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ÚJ FRANCIA MISÉBEN. A. múlt év december 29-én a francia püspöki kar
liturgikus rendeletet bocsátott ki, amelynek négy fejezetében új Miatyánk
szőveg bevezetéséről, a prefáció francia fordításáról, az új francia ordinárium
ról, s végül a francia nyelvű püspöki áldásról intézkedik. A rendelethez a
Centre national de Pastorale liturgique, a franciák országos liturgikus köz
pontja külön magyarazatot fűzött.

A francia püspöki kar intézkedései más országokban is érdeklődésre tart
hatnak számot. Ilyen rögtön az első fejezet, amely előírja, hogy 1966. évi hús
vét vigiltájától kezdve a francia nyelvű misében a Miatyánk megreformált szö
vegét kell mondani vagy énekelni. Önkéntelenül felmerül a kérdés: miért kel
lett a Miatyánk francia szövegét újra fogalmazni? Az a beszámoló azonban,
amelyben a Témoigna,ge Chrétien ismerteti a munkálatok történetét, meg
adja rá a feleletet.

A francia Miatyánk katolikus és protestáns szövege nem csak abban tért
el eddig egymástól, amiben a magyar katolikusoké és protestánsoké, hogy az
utóbbiak hozzáteszik a középkorí ' eredetű befejezést: "mert Tied az ország,
a hatalom és dicsőség". A francia katolikusok Miatyánkja, kissé furcsán hang
zik a magyar hívő fülének, de így van: önözi az Istent. Szószerinti fordítása
tehát ez volna: "Miatyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg az Ön
neve, jőjjön el az Ön országa, legyen meg az Ön akarata ..." (Ugyanígy önözí
egyébként a Boldogságos Szűzet a francia Üdvözlégy: "Üdvözlöm Önt, Má
ria ...")

Ez nem volt mindig így. A középkorban a francia katolikus Miatyánk is
tégezte Istent, mennyeí Atyánkat. Az eredeti zsoltáros és jézusi stílust a pro
testáns szöveg őrizte meg. A katolikus szöveg a XVII. században változott
meg, a spanyol etikett, az abszolutizmus és a janzenizmus korában. Többen
rámutattak már a francia stílus és szellem történetének kutatói közül, hogy
Istennek ebben az önözésében közrejátszott az abszolutisztikus uralkodói fel
ség fogalma és a janzenizmus rtgorizmusa. A szerető Atya rovására ekkoriban
léptek elő a korlátlan hatalmú isteni felség vonásai, az ember és az Isten vi
szonyában pedig a janzenizmus szigora és komorsága, amely az ember mél
tatlanságáról és tisztátalan voltáról szóló tanításával a földre nyomta a hívő

arcát, porba sújtotta lelkét. (Ezt a rigorizmustítéli el az egyház, amikor meg
hagyja nekünk, hogy az Úrfelmutatáskor tekintsünk fel a magasra emelt
Testre és Vérre,)

A francia lelki írók hosszabb ideje foglalkoztak már az Isten tegezésének
vagy magázásának problémájával. Sürgették is a visszatérést az imádság ere
deti, ószövetségi és evangéliumi stílusához, a zsoltáros és Jézus hangjához. Az
Üdvözítő egész magatartásának és tanításának lényege a bizalmas, gyermeki
odafordulás az Atyához - állapította meg például A. M. Rouget a "Tutoyer
Dieu" (Tegezni Istent) című elmélkedésében a Vie Spirituelle 1965. februári
számában. A kérdést még élesebben vetette fel a liturgikus reform, a nem
zeti nyelv bevezetése a szentmisébe. A mise imádságai latinban míndenütt
tegezik Istent. E tegező írnádság-szövegek között az önöző Miatyánk furcsán,
anakronisztikusan hatott volna. A Miatyánk újabbkori szővegét tehát meg kel
lett tisztítani a rátapadt önözéstől, meg kellett reforrnálni.

A francia katolikusok a szükséget ökuménikus erénnyé avatták: kezde
ményezésükre 1964-ben összeültek a franciaországi keresztény egyházak meg
bízottai és elhatározták: együttes munkával kidolgozzák a Miatyánk új, pon
tosabb és a modern igényeknek jobban megfelelő szövegét és azt kötelezővé

teszik valamennyi keresztény egyházban. Katolikus, protestáns és orthodox
teológusokból álló bizottság néhány hónap alatt el is készítette a Miatyánk új,
egységes, "ökuménikus" szövegét, Az új szöveg a katolikus Miatyánkban meg
szüntette az ösztönzést, megváltoztatott négy szót és egy betűt. Nem érdektelen,
mi volt az a négy szó, amit újjal pótoltak.

188



Az első: a "que Votre regne arrive" mondatban az "arrJve" szó. Szósze
rint így fordíthatnók ezt a mondatot magyarra: "érkezzék el az Ön országa".
Az "arriver" - megérkezni - túlságosan személytelen - állapították meg
a bizottság tagjai, már pedig Isten országának eljövetele nem valamilyen
személytelen folyamat és esemény, benne van az Úr személyes megérkezése is:
Ezért használja most az új fordítás a "vienne" igét, ami visszatérés az ere
deti jézusi szöveghez, ahogyan mi magyarok is mondjuk aMiatyánkot: "jőjjön

el a Te országod".
A másik változtatás a "mindennapi kenyerünket" érinti. A francia kato

likus Miatyánkban eddig így rnondották: "notre pain de chaque jour". A pro
testánsok szövege a "quotidien" szót használta. A két kifejezés azt jelenti:
minden nap, naponként. Az új szöveg most így szól : "notre pain de ce jour".
Ez szószerint így volna fordítható magyarra: "eznapi kenyerünket add meg
nekünk, Urunk". A fordítók szerint ez a fogalmazás jobban kihangsúlyozza,
hogy mindíg csak ennek a mai napnak testi és lelki szükségleteit kérjük az
Úrtól, magunk részéről is megtéve mindazt, amire képesek vagyunk, a jövőt

illetően pedig nem nyugtalankodunk.
A harmadik változtatást a "bocsásd meg a mi vétkeinket" kezdetű mon

datban vezette be a reformot. Az eddigi francia szővegben, sem a katolikuso
kéban, sem a protestánsokéban nem volt benne a mondat második felében az
"is" szócska. Ezentúl a franciák is ugyanúgy mondják a Miatyánknak ezt a
fohászát, ahogyan mi. Az "is" nem maradhat el a fohászból - állapították
meg a bizottság tagjai, mert hangsúlyoznunk kell, hogy annak, aki Istentől

bocsánatot akar nyerni, magának ",js" meg kell bocsátania az ő ellene elkö
vetett vétkeket.

A negyedik változtatás a "ne Vligy minket a kfsértésbe" fohászban tör
tént. A katolikus szöveg eddig így szólt: "et ne nous laissez pas succomber il la
tentation", amit így fordíthatnánk: "és ne hagyja Ön, hogy engedjünk a kí
sértésnek". A francia protestánsok így fohászkodtak: "et ne nous conduis pas
dans la tentation" - ne vezess minket a kísértésbe. Az új szöveg így hang
zik: "Et ne nous soumets pas il la tentation" - "ne vess alá bennünket a kí
sértésnek".

A betűváltoztatás az utolsó fohászban történt: "de szabadíts meg a go
nosztól". A katolikusok a gonoszt kis betűvel "mal"-nak írták. A protestáns
szöveg "Malin"-ről beszélt, ami inkább az ördögöt jelenti. Az új szöveg a
"mal"-t választotta, de nagy betűvel: "Mal". Ezzel hangsúlyozni kívánták a
világban érvényesülő rossz személyi jellegét is.

A Miatyánk új szövegét először a francia evangélikus egyház általános
szinódusa hagyta jóvá és fogadta el 1964. júniusában. A református egyház
1965. májusában követte a példát, A vatikáni zsinat utolsó ülésszakának
tartama alatt megvitatták és elfogadták a megreformált szöveget a világ fran
cia nyelvterületeinek katolikus püspökei is. A Szentszék 1965. december 20-án
adta meg jóváhagyását. A munkálatokról és a szövegről a különböző egyházak
közös nyilatkozatot tettek közzé az idei év január 4-én. "A katolikus, ortho
dox és protestáns egyházi hatóságok elhatározták ~ mondja a nyilatkozat -,
hogy elkészítik a Miatyánk közős francia fordítását. Ilyen módon a Krísztus
által sürgetett egységet közösen keresve mínden keresztény együtt mondhatja
az imádságot, amelyre egyetlen Urunk tanította őket." A nyilatkozat ugyanak
kor megállapítja, hogy az orthodoxok és a protestánsok továbbra is hozzáte
szik az általuk eddig is használt befejezést: "mert Tied az ország, a hatalom,
a dicsőség."

A francia püspöki kar rendeletének második szakasza a francia rivelvű

prefációkról intézkedik. A Szeritszék ugyanis a Sacra liturgia konstitució 40.
cikkelye alapján megengedte, hogya francia nyelvtermeteken a nép jelenlé
tében bemutatott misén francia nyelven mondják a prefációt is.

A rendelkezésnek ezt a szakaszát is komoly munka előzte meg. Mint a
francia liturgikus központ magyarázataiban olvassuk, először elkészítették a
római misekönyv prefációinak ideiglenes fordítását. Ezeket két hónapi ki
próbálásra megküldöttélc a kijelölt plébániáknak és szerzetesi közösségeknek.
Az így szerzett tapasztalatok alapján készült el a véglegesnek szánt fordítás.
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Ezt' minden püspök külön-külön megkapta véleményadásra. Miután ez meg
történt, a püspöki kar tavaly november 24-én Rómában tartott ülésén néhány
változtatással jóváhagyta a szövegeket; decernber 22-én megadta jóváhagyá
sát a Szentszék is.

A legtöbb problémát itt a prefációk kezdetének és befejezésének átülte
tése adta. Az átdolgozásban arra törekedtek, hogy megtartsák a latin szöveg,
iLendilletét és méltóságát, A munikálatok eredményeként a következő szöveg
alakult ki:

- Valóban, méltó és jó téged dicsőíteni,

- mindig és minden helyen bemutatni neked hálaadásunkat,
neked, Or, nagyon szent Atya, örök és mindenható Isten.

- Krisztus, a mi Urunk által ...
A befejezésben sok fejtörést okozott a rnennyei karok, vagyis az angya

lak, arkangyolok, ikerub<Jlk, szeráfok, hatalmasságok, uralikodók felsorolása,
akikről az ó- és az újszövetség beszél. Ezek a kifejezések a mai fül számára
különösnek vagy régiesnek hangzanak. Arra azonban nem lehetett gondolni,
hogy a lkiifejezéseket egyszeruen elhagyják. Ilyen módon ugyanis elsikkadt
volna a prefáció egyik lényeges eleme, annak meghirdetése, hogy a szerit
misében a földi liturgia egyesül a mennyei liturgiával. Ezért a befejezést a
következőképpen fogalmazták meg:

- Ő általa (Krisztus által) ünneplik nagyságodat az angyalok,
imádják dicsőségedet a boldog lelkek,

- hajolnak meg előtted a mennyei hatalmak,
- és rezdül együtt ugyanazon ujjongásban az egek számtalan

teremtménye.
- Engedd, dícsérő himnuszukhoz mi is hozzácsatolhassuk han

gunkat, hogy énekeljük és hirdessük:
- Szent! Szent! Szent! ...

A liturgikus központ kommentárja rámutat:" a francia-nyelvű prefáció
bevezetése most alkalmat ad arra is, hogya hívek jobban megragadják a pre
fáció értelmét, jelentőséget a szentmisében, felismerjék, hogy az több annál,
mint amit a neve mond, több a puszta bevezetésnél. Egyesülés ez Jézussal a
hálaadásban, aki, midőn fogta a kenyeret, majd a kelyhet, maga is hálát adott.
A prefáció feltárja a szent misztérium gazdag tartalmát és távlatait. Vallomás
ez, amelyben a pap ünnepélyesen tanúságot tesz a hívők közössége előtt hité
ről, arról, hogy az Isten az Úr Jézus által adta nekünk a megváltást, vallo
más az örömről, hogy a hívek bemutathatják Krisztus áldozatát, hogy együtt
hallhatják és érthetik meg üdvösségük nagy üzenetet. Az üzenet felidézi üd
vösségünk történetének nagy eseményeit is. Ezért jelölik meg az egyes prefá
ciók a hálaadás motívumait a liturgikus idők és ünnepek szerint. Hálaadásunk
nem egyszerű köszönet, hanem ujjongás is; az ujjongás egyesít bennünket
Istennel, akit énekünkben dicsőítünk, egyúttal egyesít hívő testvéreinkkel,
akikkel Istent együttesen dicsőítjük.

A rendelkezés harmadik fejezete, mely mindössze egy cikkelyből áll, a
nép által mondandó vagy éneklendő feleletek, a francia ordinárium kérdésé
ben intézkedik. A szöveget egy évi kísérleti időszak után engedélyezték. Fi
gyelmeztet a rendelet azonban arra is, hogya népnek ismernie kell a latin
ordináriumot is. A dallamok kérdésében nem hoz döntést. A rendelethez fű

zött kiegészítő megjegyzés és a liturgikus központ magyarázata megállapítja:
a francia püspöki kar tudja, hogy a megfelelő dallamok kialakulására időt

kell hagynia, mert ezek megalkotása teremtő, művészi tevékenységet kíván,
amit nem lehet szűkös keretek és határidők közé szorítani,

"Kétségtelen, - mondja a magyarázat -, nem kaphatunk tökéletes zenét
egyik napról a másikra. Létrejöttéhez több idő kell, mint a merőben nyelvi
reform végrehajtásához: lassú érést, sok következetes erőfeszítést kíván, évek
próbáját igényli. Jól tudjuk, évszázadok teltek el, amíg a gregorián énektár
kialakult. A francia püspöki kar éppen úgy tisztában van ezzel, mint bárki
más. Azzal is, hogy e téren kísérletezni kell, és a munka csak fokozatosan, a
javítások hosszú során át bonyolítható le." (Sinkó Ferenc)
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MAGYAR PAP A RISORGIMENTO SZOLGALATÁBAN. A múlt századt
európai történetében kiemelkedő esemény volt az 1848-1849. évi magyar sza
badságharc és a száz év előtti olasz újjászületés. Mindkettő szorosan összefügg.
egymással, mindkettőt a XIX. század nagy eszméi szülték. A Rísorgímento
centenáriuma sok olyan, eddig még ismeretlen adatot vetett fel, amelyek bir-o
tokában új, teljesebb képet nyerhetünk az egységes olasz nemzet megszüle-·
tésének hosszú harcaiban való magyar részvételről.

Egyik kiemelkedő szernélyiség Radnics János plébános, aki 1824-ben szü
letett a Fejér megyei Teveny községben. Gyermekségéről jóformán semmit.
sem tudunk Minden valószínűség szerínt később a székesfehérvári szemíná
rium növendéke lett, mert ennek az egyházmegyének szentelték áldozópapjává..
(Az erre vonatkozó adatok bizonyára megtalálhatók a püspöki levéltárban.)
Nem kétséges, hogy már plébános volt, amikor 1848-ban a Szabadságharc ki
törésével mint közhonvéd belépett az egyik honvédzászlóalj katonái közé. Előbb
egyszerű tűzmesterként szolgált, majd a szabadságharc hivatalos lapjának köz
lése szerint 1848. október 25-én hadnagyi kinevezést nyert el. 1849. június ele
jén parancsnoka mint "lelkes hazafit és jó katonát" jellemezte, s ugyanekkor
újból előléptették Tűzérfőhadnagy lett. Asboth Lajos tábornok a 2. számú
tizenkét-fontos üteg parancsnokává tette meg. AHg egy' hónap múlva a nyári
hadjárat idején tanúsított bátor magatartásáért századossá léptették elő és:
ütegparancsnoki beosztásban a hosszú ostromnak elébenéző komáromi várba
helyezték át. Komárom kapitulácíója után Radnics is az emigráctót választot
ta. Hamburgori át New-Yorkba került, ahol a legkülönbözőbb foglalkozások
ba kezdett.

A világosi fegyverletétel után, mint ismeretes, a függetlenség ügyéért to_o
vábbra is lelkesen küzdöttek a magyar emigransok. Hitték, hogy csak időle-·

gesen bukott el a magyar ügy, és egyszer majd hazatérhetnek a felszabadított.
Magyarországba. Az emigráns Kossuth Lajos teljes erővel kapcsolódott bele
az európai politikai életbe, amelyet a magyar felszabadulás érdekében ipar
kodott befolyásolni. Ebből a szempontból különösen kedvezőnek ítélték ma
gyar részről az olasz nemzet nagy függetlenségi harcát. Kossuth és Garibaldi
nevétől visszhangzott egész Európa. Nagy reményetcben élt az otthoni magyar
ság is, amikor híre ment az olasz fegyverek első győzelmeinek

1859 május 6-án Genovában megalakult a "Magyar Nemzeti Igazgatóság".
Ez elhatározta, hogy az olasz függetlenségi harc támogatására magyar légiókat.
alakít, amelyek Erdély felől támadják meg a megszálló osztrák csapatokat.
Ilyen módon gyengítenék olasz szövetségeseík ellenfelét, majd pedig végrehaj
tanák a magyal' nemzet felszabadítását is. Cavour a tervet támogatta, s így'
megkezdődhetett a szervezkedés. A világ minden tájáról gyülekeztek a szét-o
szóródott magyar hazafiak. Romániától' Délamerikáig útra kerekedtek a sza-o
badsúgharc crnigránsaí. Amikor megalakult az első olaszországi magyar lé
gió, már 44 tiszt és 3033 főnyi közkatona állott fegyverben.

Radnics János az elsők között kelt át az óceánon és 1860-ban már Gari
baldi seregében szolgált. A szerencsétlen villafl-an cai békekötés után azonban
fel kellett oszlania az önálló magyar légiónak. Maradványából alakult meg az
ún. "magyar segítő légió", amelynek tagjai az olasz királyi hadsereg keretében
várták tovább az európai politika kedvező alakulását. Radnics századosi rend
fokozat tal előbb a nolai helyőrségben. majd Noceraban szolgált. 1861-ben Ca
labriában és Basiliticában harcolt tüzérütegével. Itt vetették be a magyar se
gítő Iégíót az osztrákok által feltüzelt "brigantik" ellen, akik gerillaháborút
folytattak a fiatal olasz állam ellen. 1862 augusztusában az alessandriai hely
őrségbe került.

Radnics a Várnay százados, Kauser és Mátyus főhadnagyok és három had
nagyból álló törzskarral parancsnokolt a magyar segítő légió tűzérütegénél.

Földvári Károly honvédezredes, aki később a légió parancsnoka lett, egy Kos
suthoz írt levelében előadja, hogy a légió két tüzérüteggel rendelkezett, ami
hez 17 ágyú és 120 egykori honvéd tartozott. Radnics ütegének ágyúí t Gari
baldi tábornok ajándékozta a magyar légiónak, a másik üteg ágyúi Türr tá
bornok tulajdonába tartoztak. 1866-ban "a fennmaradt tizenkét tüzér a: hu-

un



.szár osztályba olvasztatott be, Radnics százados pedig - az aspettativát el
nem fogadván - saját kérésére dimissiót nyert" - írta Földvári ezredes Kos
.suthnak egy másik levelében.

Az olasz-porosz-osztrák háború kitörésében volt a száműzött magyárok
utolsó reménysége, A szétszéledőben levő magyar katonákat összefogva Klapka
tábornok külön kétezres létszámú ún. "poroszországi Iégiót" szervezett. Ismét
nagyszabású volt a terv: délről az olasz, északról a porosz szövetséges támad-
ja az osztrák hadsereget. A porosz seregen belül Klapka huszárkülönítményé
vel a Felvidéken át Magyarországra akart törni, hogy Kossuth nevében ki
bontsa a függetlenség zászlaját. A fennmaradt levéltári adatdkból megállapít
hatóan ebben a légióban szolgált Radnics János is.

A nagy reményeket a békeszerződés ismét megsemmisítette. Itália vissza
kapta Velencét. Kossuth, aki emigráclós évtizedei során annyiszor csalódott
politikai partnereiben, 1866 augusztus 20-án a légió feloszlatását kérte.

Ennek nyomán Radnics János magyar. és olasz tűzérszázados, aki addigi
-életét a szabadság és függetlenség szolgálatának szentelte, végleg kilépett az
olasz hadsereg kötelékéből és ettől a naptól kezdve egyetlen adat sem szol
gál további útmutatásul élettörténetére. A források nem közlik nevét a kie
gyezés után hazatért politikusok es katonák névsorában, s az olaszországi és
amerikai magyar koloniák sem adtak hírt róla, Feltehetően valamelyik olasz
kolostor csendes magányában végezte életét. Életének eddig ismert szakasza
is példa volt azok előtt, "kik a haza, a szabadság ügyét lelkük lehelletéig ma
gasra emelték". Monográfiák emlegetik az egykori Fejér megyei plébános ne-
vét, aki másfél évtizeden át élete kockáztatásával harcolt a nemzeti függet
lenségért és a feudális elnyomás ellen. (Tálas Géza)

AZ OLVASO NAPLOJA. Illik-e fölfedezni cgvköltőt, aki hetvenedik évén
túl já,r? Bézonyára nem; már régen föl kellett volna fedezni. ,;Endre Károly 
írja a költő gyűjteményes versei előtt" Méliusz József a bevezető .tisztelet
adásban egy életműnek' - kétségtelenül a romániai magyar nemzetiség iro
dalmának egyik legjelentősebb költője. Az őt környező provincializmus elle
nére vált azzá: visszhang nélloül, fel nem ásmerten, szerényen, rnindmáig
-önmagában, és alapjáIbana kor vezető történelmi erőiben, a kiirthatatlan
emberiesség: perspcktívádban bízva, valójában versei mögé rejtőzőtten..." Ver
sei viszont első, 1922-\ben megjelent kötete után, rnelyre Kosztolányi is föl
figyelt, és Sehöpflin Aladár 'is, huszonöt esztendőn át nem kerültek egybe
gyűjtve a nyilvánosság elé. Ujabb tíz évre rá kiadták Romániában válogatott
verseit; a kötet számunkra észrevétlen maradt, talán el se jutott hozzánk
Ujabb öt év imúlva aztán az Elégiák és rapszódiák, rnely a bukaresti Irodalmi
Kiadónál jelent meg, a meglepetés erejével hatott, valószínűleg azokra is, akrk
rnunkásságát közelebbről és alaposabban ismerték, Talán nem is annyira ia

"rapszódiák", hanem dnkább az "elégliák", az a Ikötet elején álló tíz "görzi
elégia", nnely rninden bizonnyal Endre Károly költészetének csúcsát jelenti,
talán egyik csúcsát a 'romániai magyar költészetnek 'is, és rninden bizonnyal
igen figyelemreméltó alkotását az újabb magyar Lírának. Félig-meddig sum
mázás is: egy költői életpálya összefoglalása egyetlenvtíz tételes nagy szimf'ó
ritában.

Ez a pálya a iháborúban indul; ezúttal a rnúzsa igazában inter aTma szó
Ialt meg. A Versek legelső verse ugyanis, az 1913-as évszámú Káin a korsza
kokban, még linkálbb Ikisérletnek hat, valami nagy indulat töri benne a burkát;
Iényegében már sejteta a költő Ikésőbb lkiél1ő sajátos hangját, de még túl da
rabos, még túl keményen küszk1ödlilk a k,ifejezésért, a formával, és a megfor
málás világosságáért. Változó sikerrel, mert vad erővel fölszakadó. erős képek
váltakoznak benne olyan s't,rórfáklkal, melyekben indulat és gondolat birkózá
sából még nem nagyon alakul ki az - arany-jánosi szóval - "idom". De
jött a valóság, a háború, és a Káínt fflozófiai-történeti absztrakelőleban ker
gető fiatal költöt egyszerre szembesítette a valóságos Káinnal. a valóságos

• Endre Károly: Versek. Irodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1965.
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;gyIiLkolással. A kötet második verse, A domb, 1915-ből, már ágyúdörgessel
'kezdődik, és már fölveti a költő egész művén végiglhúzódó kérdést: miért?

"Harctéri versek" következnek; de ez a harctéri líra nem "há!borus líra".
Nyoma sincs benne semmiféle naav, vagy Ihamis lelkességnek. "Véletlen ifjan
halni nem vitézség" - IÚrja; s ugyanebben az Okulá'.sul című versében fogal
mazza meg a legfélreérthetetlenebbül azt az Igazi szorongást, mely a Karszt
pokláJba vetett emberekben élt: "ÉlŐiIlek maradsz-e, élettelennek?" Nem hős,

hanem "szegény fiú", ahogy a ,Monte San Gabriele szakaszaiban nevezi ma
~t:

Arcod üde volt, hogy beessen,
Szived teU, hogy ne szeressen,
Szegény fiú, szegény fiú,
Kifusson vágya, vérveressen.

Az élet azért, hogy búcsúzzon,
A halál, hogy magával húzzon,
Szegény fiú, szegény fiú,
Még alig túl a húszan.

Egyík-másík versébe belejátszik valami borzongató groteszk, míntha a
pokoli szfnjáték borzalmassága már valahol a mélyben a hideglelős nevet
ségessel érinfkeznék, mint többek között a San Dona Di Piave burleszk n
meiben, vagy a Gaudeamus igitur komor vígalmában; másutt meg a halál
táncok zord képei és ritmusai rémienek fru, rndnt a Haláltánc, vagy A halál
szól strófáiban. Mint Schöpflin írta róla annak idején, a hi'rlhedt olasz front
tájait "a háborúval kínlódó katonaember lelkiállapota szeránt látta"; ezért
érzi az olvasó ma is, majd félszázad múítán nemcsak nagyon hitelesnek,
nagyon emberinek, hanem szinte maían élőnek is. És kétszeresen élőnek az
élmény másodikföldoIgozásáinak, mintegy színtézísének magasából, a Görzi
elégiák távlatából visszatekintve.

Már az első vers, a Káin a korszakokban többé-kevésbé expressztorrista
hangütésű volt; a költő nem csiszolja le ,formádt, nem dolgozza ki simára
képeit, hanem dnkább nyers, a belső tűztől még sokszor forró tömböket vet
kd, Ihangzat-tömJb6ket, szókapcsolat-törnböket, ritmus-tömböket, és nem egy
szer - rnint a Csak Asmodeus oímű versben, vagy a Májusi vers címűben 
az eruptív expresszíorusta sbílus valóságos példa-darabdalt írja meg. Első ko
tetéinekcímadó költeménye, Az ember, aki járva jár mintha azt is sejtetné,
hogy Endre Ká1"01yt bízonyos rokOIl.ságd, vagy legalább rokonszenví szálak
fűztek pályájának ebbena korszakában a német expresszíondamushoz, egy
Georg Hey;m komor..,giroteszik balladai Iátásához például.

A következő évtizedek vevseiben talán a legjelentősebb gyarapodás az
a kozmíkus ihlet, amelynek erőteljes megnyilatkozása Az ember a csillagok
alatt 1922-24 keltezésű szenett-ciklusa - szonettek a forma simasága nél
:~ül, súlyos tömörséggel, néha már...már gyötröttséggel. mely míntha Míehel
angelo szonettjaival Ihozná rokonságoa, azzal a Míchelaogelóval, akivel 1965
'ben majd újra találkozik, A téli bál ugyancsak szenett-ciklusában (s van
Iírájának egy másík "olasz" ere ds, mely Dante felől indul el); - másik je
lentős darabja pedig A Genezis versei, 1930...ból, mely a szerelemben egy
anerész 'témát emel magas űíhletésű lírává.

De minde jelentős verseknél [elentősebbnek érezzük a Görzi elégiák tíz
darabját. Husz év múltán a költő, az egykori katona, újra végíglátogatja a
hajdani harcteret ; majd megint húsz év múltán formáiba önti élményét, klasz
szikus dísztiehonokba ; ebben a !hálromswros átélésben míntegy végsőkig érve
örökül meg az egykori élmény és emlék; egyszerre az új!l'aélt rnúlt, a féltő

szerelern teltségével és a Ibetelt féI'!fikor távlatával; míntha három dímen
zíóba tágulna, s míntha három szólamként az élet három "ideje", ifjúság.
férfikor és az életet summázó beérett esztendők hangja fonódnek egybe benne.
Voltaképpen itt teljesednek Ibe a régi harctéri versek is; az egykori élmény
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voltaképpen most nyeri el értelmét, jelentését, most illeszikedik a világké»'
egységébe,

Ismét azt i kérdem, arrrit e sarok elején: illi'k-e fölfedeznünk egy hetve
riedik évén túl járó költöt? Míndenesetre jobb későn, mint soha; és gyüite
!Il1ényeskötetének megjelenésénél keresve sem találhatnánk jobb alkalmat
Tá, hogy végre "a helyére tegyük",és eztán az őt megillető helyen tartsuk
számon. Mint humanistát is, és mánt költöt is. (Rónay György)

SZÍNHAZI KRONIKA. A Thália Színház mutatta be Rolf Hochhuth:
"A helytartó" című drámáját. Igya magyar közönségnek ís alkalma nyílik,
hogy a sokat vitatott drámával megismerkedjék. Mióta "A helytartó"-t 1962
ben először bemutatták, (s ezt az elsőt a további bemutatók egész sora kö
vette a világ nagyvárosaiban), szinte megszakítás nélkül folyik körülötte a
szenvedélyes vita. Míndenesetre, az. elmúlt négy év során Hochhuth művéről'

jóval több vezércikket írtak, mint irodalmi méltatást, s ez a körülmény már
eleve gyanakvóvá teszi a kritikust. Művészi alkotással áll-e szemben, vagy
politikai vitairattaI?

A darabot elolvasva, majd színpadon is megtekintve, mindenképpen az
utóbbi besorolás felé kell hajlanunk. Pusztán eszténkai mércével mérve "A
helytartó" riportdráma. Mindenesetre magas színvonal1í z,surnalízmus, ami
elegendőnek bizonyul addig, amíg egysíkú, egyértelmű jellemeket kell ábrá
zolni; de azonnal csődöt mond, amikor bonyolultabb, összetettebb jellemekkel
kerill szembe. Világosan kitűnik ez, amikor Hochh.utn-nak: főhősét, a "hely
tartót", azaz XII. Pius pápát kell ábrázolnia. A darab, amint az t,alán köz
ismert, voltaképpen vwdirat a Pacelli pápa ellen. Azzal vádolja XII. Piust,
hogy politikai szempontoktól vezettetve, a semlegesség és pártatlanság meg
őrzése érdekében, nem tiltakozott a német megsemmisítő táborok ellen, holott
ezeknek a szörnyű intézményeknek működtetését semmiféle háborús vagy
stratégiai indokkal nem lehetett alátámasztani. Nos, búrmiként vélekedjék is
valaki ennek a vádnak helytálló vagy helyt nem álló voltárról, azt nyilván
senki sem hiszi, hogy XII. Pius pápa olyan primitív, karikatúra-szerű alak
volt, mint amilyennek Hochhuth ábrázolja. Robert Serrou, a kérdés egyik
francia kommentálója "a lelkiismeret drámájáról" beszél XII. Pius-szal kap
csolatban, s ezzel nyilván közelebb jár az igazsághoz, mint Hochhuth, aki
viszont semmit sem mutat meg ebből a drámából. Az általa megjelenített XII.
Pius egy beszűkült tudatú, neuraszténiás, kissé korlátolt diplomata-uralkodó,
akinek legfőbb gondja, hogy mi lesz a vatikáni részvényekkel és hogy meg
maradjon az "európai egyensúly". De ki hiszi el, hogy a valósá,gban ilyen
volt, ez a dolgokat mindig élesen elemző, és minden részletkérdésben is ap
rólékos gonddal elmerülő, vitathatatlanul jelentős szellem. Hochhuth tollát
csak a személyes indulat és ellenszenv vezette a pápa alakjának ilyen pam
fletszerű ábrázolásánál és eközben ő, aki a könyvben darabjának minden
állítását széleskörű dokumentációs anyaggal támasztja alá, itt még az olyan
e,lemi dolog ellenőrzését is elmulasztotta, hogy vannak-e, vagy voltak-e va
laha a Magyar Allamvasutaknak nemzetközi forgalomban lévő részvényei.
(A darabban, mikor a szovjet csapatok benyomulnak Magyarországra, a pápa
egyetlen gondja, hogy mi lesz a Vatikán birtokában lévő magyar államvasútt
részvényekkel. A Thálía előadásából ez a jelenet kimaradt.)

Ez az elfogult és karikírozó megjelenítés volt elsősorban az oka, hogy a
katolikus közönség, sőt közvélemény, mindenütt olyan heves ingerültséggel
és ellenségesen fogadta a darabot, És emiatt talált oly kevés méltánylásra
Riccarda Fontaná,nak, ennek a fiatal jezsuítának, annyi szeretettel és oly hi
telesen megrajzolt alakja. Holott ez a fiatal pap, aki [talán nem is a szerző

szándéka szerint) végül is a dráma legnagyobb, legkiemelkedőbb alakjává nő,

olyan meggyőzően, olyan evangéliumi tisztasággal képviseli a keresztény hi
tet, aminek kevés párját találjuk az irodalomban. A Riccardoéhoz hasonló
hítelességgel ábrázolja Hochhuth a megsemmisítő tábor teljhatalmú urának,
a hirhedt "doktor"-nak figuráját. Az arisztokrata származású Riccardo ön
ként deportáltatta magát a római zsidókkal. A táborban találkozik össze a'
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doktorral, a.ki mikor megtudja, kivel áll szemben, nem- engedi elpusztítani
a fiatal papot, hanem kényszeríti, hogy végignézze a szörnyűségeket. A dok
tor több ízben nyíltan kíjelenti, hogy amit tesz, azt azért teszí, hogy bebizo
nyitsa önmagának és a világnak: nincs Isten az égben. Mert ha lenne, nem
tűrné ezt az önmagáért való gonoszságot. A doktor beállításában egyetlen

'hatalmas istenprovokációvái nőnek a krematóriumok füstölgő kéményei. A
két embernek, az általuk képviselt isteni és démoni világnak összeütközése
a dráma legforróbb pillanatait jelenti.

Erdekes megint, hogy mennyire el bizonytalankodik Hochhuth írói inven
ciója, mikor a darab másik bonyolult jellemű alakját, Gersieini kell életre
keltenie. Gerstein valóságos, élő személy volt és úgy tűnik, a második világ
háború legtalányosabb figurája. Magasrangú SS tiszt, aki fölötteseinek föl
tétlen bizaImát élvezi, ugyanakkor hivő ember, aki személyesen megy el
Rómába, hogy az egyházi szer-oeket a Lengyelországban történtekről infor
málja és a Szentszék közbelépését siirqesse. Sajnos, a francia nemtörődömség

következtében, Gerstein a perére váró ismeretlen fogolyként halt meg egy
francia börtönben hosszú évekkel a háború után. Pedig ha életben marad,
vagy idejében felfigyelnek rá, koronatanúja lehetett volna a most vitatott
eseményeknek. A darabnak, bár a cselekmény szerint fontos, de jellemileg
szürke, nem kiemelkedő egyénisége. Vele kapcsolatban Hochhuth, tiszteletre
méltó őszinteséggel, maga is bevallja, hogy alakját nem tudta írói lag meg
fogni. S ez ismét azt bizonyítja, hogy Hochhuth tolla csak addig rajzol biz
tosan, amíg típusokat kell ábrázolnia. (Még ha a maguk nemében kiemelkedo
típusokat is.) De a saját korlátaiba ütközik, ha egyéniséget, méghozzá sok
oldalú, szines egyéniséget kell életre keltenie. Hogyan is jelenithettevolna
meg hát hitelesen XII. Pius pápa alakját?

Mindez azonban természetesen csak a darabnak, mint irodalmi alkotás
nak, művészi minőségére vonatkozik, s nem válasz a fölvetett kérdésre. Már
pedig az a tény, hogy az író árnyalatlanul és több publicisztikus szenvedély
luel, mint irói igénnyel közli vádjait, még semmiképp sem igazolja, hogy ha
sonló szenvedélyes elfogultsággal és személy elleni vádaskodással feleljünk
rá, mint azt az első katolikus kommentárok tették. Ma már javarészt meg is
vátozott a hang a drámával és a benne felvetett problémával kapcsolatban
is. Jellemző példája ennek az a tanulmány, amelyet Rudolf Kriimer-Badoni,
a neves katoükus iró, a német Pen-klub elnöke irt a Wort und Wahrheit
ezévi januári számában. Kriimer-Badoni az önállóan gondolkozó világi intel
lektuell nehézségeit panaszolja el e,gy még ma is sokfelé fellelhető felfogással
szemben, amely a helytelenül értelmezett "egyháziasság"-ot összetéveszti a
kereszténységgel. Kriimer-Badoni élesen fogalmaz, a mi fülünk számára talán
szekaitanul élesen, de írása a legtekintélyesebb osztrák katolikus' folyóirat
ban jelent meg. A bennünket most ítt érdeklő tárgyban ezeket írja: "Annak
illusztrálására, hogy politikai szempontból milyen szellemi zűrzavar uralko
dik a kaioliku.s egyházban, azokat a támadásokat említem, amelyek XII. Pius
ellen irányultak. Milyen választ adott az egyház arra a szemrehányásra, hogy
a pápa elmulasztotta, hogy a nácik rémtettei ellen tiltakozzék? Hallottuk,
hogy Pius szentéletű ember volt, Pius aranyat adott a római zsidóknak, Pius
sok zsidónak nyújtott menedéket. Ez mind igaz, de nem válasz egy pontosan
megfogalmazott szemrehányásra. Sőt még azt a' választ is hallottuk, Pius
nagyon kedvelte a német népet. Elképzelhető izléstelenebb válasz ez előbb

említett vádakra ?"
Kriimer-Badoni és a hozzá hasonlóan vélekedők számára mindenesetre

megnyugtatásul szolgálhat, hogy a pápa elrendelte, tegyék közzé a vatikáni
levéltár minden a második világháboTÚval kapcsolatos iratát. Szakítást jelent
ez azzal a régi tradicióval, amelynek értelmében a vatikáni titkos iratokat
száz évig zár alatt tartják. Három neves történettudós dolgozik több mint
egy éve az okmányok rendezésén. Egyikük, Pierre Blet francia jezsuita atya,
a római Gregoriana egyetem történész professzora kijelentette: történelmi
munkát szerkesztenek; nem igazoló iratot. Egy kötet meg is jelent már, amely
a háború első évét öleli fel. Ha valamennyi kötet megjelenik, világosabb ké-
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pet ,kapunk majd arról, mi volt az oka XII. Pius pápa kivülről nézve val6
~n érthetetlen hangatásának. Nyilván nem olyan egysíkú és primitív meg
gondolások uezették, mint amilyeneket Hochhuthad a szájába. Nem tudjuk
mennyire volt pontosan informálva a történtekről, hány és milyen szűrőn

át jutottak el hozzá az értesiilések. Azt azonban nagy val6színűség,gel állít
hatjuk, hogy minden emberi k~kezdhetetlensége melLett az e,gyháznak olyan
koncepcióját vallotta magáénak, ami már akkor is túlhaladott volt és amivel
XXIII. János pápa és az általa összehívott zsinat szakított végérvényesen.
Ebben a koncepcióban évszázadok hagyománya kísértett, még abból az idő

ből, amikor a pápaságnak val6di államisága, területe és hadserege volt, és
hatalmi tényező volt a nemzet,közi politikában. Bár a pápai állam megszünte
utáln már az egyházi sz6használat is csak mint "szellemi nagyhatalmat" em
legette az egyházat. Ez azonban még mindig távol volt a mai, a zsinat utáni
koncepciót61, amelyben az e,gyház már nem mint hatalom, hanem mint er
kölcsi tekintély jelenik meg. XLI. Pius pápa azonban a nagy konfliktus ban
még elsősorban diplomáciai szerepet szánt saját magának.

Jellemző dokumentumot közöl a már megjelent első okmány-gyűjtemény.

1940 májusában, mikor a német csapatok elárasztották Belgiumot, Hollandiát
és Luxemburqot, a pápa táviratban biztosította együttérzéséről a három meg
támadott államot. Május 13-án a vatikáni olasz nagykövet tiltakozott emiatt.
XII. Pius pápa ezt válaszolta: "Megkövetelem, hogy tiszteletben tartsák sza
badságomat és jogomat ahhoz, hogy beszéljek Ha hallgatok, azért történik,
hogy a rosszabbat elkerüljem." S talán ez az utols6 mondata nyitja későbbi

magatartásának. Mérleaett és el akart« kerülni a rosszabbat. De mi lehetett
az a rosszabb, kérdezi Hochhuth; hiszen 1943-t61 a megsemmisítő táborok
már maximális kapacitással működtek, több embert semmikép sem tudtak
volna elpusztítani, mint amennyit így is elpueztittoiak. Ugyanakkor a német
'katolikusok elleni retorzióktól sem kellett tartani, hiszen abban a helyzetben
Hitler nem vállalhatta már, hogy maga ellen fordítja országa lakosságának
majdnem a felét. Fájdalmasan nehéz és szinte megválaszolhatatlan kérdés,
még akJkor is, ha figyelembe vesszük, hogya közvetlen segitségben (és ezt
az érdekeltek állapították meg) senki sem múlta felül XII. Pius pápát.

A fentebb már idézett Robert Serrou így fejezi be a darabhoz és a vele
kapcsolatban felvetett problémákhoz fűzött kommentárját: "A darab ér
amennyit ér. De ettől függetlenül sokan teszik föl a kérdést: Mi történt volna
egy másik pápával? Egyesek azt gondolják, hogy XI. Pius, aki harcos férfi
volt, nem habozott volna, hogy Hitleri és Mussolinit nyíltan elítélje. Ezek:
úgy vélik, hogy ez a döntés val6di ellenállásra szervezte volna a német kato
likusokat a nácizmus ellen. Olaszország nem lépett volna be a háborúba. Hi
potézísek? A történelem megvitatja majd. Egy dolog bizonyos azonban. VI.
Pál pápa, amikor elrendelte, hogy közzé tegyék a Szentszék levéltárát és tit
kos okmányait, bebizonyította, hogy az elődje, XII. Pius körül kirobbant heves
viták ellenére, az egyház nem fél az igazságtól." Es tegyük hozzá, ennek a
döntésnek csak akkor tudjuk fölmérni igazi horderejét, ha meggondoljuk,
hogy az magába foglalja annak a kockázatnak vállalását is, hogy esetleg el
kell ismerni egy általános tiszteletnek örvendő, jelentős egyházfő tragikus
tévedését.

*
AThália Szinház jól pergő, nagy feszültségeket hordozó előadásban vitte

színre Hochhuth darabját. Az előadás gyönge pontjai ugyanazok, amelyek a
drámának is írói lag leggyöngébb részei. tgy elsősorban'a pápa pamfletíro
zott alakja, Keres Emil, bár tartózkodott minden túlzástól, mégsem tudta
hásétélávé és elhihetővé tenni. Nyilván szintén a szöveg hibájából, becsü
letes, de színtelen alakítás Mécs ~á;roly Gersteinje. Annál mélyebb nyomot
hagy bennünk Riccardo Fontana és a doktor alakja. Az előbbit Nagy Attila,
az utóbbit Somogyváry Rudolf alakítja. Az ő kettősűk a legfőbb erőssége az
előadásnak. Inke László bíborosa feszesebb, az alak kedélyessége erbttetet
tebb, mint amilyennek az író megrajzolta. KovcÍJCs Károly viszont már ismét
kitűnő kaoinett alakítást nyújt az öreg gróf Fontana ' szerepében. Hiteles Busa
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Gyula a római német rendőrfőnök és Polonyi Gyöngyi, a tábor telefonszolgá~

latát ellátó Helga szerepében. Kazimjr Károly és Gosztonyi János rendezése
a mű mondanivalójának lényegét igyekezett ,kidomborítaní, Rajkai György
díszletei szellemesek. A darabot Kalász Márton fordította jólmondható szín-
padi szöveggel. (Doromby Károly) -

KÉPZOMűVÉSZET. Gadányi Jenőné "Igy történt" eímű kJönywe (Mag
vető kiadó, 1965) - az újabb magyar festészet egyik legértékesebb mesteré
nek, egyik legnagyobb kololt'istájéJnak, Gcuiányí Jenőnek (1896-1960) életrajza
- a magyar rnűvészetd memoár-ircdalom legszebb darabjai közé tartozik.
Gadányűné könyvéből (amely teljesen mentes a szokványos családtagi vissza
emlékezések terjengősségétől. édeskésségétől, őszintétlen retusáltságától és kij

esinyes részletekbe fulladásától) az olvasó 'hiteles és életteljes portrét kap
egy igaz, tartalmas rnűvészről és nemes, rokonszenves emberről.

Gadányi Jenő életútja 'külső sikerekben nem volt gazdag. Az 1945 előtti

hivatalos művészetpolitdka - amely a naturalístákat és a .",római iskola" tag
jai,t pártfogoltá mindcnekelőtt - nem kedvelte a "francia orientációjú" fes
tőt, a'ld nem zárkózott el a rnodern művészeti , forradalmak, az "izmusok"
eredményeinek tudomásulvételétől. A felszabadulás után Gadányit kinevez
ték az Iparművészeti Főiskola tanárává, de innen, mint "formaliistának" ha
marosan távoznia kellett; megaiázó rnódon még a főiskolai épületből is k'itil
tottáik a személyi kultusz időszakának művészetí korífeusai. "A Képzöművé

szek Szövetségénekfagja nem lehettem ... A kdál.l.ításokon való jrészvétel szá
momra lehetetlen volt... Rá kellett jönnöm, hogy szörnyű igazságtalanságoa
és jogtalanságdk Ikövetlkeztében társadalmon kívül vagyok helyeZJVe... M:in
den ajtó számomra zárva maradt ..." - írta' a mester leveleiben, naplójegy
zeteiJben, e nehéz éveleben. A jég azután 1957-bentört meg. Nagy sikerrel
megrendezték gyűjteményes ktállttását, és élete utolsó három-négy évében
megkapta - legalábbis nagyjából - az őt megillető megbecsülést.

Gadányi emberi lényére jellemző Ikét - a könyvben olvasiható - mon
data. 1949..,ben iKassákéknál egy festő arról !beszélt, hogy most olyan ddólk
következnek, amikor szkematákus módon festett képeket kívánnak a festők

től. Baljóslatú csend tárriadt e kijelentés után. Gadányi kís idő múlva meg
szólalt: "Öregem, én csak egyféleképpen tudok festeni ..."

A másik rnondat akkor hangzott el, arnücor 1960 februárjának utolsó nap
ján 'a nagybeteg művészt megiátogatta Tóth János plébános. A mester, akit
annyi sérelem ért életében, egyoilk Krisztus-Ioépe alatt felove beszélgetett lá
togatóiával, aktinek - suttogo, gyenge !h8lngon - ezt rnondotta: "Én minden
kinek, mindent megbocsátok ..." Tótlh plébános távozása utáJiJ. pár órával
meghalt Gadányi Jenő, "egy azok közül a nagyon kevés festőink kőzűl, akik
egész életükkel a művészetet szolgálták", (Kassák.)

Gadányiné nemcsak megbízható kivóruikás és fontos doíkumentumok köz
lője, de élvezetes, szuggesztív író ,is. Azok a kis arcképek. amelyeket Gadányi
baráti körének tagjairól (rEgry József, Kassák Lajos, Simon Jolán, Vedres
Márk, Remenyik Zsigmond, Sdheiber Húgó festő, Kállaí ,'Ernő művészetí ,író,
Crouy Chanel László festő, Vaszary János stb.) nyújt, plasztíkusak, emlékeze
tesek.

Gadányiné elmondja, !hogy Petrovdcs Elek és Bajor Gizi egy Izben felkeres
ték Gadányit, megnézték a képeit, de közömbösek maradtak művészete iránt
és látogatásukat nem 'ismételték meg" "Annál1löbbet jártak olyan művészek

hez, akik tetszetős képeket festettek", - jegyzi meg Gadányiné. A megállapí
tásban van ,igaZiság, de csak rész-igazság; Ugyanis a Bajor Gizi-Petmvics
féle művészettárnogató akciók nemcsak konformdsta festőIkneik nyújtottak se
gítséget, hanem olyan rnűvészeknek :is, mint pl. Eg~ vagy iKmetty, akiknek
munkáí aligha nevezhetők "tetszews"-eknek.

Apró tévedés a 211. oldalon, :hogy iKassálk ALkotás cfmű folyóiratának be
szüntetése után indult meg a Kassálc-féle Kortárs. Az Alkotás még javáJban
élt, amikor a Kortárs 1947 őszéri megindult,
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:e; csekély észrevételek azonban' nem csoroíthatják az "így történt" nagy
értékeit. Gadányi Jenő özvegye olyan könyvet írt, amely rnéltó férje mű

vészí rangjához, a magyar piktúra történetében elfoglalt jelentős helyéhez.
A - sajnos nem illusztrált - kötet mint olvasmány elsőrangú, mírit művé

szettörténetí forrásmű pedig a XX. századi magyar piktúra kutatói számára
alig nélkülözhető.

*
A közelmúltban értékes és változatos tartalmú kiadvány jelent meg a

magyar Ieányifjúság számára a Móra Ferenc kíadónál ; címe: "Leányok Év
könyve 1966"; 'összeállította: D. Nagy Éva. A széptrodalmi részben Weöres,
Illyés, Mándy Iván, Vas István, Jékely Zoltán, Kormos István, Fodor András
és mások verseit és .pl'Ózai íl'ása~t találjuk. de képzőművészeti tanulmányok
ban, cikkekben is igen gazdag a kötet. Zádor Anna Canalettóról és unoka
öccséről, a Canaletto-kővető Bellottóról, valamint a XVIII. századi moralista
és "angazsált" angol festőről és rézmetszőről : Hogarth-ról, Hubay Milklós
nagy szobnászunkról: Ferenczy Béniről, Halász Zoltán a Szépművészeti Mú
zeum sokat vitatott, Leonardónak tulajdonított bronz Iovasszobrocskájáról ír
az évkönyvben.

De talán legnagyobb érdeklődésre Bálint Endrének, a kiváló festőművész

nek és Bdblia-dllusztrátornak a "Párizsi Iskolá"-ról {ennek kapcsán az egész
modem festészetről) szóló nyilatkozata tarthat számot. Bálint Endre elmond
ja, hogy az értelmezések rnilyen sokfélesége van "forgalomban" az École de
Paris-val kapcsolatban, beszél e nehezen körülhatárolható "iskola" prorní
illens mestéreíről s a Párizsi Iskolának a magyar festészetre (!Rippl-Rónai,
Czóbel Béla stb.) gyakorolt igen nagy hatásáról. "A XX. század rnűvészete

elválaszthatatlan az École de Paris fogalmától; e fogalom mögött valamiképp
az univerzalitás igénye búvik meg ... Az École de Paris kírnondatlan útrnu
tatása: rátennt az életet egyetlen lényeges dologra, egyszerre igaznak és sza
badnak lenni." A Bálínt-nytlatkozat az eddigi legrnagvasabb magyar nyelvű

írás arról a festői-szobrászí láncról. amely a századeleji avantgarde-törekvé
sektől a tasizmusíg, kallígrafízmusíg 'terjed, s amelynek vgyűjtőneve: Párizsi
Iskola.

A "Leányolk Évkönyve 1966" című kitűnő kiadvány képzőművészeti Té
szeben azonban pácr: 'képaláírás, adat és megtogaímazás ~éves. A reproduikált
Gulácsy Lajos-kép - az első pillantásra nyilvánvaló - nem Dante és Beatrice
találkozását ábrázolja; a kép i,gazi címe: "A varázsló kertje". A 107. oldalon
látható Matísse-festménynek, {amely a rnűvész egyik ehef-d'oeuvre-ie) valódi
címe: "A fény" {,;Le Iuxe"), nem pedig "Mámoros önfeledtség". A 119. oldalon
Ihibásan szerepel M. Ducharnp-naík, "a modern mozgalorn legrejtélyesebb alak
jai egyikének" {Herbert Read) vezetékneve. A 105. oldalon a "zseniális aka
démiák" kifejezést találja a diáklány; a "zseniális" jelző helyett azonban
nyilván ".szenilis" értendő ... Ei pecliig nem mindegy,

Az dfjúságí IMadványok Iektoraíra és korrektoraira fokozott felelősség

Mrul, hiszeill ha pontatlan, hanyag rnunkát végeznek. fennáll aI1Jnalk a ve
szélye, ihogy a fiatalkorú olvasó agyában nem megbízható, hamis ismeretek
rQgwdnek meg.

*
Múzeumok, templomok és magánosok tulajdonában lévő értékes, sokév

százados faszobrok "doktora", 'konzervátora és restaurátora Németh Kálmán
szobrászrnűvész, aki nemrégJiJben az Iparművészeti Múzeumban önálló kiállí
tással lépett a ,köZJÖnség elé. A maga útját járó, - kedvelt anyagának, a fá
nak természetét kíválóari ismerő, - mondhatnánk "fában gondolkodó" mű

vészről joggal és szépen írta 'barátja és egyik szobrának modellje), Berda
József egY'ik epígrammájában:
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s a meghalt fa kezed által újra éled.
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élhet, nem loboghat e földön a lélek! (D. I.)



ZENEI JEGYZETEK. (A K i s p e s t - M u n k á s t e l e p i é n e k k a r r ó l.)
.Az O. M. C. E. rendezésében megtartott egyházzenei hangversenyek az utóbbi
időben néhány jelentős művészi élménnyel, illetve zenei érdekességgel szol
gáltak. A Kispest-Munkástelepi énekkar szereplésekor elsősorban a kórus ki
finomodott, érzékeny hangzásában találtuk meg az előbbit, mig vezetőjének,

Dauner Jánosnak két új műve a hangverseny érdekességének ígérkezett.
Az utolsó néhány évben alkalmunk volt beszámolni a Kispest-Munkás

telepi énekkar egyik-másik szerepléséről, s mindegyik beszámolónkban öröm
mel hívtuk fel a figyelmet a kórus fejlőaésére. Legutóbbi hangversenyükön
megint jelentős előrehaladásról tettek tanúbizonyságot. Műsorukban eddig is
találkoztunl<:. a vallásos ihletésű zene nagy alkotásaival (Mozart: Requiem,
Haydn: Nelson-mise, Mozart: Koronázási mise, Beethoven: C-dúr mise), ám ez
a mostani luuuroerseni; más próbatétel elé állította a kórust, hiszen a zeneiro
dalom jelentős motettáiból énekelteJk. Az acapella éneklés próbáját fényesen
kiállták. Differenciált, tiszta hangzásuk, énekük érzelmi telítettsége legjobb
amatőr kórusainkéval oetekszik. Pedig bizonyára nem kis gondot jelentett a
szereplés izgalmának leküzdése, s a "beéneklés" hiánya. Ez utóbbinak lehet
tulajdonitani néhány kisebb egyenetlenséget és csúszást.

Dauner János - aki kitűnő hozzáértéssel és nagy lelkesedéssel tizenhato
dik esztendeje vezeti a kórus munkáját - nem csak: mint a hangverseny kar
mestere keltett megkülönböztetett figyelmet, hanem mint a műsoron szereplö
két újdonsáJg szerzője is. A Jézus-várás cimű kompozíció érezhetően a kará
csonyi ünnep optimizmusánal<:. vonzásában született. Kérdésünkrea szerző így
sommázta műve mondanivalóját: "Különősen megragadott az a vágya,kozás,
ami a gyermek-lellceket karácsony előtt eltölti. Mennyire várják, mennyire
óhajtják Jézus eljövetelét! Ha valamikor , hát ilyenkor a legfogékonyabba,k
a jó befogadására, s ilyenkor egy szó, egy dallam elegendő, hogy közelebb vigye
ől<:.et az öröm forrásához, Jézushoz .. . Ezt a szót, ezt a dallamot próbáltam va
lamiképpen kottafejekbe rögzíteni." - A szöveg maga is gyermekien egyszerű.

A basszus indítja a dallamot: "Szent éji csend", s először csak valahonnan a
messzeségból zendül meg az angyali karok éneke, de visszhangként a földi
karok is tovább viszik a dallamot. Űri;immel zengi az egész teremtett mlág:
~,Kis Jézusunk ma született, örvendjünk". Aztán ismét visszakanyarodik a
kompozíció a bevezetés elmélyülten várakozó hangulatába: "Jézust várjuk,
jöjjön el a szent karácsony". A kórus nagyszerű előadással járult hozzá a mi!
sikeréhez.)

A Szentkarácsony-éjjel című mű - talán mert frissebb betanulás - nem
hangzott fel ilyen meggyőző előadásban. Pedig zenei megoldásai néhol Tend
kívűl szerencsések, költői invencióról tanúskodnak. A gyermekkar viszi végig
a dallamot, az O, gyönyörű szép, titokzatos éj ismert dallamát. Az ő szavukat
fonja körűl a pásztori tilinkó halk szava, az angyali karok zengése és a csengő

szopránszóló. A melléktémákat Bárdos Lajosnak az 0, gyönyörű szép, titok
zatos éihez írt orgonakiséretébőldolgozta át a szerző, ezzel is jelképesen utalva
arm az irányra, melyhez ő maga is csatlakozott kompozícióiban.

Űsszegezésűl azt mondhatjuk, hogy mindkét alkotás nyeresége az újabb
magyar egyházzenei irodalomnak. Reméljük, hogy előadásuk nem egyszeri meg
lepetés volt csupán. Mint ahogy azt is reméljűk, hogy hamarosan ismét hírt
adhatunk a Kispest-Munkástelepi énekkar újabb produkciójáról. Ha máiskor
nem, hát Haydn igen rit,kán hallott Szent Miklós miséjének bemutatásakor .••

(B e e t h o ven, B r a m s é s B a r t ó k e g y - e g y m ű v e a Z e n e a k a-
"d é m i á n, i II e t v e a R á d i ó n y i l v á n o s h a n g ver s e n y é n.) Breitner
Tamás, aki sajnos ritkán lép a nagyobb nyilvánosság elé, ámbár a Tatabányai
Szimjonikusok: élén nem egyszer nagyszerű koncerteket ad, Beethoven Eroicé»
ját vezényelte a Rádió-zenekar stúdióestjén. Ez a kitűnő egyűttes most mintha
fáradtabban követte volna vezetőjének intéseit. A gyászinduló megindító lírája
így is emlékezetes pillanatokat szerzett. Kűlön érdekességnek számított, hogy
Breitner a szokottnál lényegesen gyorsabbra vette a tétel tempóját, s ezzel szo
katlan, romantikus hatást ért el. Enneik természetesen ugyanúgy me,gvan a jo-

,gos magyarázata, mint a hagyományos interpretácíónak. Hiszen máT az első
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előadások egyike után keserűett jegyezte meg annak idején az Allgemeine
Musiloalische Zeitung bécsi tudósitója: "Ez a hosszú, rendkivül nehezen elő

adható mű valójában nem egyéb hosszadalmas, merész és vad fantáziánál.
Nincs ugyan hiány meglepő és szép részletekben, ahol ráismerünk a szerző

energikus, tehetséges szellemére, nagyon gyakran azonban teljesen szabályta
lan összevisszaságba vész." Talán éppen a fantázia jellegre történő utalás jelzi,
hogy ez a mű is két korszak határán áll, múltjában és egyes tételeiben még a
klasszikus egyensúly az uralkodó, zenei megoldásaiban azonban a láthatáron
feltűnő romantika is nyomot hagyott. Pontosan ezt a kettősséget éreztette ki
tűnijen Breitner Tamás. (A műsorban bemutatóként hangzott fel Hidas Frigyes
Kiirtuersenue Tarjáni Ferenc tolmácsolásában. Egyszeri hallás után nehéz
volna bírálatot mondani, érzésünk szerint azonban az újabb magyar zene egyik
legjelentősebb darabját hallottuk - nagyszerű előadásban.)

Brahms érett mesterművét, a Kettősversenyt ugyancsak a Rádió-zenekar
kiséretével hallhattuk a Zeneakadémián megrendezett vasárnap délelőtti mati
nén. Lukács Ervin állt a karmesteri emelvényen, a két szólista pedig Kovács
Dénes és Banda Ede volt. Aligha van a zeneirodalomnak hálásabb előadási

műve mint ez, hiszen Brahms olyan bőségben ontja benne a dallamokat, ami
még nála is páratlan. Előadása azonban korántsem egyszerű, kivált a szólis
táktól kíván csiszolt összmunkát. Kovács Dénes és Banda Ede személyében
nagy művészek vállalkoztak a nagy feladatra. Produkciójuk az idény egyik
legemlékezetesebb eseményévé avatta a hangversenyt.

Az angliai turnéra induló Hangversenyzenekar Ferencsik János vezény
letével tartotta búcsúhangversenyét. Ez a sokat ostorozott együttes most megint
igazolta, hogy Európa egyik legjobb zeneloara - ha hagyják. Most a napi kon
certek fár:adsága nélkül, kellő próbával olyan előadásban szólaltatta meg Bar
tók Csodálatos mandarin szvit jét, amilyenre talán még nem volt példa. Fe
rencs·ik János nagyon sok port lefújt erről a "felújításról", s mindvégig olyan
belső izzással, átéléssel vezényelte Bartók remekét, hogy látni véltük a színpad
félelmetes történetét is. Vagy nem ís olyan egyértelműen félelmetes? 'Es ez a.
máig problematikus értelmezésű mű valahol azt a humanista tartalmat fejezi
ki, amiről Somlyó GYÖ1'gy ír a Csodálatos Mandarin című versében?

Nem lehet, nem lehet meghalni addig,
mig lelked igazát föl nem adod, míg
virágaid ban élő nedv kering,
mig szívszakadva is újra beiorrod
a százszor sebzett emberi gondot,
a vérbefagyott hitet, amig

mindig új reménnyel regenerálod
az ájult ábrándot, roncs-húsú álmot,
eszméid engedő csontozatát
és inait, addig nem múlsz el innét,
nem, amig Csodálatos Mandarinként
újra meg újra feltámaszt a vágy. (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Az Itélet Nürnbergben című amerikai film riem
hiteles dokumentumokat tár a néző elé, képzeletbeli per tárgyaláisa pereg a
vásznon. mégis úgy érezzük, hogy történelmet látunk, saját életünk egy gyá
szos korszakát. Abby Mann, aki a forgatókönyvet írta és Stanley Kramer ren
dező amúltat hívja tetemre ugyanis ahhoz, hogy megragadhassa a nácizmus
lélektanát.

Négy bíró felett ítélkezik az amerikai katonai bíróság. Egyí'kűk, Janning,
volt miníszter, kiváló képzettségű jogász, nemzetközi tekintély- aki annak ide
jén a weimari alkotmányban is lefektetett ernberí jogokat szövegezte meg és
foglalta törvénybe. Ugyanaz a jogtudós Hitler urallma alatt egyik legszolgaibb
végrehajtója lett a jogtalan [ognakvembereket ítélt kasztrálásra, halálra. Ho
gyan vált ez lehetségessé, miként deformálódhatott ennyire lelkileg, szelle-o
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mileg? '" Ez az elsődleges kérdés, ami az amerikai bíróság elnökét, azt az:
egyszerű, szürke, cívil bírót n~lanitja, akit külön erre a reíadatra rendeltele
ki valahonnan az ismeretlenségIből, egy Maine-állambeli kísvárosból. Nos, ez,
a ~ ";rke ember lelkiismeretesen akar eljárni, nem csupán a tények, az elkö
veteit bűnök érdeklík, hanem Iegaláob annydra azok okai is. Mérlegelni szán-"
dékozik, míelőtt ítélne, s ez a lelki tusakodás színte egycsapásra roppant fe-"
szűltséget teremt a vásznon.

A vád alapja a náci törvények :kérlelhetetlen alkalmazása; annak a rend
szernek engedelmes szolgálata, amely eltörölte a bíróság függetlenségét s az:
államvédelem hathatós eszközévé tette az-t politikai ellenfeleivel szemben, A
vádlottak azzal védekeznek, Ihogy csupán végrehajtották az állam törvényeit
- a bíró az általános jogi felfogás szerínt ugyanis erre kötelezett és nem arra.
hogy ezeket a törvényeket felülbérálja ... f,gy rnerül fel az a probléma, hogy"
az engedelmesség, a vak szolgálet határa meddig terjed, meddig szerit az írott.
betű?

Az okok és következmények eme dzsungelébe hatol be az amerikai oíró.
Járja a várost, vizsgálja az agyonbombázott házaik borzalmas seííuettjeít, az"
egy!kom gyakorlótér sivár némaságát, a békésnek látszó polgári otthonokat, a
Bierlhallék sörgőzös vídámsá,gát.Emberelkkel beszél, s az ernberek magyarázat
helyett inkább magyarázkodnak ... A ibí,ró mérlegelni szándékozott s becsü
letes lelke már egy sor mentőkörülményt talált: Ez a nép egy őrült uralima
alá került, alki őrült törvényekkel kormányzott. Nem mindenki született hős,

alki szembe mer szegülni a tébolyult terror gőzhengerével. Hiszen annak az"
acélkolosszusnak semmiség eltipornia az útjába állót. "És vajon kötelességgé
tehető-e a saját egzísztencíának és életnek ilyen mérvű veszélyeztetése? Annál'
mélységesebb a bíró döbbenete, amikor tanúk vallanak a tárgyalóteremben
és amikor magyarázkodók árulják el magukat a vtörvényszék falain :k,ívül ...
"Mi, németek meggyőződésből szelgáltuk Hitlert! Mí jogászok, tudósok is, ha
bár tudtuk, hogy örült vagy szélháznos. Szolgáltuk, meet szeréttük hazánkat! ...
Igen, a Kaiser elveszítette a háborút és lébbízonytalanságot, zűrzavart hagyott
maga után. Nemzeti öntudatunk a porban hevert és kilátástalannak láttuk
jövőnket. Aikkor jött a Führer, biztonságot, jólétet és ddesőséget ígért. Szükség:
volt tehát az eros kézre, hogy felrázza a népet, s mi helyünkön maradtunk,
aoban a reményben', hogy amikor már rendet teremtett, kícsavarjuk kezéből

athatalmat. Az áldozatok, a vtörnérdek embertelenség? Nos, egyetlen nagy cél'
sem valósítható meg áldozataik nélkül ..."

A védelem képviselője még ezen az okoskodásen is túltesz. Lángoló igye
kezetéből valágosan érződik, hogy a tárgyalóteremben többet lát, enirit 'a vád
lottak padján ülő személyeket - magát a német népet kell felmentetnie a
világtörténelem legnagyobb botrányának felelőssége alól. Szembefordul hát az.
ügyésszel s víszontvádat emel - a világ ellen.;. "Ha ezek az emberek bű

nösök, mert hazaszeretetből engedelmeskedtek a parancsnak, aikkor fele
lőssé tehető az egyetemes emberiség is, ~iszen mindeniki tisztáhan lelhetett
Hitler szándékaival: könyvét, a ,Mein iKampf'-ot, amelyben programját meg-"
hírdette, minden kultúrnyelvre lefordították. MiéI:t hagytálk hát, hogy halál
gépezetét Ioíépítse, míért tűrték meg maguk kÖ:zJött, sőt, míért kötöttek vele
szerződéseket?"

Pattanásig feszülnek az ,idegek s m:ilkor a védő 'az egyik szerenesétlen ta
nút, egy nőt, a hdrhedt fajgyalázási perek egyik ellítéltjét már-már öomagának
ellentmondására kénvszerítí, a náci kelléktárból elővett lellki terror eszloözeível.,
a vádlottak rpadján Janning összeroppan. Vállalja a vádat, lelkiismerete fel
ébred, amelyet mindezídedg patetikus önbecsapással, tetszetős fikciókkal al
tatgatott.

A vádlottak bűnössége nydIvánvaló tehát. Már csak az ítélet lenne hátra,
amíkor a végkifejilet előtt még egy újaJbb elem lép a történések sodrálba. A
színre Vitt képzelebeli per 1948-;ban folyiik. ,Ebben az időben csa~nalk magasra:
a hídegháborű 'hullámai, az ameríkaíak úgy érZiIk, szükségük lehet a németek
segítségére, nem 'Volna így okos, iha volt vezető embereiket kemény ítélet súj
taná. A birót felettesei befolyásolni dgyekeznek - ők is a hazaszeretetre hi-·
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-vatkoznak. A bíró azonban - aloí mintegy az egész emberiséget testesíti meg
.- hajthatatlan, Ítél tehát s ítélete: életfogytiglani fegyház.

VoltaJképpen vége is lenne a filmnek, de hátra van még kért, nagyon sokat
mondó jelenet. Janning börtönébe hívja a bírót, rábízza egykori feljegyzéseit,
'S csupán arra kéri, higyje el jószándékát. Az arnerikaí bíró azonban határo
zettan elutasítja ezt a "magán" védekezést is: "ön rrnűvelt ember, nagy tudós,
képzett jogász, amikor az első ártatlan embert elítélte, tudrita kellett, hová
veret az Ilyesmi ..." A börtön előtt a védő várja a bírót és fogadást ajánl,
hogy elttéltjct rrövid időn belül kászabadulnak. Ismét elutasító az. ősz bíró vá
lasza: "A tárgyalások folyamán ön feltűnő logikai készségről tett bizonysá
got,ám, jegyezze meg, nem míndíg azonos az igazsággal az, ami logikus ..."

Remek film. Annak ellenére, 'hogy jórval hosszabb a sWlkottnál, rrundvéglg
tartani tudja a feszültséget s ez nem kis teljesítmény. Talán csak Janning
színeváltozása - ami sajnos épp a dráma fordulópontját jelenti - tűnik kissé
"deus ex rnaehinának". Am némi jóakarattal ez is hihetővé válik, ha tekintetbe
vesszük atálrgyalóterem izzó légkörét. A produkció síkerében a rendezön ikí
vül oroszlánrésze van a nagy neveiket felsorakóztató szereplögárdának: Spen-

·cer Tracy, Burt Lancaster, Rudolf Widmarck, Maximillan Schell, Montgomery
·Clijt, Marlene Dietrich és Judy Garland tudásuk Iegijavát adják. (-Bittei Lajos)

SZENT BERNARDIN FIATAlJKORI MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYV
'TARBAN. A XVI. század első felében az olaszország; vallásos mozgalmakban
vezető szerepet vitt Sziénai Szent Bernardin, humanista nevén .Bernardinus
Senensis. 1380 szeptember 8-án született Massa Carrarában. Fiatal korában
belépett a ferencrendoe, s Ht hamar kitűnt aszketdkus életével, prédíkáló te
hetségével.

Rendje megbízásából 1417-t6l kezdve különböző olasz városokban tartott
gyrújtóiha,tású szeritbeszédeket. Meghalbgatásukra olyan tömegrben özönlött a
nép, rníritha maga Assísí szentde ihill'dette volna Isten igéit. Beszédeinek fő

témái Jézusnak és Szűz Máriának fokozottabb tisztelete, a belső és külső béke,
az elmélkedések lelki haszna és a ihatodik parancs elleni bűnök voltak. Sokat
-tett az olasz páetharcok rnegszüntetése és a görög egyházzal való ~iibékülés

.érdekében.
Szent Ferenc rendjét még az alapító életében két pártra szakította a re

gulák értelmezése: megtartsák-e a tökéletes szegénységet, éljenek-e olyan
gondtalan rnódon, rnint Isten madarai, vagy építsenek kőfalú kolostorokat,
fogadjon-e el a rend adományokat? Az 1400-·as évek elején aregulálklhoz szi
gorúan ragaszkodó obszerváns IiII1ány :kisElbbsé~be került, kolostoraik szálma
egyre fogyott. Ezt a folyamatot Szent Bemardin fellépése megfordította, Az
obszerváns cnozgalomnak cgyrk fő harcosa lett, és diadalra segítette ezt. Kö
rülbelül ötszázra tehető azoknak akolostoroknak a száma, amelyeket részben

·ő alapított, részben pedig megnyert az obszerváns iránynak. Tamítványaí iközé
tartozik későbbi életrajzírója is, Kapisztrán János.

1437-ben rendfőnökké választották, s ezt a tisztet 1442-ig viselte. 1444 má
jus 20-án halt meg Aquilában, és már- ihat évvel 'később szentté avatták. Az
olasz újságírók védőszentjükként tisztelik.

Irodalmi rnűködése igen jelentős. A tteológ)ia mellett humanista tanulmá
nyokkal is foglalkozott, s ez meglátszik stílusán, Klisebb elrnélkedéseit, a gyó
násra készülők számára drt lelki tükrét és f8képp nagy beszédgyűjteményeita
ikü:1Ö1!1böző fénfi és női zárdákben sokat olvasták és buzgón másolták. Nép-
vszerűségüket még a következő században sem vesztették el, amit. bizonyit az
is, hogy a 'könyvnyomtatás első ötven évében tíz munkája került ki a jsaitó

· alól, a legtöbb nem is egy lkiadásban. A XIX. és XX. században kritíkai kía
.dásai jelentek meg.

Fiatal korában, amikor rrnég a lellkiJpásztarlrodás és a rendi ügyek nem
faglalták annydra el, maga is másolt rrmn.yveket. A Vatakán és az olasz kolos-

- torok több általa sajátkezűleg írt kódexet őriznek.Egy ilyen Magyarországon
is található, a -budapestIi Egyetemi KönyvtárIban ."Cod. Lat. 102" [elzeten, Nem
régóta van a Könyvtár birtokában, 1947..ben vásárolea magánszemélytől. Arra
vonatkozóan, hogy míkor ikeI"Üllietett magyar földre, mínden adat hiányzik.
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Aránylag Ikis alakú, 22x14,5 cm nagyságú, 800 oldal terjedelmű könyv,
;múlt századvégi egyszerű félb&.- kötésben. írása apróbetűs humanista kurzív
VÖ11ÖS és kék dfszítéssel. Sok benne a rövidítés.

Kűlönféle aszketikus munkákat tartalmaz, illetve ezek kívonataít. Egyes
részei azt a benyomást keltik, hogy nem közös zárdai használaka készült, 'ha
nem egy hitszónok által saját maga részére készített feljegyzések. Egyes da
rabok szerzőít ismerjük, ilyen Gioellinus kis munkája, a Dialogus de mundi
vanitatis, vagy a Guíllelmus Amidani de Cremona művéből - Summa de
'poenitentia - készült kivonat. Terjedelem szempontjából a legtöbb helyet
Alvanus Pelaqus egyik munlkája nyomán írt jegyzetek és kivonatok foglalják
el. A többi már ismeretlen szerzők szentbeszédei a hús bűneiről, a guelfele és
ghilbellinek Iközti béke szükségességéről, az Úr születéséről, Jézus nevéről,

Krisztus testéről, a helyes elmélkedésről, a böjtölés tizenkét gyümölcséről.

Feltűnő, hogy az elmélkedésszerű rövid beszédek eníndegyíkének címe és
tárgya megtalálható Sziénaí Szerit Bemardin későBb nyomtatásban is meg
jelent nagy beszédgyűjteményeiben. A stílus is sok hasonlóságot mutat, sőt

egy-két beszédnél azonos az első mondat, Utóbbi ugyan egymagában semmit
sem bizonyít, mert nincs bennük semmi eredetiség (például a Jézus nevéről

szólónál: "In nomine Jesu omne genu flectatur"), de a többi körülménnyel
együtt mégis valószínűvé teszi, hogy a kódexnek ez a 'része nem másolat, ha
nem Szent Bemardin fiatal!korri rnűveit őrizte meg számunkra.

A scriptornaís a Szerittel való azonosságát a f!irenzei Collegio de S. Bona
ventura állapítóta meg. A kötet ugyanis az Egyetemi Könyvtár 1961-"ben meg
jelent új kódexkatalógusa alapján felkeltette érdeklődésüket, mikrofHmet kér
tek: róla, s ezt ősszehasonlították az olasz kolostorokban található anyaggal.
Az azonosságot egyébként a Herder !kiadásában megjelent Lexikon für Theo
logie und Kirche második IklÖtetének 213-214. Ihasábján közölt fakszímtlének
a kódexszel való összevetése is bizonyítja. (Vértesy MiklÓs)

LÉLEKELEMZÉS ALKALMAZASA A LELKIPASZTORKODAsBAN. "A
modern ember ma már nem a gvóntató atyát keresi fel, hanem a lélekgyő

gyászt" - hangzik egy nyilván amerikai eredetű szólás, amelyben persze el
mosódik a fogalmi különbség a lélekgyógyászat és a bűnbánat szentsége, a lé
lekgyógyász és a lelkipásztor között, de kifejezésre jut a freudizmus különböző

áttételeken keresztül jelentkező hatása az Egyesült Államokban. Az "amerikai
pszichoanalitikus egyesületnek" kereken ezer orvostagja van, s félmillióra be
csülik azoknak a számát, akiket az elmúlt 35 évben heti négy-öt órás, órán
ként 30 dollárba kerülő pszichoanalitikus kezelésben részesítettek. Természe
tesen csak a gazdagok és a nagyjövedelműek engedhetik meg maguknak, hogy
10-15,000 dollárt fizessenek ki egy-egy kúráért. Durva számítás szerint ugyanis
tízszer annyi kezelési órára van szükség egy teljes freudi elemzéshez, mint
ahány éves a páciens. Egy negyvenéves beteg kúrája tehát 12,000 dollár. Raj
tuk kívül azonban az amerikaiak milliói estek át valamiféle pszichoterápiás
kezelésen. részben a gyárak és az üzemek 25,000 szociális gondozója révén,
akiknek W%-a pszichoanalitikus. Ilyen tömegek kezelése csak a csoportos
elemzés módszereinek kidolgozása révén vált lehetövé és így a gazdagokon és
nagyjövedelműeken kívül, akik közt igen sok a színész, író és más értelmiségi,
ma már a középrétegek, sőt a munkásosztály tagjai is kapcsolatba kerültek a
lélekgyógyászat valamilyen formájával.

A freudizmus különösen a szellemi életet járta át Európa számára elkép
zelhetetlen mértékben. Lionel Trilling, a Columbia egyetem tanára ezért ír
hatta 1955-ben: "Freud eszmevilága szilárdan hozzátartozik kultúránkhoz. A
pszichiátria főképpen reá épült. Döntő befolyása volt nevelési elméleteinkre.
Elsőrendű fontossága van az antropológíában, a szociológiában, az irodalmi
kritikában, sőt még a teológiának is számolnia kell vele." A teológiára való
utalás érthető, ha arra gondolunk, hogy Erich Fromm, az amerikai reform
freudizmus egyik legjelentősebb teoretikusa szerint a vallás nem hogy nem
illúzió, miként azt még Freud hirdette, hanem "a legmélyebben gyökerező és
legalapvetőbb szükséglet", de kíelégítését "nem a papokra, hanem a pszicho
analitikusokra kell bízni."
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;Mint emlékezetes, a második vatikáni zsinaton is szóba került a lélek
elemzés !kérdése. Arceo Mendez, a mexíkód Cuernavaea püspöke, az utolsó>
ülésszakon, amikor az egyház és a mai. világ viszonyát tárgyalták. csodálkozá
sát fejezte ki amiatt, hogy az előterjesztés hallgat a lélekelemzésről, holott ez;
szerinte megújította az emberről alkotott fogalmakat, sőt közvetlenül érinti
a lelkipásztorkodást is. Azt kívánta tehát, hogy az egyház vegyen tudomást a
komoly lélekelemzésről és kezdjen párbeszédet velük. A püspök hivatkozott
igen sok pszichoanalitikusnak arra a nézetére. hogyalélekelemzésre nemcsak
az idegbetegeknek van szükségük, hanem az egészségeseknek is. A tudattalan.
ugyanis - mondják ezek - minden emberben hat a lelki életre, tehát nem
csak a viszonylag kis létszámú betegnek, hanem az egészséges embernek is.
javára válnék, ha tudattalan énjének megfelelő pszichológus közbejöttével tu
datára ébred. Ezért alkalmazzák a lélekelemzést a cuernavacai bencés monos
torban. Maga Mendez püspök is figyelemmel kísérte itt azt a forradalmi je
lentőségű próbálkozást, amit a monostor priorja, Grégoire Lemercier atya foly
tat rendházának tagjaival, és pedig külön engedély alapján, mert egyébként.
egy 1961 júliusában kiadott "Monitum" az egyházi törvénykönyv 139. szaka:"
szára hivatkozva tiltja azt, hogy papok és szerzetesek lélekelemzéssel fog
lalkozzanak.

Lemercier atya kísérleteiről a Monde 1965 szeptember 12-i számában Henri
Fesquet is beszámolt annak a közleménynek alapján, amelyet Lemercier jut
tatott el a sajtónak. A belga eredetű Lemercier, aki ma 53 éves, 1950-ben. ala
pította a cuernavacai monostort, amelynek 1959-ben függetlenített priorja lett.
O maga 1961 januárjától kezdve éveken át heti 4 órás pszichoanalitikus keze
lésnek vetette alá magát. Az akkor hatvan tagú közösség legfeljebb nyolc sze
mélyből álló csoportokban ugyanígy lélekelemzésen esett át. Végül is a monos
torban húszan maradtak meg. A negyven eltávozott közül, akik jelöltek vagy
laikus testvérek voltak, többen azért hagyták el a monostort, hogy házasságot
köthessenek. Húszan azért mentek el - több egyéni lélekelemzés után 
"mert nem akartak szembenézni saját természetükkel", Ilyen tömegesebb ki- .
lépések azonban csak az első két évben fordultak elő, azóta pedig már többen
vissza is tértek. Lemercier szerint "hála a lélekelemzésnek" a szerzetesek
munkateljesítménye "hihetetlen mértékben" emelkedett, és a kúra "több szer
zetesben nem sejtett irodalmi, zenei és művészi tehetséget ébresztett fel".

Azok a lélekelemzők. akik a cuernavacai szerzetesek analizálásával foglal
koznak, világi szakemberek. Egy nő is van köztük. "Freud döntő jelentőségű

cselekedete -mondja Lemercier -, hogy az egész életet és az összes emberi
kapcsolatokat a nemiségben rejlő eredetig vázolja fel s ezzel újra felfedezi 
rnellesleg a próféták révén - a nagy bibliai megsejtéseket. kezdve a Gene
zistől az Énekek énekéig. Ezzel azt a kötelezettséget rótta ránk, hogy ne en~

gedjük magunkat megállítani a prüdéria szempontjai miatt azokban a kérdé
sekben, amelyek a nemiséggel vannak kapcsolatban, különösen ne a szerzete
seknél, akiknek vallásos érzülete éppen a nemiség visszautasításának formáját
ölti magára. Az utóbbi megfontolások indítottak minket arra, hogy egy nőt

válasszunk ki analizáló személyként az újoncok lélekelemzésének első idősza

kára s így őket kezdettől fogva szembeállítsuk tudattalanjukkal."
Lemercier arra is kitér, hogy miért nem folyamodtak kifejezetten kato

likus lélekelemzőkhöz. "A pszichoanalizis - úgymond - a monostorban egé
szen különleges módon a vallásos érzületre irányul. Kérlelhetetlenül felkutat
minden lelki fogyatékosságot és lépésről lépésre felderíti a csalódásokat, a
hazugságokat és csak azt hagyja meg, ami valóban hiteles, ami valódi aszké
zis és ami arra utal, amit M. Evdokimov, egy ortodox szerző írt: ,A sivatag (a
sivatagi atyák) aszkézise roppant pszichoanalízis, amit az egyetemes emberi
lélek pszichoszintézise követ.''' Ugyancsak Lemercier írja a következőket:

"Ahol a vallást mint valami szakmát élik meg a mindennapi életen kívül és
ahol a vallás az emberi értékek helyére lép, ott minden hivatkozás ezekre az
emberi értékekre felidézi a vallás elveszitésének a félelmét, mintha ezeknek
az értékeknek bármelyike is csak a másik rovására növekedhetne. Valójában
azonban mindennek éppen az ellenkezője történik: mind a kettő együttesen.
vész el. A lélekelemzés távolról sem törekedik arra, hogy elpárologtassa és
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felbomlassza a vallási elemet, hanem éppen azon van, hogy bensőségesebbé és
érettebbé tegye azt. Olyan vallásosságot igyekszik kialakítani, amely nemcsak
vállalja az összes emberi értékeket, hanem fokról-fokra át is itatja ezeket az
isteni elemmel."

Lemercier azt ajánlja, hogy az egyház a lélekelemzésre is alkalmazza azt
a tételt, amelyet a zsinati atyák elé terjesztett szöveg "a földi valóságokról"
jelent ki. "Aki állhatatosan és alázattal törekszik arra, hogy behatoljon a lé
tezők titkába, azt mintegy az Isten keze vezeti, még ha ennek nincs is tuda
tában."

Bárhogy ítéljük meg a cuernavacai lélekelemzés esélyeit, annyi kétségte
len, hogy a pszichoanalízis elterjedése ma már a lelkipásztorkodás terén is
érezteti hatását. Az Egyesült Államokban például azok közül a hívők közül,
akik lelkipásztorukat felkeresik, sokkal többen állnak elő a vallásra vonat
kozó kérdésekkel, mint például a Német Szövetségí Köztársaságban, ahol a
lelkipásztori beszélgető órákon a súlypont inkább a lélektani természetű, a
szerelmi, a házassági és a nemi életre vonatkozó kérdésekre esik. Hova-tovább
.azonban mindenütt az lesz a helyzet, hogy pszichológiai ismeretek nélkül a
lelkipásztor sem a párválasztással kapcsolatos, sem a házassági és nevelési
nehézségekben nem tud eligazítást nyújtani. különösen nem akkor, ha a hoz
.záforduló valamilyen lelki zavarban is szenved.

Ezzel a kérdéssel foglalkozva állapítja meg Klaus Thomas a Grosser
Entschluss ezévi januári számában, hogy bár a lélekgyógyászat és a lelkipász
torkodás között mélyreható különbségek vannak, a lélektani ismereteket ma
.már a lelkipásztorkodásban sem nélkülözhetjük. Thomas azt javasolja, hogy
a papság lélektani felkészítése három irányban történjék. Legyenek ún. "pneu
matikus" lelkipásztorok, akiknek alapvető beállítottsága az imádságos élet, a
megszentelődésre irányuló törekvés, a Krisztussal való élénk kapcsolat. Ezek
így személyiségük példájával tudnak majd hatni a hozzáfordulókra, egyben
pedig válaszolni is azok vallási kérdéseire. Legyenek azután pszichológiailag
képzett Ielkipásztorok, akik legalább két éVli elméleti és gyakorlati tanulmá
nyok nyomán meg tudják oldani az elébük kerülő pszichikai természetű kér
déseket. Legyenek végül "szaklelkipásztorok", akiket két évig tartó pótkikép
zéssel a fiatalkorúak, a házassági bajokkal küszködők, a betegek, a foglyok
vagy az életuntak különleges pasztorálására készítenek elő.

Thomas megjegyzi, sokan attól tartanak, hogy ilyen módon a lelkipásztor
.kodás, amely lényege szerint Krisztus-központú és a másvilági üdvösség köz
vetítésére irányuló tevékenység, ember-központú, csak evilági tanácsadássá
válnék, Szerinte azonban az igazi lelkipásztorkodás mindig "kétpólusú" cselek
vés. Bármennyire szűkséges eleme ugyanis a lelkipásztorkodásnak a Krisztus
központúság, a valláslélektani vizsgálódások azt mutatják, hogy az eligazítást
keresők zöménél a zavarok forrása emberi konfliktusokban és emberi szük
ségletekben rejlik.

Az idegbetegek nagy számaránya ma .már nemcsak az Egyesült Allamok
különlegessége - állapítja meg Thomas -, hanem Nyugat-Európára is jelleg
zetes. Egyedül a Német Szövetségi Köztársaságban és Nyugat-Berlinben há
rommillió orvosi kezelést igénylőidegbeteget tartanak nyilván. Kívánatos te
.hát, hogy az egyházak részéről mind nagyobb figyelem forduljon feléjük. A
betegek fele - a J. H. Schultz-féle betegség-csoportosítás szerint - a kü
lőnböző meg nem emésztett élményektől függő betegségben, az ún. réteg
neurózisban szenved. Fel nem dolgozott élmények, sorscsapások, betegségek
húzódnak meg az idesorolt neurózisok hátterében. A réteg-neurózis könnyebb
eseteiben az orvosi kezelés 'mellett az összhangot teremtő igazi lelkipásztori
gondoskodás is nagyban elősegítheti a gyógyulást, akárcsak az ún. perem
neurózisok esetében, amelyek rossz szokásokból, hibás nevelésből erednek.
(Ide tartozik Nyugat-Németorság háromszázezer alkoholistája is.) A lélekgyó
gyászatnak és a lelkipásztorkodásnak éppen ezért nem rivalizálniok kell, ha
nem együtt kell működniök a beteg érdekében.

A második világháború óta rohamosan alakultak új lélekelemzési módsze
rek mind Európában, mind Amerikában. Ezek közül Thomas az ún. "reve
-éveillée dirigée" (irányított éber álom) eljárást értékeli a leginkább. Lényege
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ennek, hogy az egyént hipnózis útján a lélek "legmélyére" merítik alá, mikor
is néhány órán belül a páciens konfliktusai szimbolikus képekben jelentkez
nek, amelyeket utána meg lehet tárgyalni. Ha a beteget nem "lefelé", hanem
"felfelé" irányítják, mintegy magas hegytetőre állítják - írja Thomas -,.
akkor csaknem mindegyikük - sokan a legnagyobb meglepetésükre - benső

séges vallásos látomásokat, különösen Krisztus-látomásokat él át. (Thomas
megemlíti, hogy csak három olyan betege volt, akinek ilyen "felfelé': irányuló
elképzelésnél nem támadtak vallásos képei.) Ezzel a módszerrel a beteg min
den külső irányító beavatkozás nélkül is tudatára ébredhet annak - mondja
Thomas -, mennyire nemcsak az ösztöntörekvések elfojtása, vagyis a Freud,
féle tudattalan énriek, az Es-nek elnyomása okozhat Idegbajokat. hanem a
lelkiismereti lázongások elfojtása, a freudi felsőbbrendű én, az "Ober-Ich"
elfojtása is ártalmas a lelki egészségre és harmóniára.

Magától értetődik - fejezi be Klaus Thomas -, nem a Télekgyógyász
dolga, hogy a beteget lelki békéhez, bűnei bocsánatához. saját üdvösségének
szilárd reményéhez segitse. Ez már a lelkipásztor feladata. Ahhoz azonban,
hogy a lelkipásztor megfelelhessen ennek a feladatának, ma már neki is ren
delkeznie kell a pszichoterápia minimális ismeretével. (Szigeti Endre)

NAGY PROBLÉMA: AZ ÖRÉGJDKFOGLALKOZTATÁStA. Sok szó esííc
ma világszerte arról, hogy az átlagos életkor növekedése olyan problémák elé
állatja azemoeriséget, amilyenekkel a múltban még nem találkozott, Főleg a
fejlettebb iJpari társadalmakban egyre nagyobb a népességnek az a hányada,
amelyet a hagyományos osztályozás eltartásra szoruló, illetve eltartást igénylő

öregeknek minősített, A régi szemlelet fenntartása így két okból is mind lehe
tetlenebbé válíík. Az egyiik ok az, hogy a fiatalabb koroszsályokra az arányok
eltolódása míatt előbb-utóbb elviselhetetlen anyagi terhek hárulnak, a másik
ok, hogy magukat az öregeket sem elégítheti roi az elmúlásukra való tétlen
várakozás, Számukira tehát, arneddig csak lehetséges, továbbra is helyet kell
biztosítand a termelésben, s ennek megfelelóen. olyan életfeltételeket kialakí
tani, amelyek között teljes értékű embernek, a űcözösség hasznos tagjának érez
hetik magukat. Ezekről a kérdésekről rendezett legutóbb ankétot a Témoigna
ge Chrétien.

Azoknak a hozzászólásoknak beküldői közül, amelyek különösebben érde
kelhetnek, Paul Chauchard, az idegélettan neves művelője, mindenekelőtt az
öregség fogalmát igyekszik tísztázní, Alapjában dgaz, ihogy öreg az az ember,
aki életének abba a fázisába lépett, amikor a szervezet kopása erősebb, mínt
a regenerálödása, s így az öregség a fokozott leromlás és a csökkenő aktivitás
korszaka. De nnikor kezdődik ez az öregség? Erre már nehezebb válaszolni.
Az ötvenedik évét betöltött ember például még nem öreg a mai fogalmaink
szerínt, ,A szaktudomány valaihol a hatvanadik életév körül keresi az öregség
kezdő határát. Ám ebben az esetben is helyes megkülönböztetní a "fiatal öreg
séget", vagyis azt a fázist, amikor az ember még dolgozni szerét és alkotni
tud, és ca "magas kort", amd nagyjában a nyolcvanadik életévvel következik
be. Ezt a "magas kort" aránylag még mindíg kevesen érik el, jóllehet az orvos
tudomány rnindínkább hajlik arra, hogy az emberi élet "normális", tehát vé
letlenektől nem befolyásolt végső tartarnat 120 esztendőre tegye,

Az ember életében a válság és a viszonylagos egyensúly szakaszai álla
píbhatók meg. Felnőtt korban az első válságos szakasz a 45. és 55. életév közé
esik. Utána tartós egyensúly fázisa következfkvarnelynek időtartama megköze
lítőleg színtén tíz esztendő. A 65. életév után ismét kritfkus periódus, majd
a 75. év után megnnt nyugalmi szakasz jön. Ilyenkor rnár az öregekre jellemző

klasszikus bölcsesség lép elő, noiha az emberi képességek fokozatosan rornla
nak. Az átmenet küszöbét nem is érzékelve jut el ekként az ember a "magas
korba", de rnár aránylag kevesen örvendenek jó egészségnek. Az öregkori be
tegségeket gyógykezelő "geriátria", amely csak napjainkban fejlődött ki, nem
is azt tekinti feladatának, !hogy megakadályozza az öregségét, ami egyelőre

arnúgyis lehetetlennek látszik, hanem hogy lehetőleg betegségeik nélküli öreg
kort bíztosítson. Az öregséget el kell fogadnunk, mint életünk egyik termé
szetes, önmaga tőrvényszerűségeibőliadódó szakaszát, <Ie törekednünk kel'l arra,
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hogy lehetőleg rnegőrdzzük lelki-szellemi frísseségünket. Idetartozik az is",
hogy erőnknek megfelelő mU!I1lkával foglalíkozzunk. Ezért is fontos - emeli ki
Chanohard -, hogy az aktív anunkától való visszavonulás ne essék á már is
mertetett kritíkus fázisokba.

Ennek megvalósítása persze a társadalomtól is függ, mert a tárrsadalom
dolga, hogy rniridegyik korosztály számára tudjon és akarjon helyet terem
teni. Az ehhez szükséges anyagi eszközöket mínden áron 'biztos,írtani kell, mert
- mondja Chanehard - valamiképpen itt rejtőziik az igazságos és boldog
társadalom alapja is. A biológus logli,kája - fejem be Ohauclhard - megakad
néha, amikor szembekerül azzal a ténnyel, hogy egy élőlény fejlődik és köz
ben a saját elmúlására is készül. Jusson azonban eszünlebe Teilhard de Char
din szép gondolata, aki rámutat arra, hogya halál nem teljes megsemmisülés,
hanem átmenet a létnek egy másik síl[kjára, amely bizonyos mértékben már az
öregség utolsó szakaszában jelenbkezrk.

Mario Rossi, orvos, szoeíológus és dsmert Iró, hozzászólásában az ember'
és a rnunka kölcsönhatásat vízsgádja, Mínt kifejti ugyanis, a elöregedés prob
lémájának megoldásához nem elegendő sem a szociális otthonok hálózartának
bövítése, sem a kellő nyugdíj biztosítása. Lényeges követelmény, hogy ne kár
hoztassuk az öregeket tétlenségre, mert elsősorban a feleslegesség érzése az,
ami az öregek tragikus magányosságát hozza magával.

Kísérletek igazolják, hogy koruknak megfelelő munlkával foglalkoztatott
idős emberek egészen jól ellátják teendőiket. A tanulékonyság ugyan általá
ban már negyven éves kor után csökkennd kezd, de a hanyatlás nem rohamos,
Idős korában is bírtokolhatja az ember fiatalkori szellemi képességeinek
SO%-át. Erdekés bizonyság erre, hogya Foro rnűvekmél az alkalmazottak egy
harmadát öregségében is abban a munkakörben tudják foglalkoztatni, amely
ben esetleg ötven esztendőn át dolgozott. TeljesítJményűlk természetesen kisebb"
de hosszú tapasztalatuk nyomán megbízhatóbb a rnunkájuk és a balesetek
sem veszélyeztetik ő!ket olyan rnértékben, mínt fiatal társaikat. Mi sem lenne'
károsabb tehát - állapítja meg Rossi -, mint az öregek teljes kikapcsolása
a társadalom életének normálisfolyamatából. Szokták ugyan mondani, -hogy
a fejlett ipari társadalmak csak a teljesértékű munkaerőket kedvelik. Am ép
pen ezekben a társadalmakban emelkedik folyvást az öregek szálma. Olasz
országban például az utolsó században 23 évvel nőtt az átlagos életkor. Az
Egyesült Állarnokban a 45 évnél idősebb emberek számaránya 1900~ban még:
csak 18% volt, 1980~ig azonban előreláfható'lag 40%-ra emelkedik. Mi sem
sürgősebb tehát, rnínt az öregek foglalkoztatásí módjainak kimunkálása,

Az újabb u-egényírodalomban az öreg ember ikét típusa ugrik elő. Az egyik
fösvény, kibírhatatlan, gonosz, ingerlékeny, közellenes, 'a másik szép, derűs,

bölcs, mentes a problémáktól. távol rninden rosszindulattól. Szerepel tehát
egy pszichopata típus, alkit az élet keserűvé tett, aki semmibe veszti környe
zetét, és szet-epel egy csodálatos humanitású öreg, akinek arca a paradicsom'
előképe. A valóságban azonban az öregek sokkal összetettebbek. mint az
ilyesfajta irodalomban. Amiből ki kellene indulni, az, hogy az öregkorban az
ember alkalmazkodóképessége állandóan hanyatlik, s ez váltja ki legtöbbször
azokat a bonyodalmakat, amelyeknek forrása a függetlenséghez való ragasz
kodás, ugyanakkor a védettség kívánása, s végül a fokozott szeretet űgénylése.

Az olyan gyakran Telrótt agresszivitás mögött rendszerint éppen az húzódik
mag, hogy az öregedő ember kevesli a szeretetet, amelyet környezete részéről

kap. S valljuk be, igen sokszor okkal kevesli. Ezen azonban csak a társadalom
megalapozottabb és intenzívebb erkölcsi nevelése segíthet. (Antal Ferenc)

A WESTMINSTERI APATSAG KILENCSzAz ÉVE. A világ egyik legré
gibb és legrangosabb apátsága, a westminsteri, az elmúlt év decemberében
ülte felszentelésének kilencszáz esztendős jubileumát, és ezidén van alapítója,
Hitvalló Eduárd angol kiralv halálának kilencszázadik évfordulója. A neveze
tes kettős ünnepségről a keresztény világ legtöbb helyén megemlékeztek.

Gordon Albion az Universeben az apátság történetének egyes epizódjairól
ír. A hagyomány szerint Eduárd fogadalmat tett, hogy elzarándokol Rómába,
Szent Péter sírjához. A viszontagságos idők azonban arra késztették a királyt,
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:bogy engedve az államtanács nyomásának a pápához forduljon fogadalmának
:feloldása végett. Szent IX. Leó bele is egyezett, hogy a király Angliában ma
radjon, azzal a feltétellel, hogy a zarándokút költségeivel egyenértékű összeg
ből bencés monostort építtet Szent Péter apostol tiszteletére. A király 1051-ben
kezdett fogadalma beváltásához. Minden jövedelmének tizedrészét a mun
kálatokra fordította. Az új apátság kórusa és kereszthajói hamarosan elké

,szültek. 1065 december 28-án Szent Vince napján szentelték fel. A régi beszá-
molók szerint a kor legnagyobb ünnepsége keretében történt ez.

Az alapító, Hitvalló Eduárd, csak a pompás felvonulás egyes részleteit
látta, s a nép örömrivallgását hallotta. Közeli palotájában halálos ágyán fe
küldt. Az ünnepségen helyét Edit királynő foglalta el. Amikor a király értesült

:fogadalma beteljesedéséről, állapota rohamosan rosszabbodni kezdett, Január
3-án már csak töredezve tudott beszélni, majd elvesztette eszméletét; 5-én még
egyszer megszólalt és az egykorú feljegyzések szerint hozzátartozóinak meg
jósolta az angol testvérviszályt. Aztán bátyjához, Haroldhoz fordult és utódává
tette azzal a kéréssel, hogy feleségére gondot visel és kegyes lesz a norman
nok népéhez, Hitvalló Eduárd a szentségek felvétele után, 1066 január 6-án
halt meg. A közhiedelem szerint a királynak a főoltár előtt elhelyezett sírja
körül számos csoda történt. Hamarosan életéről is legendák kezdtek terjengení,
hogy halottakat támasztott fel és betegeket gyógyított keze érintésével.

1l02-ben felnyitották sírját és testét épségben találták. lll. Sándor pápa
nyilvánította szentté 1I61-ben. Két esztendővel utána, 1I63-/iJan, új, pompás
sírba helyezték az apátságban. Az ünnepi szertartást a híres Beckett érsek ve
:zette. Ez a nap, október 13-a, lett Szent Eduárd napja. Földi maradványainak
igen kalandos volt a sorsuk. III. Henrik király megint új helyet jelölt ki szá
mukra, ezt a sírt azonban VIII. "Henrik később leromboltatta. A hamvak rnin
denesetre épségben maradtak s végső - mai - helyükre Mária királynő té
-tette őket 1557-ben.

A mostani évforduló alkalmából hatalmas emlékkönyvet adtak ki a
westminsteri apátságról. Ezzel foglalkozik Edmund M. Jones "Kilencszáz év"
-című cikkében, amelyet a Tablet számára írt. A westminsteri apátság több
mint épület - állapítja meg Jones -, jelkép, amely egy nép történetét őrzi.

Az apátsági épület ezidőszerint az anglikán egyház kezében van, lehetséges
.azonban, hogy március 21-én már újból bencés szerzetesek népesítik be. Tár
gyalások folynak arról is, hogya jubileum emlékére rendbehozzák az apátság
Szent Benedek-kápolnáját is.

Ebben az esetben valóban úgy lesz, hogy a westminsteri apátság a brit
nép történetének két fázisát, a katolikust és a protestánst szimbolikusan egy
ségbe foglalja. Ebben a találkozásban reménykedett egy évszázaddal ez
előtt az angol néphez intézett levelében Wiseman bíboros is. Igen figyelemre
méltó, hogy most Erzsébet királynő is utalt erre abban az üzenetében, ame
lyet az apátság centenáriumának ünnepére adott ki. "Imádkozni fogok 
rnondja ebben -, hogy az elkövetkező években a westminsteri apátság a ke
resztény hitbeli egység vísszaállításának ügyét szolgálja." Mintha az ökumeni
kus szenem jegyében Ilyesféle folyamat indulna meg. (Siki Géza)

JEGYZETLAPOK. (Szerénytelen szerénység.) L. egyes réges-régi cikkem
pár sorát mutatia. Fiatal voltam, Morganért Ielkesedtem, nem is annyira a
regényeíért, mínt az elméletéért. Valami szép, ködös platonizmuséct: hogy
a regény valamiképpen arra szolgál, hogy megragadja az lideákat.

Fiatal korában az ember legalábbis az idákat akarja megragadni. Később?
. Úgy olvasom most azt a pár idea-kergetősort, mint holdbéli üzenetet egy volt vi
Lágegyetemből.

Szerény lettem. Sokkal szerényebb. Már csak azt mondom, amit Fontane
mondott egyszer. "Ameddig élek, csupán azt akarom, hogy kimondhassam: mi
Iyennek látom a dolgokat."

Dehát valóban olyan keveset kívánok? Valóban kevesebbet? Valóban sze
rényebb lettem?

Elolvasom újra Fontane mondatát. Igaz, szerényen hangzik.
De azt hiszem, most ezzel' lettem igazán szerénytelen. (r. gy.)
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