iölmelegíti szívünket, gyarapodjék sejtésünk és reménységünk arra nézve, ami az öröm
forrásánál és ősképénél vár ránk.

