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Agostino Bea
bíboros

AZ EGYHÁZ MAGATARTÁSA

A NEM-KERESZTÉNY VALLÁSOK IRÁNYÁBAN

Többfelől hallottuk, hogy az egyháznak a nem-keresztény vallások irá
nyában való magatartását kifejezésre juttató zsinati nyilatkozat, amelyet
1965. október 28-án tettek közzé, mérföldkövet jelent a katolikus egyház
és a zsidó nép kapcsolataiban. Mindenesetre, kiegészítésül, itt meg kell
állapítani, hogya nyilatkozat még nagyobb mértékben jelent mérföld
követ az egyház és általában a nem-keresztény vallások kapcsolatában.
Az egyház a nyilatkozat által a történelem során első ízben ajánlja föl
ezeknek a vallásoknak a baráti, testvéri dialógust. Olyan eredmény ez,
amelyet XXIII. János pápa bizonyára még elképzelni sem tudott, amikor
az 1960. szeptember 18-i ülésen azzal bízta meg a Keresztény Egység Tit
kárságát, hogy szerkesszen egy nyilatkozatot, az egyház és a zsidó nép
közötti kapcsolatról. A következőkben ez a nyilatkozat a zsinat legvitatot
tabb szkémáinak egyike lett, nem annyira teológiai okokból, mint in
kább a pillanatnyi kedvezőtlen politikai körülményele következtében.
Tény az, hogy már 1962 júniusában törölték a Központi Előkészítő Bi
zottság napirendjéről, váratlan politikai ellenzésele miatt, Csak János
pápa ujabb közbelépésével sikerült 1962 decemberében a témát újra fel
vétetní a zsinat; napirendjére. Sajátkezű válaszában, amelyet a Keresz
tény Egység Titkárságának elnöke által elébe terjesztett és a tárggyal
kapcsolatos véleményre adott, a pápa ezeket írta: "Figyelemmel elolvas
va Bea bíboros e jelentését, tökéletesen osztjuk nézetet; milyen súlyos és
felelősséggel járó a tárgy iránti érdeklődésünk" (1962. deoember 13.).

Ebben a fázisban, vagyis a második ülésszak idején, a címtől és há
rom sornyí, a nem-keresztényeket általánosságban említő bevezetéstől el
tekintve, még csak olyan nyilatkozatról volt szó, amely egyedül a zsidó
népre vonatkozik. A szemlelet gondviselésszerű kiszélesedése, oly módon,
hogy az összes nem-keresztény vallásokat magába foglalja, azoknak a
nézeteltéréseknek és súlyos nehézségeknek következménye volt - és ez
nagyon jellemző a II. vatikáni zsinatra -, amelyeket az első szkéma
váltott ki. Egyesek azt kívánták, hogy az izlámról is beszéljünk, mások
azt, hogy általában az összes nem-keresztény vallásokat említsük. A ne
hézségek később is folytatódtak, főleg azután, hogy elsőízben szavaztak
a szkémáról a harmadik zsinati ülésszak végén. Semmi sem láttatta elő

re, hogy végülis a nyilatkozatot - mint az történt - gyakorlatilag egy
hangúan, a kedvező szavazatok több mint 96 százalékát összegyűjtve fo
gadják majd el. Ez az egyhangúság önmagában világosan bizonyítja a
nyilatkozat nagy fontosságát, amennyiben a sokféle nehézség ellenére a
világ katolikus püspökeinek tömeges támogatását nyerte el.

Kézenfekvő, hogy ebben a kommentárban az okmánynak elsősorban

azon elemeivel foglalkozunk részletesebben, amelyek általános érvényű

jelentőséggel bírnak. A nyilatkozat, miután közli, hogy milyen célt kíván
elérni, mindenekelőtt azokat az általános elveket fejti ki, amelyek az egy
háznak a nem-keresztény vallásokkal szembeni magatartását meghatá
rozzák. Ezeket az elveket a továbbiakban az izlámmal és az ószövetség
vallásával kapcsolatban részletesebben is illusztrálja. Befejezésül a nyilat-
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kozat Isten atyaságára hivatkozik, és egy olyan emberiség jövendő képét
vázolja fel, amelynek tagjaként minden ember Isten gyermekének érzi
magát, és testvérként viselkedik a többiekkel szemben.

A cél: az emberi család egységének előmozdítása

A zsinat ezzel a nyilatkozattal az emberek közöttí egységet és szere
tetet kívánja előmozdítani, hangsúlyozva, ami közös bennük, és ezáltal
alkalmas arra, hogy testvéri együttélésüket elősegítse: "Korunkban, ami
kor az emberi nem napról napra szerosabb kapcsolatba lép,és növekszik
a kölcsönös függés a különböző népek között, az egyház nagyobb figye
lemmel szemléh a nem-keresztény vallásokhoz fűződő kapcsolatának ter
mészetét. Kötelessége lévén, hogy az emberek, sőt a népek között az egy
ségetés ezeretetet előmozdítsa, itt elsősorban rnindazt vizsgálja, ami kö
zös az emberekben és ami arra ösztökéli őket, hogy együtt éljék közös
sorsukat" (1. sz.),

Az egyház e kezdeményezését az emberiség fokozódó egyesülése ér
dekében, mint láttuk, indokolja, ami e téren a világban végbemegy, fő

leg pedig a világot átható egység utáni vágy, de rnindenesetre még sokkal
mélyebb gyökerei vannak magának a kereszténységnek alapjaiban. A
nyilatkozat kijelenti: "Tény az, hogy a különböző népek egyetlen közös
séget alkotnak. Ugyanaz az eredetük, minthogy Isten telepitette le az
egész emberi nemet mindenütt a föld színén ; ugyanaz a végső céljuk is,
Isten, akinek gondviselése, jóságra irányuló intelme és üdvterve, minden
kire kiterjed, mígnem a választottak a Szerit Városban egyesülnek, ame
lyet Isten dicsősége tölt be fénnyel és ahol az emberek az ő világosságá
ban járnak" (uo.).

Olyan szavak ezek, amelyek megérdemelnék. hogy arany betűkkel

véssék, vagy lángoló betűkkel írják föl az Egyesült Nemzetek palotájára
- föltéve természetesen, hogya ezervezet valamennyi tagja elfogadja
őket. Szinte lehetetlen itt kimerítően. és a maguk mélyreható jelentősé

gében méltatní őket. Elégedjünk meg azzal, hogy a bennük kifejeződő

alábbi pontokat hangsúlyozzuk. Az összes népek egyetlen közösséget vagy
családot alkotnak, minthogy rnindnyájan ugyanattól a teremtő Istentől

származnak, minthogy Isten a végső céljuk, és az ő gondviselése és jósá
ga kormányozza őket és vezeti el az üdvösségre, a Szerit Város egységébe,
amelyet Isten fénye tölt be s amelyben mindnyájan arra hivatottak, hogy
Isten világosságában éljenek. Ezeknek az okoknak mindegyike eléggé in
dokolja, hogy az egyház valamennyi tagja és rríinden keresztény teljes
odaadással vegyen részt e nagy vállalkozásban, az emberi család megte
remtésében. amelyet, mielőtt még emberi vállalkozás lett volna, ugyanaz
a teremtő Isten és gondviselő atya már eltervezett az emberiség számára.

A vallás gyakorlása és az emberi család egysége

A nyilatkozatnak, minthogy az egyház magatartását kívánja leírni
a nem-keresztény vallásokkal szemben, míndenekelőtt meg kell magya
ráznia, mi az értelme és tartalma a "vallás" kifejezésnek, és milyen fel
adat váll' rá .az emberi életben. Ezért kifejti: "A különböző vallásoktól az
emberek választ várnak az emberi lét rejtett titkaira, amelyek mint teg
nap, úgy ma ts mélységesen nyugtalanítják az emberek szívét: az emberi
természet, életünk értelme és célja, a jóság és a bűn, a fájdalom eredete
és célja, az út, amelyen az igazi boldogságot elérhetjük, a halál, az íté-
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let, a halál utáni büntetés, végül az a végso es kimondhatatlan rníszté
rium, amely létünket körülveszi, amelyből eredetünket is levezetjük IS

amely felé törekszünk" (1. sz.).
Ha ezt a leírást az emberi család egységének alapjairól a föntebbi

ekben rnondottakkal összevetjük, valóban meglepő megfigyelést tehe
tünk. Aki a történelemre visszapillant, fájdalommal állapíthatja meg,
hányszor voltak a külőnböző vallások az emberek közötti nézeteltérések,
harcok, sőt véres háborúk legfőbb okozói. Aki viszont a "vallás" szó tar
talmának idézett leírását veti össze az emberi család egységének alap
jairól a fentiekben mondottakkal, annak meg kell állapítania, mennyi
ve éppen a vallás alkalmas, minden más tényezőnélinkább arra, hogy az
ernberek közötti elmélyült találkozást előmozdítsa. Tény az, hogy éppen
a vallás világítja meg határozott formában az emberi család egységének
említett alapjait, az eredetet, a célt, az embernek Istenhez fűződő viszo
nyát s ezért kellene elősegítenie magát az egységet is. De hogyan lehet
séges az, hogy a vallások oly sokszor éppen az ellenkező hatást érték el ?
és legfőképpen mit kellene tenni, hogy a vallások különbözősége ellenére
- se különbözőségek mindmáig igen nagyok - a vallás ne a széthú
zást szolgálja, hanem inkább egyesítse az embereket? Így vetődik fel az
eszközök és módszerek kérdése. A nyilatkozat válasza három lépésre ta
gozódik: az első egy, mondhatni, fenomenológiai megfontolás a különböző

vallások néhányával kapcsolatban; ezután azok "azelvek következnek,
amelyek az egyház magatartását a nem-keresztény vallásokkal szemben
alapvetően meghatározzák; végül útmutatást kapunk arra nézve, hogy az
egyház gyermekei miként vihetik át - és kell átvinniük - a gyakor
latba az egyház magatartását.

A különböző vallásoknak általábani és néhányuknak részletesebb
fenomenológiai taglalása, arra szolgál, hogy kifejtse azokat a pozitív ele
meket, amelyeket a különböző vallások tartalmaznak, s ebből az is kitű-o

nrk, mivel járulnak hozzá az .ernberek vallásosságához : "A legrégebbi
időktől napjainkig megtalálhatjuk a külőnböző népek körében, hogy va
lamiképpen fölismerik azt a titokzatos hatalmat, amely a dolgok folyá
sában és az emberi élet eseményeiben közrejátszik, és olykor a legfőbb

Istenségként, vagy atyaként ismerik el. A fölismerés és elismerés itatja
át életüket bensőséges vallásos érzéssel. A vallások viszont, amelyek a
kultúra fejlődésével kapcsolódtak össze, finomabb fogalmakkal és árnyal
tabb nyelvezettel igyekeznek válaszolni ugyanazokra a kérdésekre. Így a
hinduizmusban az isteni misztériumot kutatják az emberek, és a mítoszok
kimeríthetetlen termékenységével és mélyenszántó filozófiai kísérletekkel
fejezik ki; arra igyekeznek, hogy megszabaduljanak létünk szorongásaitól,
akár az aszketikus életformák, akár a mélyenszántó elmélkedés, akár az
Istenhez menekülés révén, szerétetben és bizalomban. A buddhizmusban.
különbőző formáinak megfelelően, a változékony világ eredendő elégtelen
ségét ismerik föl és olyan utat tanítanak, amelyen azemherek, alázatos
és bizakodó szívvel, képesek arra, hogy elérjék a teljes felszabadulás ál
lapotát, vagy a legnagyobb megvilágosodás állapotába jussanak saját
erőfeszítéseik és a fölülről jövő segítség révén. Ugyanúgy a világban föl
lelhető többi vallás is azon fáradozik, hogy különféle módokon fölébe
kerekedjék az emberi szív nyugtalanságának, amennyiben utakat, azaz
tanításokat, életszabályokat és szerit szertartásokat javasol" (2. sz.),

Milyen lesz tehát az egyház rmagatartasa a vallásos hitek e sokfé
leségével szemben? Amint láttuk, a legalapvetőbb kérdésekről 'Van itt
szó és szinte azt mondhatnánk, a nyilatkozat leglényegesebb mondani-
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valój áról, amennyiben legáltalánosabb elveit érinti. Íme, miként fogal
mazódik meg ez a magatartás: "A katolíkus egyház semmit sem utasít el,
ami igaz és szerit ezekben a vallásokban. Az egyház őszinte tisztelettel
tekint ezekre .acselekvési és életmódokra, ezekre a szabályokra és taní
tásokra, amelyek, noha sok tekintetben különböznek attól, amit maga az
egyház hisz és javasol, mégis nem ritkán annak az igazságnak visszfényét
sugározzák, amely minden embert megvilágosít. Mindemellett az egyház
hitet tesz, és hitet kell tennie, Krisztus mellett, aki .az út, az igazság és
az élet' (Ján. 14, G), és akiben az embereknek a vallásos élet teljességét
kell megtalálniuk, és akiben Isten mindeneket kiengesztelt önmagával"
(uo.).

Már ezekből a szavakból is kitűnik, mennyi világosságra és kiegyen
súlyozottságra van szükség ezen .a téren. Nem szabad csak hitet tenni
Krisztus mellett, de ugyanakkor megvetni vagy éppen elítélni minden más
vallást; másrészt viszont a saját küldetés ellátásában sem szabad elégte
lennek bizonyulni a más vallások iránti hamis tiszteletből vagy tapintat
ból. Ezek tehát az egyház magatartásának elemei. Mindenekelőtt a tisz
telet a különbőző vallások által vallott cselekvési és élet-módozatok, sza
bályok és tanítások iránt, mégha sok pontban különböznek is attól, amit
az egyház hisz és javasol. Ez a tisztelet két forr-ásból ered: először is az
emberi személviség méltóságának, valamint annak szem előtt tartásából.
amivel az ember ennek a méltóságnak tartozik, Icgf'őképpen a számára
legszentebb dologban, mint amilyen .a vallás; másodsorban magának az
egyes vallások tartalmának szem előtt tartásából. A zsinat ténylegesen
megállapítja, hogy még azok a vallások is, amelyek sok tekintetben kű

lönböznek az egyház hitétől és tanításától, nem ritkán annak az igazság
nak visszfényét sugározzák, amely minden ember elméjét megvilágosítja.
Azok az emberek, akik .a különböző vallások hivei, szintén Isten képére
és hasonlóságára teremttettek és Isten nem hagyta magukra őket, hanem
a történelem során, a Mennyei Atya jóságának és gondviselésének segít
ségét élvezik, hiszen őket is megváltotta Krisztus vére, mégha nem is
kerültek teljesen a megváltás gyümölcseinek birtokába. Megértjük te
hát az egyház magatartásának alapvető elvét: "A katolikus egyház sem
mit sem utasít el, ami igaz és szent" az övétől különböző vallásokban.

Mindehhez azonban hozzá kell tenni még egy elemet, ami nem ke
vésbé lényeges az egyháznak a nem-keresztény vallásokkal szemben ta
núsított magatartása szempontjából. Az egyház hitet tesz, és hitet kell
tennie Krisztus mellett, aki az út, az igazság és az élet. Miért? Először

is azért, mert ez elháríthatatlan küldetése, amit magától Krisztustől ka
pott és ezért vallja az apostollal: "Ez a kötelességem és jaj nekem, ha
nem hirdetem" (1. Kor. 9, 16). E kötelesség legmélyebb oka az a tény,
hogy Krisztus minden emberért meghalt, különbség nélkül és, amennyi
ben az ő rnűvétől függ, míndnyájunkat kiengesztelt Istennel (v. össz, 2.
Kor. 5, 14-21). De az egyházat maguknak a más vallások nak szemlélése
is erre buzdítja: az egyház tudja és ez meggyőződése, hogy az emberek
csak Krísztusban találhatják meg a vallásos élet teljességét és a kien
gesztelődést Istennel, amelyet Isten éppen Krisztusban és csak őbenne

tett lehetövé. Más szóval: "Nincs más senki az emberek között az ég alatt,
akiben üdvözülnünk lehetne" (Ap. csel. 4. 12).

Az egyház magatartását magukévá kell tenniük gyermekeinek is,
mi több, az egyház magatartását lényegében gyermekei ültetik át a gya
korlatba. Ez az oka annak az intelemnek, amelyet a nyilatkozat közvet
lenül a mondottakhoz fűz. "Az egyház éppen ezért arra inti gyermekeit,
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hogy okosan (>s szeretettel, a más vallások követőivel folytatott dialógus
és együttműködés révén, ily módon téve tanuságot saját hitükről és ke
resztény életükről, ismerjék el, tartósítsák, fejlesszék tovább azokat a
szellemi, erk őlcsi és szociális-kultúrális értékeket, amelyeket ezekben a
vallásokban találnak."

Az egyház gyermekc>inek tehát mindenek előtt az a kötelességük,
hogy elismerjék, óvják és előmozdítsák azokat a szellemi és erkölcsi,
valamint szociá lis és kultúrálís értékeket, amelyeket más vallások köve
tőinél találnak. Milyen eszközökkel? Testvéri dialógussal és együttműkö

déscel. És mi módon ? Okosan és szeretettel. Itt is áll: nem elég csak a
szcrctet, ami eseu-nkint vak lehet; de nem elég csupán az okossúg sem,
amiből hiányzik a melegség, ha ugyan nem változik át gyanClkvá:ss3..

Az általános elvek kifejtése után a nyilatkozat huzamosabban időzik

két gyakorlati példánál: az egyház magatartása az izlám követőivel és a
zsidó nép tagjaival szemben. Ennek a nagyobb terjedelemnek azonban
nem csak az az oka, hogy fokozottabb mértékben illusz trálja a kifejtett
elveket. Az izlám esetében egy olyan egy-lsten hívő vallásról van szó,
amelynek ma a legnagyobb számu követője van és a legelterjedettebb az
egész világon. Az ószövetség vallá-sát viszont egészen külőnleges kötelékek
fűzik az egyházhoz, amonnyibon magán.ak Istennek kívánság', szei-int ez a
vallás készitette elő a kereszténységet és az egyház.at.

Az egyház és az izlám

Ami az izlámct illeti, a nyilatkozat mindenek előtt azokat a nem cse
kély számu ér-intkezési pontokat emeli ki, amelyek az izlám és a ke
reszténység közőt.t fennállnak : "Az egyház megbecsüléssel tekint a mu
zulmánokra, akik azeg'yetlen Istent imádják, aki él és örök, aki az eget
és földet teremtette, és aki szólt az emberekhez. A muzulmanok teljes
szívvcl azon igyekeznek, hogy Isten parancsolatainak, a rejtetteknek is,
alávessék magukat, mint ahogy Ábrahám is alávetette magát, akire az
izlám hit szívesen hivatkozik. Noha Jézust nem ismer.ik el Lstennek. mint
prófétát mindcnosctrc tisztelik; tiszteletbon részesítik a Szüzanyát, Má
riát, és alkalmarikint áhítatos szívvel fordulnak hozzá. A muzulmánok
azonkívül az utolsó ítélet napját is várják, amikor Isten minden feltáma
dott emberrel érdemei szei-int jár el. Ezért becsülik oly nagvra az e1'
kölesöséletct is, ezért tisztelik Istent főként imádsággal, jótékonykodás
sal és böjttel."

Megemlékezve a fájdalmas századokr-ól, amikor véres harcole dúltak
a keresztények és az izlám követői között, a zsinat arra int, hogy felejt
sük el a múltat és minden erőnket a megértés és együttműködés gyakor
lati megvalósítására összpontosítsuk: "Ha századok során nem kevés el
lentét és ellenségeskedés támadt a kcrcsz í.ényok vós muzulmánok között,
a szent zsinat mindenkit arra kér, hogy felejtsék el a rnúltat és őszintén

fáradozzanak a kölcsönös megértés érdekében, É:, közösen védelmezzék
és mozdítsák elő minden ember számára a túrGadaJrni igazságot, az er
kölcsi értékeket, a békét és szabadságot."

Isten népe az újszévctségbcn és Ábraham leszármazottai

Az ószövetség vallásával foglalkozó rész egy harmadát teszi ki az
egész nyilatkozatnak. Ez részben annak következménye, hogy .,n1int lát
tuk, ez volt az eredeti része és magja .a nyilatkozatnak. De a hosszúságot
azok a különleges kötelékek is indokolják, amelyek a zsidó nép és Krisz-
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tus, és ennek folytán az egyház között fennállnak; indokolja továbbá
az a tény, hogy a századok során éppen ezen a területen keletkeztek a
legfájdalmasabb félreértések és előítéletek, amelyek különböző vallások
között valaha fölmerültek.

A nyilatkozat utal arra a kötelékre, "amely az újszövetség népét lel
kileg Ábrahám leszármazottaihoz füzi" a kereszténység előkészítésének

szakaszában, vagyis az ószövetségben: "Krisztus egyháza elismeri, hogy
hitének: és kiválasztásának kezdetei, Isten üdvtervének megfelelően, a
pátriárkáknál, Mózesnél és a prófétáknál találhatók meg. Az egyház vall
ja, hogy minden Krisztus-hívő a hit szerint Ábrahám gyermeke, részese
a pátriárka küldetésének is, hogy az egyház üdvösségének misztikus
előképe volt a választott nép kivonulása a szolgaság földjéról. Éppen
ezért az egyház nem feledkezhet meg arról, hogy az ószövetségi kinyi
latkoztatást annak a népnek közvetítésével kapja, amellyel Isten, az ő el
mondhatatlan irgalmában, a régi szövetséget kegyesen megkötötte, és ar
ról sem, hogy annak a jó olajfának gyökerei táplálják, amelybe a vad
olajágakat, vagyis a pogányokat beoltották. Az egyház valóban hiszi,
hogy Krisztus, a mi békénk, keresztáldozatával összebékítette a zsidókat
és a pogányokat és a kettőt eggyé tette."

De nem csak erről van szó, Magának az egyháznak is ebbe a népbe
nyúlnak le a gyökerei, amennyiben a feje, Krisztus, a Boldogságos Szűz,

az apostolok, az evangélium első hirdetői, mindnyájan ennek a népnek
soraiból kerültek ki: "Az egyház mindenkor szem előtt tartja Pál apos
tol szavait, amelyeket népének tagjairól mondott, .akiké az istenfiúság, a
dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az igaz élet.
Övéik az atyák és test szerínt közülük való Krisztus' (Rom. 9, 4-5), Szűz

Mária fia. Az egyház nem feledkezik meg arról, hogy a zsidó nép sorai
ban születtek az apostolok, az egyház alapjai és tartó oszlopai és ugyan
úgy a sok első tanítvány, akik Krisztus evangéhumát a világnak meg
h'irdettók."

Ezután egy olyan szakasz következik, amely első látásra azt a benyo
mást kelthetné, mintha vádemelés lenne Ábrahám ama vérszerinti le-'
származottaí ellen, akik nem hittek Krisztusban, s így ez a szakasz mint
ha ellensúlyozni kívánna a megelőző dicsérő szavakat, De nem ez a hely
zet. Aki figyelmesen olvassa el a szöveget, fölismeri, hogy az itt elmon
dottak ugrópontja a második részben található. Ez a második rész meg
magyarázza ugyanis, hogy az első részben felemlített negatív tények el
lenére mennyire kedves maradt ez a nép Isten előtt, és egy napon, ame
lyet egyedül Isten ismer, elfoglalja majd helyét a Krisztusban hívő né
pek körében: "Mint a szeritírás tanúskodik róla, Jeruzsálem nem ismerte
föl az Úr látogatásának idejét; a zsidók, nagyrészt nem hallgatták meg
az evangéliumot, sőt nem kevesen közülük szembeszegültek a terjesztésé
vel. Mindazonáltal, az apostol szavai szerint, a zsidók, atyáik miatt, to
vábbra is kedvesek Isten előtt, aki nem bánja meg adományát és meghí
vását, A prófétákkal és magával az apostollal együtt az egyház várja azt
a napot, amelyet egyedül Isten 'ismer, s amelyen az összes népek egy han
gon dicsőítik az Urat, és vállvetve neki szolgálnak' (Szofoniás 3, 9)."

Miután ily módon kifejtette, hogy mi a közös a zsidó nép és az egyház
között, a nyilatkozat áttér a gyakorlati kérdésekre és ezeket tanítja:
"Minthogy ilyen nagy mérvű á keresztények és zsidók közös szellemi
öröksége, a Szent Zsinat előmozdítani kívánja és tanácsolja a kölcsönös
megértést és megbecsülést közöttük, ami főként ct biblikus és teológiai
tanulmányok és a testvéri dialógus révén érhető el,"
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Hátra van még azonban egy súlyos akadály elhárítása, amely szá
zadokon keresztül, nemcsak hogy akadályozta a kívánt testvéri dialógust,
de gyakran volt ellenszenv, gyűlölet és üldözések okozója, és ürügyül
szogált az antiszemitizmus utálatos megnyilvánulásaira. Bízonyos elmé
letekről van itt szó azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepet játszott a
zsídó nép Krisztus szenvedésének és halálának fájdalmas eseményeiben,
és az ebből folyó konzekvenciákról. És, mint ismeretes, a nyilatkozat
nak ezt a részét várták és kívánták legínkább, legalább is zsidó részről.

A nyilatkozat ezeket mondja: "Ambár a zsidó hatóságok és követőik szor
galmazták Krisztus halálba küldését, mégis mindaz, amit Krisztus kín
szenvedése során elkövettek, nem tudható be megkülönböztetés nélkül az
akkor élt összes zsidóknak, sem pedig a mai zsidóknak."

Tudjuk, hogy bizonyos elméletekből, amelyek a zsidó nép föltéte
lezett kollektív felelősségét hirdetik Jézus haláláért, azt il következtetést
vonták le, hogy Isten elvetette, sőt megátkozta ezt a népet. Nos, a nyi
latkozat, bár kijelenti, hogy jelenleg "Isten népe", vagyis az emberiség
üdvösséget szolgáló intézmény egyedül az egyház, ugyanakkor határo
zottan visszautasítja a zsidók ellen felhozott efféle vádakat: "A zsidókat
nem szabad olyként feltüntetní, mint akiket Isten elvetett, sem pedig
mínt átkozottakat, mintha ez a Szentírásból következnék." És a nyilatko
zat egy pozitív tanítást is fűz ehhez: "Mindenki ügyeljen tehát arra, ne
hogya hitoktatás vagy Isten igéjének hirdetése során olyasmit tanítson,
ami nem egyezik az evangélium igazságával és Krisztus szellemével."

A pozitív tanítás mellett kifejezésre jut a sajnálkozás is az antisze
mita megnyilatkozások miatt, bármikor és bárhol történtek is: "Az egy
ház azonkívül, hogyelitél minden üldözést, bárki ellen irányuljon is az,
megemlékezve a zsidókéval közös örökségről, és nem politikai szempon
toktól, hanem az evangéliumi vallásos ezeretettől vezettetve, mélységesen
fájlalja a gyűlöletet, az üldözéseket, és az antiszemitizmus minden meg
nyilvánulását, ami a zsidók ellen bármikor, bárki részéről mutatkozott."

Az egyház azonban nem elégszik meg azzal a negatívurnmal, hogy
csak sajnálkezzék. A kölcsönös vádaskodasok fölé emelkedve, a szóban
forgó kérdések egészét áttekintő szemléletet tesz magáévá, s ez a szem
lélet nem nélkülözi az emelkedett szellemi szépséget, E szemlélet ma
gasságából figyelmezteti az egyház mindazokat, akik úgy tekintenek a
Golgotára, mint valami jóvátehetetlen tragédiára, és önmagukat telje
sen ártatlannak tartva, a föltételezett szerencsétlen bűnösökre akarnak
követ dobni: "A valóságban Krisztus, amint azt az egyház mindig állí
tottaés állítja, végtelen szerétetében önkéntesen vállalta a szenvedést és a
halált, minden ember bűne rniatt, hogy minden ember eljusson az üd
vösségre. Az egyház kötelessége tehát, hogy igehirdetésében mint Isten
egyetemes szeretetének jelét és rnint minden kegyelem forrását mutassa
be Krisztus keresztjét."

A nyilatkozat jelentősége az egyház és az emberiség szempontjából

Befejezésül nincs szükség arra, hogy megismételjük a nyilatkozat
ugrópontjait és általános elveit, amelyek közvetlen jelentőséggel bírnak.
Eléggé hangsúlyoztuk őket. Inkább két megjegyzést teszünk arról, hogy
milyen jelentőséggel bír az egyház és az emberiség szempontjából, ha a
nyilatkozat elveit a gyakorlatba ültetik át.

Lássuk előbb az egyházat. Nyilvánvaló, hogy a nyilatkozat semmi
képpen sem jelenti sem megtagadását, sem elutasítását, de még csak el-
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homályosítását sem annak a küldetésnek, amelyet Krisztustól kapott az
egyház, IS amely abból áll, hogy a vallásos élet teljességet vigye el az em
berek közé, "hogy életük legyen és hőségben legyen" (Ján. 10, 10). Sőt

éppen ez a nyilatkozat nyit új távlatokat ennek a küldetésnek végrehaj
tásához, hiszen új módon javasolja Krisztus szeretetének gyakorlását
minden ember irányában, még pedig mindenkinek a maga konkrét val
lási helyzetében, s így a nem-keresztények számára is megfoghatóvá teszi
Isten szeretetét, ami Krisztusban és az egyházban jut kifejezésre. Nem
kétséges, hogy a szE~retet ilyen gyakorlása készíti elő a leghatékonyabban
az Úr útját, hogy az emberek képessé váljanak az evangélium befogadá
sára. Könnyű előre látni, milyen fontos következményei lesznek ennek a
missziós munkában. Nem véletlen, hogya missziókról szóló zsinati dekré
tum is részletesen foglalkozik a dialógus szerepevel a missziós tevékeny
ségben.

De még ez sem minden. Ha az egyház átülteti a gyakorlatba nyilat
kozat elveit, és minden gyermekének közreműködésével előmozdítja azo
kat a szellemi, erkölcsi és szociális-kultúrális értékeket, amelyek a más
vallások követőinél megtalálhatók, akkor, mostantól fogva, leglényege
sebb üdvtörténeti föladatát végzi el körűnkben. Hogy miért? A statisz
tika azt mutatja, hogy ezeknek az embereknek 90 százaléka nem jut el
élete során az evangélium befogadásához. Isten viszont azt akarja, hogy
minden ember, tehát ők is üdvözüljenek (v.ö. 1. Tim. 2, 4). De mi módon
kerülhet erre sor? A katolikus tanítás szerint, akik saját hibájukon kí
vül nem ismerik meg Krisztust, üdvözülhetnek, ha a saját jó lelkiisme
retük szerirrt élnek. Amikor tehát az egyház azon fáradozik, hogya nem
keresztény vallások követőinek körében meglévő szellemi és erkölcsi
értékeket előmozdítsa, valójában abban működik közre, hogy ezek az em
berek a saját jó lelkiismeretük szerint élve munkálkodjanak saját üd
vösségükön. Ez az egyetlen konkrét lehetőség az egyház számára, hogy
ily módon ezeknek a százrnillióknak örök üdvösségét elősegítse.

Mit jelent a nyilatkozat elveinek a gyakorlatba való átültetése az
emberiség számára? Azt jelenti, hogy az emberiség fokozatosan száz meg
százmilliónyi olyan emberrel gazdagodik, aki azon igyekszik, hogy száz
meg száz, az övétől eltérő hitű embert tiszteljen és szeressen. és pedig
éppen amiatt, ami ez .utóbbiak számára a legszentebb, vallásos hitük mi
att. Mélyreható szellemi találkozás jön így létre száz meg százmillió
ember között, a számukra legbecsesebb és legszentebb területen. Ez a ta
lálkozás, ami eleinte bennsőséges, természetéből kifolyólag külsö meg
nyilvánulásokra törekszik majd, a szellemi kincsek kölcsönös kicserélé
seben, a feladatok teljesítésében és a közös érdekek védelmében, és ezek
folytán a szellemi élet igazi közösségében. Míly nagyszerű hozzájárulás
lesz ez az emberi család egységének megteremtéséhez, amelyet a nyilat
kozat is szolgálni óhajt, s amely után az emberek ma jobban vágyódnak,
mint valaha.

Ennek az egységnek mély, vallási alapokra kell támaszkodnia, és azok
ra is támaszkodik majd: Isten atyaságára és az emberek ebből folyó test
vériségére. A nyilatkozat így tesz végül hitet mindkettő mellett: "Nem
hivatkozhatunk Istenre, minden ember atyjára, ha megtagadjuk, hogy
testvér módjára viselkedjünk bármelyik emberrel szemben, aki Isten ké
pére és hasonlóságára teremtetett. Az ernber magatartása Isten iránt és
magatartása a többi ember iránt oly szorosan egybefonódik, hogy az írás
azt mondja: ,A<ki nem szeret, nem ismeri az Istent' (1. Ján. 4, 8}."
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Ebből az elvből vezeti le a nyilatkozat bármiféle diszkrimináció vagy
üldözés erélyes elutasítását: "Alaptalannak bizonyul tehát minden olyan
elmélet vagy gyakorlat, amely az emberi méltóságés a neki kijáró jogok
tekintetében megkülönböztetést vezet be ember és ember, nép és nép
között. Ennek következtében az egyház, mint Krisztus akaratával ellenke
zőt, elítél mindenfajta emberek közötti diszkriminációt és minden faj,
bőrszín, társadalmi helyzet, vagy vallás miatti üldözést."

. De távol attól, hogy megelégedjék a negatívumokkal, a zsinat arra
inti a híveket - és ezzel zárul a nyilatkozat -, hogy olyan értelemben
munkálkodjanak, hogy a béke építői és ilymódon Isten méltó gyermekei
legyenek: "a Szent Zsinat, Szent Péter és Pál apostolok nyomában járva,
sürgősen kéri a keresztényeket ,viselkedjenek helyesen a pogányok kö
Zött" (1. Pét, 2, 12), és hacsak lehetséges, és amennyiben tőlük függ, élje
nek békében minden emberrel, hogy valóban gyermekei legyenek a Meny
nyei Atyának." ..
HÚSVÉTI HIMNUSZOK

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe; bibliai, liturgiai, dogmatikai
és lelkiéleti jelentésében egyaránt. A húsvétban teljesedik be az ószövetségi
Pascha megváltói igérete, és - hitünk tanítása szerint - akkor lép az ó-szö
vetség helyébe az új-szövetség. Krisztus által, mert "a mi húsvétunk Krisztus
feláldoztatott" (1. Kor. 5, 7). Húsvét azonban nemcsak az ünnepek ünnepe,
amelyből az összes többi ünnep jelentése és értelme származik, hanem a ke
resztény élet forrása is. A liturgia által jelenlévő misztérium, amelyben újra
és újra titokzatosan átéljük és valósítjuk Krisztus halálát és feltámadását.

Ez az ünnep számtalanszor megihlette a költőket az évszázadok során. Az
alábbiakban két évezred húsvéti költeményeiből mutatunk be néhányat. Az
első négy latin, az utolsó német eredetiből készült. A versek szerzőit időrend

ben mutatjuk be.
Szent Ambrus, Miláno püspöke valószínűleg Trierben született 340 körül.

Jogi tanulmányai után a római birodalom tisztviselője lett, 373-ban Aemilia
és Liguria tartomány székhelyére, Milánóba küldték. A következő évben a
nép közfelkiáltással püspökke választotta, pedig akkor még csak hittanuló
volt. November 30-án megkeresztelkedett és december 7-én püspökke szeri
telték. Az egyház legnagyobbjai között tartjuk számon, lelkipásztori, irodalmi
és egyházszervezői működése s nem utolsó sorban életszentsége miatt. Jelen
tősége liturgiai téren is hatalmas. Neki köszönhető a himnuszok meghonoso
dása az istentiszteletben. Saját szerzésű liturgikus verseit nagy lelkesedéssel
énekelte a nép. Meghalt 397. április 4-én.

Venantius Fortunatus (teljes nevén: Venantius Honorius Clernentianus
Fortunatus), Poitiers püspöke Treviso közelében született 530 körül. Ravenná
ban tanult. Egyházi pályája zarándoklattal kezdődött. Súlyos betegségből ki
gyógyulva hálából ellátogatott Tours-ba, Szent Márton sírjához. A zarándoklat
után Poitiersben rövidesen pappá szenteltette magát, majd a város püspöke
lett. Nagyarányú irodalmi tevékenységet folytatott. Számos himnuszt is írt,
de tizenegy kötetnyi verses művei között csak három himnusz maradt ránk.

Fulbertus, Chartres püspöke, a X. század közepen látta meg a napvilágot,
valószínűleg Rómában. 984-ben már Reimsben tűnik fel, 987 körül pedig
Chartres-ban tevékenykedik különböző egyházi szelgálatokban. 1006-ban a
város püspöke lett. Püspöksége idején, 1020 szeptemberében égett le a chartresi
székesegyház, de ő azonnal hozzákezdett az újjáópítcshez. l028-ban halt meg.
Versei a középkorí lelkiség szép példái.

Az ismeretlen magyarországi kőltőről csak annyit tudunk megállapítani,
hogya nemes értelemben vett vulgarizáló költészet jeles képviselője lehetett.
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A vers eredeti szövegét Dankó Vetus Hymnarium Ecc1esiasticum Hungariae
(Budapestini, 1893) című gyűjteményében olvashatjuk.

Gerbarti Fritsch, osztrák költő 1924-ben született. Versét nem liturgikus
használatra írta, de joggal nevezhetjük azt ,.szubjektív himnusznak". A hús
véti liturgia egyéni küldetés-élményét nagyszerűen ragadja meg: a megvál
tott ember mások lelkében is szolgálja a megváltás művét ! Cs. B.

Szent Ambrus

HÚSVÉT űNNEPÉRE

Az Isten igaz napja ez,
Szent fényességgel tiszta nap.
A drága vér ma mossa le
A világ szörnyű bűneit.

Hitetlen hite visszatér,
Ma újra látnak a vakok;
S kiben nem old fel rettegést,
Ha látja, megtér a lator?

Keresztjét jóra váltja Ő,

Gyors hittel Jézust kérleli,
S igazként sokat megelőz,

Az Isten országába jut.

Ámulnak is az angyalok,
Látván, hogy bűnhődik a test,
S a Krisztushoz térő gonosz
Boldog életet érdemel.

F o r t u n a t li s, Ven a II t i u s

HÚSVÉTI KÖRMENETRE

Csodálatos misztérium,
Világ szennyét hogy mossa le,
Mindenki bűnét elveszi
Test vétkét tisztitván a test!

Lehet-e ennél nagyszerűbb,

Hogy kegyelmet t«lál a rossz,
Félelmet old a szeretet,
S új életet szül a halál? !

Saját csalétkét falja fel.
S magát köti meg a halál,·
Meghal mindenki élete,
S felkél mint minden élete!

Elér mindenkit a halál,
De feltámad minden halott,
ütvén a pusztuló halál
Csak maga vesztét nyögheti.

Udvözlégy ragyogó, te örökké tiszteletes nap,
Poklon. győz ma az Úr, csillagos ég fele tart.

Im, a világ újjászülető szépsége bizonyság:
Minden az Úrral tér vissza, mi szetit adomány.

Szörnyű kínok után aratott Krisztus diadalmat,
Most neki hódol a rét lombja, virága, füve.

Poklok törvényét pusztítva emelkedik égig,
Istent zengi a fény, tenger, a föld, a vetés.

Ime, uralkodik ő, kit a fára szegeztek, az Isten,
Áldja Teremtőjét műve, mi van valahány.

A nemes év, a napok lciizdelme, a hónapok éke,
A ragyogó órák zengik, a pillanatok.

Krisztus, az üdv aki vagy, mi Teremtőnk és Szabaditónk,
Isten-atyádnak örök Egy-született Fia vagy,

Látva az emberiség sorsát, mily mélybe merült már,
Emberré lettél menteni embereket.

Vállalsz gyászt, temetést te, ki életet adsz a világnak,
Jársz a halál útján üdvödet osztva nekünk.

Os hatalom, kérünk, jőjjön megígért bizonyosság,
Harmadnap közeleg, kelj fel, drága halott !

Rontsd a pokolbeli rút fogság kötelékeit, árnyát,
Fölfele jutni segítsd mind, aki mélybe zuhant.
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Arcodat újítsd meg, hogy lássák, fény vagy örökké,
Térjen vissza a nap, holtod után tova tűnt.

Népek rengetegét a halálból megszabadítod,
útjuk már szqbad út, merre az úr maga jár.

Megjárván a pokolt lelkedre felöltöd a testet,
S harcaid emlékét győztesen égbe viszed.

Fulbertus

AZ ÚR FELTAMADASARA
új Jeruzsálem kórusa
új édes dallal zengje ma
A józan öröm énekét,
Megülvén húsvét ünnepét.

Dicső oroszlán, Krisztusunk,
Ma sírból támad bajnokunk,
Eleven hangja messze hat,
Szólítja a ruüottaiuu,

Akit elnyelni kész a rossz,
Foglyát elveszti a gonosz,
S mind Jézus szabad foglya már;
Ki nyomdokát követve jár.

Ismeretlen magyarországi költő

HÚSVÉT SZENT ÜNNEPÉRE

Tündöklő diadalt amt,
Nincs nála méltóságosabb,
Földi hazát és mennyeit
Egyetlen honban egyesít.

Enekkel esdekelve hát
Kérjük a királyt, katonák,
Hogy ékes palotáiba
Rendeljen szolgálatira.

A végtelen időkön át
Dicsérjük az örök Atyát
S imádjuk véle Szent Fiát
Es Lelkét, vigaszt aki ád.

Krisztus sírból éledett.
IC! keresztfán szenvedett,
Örvendezzünk, vigadozzunk.

Ha nem támadt volna fel,
Bűnben élne az ember,
Örvendezzünk, vígadozzunk.

Halálának érdeme
A mi lelkiini: élete,
Örvendezzünk, vigadozzunk.

Az ő feltámadása
Lett a halál romlása,
Örvendezzünk, vigadozzunk.

Gerhard Fritsch

A MAsODIK HÚSVÉT

Megfoghatatlan szépen
zeng a nyirfaangyalok allelulája.
Fénylőn vonul a megváltó nyoma
az újjáéledt mezőkön át.
Könnyű utána lépdelní
a fényben.

A fagytépázott erdő közepén
a gonosz lator
tovább folytatja mesterségét,
amit még be ?leni fejezett.

A pokolnak erejét
Győzelmesen verte szét,
Örvendezzünk, vigadozzunk.

Táncoljunk hát, vigadjunk,
Ot dicsérje a dalunk,
Örvendezzünk, vigadozzunk.

Dicsőség az Atyának
IV1indörökké, s Fiának,
Örvendezzünk, vigadozzunk.

S vélük a Szent Léleknek,
Háromság egy Istennek,
Oroendezziink; vigadozzunk.

Fonottszakállú ormok alatt,
ahol a sötét források fakadnak,
kardot ragad majd
ellened.

Le kell győznöd őt,

egyedül a jóhírrel.
Erette is
feltámadt Krisztus.

Benned.

C s a n á .d B é l a f o r d í t á s a i
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Szomor Tamás

SZEMÉLY ÉS SZEMÉLYISÉG

Alig hihető, hogya cím láttán ne ébrednének az olvasóban eleven
képzetek, melyekben személyek és személyiségek szerepelnsk: "Valaki
elvesztette a személyi igazolványát, egy baleset.nél, két személy súlyosan
megsérült", stb. Mindezekben közös, hogy ha személyt mondunk, egy
szerűen csak általában embert gondolunk. Változik azonban il helyzet,
ha azzal idéznek meg valakit, hogy a "személyes megjelenés' kötelező.

Ha egy fogadóesten megjelent személyiségekről olvasunk, tudjuk. hogy
olyan személyekről van szó, akik a közéletben. tudományban vagy mű

vészetben kiemelkedő szerepet játszanak. De már valami egészen másra
kell gondolnunk, ha azt halljuk, hogy valakinek személyiség-zavarai
vannak. Milyen tartalmak ;, jt óznek hát a személy és személviség
szavak mögött?

Az ember sajátos helyzete

Jellemző, hogy a közismert szavak: "Ismerd meg önmagadat!",
egy jóshely bejáratánál voltak olvashatók. A jóslatok ködös területén
az ember figyeimét önmagára irányítottak, de a Iilozófusok és tudósok
világos ismeretekre törekvő munkássága nagyon sokáig érdektelenül ment
el önmagunk megismerésének kérdése mellett.

Az európai gondolkodást megindító görög bölcselet elsősorban a
világot kutatta, melynek csak egyik különleges, de nem átfogó problé
máját látta az emberben. Nem is gondoltak hát másra, mint hogy ezt a
rendkívüli lényt valahogyelhelyezzék a világ egészében. Mikor a világ
dolgait sikerült kategóriákba sorolni, mert bizonyos járulékos valók
(mennyíség, minőség vonatkozások) mellett vannak maradandóbbnak
bizonyuló és önmagukban megálló szubsztanciák, "állagok", aránylag
könnyűnek bizonyult ezeket az állagokat is osztályozni, és pedig tökéle
tességük felmenő sorrendjében mint élettelen, aztán él ö, sót érzékekkel
bíró állagokat. E legutóbbi az állat (animál). Az ember tökéletessége azon
ban az állatokénak is felette áll, mégpedig azzal, hogy az embernek nem
csak érzékei vannak, hanem értelme is. Az ember a többi létezőhöz vi
szonyítottan úgy jelent meg a rangsor legelőkelőbb polcán, mint "animal
rationale - értelmes állat". Ez a helyezés a logikus Jclépités pontosságá
val mondja el, hogy az ember természete szerint önmagában megálló
lény, eleven, sőt érzékelő, azaz a külvilágra reflektáló, de mindezeken túr
még értelemmel is rendelkezik, ami a föld minden lénye között egyedül
neki sajátja, míg az értelmen kívül az összes többi nagyszerűséggelmár
az állatok is bírnak.

Ilyen gazdag tartalom fejeződött ki abban a két szóban, ami a lét
birásának fokozata szerint a többi létező között az ember rendszerbeli
helyét meghatározta, de mikor az ember meghatározásává váltan hasz
nálták, már nem tükrözte a valóságot, hiszen az ember nem szellemi mű
veletekkel gazdagított állat, hanem testben élő, még pontosabban: meg
testesült szellem (H. Ogiermann). A félreértett meghatározás végzetessé
lett, mert ha sokban segítette a tudományt, hogy az ember testi felépí
tésének, folyamatainak és megnyilvánulásainak a mélyére hatoljon, ala
posan elzárta a tekintet elől a teljes embert, akit lényegében is mindig
az állat felől akartak megérteni.
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Ha már az ember meghatározása is ilyen nehézkesen indult, még ke
ményebb diót jelentett a bölcselő elme számára a személy meghatározása.
Hiszen minden tapasztalható lény között egyedül az ember vehető sze
mélynek. Nem is igyekeztek hát feltörni a diót és megkeresni, hogy va
lójában mi az, ami az embert személlyé avatja, hanem beérték azzal,
hogy értelmességénél fogva az ember egyúttal személy is, ami kezdetben
elsősorban azt akarta hangsúlyozni, hogy jogok hordozója.

Ami kor a keresztények előtt Jézus Krisztus személyében az isten
emberi kettős természet és a Szentháromságban az egyetlen isteni ter
mászetnek háromszemélyűségojelent meg a hit vi.lágánál, a már megálla
podottnak vett korábbi fogalmak egyszeriben elégtelennek bizonyultak a
személy lényegének feltárásához. A keresztény hittudósoknak az egy
szerűen "magában megálló" állagon vagy magánvalón túl aszigorúan
"csak-magának-való" fogalmáig kellett eljutniok, ami az addigi rendsze
rezés vonalán olyan valót jelölt, mely nem csupán nem szorul arra, hogy
másvalami legyen a tartó alanya, hanem a magában-megállása annyira
érős, hogy másvalamivel újabb igazán egyet már nem is alkothat. A sze
mélynek ez a mélyebben bevilágító meghatározása - a személy az értel
mes csak-magának-való - az ember legbensőségesebbvilágának feltárása
szempontjából annyival, de csak annyival mondott többet a korábbi is
mereteknél, amennyiben kiderítette, hogy az értelmes természet és a csak
magának-valóság együttese ad egy olyan új létmozzanatot, ami az értel
mes valót személlyé emeli.

Az emberi személy sajátos helyzete a világban és minden egyes sze
mély különleges elhivatottsága (keresztény perszonalizmus) átütő jelen
tőségre emelkedett ugyan a keresztény gondolatvilágban és életalakítás
ban, de a bölcseletben továbbra is oly nagynak bizonyult a hagyomány
ereje, hogy az emberi személy külön kategóriáinak taglalásáig, azaz annak
megállapításáig, hogy mik azok a mozzanatok, amik sajátlagosan a sze
mélyre jellemzők, a bölcselők még mindig nem merészkedtek el, hanem
beérték a régi kategóriák csiszolgatásával. míg a teológiának még erre
sem voltakkoriban közvétlenül szüksége.

Útjában állott a kutatásnak az is, hogy egy ugyancsak hagyományos
tétel szerint tudományos vizsgálódás tárgya csak az "általános, az egye
temes" lehet, ami a jelen esetben egyértelmű azzal, hogy tudomány tár
gya lehet az egyetemes emberi természet, de nem az egyes ember. A sze
mély pedig az egyesben van. Majd amikor mégis utat tört magánaik a
tapasztalati világ egyedekben való kirtatásának irányzata, a vizsgálódás
tárgya még mindig nem az ember lett, hanem megint csak az anyag
világ maradt. Az újkor hajnalán úgy látszott, hogy az egyes személy a
maga sajátosságában végre előtérbe kerül, de Gíordano Bruno panteista
világképében sürgősen pat-ánnyá zsugorodott la mindenség végtelenbe fe
szülő méretei között. A XIX. századig húzódott az eutópai bölcselet fel
készülése. hogy az embert végre önmagában elemezze és sajátos értékei
ben vizsgálja, de csak a legutóbbi időkben sikerűlt, hogy a több oldalról
folyó kutatásokat valamiféle egységes szemlélet egészébe vonják.

Elhatározást szabadság

A "csaJk-magának-Vlaló" minden kétséget kizáróan fejezi. ki, hogya
személy nemcsak hogy egyedi létező, hanem egyediségében annyira ön
maga, hogy senki és semmi nem teheti a részévé. mert "egyes" a fajjal
szemben és egyes a fajhoz tartozá összes többi egyessel szemben is".
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Semmi kétség nem fér ahhoz sem, hogy az ember zártabban egyed, mint
a Ikutyáj1a, 'és ezért nem is egyszerűen egyed, hanem egyén. De ha az
egyén csak annyit mond, hogy emberi egyed, akkor nem állhatunk meg
itt, hiszen az egyén nem azért érdekes, mert egyed, hanem mert személy.

Mégis most már az egyénből kimdulva, az egyes ember megfigyelhető

megnyilatkozásaiból (a kisérleti lélektan területén megközelíthető meg
jelenéséből), az emberi magatartásból igyekeztek a személy megközelité
sére, és az egyes személy külön világát tevő magatartás gyökerét szemé
lyiségnek nevezték. '"A személy'tség az egyedi emberi lénynek minden
másétól eltérő eleven alapformája, mely létének egyidejű egyedi elemeit
áttekinthető egésszé szövi" (R. Guardini). Ez a sokrétűségében is egységes
személyiség szellemi élettel bíró lényt mutat, aki a jórészt veleszületett
testi-élettani alapjellege, lélektani reagálási módja, értelmi színvonala
és a környezet révén szerzett ismeretanyaga mellett elhatározási szabad
sággal is rendelkezik, megismerésében és törekvésében pedig nyitva áll
mínden létező, sőt maga a lét felé; világnézete, erkölcsi világa és szép
érzéke van, azaz nem közörnbös az igazzal, jóval és széppel szemben. Va
lami olyan jelentkezik teháta személyiségben, ami az egyszerűen anyagi
meghatározottságú lények magának-valóságát messze meghaladja, A sze
mélyiség kilép az anyagi természet meghatározottságából, a dolgok kö
töttségéből. A személyiségében megmutatkozó ember annyira a "magáé",
annyira bensőséges, annyira birtokában van önmagának, hogy nem egy'"
szerűen valahol van, hanem "jelen van" (praesentia), annyira független,
hogy szabadsággal rendelkezik, ami az anyagi valókkal szembeállíthatóan
az embert feltűnően kiszámíthatatlarmá teszi.

Anyagi-testi rnivoltában az ember is csak egy darab természet lenne,
de ami a személyiségében jelentkezik, azzal egyszeriben annyira más,
hogy ekkora "ontológiai szakadás" még az élet megjelenésével sem adó
dott a földön. A személyíségben egy bensőséges saját világgal és bizonyos
önkénnyel rendelkező Én mutatkozik meg, aki különbséget tud tenni ön
maga és a külvílág, önmaga és tevékenységei között, megismellése tár
gyává tudja tenni önmagát és tevékenységeit, mint a sajátmaga tevékeny
ségeit. fejlődése folyamán pedig 'a végbement változások ellenére is ugyan
annak tudja magát. Ez az öntudatosadás mindinkább mélyül egy mind
inkább "bensőséges" ember irányában, mialatt az anyagi-testi ,,\külsősé

ges" ember pár évtized után fokozatosan halad a teljes felbomlás felé.

Bármilyen sokat tudtunk is meg oa személynek, mint egyénnek, és
megtapasztalhatóan jelentkező személyiségének vizsgálatából. még ennyi
ismeret sem minősül kielégítőnek. A pszichológust, mikor idáig eljutott;
már további kérdés izgatja: "Nem érhetjük be olyan ismerettel, mely
csak arra korlátozódik, hogy látni engedi azt, amiből az emberi személy
áll. El kell jutnunk annak megértéséig, hogy ki az, akiről szó van" (G.
Hahn). Ilyen sürgerések vezettek el odáig, hogy másfél évezreden át
szinte mozdulatlan személyfogalmat az új vizsgálódások alapján továhb
fejlesszék, illetőleg a felgyülemlett kísérleti anyag felhasználásával a sze
mély belső világát bölcseleti fokon is újra elemezzék.

Magától értetődő, hogya személy bölcseleti vizsgálata minden to
vábbfejlesztésben is megmarad az elvonatkoztatottság területén. és a nyert
kép távolról. sem lehet olyan gazdag, mint egy konkrét ember a meg fi
gyelhető jelenségében, de hamarosan látni fogjuk, hogy ezen az áron
nemcsak a személynek, hanem még a személyiségnek is lényegesen vilá
gosabb, mélyebb és egységesebb látásáig juthatunk el.
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· Időbeliség és történetiség

Az ember nemcsak úgy van a világban, mint annak egyik darabja,
hanem külön is válik tőle, amikor akár a legegyszerűbb ítéletet megalkot
ja, például "a ló fut". Aki ezt mondja, tudatában van annak, hogy ő mint
megismerő alany áll egy megismert tárggyal szemben. De ezzel, ha nem
is kifejezetten, de önmagát is megismerés tárgyává tette, önmagát mint a
másikkal szemben. állót ismerte fel. A mozgó ló érzéki megismerése az
ítéletben szellemi megísmeréssé, gondolkodassá lett. Szent Tamás szerint
is a megismerő alanynak ez az önmagára irányulása, az önmagához mínt
megismerő alanyho z való teljes visszatérése (reditio completa subjecti in
seipsum) az anyagi valókkal szemben a szellemi valónak legjellemzőbb

tulajdonsága, az igazi "bensőségesség"alapja.
Az emberi szellem azonban az anyagival való szembenállás ellenére

is testben létező szellem és a megismerésben teljességgel a világra van
utalva, hiszen az ember semmiféle ismeretet nem hoz magával, hanem a
legegyszerűbbet is a tapasztalatból ikell megszereznie. Ha a dolgok nem
mutatkoznának meg nekünk, semmit sem tudnánk. Még a saját testünk
ről is csak a külvilággal kapcsolatosan tudjuk meg, hogy hozzánk tarto
zik. Az embernek először ki kell lépnie önmagából, hogy önmagába visz
szatérhessen. A bennünk jelentkező szellemi megismerés tehát alapvetően

befogadó jellegű. A külső világ révén szerzett ismereteink pedig nem
mondhatnak el többet, mint amennyit a tárgy megismerhetőségefelkínál.
De csak a személy annyira bensőséges, hogy igazán belülről mutassa meg
önmagát. Megismerésünk tehát tartalmilag telítetté csak akkor lesz, ha a
megismerhető külső tárgy nem egyszeruen másvalami, hanem másvalaki.
"Nemcsak sorrendbeli értelemben áll, hogy a gyermek minden más előtt

személyeket vesz tudomásul, hanem áll ez m inőségi értelemben is,
amennyiben eredetibben fogjuk fel a személyt, mint minden mást, és a
személy alatti létfokon lévőket igazi létükben és létértelmükben csak a
személyi léttel való analógiájuk révén tartjuk mélyebben" (E. Coreth).

Az emberi személy a test révén időbe és térbe ágyazott, amiből itt
számunkra elsősorban az időbeliség fontos, mert ez azt jelenti, hogy lehe
tőségeink megvalósítására, a bennünk lévő képességiségek ténylegesitése
csak a változások egymásutánjában mehet végbe. Ugyancsak mivel az
emberi szellem nem csupán történeteself "testbe zárt", hanem alapvetőerr

a testhez rendelt és a testre utalt, az emberi személy is osztozik az anyagi
valók sorsában, hogy az ember faj szerint sokszorozható. Senki emberi
személy nem meríti ki azt, amí az emberrel faj szerínt adva van tény
legesen és lehetőségben. "Az ember csak az emberiség keretei között le
hetséges" (K. Rahner). Az emberi személy élete időben és térben való
sul, magára ébredésében másik személyra és önmaga kibontakoztatásá
ban az egész emberi közösségre utalt. Ez pedig azt jelenti, hogy az em
beri személy lényege szerint csak más személlyel kapcsolatban és csak tör
ténetiségben lehetséges. Nemcsak a testi ember nem képzelhető el a szü
letésében magával hozott történeti háttér nélkül, hanem szellemi létével
is a történeti múlthoz kötött. Az időben kialakult és helyileg adott kö
zösségek, melyek az egyes személyt 'körülveszik, a kibontakozás sajátos
lehetőségeit is megszabják számára, Minden egyes ember szükségszerűen

a saját korának gyermeke még akkor is, ha szellemének eredetiségével
túlnő a korán. Ebből a kötöttségből persze nem következik, hogya sze
mély elhanyagolható tényező is legyen egy személytelen társadalom há
lójában. Minden közösség ugyanis személyek egymásra utaltságából folyó
kölcsönös egymásra-hatások egysége.
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Kapcsolat a "másikkal"

A személynek csak más személlyel kapcsolatban való lehetségessege
nem jelentheti azt sem, hogy az ember csak akkor személy, mikor egy
másikkal találkozik (aktualtsta perszonalizmus), mert a személy nem te
vékenység, hanem lét, "a találkozásban nem keletkezik, hanem aktuali
zálja magát, de mégis függ attól, hogy egyáltalán legyenek más szemé
lyek, mert csak akkor van létének értelme, ha vannak mások, akikkel a
találkozás lehetséges" (R. Guardini). Aktualizálni annyi mint foganatosí
taní, azaz ténylegesíteni vagy érvényesíteni. "A foganatosítás nemcsak
képességiség ténylegesítését jelenti, hanem a ténylegesség foganatosítá
sát és a ténylegességben létező való őntoganatosítását" (H. Ogiermann).
E titokzatosan ható kifejezés később a személyiség kulesát is a kezünkbe
adja, de az eddigiekkel kapcsolatban is már világossá válik annyi, hogy
a más személlyel való találkozásban éppen erről az "önfoganatosításról"
és "arról a léttaní tényről van szó, hogy az egyetlen személy elvben lehe
tetlen" (R. Guardini). A személy önfoganatosítása a másikkal való talál
kozásban a beszéd, a személyi való ön-közlése és a másik befogadása ré
vén történik. De ez a közlés és befogadás lehetetlen lenne a szeretet nél
kül. Megnyilatkozhat ugyan valaki egyoldalúan is a másik felé, de mire
lenne jó az ilyen kitárulkozás, ha a másik viszont zárt világ marad? Rög
tön változik azonban a helyzet, ha a mási1{ is feltárja magát és engedi a
személyes belső életébe való belátást. Szinte meglepőerr hat, hogya sze
retet, mint a szernélyi lét föltétele, riern is belőlünk, hanem mindegyi
künk számára először a másikból árad, aki vár reánk.

Az egymásra-utaltság kölcsönössége nélkül nincs személy, de e köl
csönösségnek az emberben van egy elkerülhetetlen határa: az emberi sze
mélynek a másik ember számára hozzáfénhetetlen, mert egyáltalában kö
zölhetetlen magánya. Eza magány nem a köznapi értelemben vett elkü
különültség, hiszen a többiektől való visszavonulás, menekülés vagy a
többiek által való kizárás egyúttal egy lehető, sőt igazában legtermészete
sebb odatartozást is mond. Az ember személyí magánya egyszerűen a
belső közölhetetlenség, melyet a legmélyebb emberi szeretet-kapcsolat
sem oldhat fel, mert teljességgel kimondhatatlan. Ami viszont kimond
hatatlan, azt az ember maga sem érti. Így az ember önmaga számára is
megoldhatatlan titok marad és mindig a befejezetlenség érzésében él.
A tudatossá is váló befejezetlenség hozza magával, hogy az emberi sze
mély önmagán túl keresi léte értelmét, míndig valamiképpen önmaga
fölé szeretné vetíteni önmagát és csillapíthatatlan szomjúság hajtja a lét
teljesség közelítésére az igaznak, jónak és szépnek mind teljesebb birtok
lásában. Tudomány, erkölcs, művészet, legmesszebbre célzóan pedig a
vallás, mind az emberi személy transzcendenciáját mutatják.

Az önfoganatosítás dinamizmusa

Az emberi személyről vala ismereteinket összegezve, immár a szemé
lyiségnek is nem csupán tapasztalati és leíró, hanem lételméleti fogalma
zását is megadhatjuk. Lélektani viszonylatban (pszichológiai) személyiség
egy ember lelki világának egésze adottságaival és hajlamaival, értékelé
seivel és irányulásatval. Eza folyton változó jelenség-egész egyúttal azt
is mutatja, hogy az ember életének egy-egy adott pillanatában mennyit
hordoz magában, valóra váltottan. abból, amire lehetőségel módot 'adtak
neki. Ezzel viszont már a személyiség azon arculatánál tartunk, melyet
erkölcsi (etikai) személyiségnek szokás nevezni. A léttaní értelemben vett
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(ontológiai) személyiség már nem a Lélektani vagy erkölcsi személyíség
jelenség-egésze, hanem éppen ennek az egésznek, mint jelenségnek, a
hordozó alanya. Végsőre visszavezetve tehát a személyiség az önmagát
foganatosító, önmagát időben kifejtő, adottságokat elviselő és lehetősé

geket valósító, dinamikus személy. Ennek megérzését tanúsítja a köz
napi szóhasználat, mely ha személyiségeket mond, míndjárt kiváló sze
mélyre gondol, mert abban tűnik ki igazában, hogy mit is jelent a sze
mélyben az, hogy egyúttal személyiség. De az ilyen "par excellence" sze
mélyiségen kívül személyiség az önmagát tevékenységben kibontó min
den emberi személy. Az a személy viszont, akiből a folytonosönfogana
tosítás dinamizmusa, az elszenvedés és alakítás feszülése hiányzik, nem
is nevezhető személyiségnek. Önmagában az életkor sem teszi, hogy egy
ember személyiséggé is legyen. Nem is hangzik már paradoxul, hogy ha
a személy önmagába zárkózik, ha a világból kiszakítottan csak önmagát
akarja őrizni, önmagától szakad el, és léte lézengessé lesz. Hiába van,
hogya személy a közölhetetlenség csak-magának valóságban a lét igen
magas fokú kiteljesedését jelenti, statikus zártságban önmagában válik
lehetetlenné, hiszen a lét maga tevékenységet is jelent. Ami létezik, el
kerülhetetlenül tevékenykedni kényszerül, és akarva-akaratlanul el kell
viselnie, hogy minden más is tevékenységben van, azaz őrá is hat, és neki
magának mindezekre ahatásokra megadón v,agy vísszavágón, de minden
képpen reagálnia kell. A reagáló személy a szernélyiség, aki nem egy
szerűen ,a meglévőt rögzíti, hanem folytonosan elérendő célok és meg
valósításra váró feladatok szolgálatában áll. A személyiség alakítására
való törekvés tehát már nem a személyi adottságok védése, hanem a tel
jes ember-volt megvalósításának hiánytalan vállalása. Ebben van ma
gyarázata a hozott áldozat értelmességének s az áldozatokra való elszánt
ságnak. Az ember minden pillanatban értékek vállalása előtt áll, és érté
kek valósításában érik a személyisége. Szinte az eredeti meghatározásunk
változataként mondhatjuk, hogy az értékelő és az értékeket tudatosan
valósító személy a személyiség.

Látszólagos ellentétek feloldása

A személyiség alakítása az egész ember minden képességének együt
tes latbavetését kívánja, ami a nagyon eltérő, de mindig erősen korlá
tozott képességek mellett sokféle nehézséget jelent. A nehézségek elsősor

ban még sem az egyéni adottságole korlátozottságaból adódnak, hiszen
végeredményben senkitől sem várható több, mint amire egyáltalán képes,
hanem sokkal inkább abból erednek, hogy ellentétként jelentkeznek
értékek, melyeknek pedig egyszerre való megragadása és hordozása nél
kül szó sem lehet igazi személyiségről.

A személyiség alakításának útjában folytonosan jelentkező és leg
alapvetőbb ellentétpárok: 1. Én és te, 2. Szeretet és jog, 3. Egyén és tár
sadalom, 4. Történetiség és szabadság.

1. En és te, A találkozásban (dialógusban) bontakozó személyiség
számára elengedhetetlen feltétel, hogy az ember elismerje a másik ember
személyi méltóságát, ebből következően tisztelettel kezélje és érvénye
sülni hagyja öt. Hit és bizalom nélkül nézni a másik felé, ez az elutasító
magatartás nemcsak kevesbítheti és meg is keseríthetia másikat, de ha
lálos sebet ejt önmagunkon is. A mindent csak krítízáló ember magára
marad és terméketlenné válik. Nincs igazában személy az én és a te el
lentétének feszülése nélkül: nyitva lenni a másik felé és elfogadni a má
sikat úgy, amint van, de ugyanakkor megőrizni az önmagunk zártságát,
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ez az első feltétele annak, hogy a személy dinamikussá legyen és kibon
takozzék. Gyakorlatilag azt fogja ez jelenteni, hogy a másikhoz való kö
zeledésben valamit mindig fel kell ugyan adnunk önmagunkból, de nem
azért, hogy megfogyatkozzunk, hanem éppen ellenkezőleg, hogy bőséges

Ellenszolgáltatásban részesülve ugyanakkor sokkal többé váljunk. Mint
ahogyan mindenki tapasztalhatta. hogy ajándékot adva elsősorban maga
gazdagodik.

2, Szereiei és jog, Az odaadás és magaőrzés egyensúlykeresésében
újabb ellentétpár lép elő: a szerétet és a jog. A jog nevében az ember a
saját személyiségének kibontakoztatása okából csak azt a segítséget igé
nyelheti másoktól, amelyet azok az ő saját szükségletüket meghaladó
többletből nyújthatnak neki. Másként vagyunk azonban a szeretettel,
amely arra késztethet mínket, hogyembertársunk javára még olyasmiről

is lemondjunk, amit a magunk számára egyébként szükségesnek érzünk.
A szerétet nevében odaadhatja az ember az életét is a másikért, de nincs
joga ahhoz, hogy megfossza magát az erkölcsi kiteljesedéshez szükséges
értékeitől, elsősorban tehát erkölcsi szabadságtól.

3, Egyén és társadalom. A joggal kapcsolathan már említettük az
esetet, mikor az ember személyiségének kibontakoztatása érdekében a
"többiekhez". vagyis a közösséghez fordul. A közösség is személyekből

áll, de állandó a veszély, hogyelszemélytelenedik, vagyis a tagok fölé nő

és embertelenné válik. A közösségek szélesedesével és sokszorozódásával
ez a veszély-lehetőség mind fenyegetőbb mérctet is ölt. Más oldalról vi
szont kétségtelen, hogy a személyiség csak úgy alakulhat ki, ha az ember
közösségben él. Innen van az, hogy a társadalom sajátos értékkel is bír, s
bizonyos vonatkozásokban az egyén fölött áll. Nem vitás u,;yanis, hogy
az emberi létlehetőségeket sokkal inkább valósíthatja meg a társadalom,
mint az egyes tagok bármelyike. Az emberi személyiség csak a közössé
geken át fejlődhet ki, ugyanakkor azonban a közősségck, mint emberi
együttesek, csak akkor lesznek "emberiek", ha erkölcsi szabadsággal ren
delkező, felelős személyek az összetevői.

Az' egyes személy felelőssége a társadalommal szemben a lomha rá
hagyatkozás és merev elzárkózás ellentétpára elé van állítva. Az első arra
vinné az embert, hogy egész személyi világát feladja. míg a másik annyira
az egyén önállósítása lenne, hogy a közösség tagjaiban csak az ellensze
gülés lehetőségét látná. Az embernek azonban nincs jogrr ahhoz; hogy
lemondjon önmagáról, pedig mindkét véglet erre visz, hisz az egyik oda
dobja belső világát, a másik pedig lehetetleniti önmagát, mert kiesik az
éltető keretb ől.

4, Történetiség és szabadság. Mind az egyes személy, mind a társa
dalom időhöz és térhez kötött történetiségben adott, az ember azonban
tud abszolút értékekről, és a szabadsága éppen abban áll, hogy a külső

adottságole és történések nem szabják meg szükségszerűen a magatartá
sát; azért is érzi elevenen, hogy felelős a tetteiért. A történetbe foglaltan
is tér és idő fölött áll az ember. A felelős szabadság a végesség kötött
ségében isa végtelenbe emeli az emberi személyt. Ez a kettösség teszi,
hogy az embernek és az emberiségnek nem csupán természet szabta tör
ténete, hanem szabadsággal munkált történelme van.

Sérülések és zavarok

A vázolt ellentétpárok magyarázzák, hogy mindaddig nem lehet szó
igazi személyiség kialakulásáról, amíg az ember nem képes a feszülő

erőknek együttes hordozására. Ha szélsőségesen csak az egyik tényező
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felé hajol, a másiknak mellőzése nyomán az előbbit is elsenyveszti. Már
pedig ilyen senyvesztő irányban hat: 1. az alakító erő kiesése, 2.a cél
talanság és reménytelenség, 3. a magára maradottság érzése.

1, Az alakító erő kiesese. Nem bontakozhat ki a személviség abban,
akiben a személyt személyiséggé tévő dinamizmus, a külvilággal való
folytonos dialógus és az ennek nyomában járó aktivitás hiányoznak. Min
den személy a történelem bizonyos pontján lép porondra, és ettől kezdve
neki magának is megvan "a maga intim történelme, melynek eseményeit
nyilvánvalóan mindegyikünk feljegyezte kora gyermeksége óta" (G,
IIahn). de "a maga történetébe bezárva lenni, már beteges jelenség"
(M. Eck), A esak-elviselésnek, a merő passzivitásnak érvényesülése lehe
tetlenné teszi az alakító erőnek, azaktivitásnak szóhoz jutását. Az em
ber belűlr-ől indul a külvilág felé és onnan tér önmagába vissza a meg
ismerésben, hogy aztán visszahasson a külvílágra szeretetben, tevékeny
ségben. Még a magatehetetlen betegnek is megmarad ez a törekvése és
lehetősége, mikor odaadó áldozat-vállalásával a többiek épülésére és erő

sítésére szolgál. Ha ez a tevékeny hatás elmarad, a magába zuhant sze
mély félbemaradt személyiség, hiszen a külső tényezők már nem arra
valók, hogya személyt gazdagítsák, és a személy is csődöt mondott a
külvilágra való visszahatásban.

2 A céltalanság és reménytelenség. Értelmes lénynek mindig valami
tudatos cél érdekében kell cselekednie, különben értelmetlenné válik a
tevékenysége. A gondolait és a cselekvés kettőssége lényegében robbantja
a személy világát, mert a kifelé jelentkező személyiség már nem az ön
magából tevékenykedő személy, hanem csak a külső előírásoknak sze
mélytelen végrehajtója, aki ezeket az előírásokat valami egészen távoli
szempont miatt tiszteli ugyan annyira, hogy nem mond nekik ellent, de
nem annyira, hogy azonosítani tudná magát velük. Ennek megfelelően

az ilyen embernek mínden küszködése reménytelen, hiszen ha tárgyilag
véve lenne is a tevékenységének célja, ezt a célt a személy nem látja
értelmesnek. A céltalan küzdés pedig eleve reménytelen.

3. A magára-maradottság érzése. A magát személyiségben kibonta
koztató személy a neki túlméretezett megpróbáltatásban vagy apróbb
sebzesek lassú elmélyülésében úgy elidegenedhet a külvilágtól, hogy
annak mozgalmasságában nem érzi többé a maga helyét, vagyis magára
marad. A magára maradt személy pedig vagy fáradtan keserűvé válik,
mert alakító ereje minden területet elvesztett, vagy éppen fordítva, cini
kusan nevet mindenki máson, mert immár mindenkitől függetlenül egye
dül önmagát tekinti igaz embernek és minden emberség mértékének.
A második lehetőséggel elkerülni látszik ugyana kiesettség gyötrelmeit,
mert nem süllyed fáradt passzivitásba, de az ellenkező aktivitása is csak
látszólagos, hiszen cak önmagában csapkod kétségbeesett keserűségében.

Ha a személyiség megromlásának ezeket a legalapvetőbb formáit
közös nevezőre kívánnők hozni, akkor azt kell mondanunk, hogy mind
Ezekben a személy dinamizmusa sérült. Pedig csak a dinamikus személy
a személyiség. Ezért beszélünk a szerr.élyiség megromlásának eseteiben
él személyiség zavarairól.

Onmagunk alakítása

Azt gondolhatnók, hogy a személyiség megromlásának okait kutatva
már a személyiség alakításának feltételeit is megtaláltuk. csak éppen
mindent az ellenkező előjellel kell vennünk. Az eset azonban nem ilyen
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egyszerű, mert már korábban láttuk, hogy a kóros passzivitásnak ellen
kező előjellel kóros aktivitás felel meg. Külön kell etehát a személyiség
fogalmából kiindulva megkeresnünk a személyiség alakításának feltéte
leit, melyekből a következőket kell kiemelnünk: 1..bátorság, 2. egyensúly,
3. befejezetlenség-tudat.

1, A bátorság. Ha .u személyiség éppen a tevékenységben jelentkező

személy, akkor nyilván a tevékenység lesz a személyiség alakításának első

feltétele. Ismert tény is, hogy az ember még tétlenségében is irtózik a
mozdulatlanságban való tespedéstől, és legalább álmodozni kezd. Ezzel
adva van, hogy az elernyedt ember is még úgy látja maga előtt a világot,
mint amelyet hivatva van' alakítani. Álmodozásában azt hiszi, hogy tesz
is valamit, pedig igazában nem mozdít semmit. "A személyiség lélektaná
nak egyik nagy feladata: különböztetni tudni valós és fiktív tevékenység
között" (M. Eck), A megkülönböztetés pedig talán ott kezdődik, hogy az
alakítandó világról való álmodozásban a világgal való kapcsolat megreked
a megismerésben és el sem indul a ráhatás útján. A ráhatást célzó va
lós tevékenység mindig felismerhető arról, hogy ebben benne van már
a személy bátorságának merészsége, a kockázat vállalása. Ezzel szemben
a fiktív tevékenység semmi más, mint a mozdulatlanság iszonyatából
eredő önáltatás, mely talán nagyokat gondol, de egyébként csak tesz
vesz anélkül, hogy ezzel a kitűzött, helyesebben csak felismert célhoz
akár egy lépéssel is !közelebb jutna.

2. Az egyensúly. A személynek a dinamikus személlyel való azono
sításából adódik, hogya személviség alakítása csak a személy és az őt

körülvevő külső világ, valamint a személyben lakozó nem egynevezőjű

adottságok feszültségének folytonos egyensúlyában valósítható.
Az egyensúly két szélsőséges véglet között a lebegés állapota. Ez az

egyensúlya személyiségben is csak a ténylegesen meglévő végleteknek
tudatában lehetséges. "Igazában valahogy azzal kezdődik, hogy tényként
számolunk azzal, hogy az élet nem múlik el szenvedések és lemondások
nélkül, hogy soha nem vagyunk biztositva tragikus történések ellen, és
hogya normális elővigyázatosságon túl semmit sem tehetünk ellenük.
De ugyanakkor fel kell ismernünk azt is, hogy az élet felett aratott győ

zelem nem abban áll, hogy ügyesen sikerül kitérnünk mindenféle szen
védésnek az útjából, hanem soklkal inkább abban áll a győzelem, hogy az
örömöket sem vesszük egészen magától értetődőnek, hanem élvezzük
őket. Semmi okunk, hogy szégyeljük a könnyeinket, amikor okunk van
a sírásra, ha egyszer minden örömteljes alkalommal igazán örülni is tu
dunk" (V. L.).

Vannak, akik kifejezetten és kizárólagosan ez egyensúlyban látják
az egészséges, "normális" személyiség egyetlen kellékét. Ezzel egyúttal
elvetik a szokásos felfogást, mely szerint normális csak az átlag-ember,
mert ami az átlagoson innen, akár túl van, az már nem normális. Ebben
az értelmezésben ,a legkiválóbb emberek, a legnagyszerűbb személyiségek
egyszerűen a nem-normállsok csoportjába kerülnek. A személy és szemé-

"lyíség belső világának immár mélyebb ismeretében természetes, hogy a
statisztukai átlagossal való ítélkezés ezen a területen egyenesen ellent
mondásos, mert minden személy külön világ és minden személyiség va
lami egészen új. Az egészségesnek ismérve itt csak ennek a sajátos külön
világnak belső struktúraja lehet, azt pedig minőségében az egyensúly
dönti el.

"Kiegyensúlyozott személyiség az, aki mind a belső egységében, mind
a külső magatartásában megtalálja minden pozitív törekvés kiegyenlíté-
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sét, és ezen kívül még az is sikerül neki, hogy bizonyos negatív törekvé
seknek önmagukban pozitív értelmet adjon. Mondhatnók úgy is, hogy a
kiegyensúlyozott lét abban áll, hogy tudatában vagyunk tökéletlensége
inknek. Aki elmebeteg, az nincs tudatában betegségének. Ezért képtelen
összhangba hozni belső világát és .kűlső magatartását. Normálisnak lenni
azt jelenti, hogya többi felnőtt között felnőttként viseli magát az ember,
azaz tudatosan vállalja önmagát, önmaga kibontakozását" (M, Eck).

3. A befejezetlenség tudata. A beteges személyiség önelégültségével
szemben az egészséges személyiség mindig tudatában van önmaga töké
letlenségének, a kiteljesedés befejezetlenégének. Aki már nem akar újat
tanulni, aki már nem akar más lenni, lezárja és csak őrzi magát. De láttuk,
hogy ez a megőrzés csak a folytonos dinamizmusban, a folytonos alaku
lásban lehetséges. Aki ebben a folyamatban egy ponton megreked, ha
marosan elveszti önmagát. Bénult szellemmel már nem személyiség a
személy. De a személynek a lét teljessége felé táruló transzcendenciája
úgyis elkerülhetetlenül hozza magával, hogy sem az egyes személy, sem
a társadalom nem érezheti magát soha befejezettnek. Ám éppen a foly
tonos befejezetlenség érzése a leghatalmasabb lendítő erő is mindannyi
unk számára.

---_."".,..,..----

WEÖRES SÁNDOH VERSEI

HÉT VÁLTOZAT AZ ÉNEKEK ÉNEKÉRE

I.

ETdőn, folyóbem halászt:l1n,
mikoT eljőtt imádottam
éjben lopakadva hDz.?ám,
meg ne sejtse házanépe.

KéTt, hogy lombból vessek ágyat,
csi.llag-árnyi~(m elaludt,
mea se tddnthettem aTcát,
JecU.e l:a1'j'L (iS haja.

II.

Azóta gondollwdom,
mint kivánjam ne kutattii,
milyen imádottam urcu ?
nem ok nélkül re itezett el.

Talán az a kivánsága,
ne ismerjem, igy szeressem,
['.:;[rt surran: éjszaka
[etcete vadonba hozzám.

Ci te tarlea üvegablak
i.:i[ szerelern napsütés~

u;jas k5pad!úm vet!
I!ol a tisztesség, a törvény,
i:lely gátolná léptedet ?
Siuiár vegyül sárba, porba,
c: E;dcn búnétöl mentes,
n~indig eredendő tiszta!

III.

S::il~~lán zulu: tetf) pc/e(1.
l\Iilycn. rén(li:.: akLire!:,
és te 111il ven jia tal V'J{t.~ !

H« majd afJuasfyán les.:P/(
Tf1int a.: ATarú{ s.:Uclái,
akt.cr is eljiiss:-e hO.2c,im ?

Ak!;G)' kell kőböL!el mérnem,
h [.I;edő mérleqre vetnem:
vajon mennyire szeretlek.

Most, madáTért Tikoltozva,
nem érdem, dehogy dicsőség,

ciuan jó szeTetni téged!
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IV.

Jaj, bolond késlekedésem,
mikor óvatosslig néllciil
követelő heved árad!
Mintha te volnál a hős és

én ejteném fehér kézzel
erkélyről a rozsasrtüut.

V.

Hetnett haramiának
erdőben húst sütöttem,
mikor üzent az úrnő:

"Három csengős szekérrel,
négy kisérő vitézzel
még ma meglátogc.tlak,
vigyázz, illőn fogadhass."
Aztán megjött az úl'nő

három csengős szeké1"1"el,
négy kisérő vitézzel;
én a hammiáknak

VI.

még nlÍndig húst sütöttem,
a nyársat le se tettem.

Kérdé: "Mi dolgod itt, mondd?
ma néked én üzentem."
"Ha csillagok lehnllnak,
ha világok szakadnak,
ha imádottam jő is
hozzám csengő;; s,zekél'en:
a haramia-csürhe
mégse maradjon éhen."

Mikor megjött kedvesem,
kavicsot hozott nekem,
tündökölt a tenyerében
titiul ez és ettül az.

'Elment, magamra hagyott,
akavicsot nézeqettem :
hátha rubin? hátha gyémánt?
Hiitt játék, fakó, sötét.

Mit jelent az ajándéka?
szégyellem megfejteni,
hogy az Egy, a Ketlő nélkül,
még az égen is sötét.

VII.
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Imádottamban alszom,
magzata és halottja.

Hozzá esdek hajómon
Si7'Ó fuvolaszóval
a teljes éjszakán át,
ő parton hallgat engem.

Sípon kerek nyílások
cirpelnek sáska-lábként
s borzongnak mint a tenger.

JEjben barlang-szememben
némán ül imádottam
az ablakkal szemben
hol a dallam kiárad.

IAmpám hogy ő figyel rám,
látom szép kerek arcát,
keresztüllátok arcán,
se árnya se homálya.

Temetve mosolyába,
<1ézem, és pár helyettem.



LÁTOGATÁS A TAIZÉI KÖZÖSSÉGBEN

írta Cziráki László

A mi kutolikus sajtónkban is többször -csett már szó arról az érdekes
ökumémkus kczdeményezósröl, amelynek a franciországi Taizó a szin
helye. Hívő protestánsok - lelkészek és világiak, reformátusok és evan
gélikusok - alakítottak ott szerzetesi közösséget. ugyanazokkal a foga
dalmakkal, mint amelyeket a katolikus szerzetesek tesznek. Minden külső

támogatást elutasítva a saját munkájukból tartják fenn magukat. Leg
Ióbb hivatásuknak tekintik. hogy írásaííkkal, kiadványaikkal; példaadá
sukkal és természetcsen imáikkal is elősegítsék a keresztények hitbeli
egységének holvrcnllitúsát és a népek közti békességet. Ez a célkitűzésük

vezeti öket az egykori közös liturgikus hagyományok felelevenítésében s
abban él tostvóri viszonyban is, amelyet a katolikusok irányában építet
tek ld.

Érthető így hogy amikor legutóbb Franciaországban jártam s mód
nyílott erre, egy magyar útitársammal együtt örömmel kerestem fel Tai
zét, amely a burgundi hegyekben fekszik. Macomból indulva Cluny után
a második állomás. Valójában inkább megálló-féle, ahol csak néhány
zarándok s egypár kiváncsi külföldi szállt le rajtunk kívül. Forró tűző

napon indultunk neki nagy csomagjainkkal a Communauté, a "közösség"
felé. Autó nem várt. Később kiderült, hogy miután mi reggelre jeleztük
érkezésünket. de jóval később jöttünk, másodszor már nem küldték le
értünk a kocsit. Baj, baj - jegyezte meg egy taizéi szerzetes, akivel út
közben találkoztunk -, ele fenn, rt "Kibékülés" templománál, biztosan
várni fog minket [l "vendéglátó testvér". Am ebben is csalódnunk kellett.
Minden kezdet nehéz - gondoltam magamban -, de mi tagadás, kissé
elbúsultam. Körülöttünk rengeteg autó parkolt, tömegek hullámzottak.
Idegenül éreztük magunkat és - éhesek voltunk. Előző este óta semmit
sem ettünk és már dél közelzett. Egy árnyas diófa ai att leheveredtünk
a fűre, és búcsúsok médjára falatozní kezdtünk. A legolcsóbb bretagne!
sajt, néhány narancs, s a gyorsan száradó francia kenyér gyorsan eltűnt

a szalvétankról. amit a fübe terítettünk. Még egy kis citronád volt úti
társam terrnoszában, és véget ért az ebéd. Ekkor történt, hogy a közelben
levő földszintes. de újonnan épített ház ablakából kinézett a vendéglátó
testvér. Measei tette, hogy mi lehetünk a bejelentett magyarok, s ezzel
egycsapásra változott a helyzet.

Szép szobát kaptunk hideg-meleg vízzel. Alig mostuk le az úti port,
engem már hívtak is, hogy koncelebrációs misét mondjak az itt élő fe
rences atyákkal, akik mint kőművesek segítenek a taizéi kőzösségnek, Én
azonban már miséztem, s így csak végignéztem a Szent Bonaventura tisz
teletére bemutatott misét, Ezt követte a kálvinista szerzetesek déli isten
dicsérete, de ez már nem az altemplomban volt, hanem a felső, sport
csarnok-arányú és nyers betonfalu épületben, amelynek néhány ablakát
ikonokra emlékeztető absztrakt üvegfestmények díszítik. A különben
mindig civilben járó protestáns testvérek most vajszínű szerzetesruhá
ban jelentek meg. Letérdeltek a templom előterében. Felbúgott az orgona,
ésa szerzetesek énekével együtt szállt az ég felé mintegy kétszáz világi
ember éneke. Harsogva zengték a nyolc boldogság himnuszát az ülőhe

lyekre kikészített taizéi zsoltárkönyvből. Utána csendben elmélkedett
mindenki a rövid szeutirási szövegről. amelyet felolvastak számukra. Me-
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gint ének következett. Alatta tudatossá vált bennem, hogy egész francia
utam folyamán "le Seigneur", "az Úr" volt a legszebben kiejtett francia
szó. "Bénissons le Seigneur, rendons gráce au Seigneur" - hányszor hang
zik el a taizéiek reggeli, déli és esti imáján!

Ebédnél németül beszélő művészt ültettek útitársam mellé, Márk
testvért, mig mellettem franciák foglaltak helyet. Az első fogást csendben
ettük, a többi, megnevezhetetlen francia ételt élénk kínalgatás kőzepette

Jegyasztottuk. Jól esett, hogy itt rendes, nem múanyag-tányérból ehet
tem, nem úgy, mint az eddig megismert francia kolostorokban. Ebéd után
egy klubhelyiségszerűverandán fogyasztottuk el a feketekávét. Itt jegy
zem meg, hogya taizéi szerzetesek tizes csoportokban, külön házakban
élnek. A mi közösségünk vezetője, egy spanyolosan barna, hosszúkás arcú
szerzetes, foglalkozása szerint orvos, aki most is orvosként működik, kö
zölte később, hogy aki akar, jöhet 'mosogatní. Magam is velük mentem
a modern mosogató-helyíségbe. Egy hatalmas kanadai lelkész mosta le
szívaccsal a használt edényeket, mi körülötte törölgettünk. egy domonkos
nővér és egy grandchampí kálvinista nővér mutatta közben, hová kell
rakni a tiszta edényeiket.

Utána kis időre búcsút vettem a társaságtól, hogy a "Kibékülés"
templomában elmondjam a breviáriumot. Hálát adtam Istennek, amiért
oly páratlan jószívűséggel,aviszontszolgálat igénye és a lekötelezés szán
déka nélkül fogadtak itt vendégül. Mert mint később is igazolódott, olyan
körbe kerültem .itt, amelyet valóban az önzetlen keresztény szeretet szel
leme hat át.

Útitársam, aki művész ember volt, ezalatt, valahol a hegyoldalban
rajzolt. A templomból kilépve sétálgattam és elnézegettem Cluny felé.
Csupán tíz kilométerre volt tőlünk a híres-nevezetes Cluny, de mint fi
gyelmeztettek, nem érdemes odamenni, mert csak romokat találnék.

Alkonyat felé sok-sok apró harang szólalt meg. Esti imát jeleztek. Az
ide sereglett nagyszámú közönség ott ült most a sportcsarnokszerű épü
let elmelvényein. Volt ott egy szornorú csoport is: nyomorék és torzszü
lött gyermekek, akiket üdültetés céljából hoztak ide. Egyik testvér már
a délután folyamán közölte velem, hogy az esti ima előtt a közösség veze
tője is kíván velem beszélni. A templom oldalsó részén többen várakoz
tunk már, amikor megjött Roger Schutz perjel, a taizéi közösség vezetője.

Először Vitte holland zsinati atyéval beszélgetett, aki a római Gregoriana
egyetemen tanít. Amikor reám került a sor, Schutz perjel szívélyesen
ölelt meg. Meghatódottságomban "Mon perev-nek szólítottam, de ő nyom
ban kijavított: "Csak testvér vagyok" - mondta és a Szentírásból Jézus
nak ideillő szavait idézte, Melegen érdeklődött hazai viszonyaink iránt.
Majd szólt a mellette kissé titkári minőségben szereplő Rudolf testvérnek,
hogy nyújtsa át nekem ajándékul a Taizéi vasárnap cimű hanglemezt, s
azt is meghagyta, hogy könyvkereskedésükben szabadon válogathatok
könyveket. A Eéie et Saison című művét kértem el, amely a taizéiek éle
tét mutatja be, fényképekkel is. Búcsúzóban azzal vált el tőlem a perjel,
hogy mondjarn el míndenütt: ők nincsenek a kommunizmus ellen ... S
ez így is van szószerint, mert Schutz prior írásaiban a szocialista országok
haladását is elemzi, értékeli, egyáltalán nem kötelezi el magát a kapita
lizmus mellett, mindenféle kizsákmányolást és gyarmatosítást a legha
tározottabban elitél.

Este a vacsoránál kérdések pergőtűzébe kerültem. Elsősorban az iránt
érdeklődtek, hogy mi az igazság a "mártír-egyházról" terjesztett hírek-
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ben. Kífcjtettem: semmiképpen sem érzem magamat "vértanúnak". Lel
kiismeretesen teljesítem papi és tanári kötelességeimet, egyébként pedig
igyekszem úgy viselkedni, hogy a szocialista államnak se legyen kifogása
műkődésem ellen. Amire leginkább szükségem van, az okosság erénye,
amelyet a Szeritlélektől kérek.

"Miből élnek ott önök Magyarországon ?" - kérdezte az egyik testvér.
Az állam - felel tem -IDálunk mindenki eltartásáról gondoskodik, szarény
keretek között még a papságéról is. A legtöbben ugyancsak elcsodálkoz
tak ezen. Meg kellett nekik magyaráznom az állam és az egyház 1950. évi
megállapodását. Csakhamar felvetették az életszínvonal kérdését is. Az
életszínvonal - mondottam - Önöknél még kétségtelenül magasabb, de
nem megnyugtatöbb. Önöknél nagy különbségek, szélsőségek találha
tók. Nálunk nincs munkanélküliség, mindenki kap nyugdíjat, orvosi el
látást, mindenki tanulhat, nincsenek kiáltó társadalmi ellentétek.

Éjfél felé járt az idő. Sokszor szabadkoztam, hadd beszéljen más is,
de ők csak marasztaltak. Néhány kézműves testvérnek azonban korán
kellett kelnie másnap, s a társalgás így mégis véget ért. Nem egy testvér
szemmel láthatóan eltűnődve ment haza. A magyar helyzetről és a szo
cialista világról alkotott sematikus felfogása nyilván módosulhatott. Egy
általán nem tagadtarn, hogy ma még vannak nehézségeink is. Megvont
kereten belül pasztorálunk és az ateizmus sokkalelőnyösebb helyzetben
hirdeti elveit, mint a kereszténység. Ez azonban nem érinti azt a lénye
get, hogy az egyháznak igazában csak egy ellensége van: a rossz pap és
a kereszténytelen keresztény. Hogy mi hogyan állunk helyt erkölcsi téren,
abba az állam nem szól bele, ha itt lecsúszunk, azért mi vagyunk a fele
lősek ...

Szobámban az egyik fal szinte teljesen üvegből volt, el lehetett tolni,
és minden lépcsőfok nélkül kinn voltam a szabadban. Kissé szemerkélt •
az eső. Meleg, békés termékeny nyári eső. útitársam csak ekkor került
elő. "Rendes emberek ezek - jelentette ki. - úgy fogadják el az embert,
amilyen. És nem akarnak pressziót gyakorolni senkire. Megnéztem a rnű

helyeket és műtermeket. Sok szepet láttam én ebből Rómában, Pesten,
Párizsban, de mellettük sem halványul el Taizé. Csak még az a baj, hogy
az itteniek alkotásai nincsenek arányban a műtermeikkel. Amellett főleg

az absztrakt hívei, idegenkednek a figuratív ábrázolástól." Márk testvér
később elmondta, hogy útitársam észrevételei kemény szavakként hatot
tak eleinte, de hasznos volt meghallgatni őket. Eddig csak egy lengyel
látogató beszélt ily őszinteséggel.

Másnap korán miséztem, hogy senki terhére ne legyek, senkit ki ne
szorítsak az altemplom egyetlen oltárától. Az evangélikus pap, Rudolf
testvér öltöztetett fel miseruhába s ő ministrált is nekem. Szent Henrik
napja volt, Szent Imre nagybátyjáé. Francia vendégláteim közt többen
voltak Henrikek, sőt egy Henriette is akadt. Hálából az ő szándékukra
miséztem. Felajánláskor arra lettem figyelmes, hogy protestáns szerze
tesek szép számmal térdelnek velem szemben. Kedvemért fél órával ko
rábban keltek. A kelyhet, amelyet elém tettek, VI. Pál pápa ajándékozta
a Taizén átutazó katolikus papok használatára. Az altemplomnak XXIII.
János pápa még nuncius korában adta meg azt ,a kiváltságot, hogy bár
protestáns templom, katolikus istentiszteletet is tarthatnak benne.

A műtermek házában reggeliztünk, de eléggé' siettünk, nehogy le
késsünk a vonatról. Rudolf testvér vitt le autón az állomáshoz. Az aján
dékokkal együtt átadta a prior jókívánságait is.
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A CHASSIDIM ELBESZÉLÉSEI Írta Martin Buber

Martin Buber, századunknak talán legnagvobb zsidó bölcselőle és teoló
gusa, a múlt évben, 1965-ben halt meg. Életének utolsó esztendeiben a jeruzsá
lemi egyetem tanára volt. Műveít most német fordításban több kötetben adták
ki. Egyiik legnagyobb hatású alkotása A Chassidim elbeszélései. "Chassidim'~

magyarul annyi mínt "jámburok", Értik rajta általában azokat a zsidókat, akik
az idegen, így a görög befolyással szemben is állhatatosan megőrizték az ősi

hagyományokat és a Talmud szellemét. BUJbemekebben az írásában, mínt
alábbi szemelvényeink is rnutatják, jellegzetesen nyilatkozik meg a zsidó okos
ság, jámborsáig és misztika.

A választás

Rabbi Nachum egyszer így szólt a körötte lévő Chassidimhoz: "Ha
egyszer összes bajainkat és terheinket szegre akaszthatnők és az öszes
ott lévőkből szabadon választhatnők ki azt, amelyik a legjobban tetszik,
mindenki a sajátját venné vissza, mert a többiét még annál is rosszabb
nak találná."

A kegyesség korlátai

Élt a városban egy ember, akinek jóságáról annyit beszéltek, hogy
amikor a nevét említették. mindenki hozzátette: ".a kegyes". Ez az ember
egyszer megbetegedett. Övéi megtudták. hogya városból néhányan Szte
pinestbe készülnek rabbi Nachumhoz, hogy áldását kérjék. Megkérték
ezeket, hogy "a kegyesről" is emlékezzenek meg a bölcs férfiú előtt.

Engedtek a kérésnek, s azokkal a cédulakkal együtt, amelyekre a maguk
nevét írták fel, egy olyat is odaadtak rabbi Nachumnak, amelyen a beteg
neve állt. Hozzátették, hogy ez a férfi messze földön ismert szigorú éle
téről és mindenki csak kegyesnek hívja. "Nem tudom - mondta ekkor
a rabbi -, mi az, hogy .kegyes', Apámtól sem hallottam ilyesmit. Úgy
gondolom, valami ruhaféle lehet, melynek külső anyaga a pöffeszkedés,
21. bélése harag, s a búskomorság fonala tartja össze."

Istenhez

Egyszer Szalmari félbeszakította imáját és így könyörgött: "Nem
akarom a Paradicsomct. nem vágyódom Eljövendő Világodra, egyedül
csak Téged akarlak."

Istenfélelem

Sussja így imádkozott egy ízben Istenhez: "Uram, oly nagyon szeret
lek, de nem félek tőled eléggé! Uram, oly nagyon szeretlek, de nem fé
lek tőled eléggé! Add, hogy féljek tőled, mint angyalaid egyike, akit átjár
félelmetes neved! .. ." Hamarosan meghallgatta imáit Isten és neve át
járta Sussja szívét, akár az angyalokét. Ekkor Sussja, mint a kiskutya,
bemászott az ágyalá,·s az állatok rettegésa hatotta át, míg végül felsikol
tott: "Uram, engedd, hogy megint csak mint 8ussja szeresselek!" És Isten
újból meghallgatta őt.
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Adámról

Sussja más alkalommal bátyját, a bölcs rabbi Elimelechet fa,c;T,F'1:
"Bátyám, nemde az álla szerit könyvekben, hogy minden ember lel;~~

Ádámba volt bezárva? Akkor pedig mi is ott voltunk, mikor megette az
almát. Nem tudom felfogni, miképp hagyhattam, hogy megegye, s te is
hagytad, hogy megegye." Elitnelech így válaszolt: "Engednünk kellett, s
mindcnkinok engednie kellett. Mert ha nem evett volna belőle, örökké
gyötörné a kígyó mérge. örökké azon töprengene: Csak ennem kell erről

a fáról, és Isten leszek, . , csak ennem kell erröl a fáról, és Isten leszek ..."

A szenvedés

Amikor rabbi Sohmelke és testvére Maggidhoz jöttek Meszritsből,

a következőt hozták fel: "Bölcseink olyan tanítást mondtak, ami nem
hagy nyugodni bennünket, mert nem értjük. Úgy tanították, hogy a
rosszért is dícsérjük az Urat, és köszönjük meg ugyanúgy, mint a jót.
Adj tanácsot, rabbi, miképp értsük ezt?" A Maggid így felelt: "Menjetek
a zsinagógába. Ott találjátok rabbi Sussját, amint éppen pipázik. Ű majd
megmagyarázza nektek." Elmentek a zsinagógába, és elmondták kérdé
süket rabbi Susajának. Nevetett: "Na, ti is éppen a legjobbat választottá
tok ki magatoknak! Máshoz kell fordulnotok, nem olyanhoz, mint én,
akivel soha semmi rossz nem történik!" Ök azonban tudták, hogy rabbi
Sussja életét születésétől a mai napig szükség és kín szővi át, semmi más.
Megértették, mit jelent a bajt szeretettel elfogadni.

A legszentebb

így szólt rabbi Lévi .Iizhak: "Nem szabad rosszat gondolnunk! Mert
az ember elméje a legszentebb, hiszen benne van a Frígyláda, a Törvény
kőtábláival, és aki rosszat gondol, az tulajdonképpen bálványt állít a
templomban. Ha azonban a vallásos férfiú imába merülve elmélyed és
nagy buzgóságában kezét az ég felé tárja, olyan ez, mint amikor a szen
télyben a cherubok a szárnyaikat a magasba emelték."

A piacon

A berdicsevi egyszer a nagypiacon járt. Látta az emberek forgatagát
és azt, hogy miridenkit a nyerészkedés szenvedélye ragadott magával.
Ekkor felment egy ház tetejére és lekiáltott: "Emberek, megfeledkeztetek
arról, hogy féljétek az Istent!"

Aldás és átok

Megkérdezte valaki rabbi Bunamtól: ,.Miféle különös átok az, amivel
Isten a kígyót sújtotta, hogy port egyék? Ha Isten olyan természetet ad
neki, hogya porból is táplálkozhat, inkább áldásnak hinném, mert min
denütt megleli az élethez szükséges táplálékot!"

Így válaszolt a rabbi: "A férfinak azt parancsolta az Úr, hogy arca
verítékével keresse kenyerét, s ha hiányt szenved, imádkozhat Isten se
gítségéért. A nőhöz úgy szólt, hogy fájdalommal szülje gyermekét, de ha
eljön a nehéz óra, imádkozhat Istenhez, hogy enyhítse kínjait. Tehát
mindketten Istennel vannak összekötve, és hozzá találnak. A kígyónak,
minden rossz eredetének. azonban mindent megadott Isten, hogy semmit
se kérhessen tőle. Így látja el Isten a gonoszokat olykor a gazdagság tel
jével."
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En vagyok az

Megkérdezték rabbi Bunamot: "Úgy áll az írásban .Én vagyok Urad,
Istened, aki kivezettelek Egyiptomból'. Miért nem az áll helvette: .En
vagyok Urad, Istened, aki az eget és a földet alkottam l'" Rabbi Bunam
így magyarázta: "Eg és föld? Ezekre azt mondta volna az ember, hogy
neki ez túl nagy dolog, ilyen Úrhoz fordulni nem merészkedik. Isten
azonban így szólt: ,En vagyok, aki kihúztalak a pácból, most aztán gyere
ide és hallgass rám!' "

A tökéletes úszó

Amikor a lencsnói rabbi fia még gyermek volt, látta egyszer a ver
kiji rabbi Jizhakot imádkozni. Elcsodálkozva futott apjához és megkér
dezte, miképp lehetséges, hogy egy ilyen szent férfiú nyugodtan és egy
szerűen imádkozik, az elragadtatás minden jele nélkül. "Aki rosszul
ú::jzik - felelte az apja -, annak hevesen kell mozogma, hogy a vizen
maradjon. A jó úszó az árra fekszik és viteti magát."

A csere

A vorkiji rabbi Jizhak mesélte: "Egy alkalommal szerit tanítómmal, a
lelowi rabbi Daviddal utaztunk. Távoli városkában időztünk éppen, ami
kor az egyik utcácskában hirtelen egy nő rohant neki és ütlegelni kezdte.
Azt hitte, hogy a férje, aki régesrég elhagyta. Amikor néhány pillanat
múlva kiderült tévedése, csillapíthatatlan sírásra fakadt. ,Nyugodj meg
- mondta rabbi David -, nem engem bántottál, hanem a férjedet!' Az
tán halkan hozzátette: ,Milyen gyakran ütnek meg valakit azért, mert
másnak gondolják, mint aki valójában 1'''

A kellemes álom

Egy dicsőséghajhászó férfi jött rabbi Bunamhoz, és elmondta, hogy
álmában atyja jelent meg előtte, és azt mondta: "Vezér leszel". A rabbi
szótlanul hallgatta végig az elbeszélést. Nemsokára ismét megjelent nála
az az ember és elmondta, hogy megismétlődöttaz álma. "Látom - mondta
ekkor rabbi Bunam -, hogy kész vagy cl vezérségre. Ha még egyszer
megjelenik álmodban atyád, mondd meg neki, hogy te már készen állsz
it vezetésre, most már jelenjék meg azoknak is, akiket néked kellene vc
zetned."

.\ gólyáról

A Jehudit megkérdezték: "A Talmud szerint azért nevezik a gólyát
chassidának, vagyis jámbornak, mert szereti övéit. Miért tisztátlan ma
dár mégis?" - "Mert csak az övéit szereti" - hangzott a válasz.

A legnehezebb

Egyszer azt mondta a Jehudi: "Nem nagy kunszt csodatcvőnek lenni!
Az az ember, aki egy bizonyos lelki magasságra hágott, meg tudja moz
gatni az eget és a földet. De zsidónak lenni - nehéz."
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POMME D~ANIS

(II. rész)

Írta E' r a n c i s Jammes

A Iaboratórium, helyesebben az üvegház ... illetve Tamás bátya
kunyhója - mint nővére, Virginia mondja - a park egy csöndes sar
kában rejtőzik Nincs itt egyéb nesz, mint néha egy-egy harkály kopá
esolása, egy-egy mókus tompa motozása, egy-egy lehulló makk koppa
nása, Pomme d'Anis, mikor még kicsi volt, az Ezeregyéjszaka valamilyen
gyémánt jához hasonlította ezt a langyos zúgot, melyben a növények
titka leng. S akárcsak gyerekkorában, még ma is előfordul vele, hogy
halkabbra fogja léptét, s visszafojtja lélegzetét, ha nagybátyja távollé
tében lép be az üvegházba ... mintha attól félne, hogy egyszercsak feléje
tekergődzik, mint egy kígyó, valamelyik sötét páfrány. Tom bácsinak
van itt egy asztala; mikroszkóp áll rajta, ső néha belenézett. A virág
por-szemecskék: mintha megannyi világ nyílnék ki egy vízcsöpp káoszá
ban ... Némelyik bolyhocska olyan, mint gombaerdő egy sivatagban ...
Vannak lépszerű szővetek, bonyolultan, kristályokkal kirakva, melyeken
mintha barlangi fény ömlenék el, vannak bíborszínűek. feketék, Iilák,
rózsásak, kékek, vannak olyanok, melyekből Hamupipőkének szőhettek

volna ruhát. O, csoda-e, hogy Pomme d'Anis-nak olyan finom a lelke,
ha egyszer szemtanúja volt ennek a sok virág-Iínomságnak! ... Itt egy
polcon a szunnyadó növények,ezeket Tom bácsi különős gonddal tanul
mányozza: a mirnózát, melyet lányok keblére szoktak tenni, talán ezért
ezenderül el, az oxalisi, melynek minden levele három szívű ... s alko
nyatkor ezek a szívek összebújnak, hogy ne fázzanak. Miről álmodhat
nak ezek a növények? A nagybácsi azt mondta, hogy Van Thighem, a
nagy botanikus, akit gyakran idéz, úgy hiszi, ezek a plánták alighanem
a holdból származnak és hulló csillagok révén kerültek: a földre. Akkor,
azt ,.gondolom, nővéreikről álmodnak, akik odaát maradtak annak a
messzi égitestnek a kontinensein, amelyet éjszakánkint látni; odaát a
Válságok tengerének vagy a Kétségbeesés áramának partjain ... Milye- .
nek vajon a holdbeli lányok? .. Bizonyára nagyon sápadtak. Andalog
nak-e vőlegényükkel a földvilágban? Vannak egyáltalán lányok a hold
ban? . " Vannak a holdban nyomorék lányok, akiket sosem sz-eretnek
szerelemmel ?

Tom bácsi sugárzik az örömtől, hogy magyarázatokkal seolgálhat a
fiat.alságnak, melyhez kedvesen Virginia néni és d'Anis nagymama ts
osatlakozott. Nagyanya Johannes Arnoustéguy karjára támaszkodik.

- Látjálk ezt a magot itt, melyet vattába burkoltam ? - kérdezi
Tom bácsi. - Heliotrop-mag, nagyon-nagyon régi, egy szarkofágban
találták. .. Talán kicsírázik ...

- O, Tom úr! ... Egy síri mag? ...
- És gondolják meg, milyen csodálatos dolog - folytatja a bota-

nikus - ebben a magban, századok és századok óta, ott virraszt a kis
növény ... Trónok dőltek össze, vulkánok nyeltek el szlgeteket, Istent
keresztre szegezték közben,és a növényi élet e kis parányának a maga
sötét világában nem kellett volna, csak egy csöpp víz, hogy illatával el
árassza az újonnan született királynőket. az újonnan keletkezett szigete
ket, meg a keresztet, melyet újra fölállítottak a Szent Sír visszahódi-
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tói ... Es míből táplálkozott ez alatt a hosszú idő alatt? .. Míndőssze
egy kis keményítőből ...

Coraliel Összetöröd azt a vázát!
- Ej! hagyj hát ...
- Én azt hittem - jegyzi meg Christiane halkan hogy a ke-

ményitőcsak a gallérok keményítésére való!
- Hallgass, te kerge!
- S egy szép napon - fejezi be Tom bácsi egy szép napon a

kezembe került ez a végtelenségben kallódó mag ... Valami múmia mel
lett aludt a sötétségben, és most majd bizonyára kisarjasztja kék ernyő

virágát. És abból a heliotropból, gyermekeim, melyet ki tudja, nem va
lamelyik egyiptomi herceg tett-e megtört szívvel elhúnyt kedvese holt
testére, talán egy új heliotrop születik majd, és virágából maguk fog
nak csokrot kötni a vőlegényüknek.

- Remélhetőleg minél előbb - mondja Johannes-nak Virginia
néni, akin mindig erőt vesz a meghatottság, ha fiatalok eljegyzéséről
esik szó.

Erre a váratlan megjegyzésre Tom bácsiból kicsattan a kacagás.
De Pomme d'Anis elszomorodik, Johannes-ra pillant, aztán Lucere.

S ezt gondolja magában:
Az az egyiptomi hercegnő talán ugyanolyan szép volt, mint Johan

nes, Jól eshetik a halottaknak, ha azok, akik megsiratják őket, virágot
tesznek föléjük ... Az az egyiptomi hercegnő biztosari úgy ült, ahogy a
képeken láttam: mozdulatlanul, tenyerét vékony combjára szorítva, fe
jén valami sisakfélével ... De nem volt mindig ilyen merev ... Mozgé
kony lehetett, fürgén szökellhetett a cimbalmok zenebonajára a szent
elefánt hátán ... fürge mint Luce ... és a járása kecsesen könnyű ...

III.

- Jaj, drágám, nem tudom magam rászánni a fölkelésre! ...
Luce mondja ezt Pomme d'Anis-nak, aki átjött három napra az

Atchuria-kastélyba. Egy szobábanalszanak,< Luce rózsaszínű ágyban,
Lencsike fehérben .

. . . Azzal Luce fölugrik és kacagva szaladgálni kezd, hogy - mint
mondja - kiálljon a zsibbadás alábából ... gömbölyded, rézbarna láb
szárából, melyet kettészel a vékony, kurta hálóing. Ásít egyet, fölugrik a
karosszékre. féllábon egyensúlyoz rajta. De hirtelen eszébe jut, hogy
ügyessége talán fájdalmat okoz barátnéjának.

- Drágám - mondja - ne segítsek neked leszállni az ágyról?
Odamegy Pomme d' Anis-hoz, vigyázva átkarolja a hóna alatt. Len

esike egy kicsit összeszedi magát és lecsusszan, olyasformán, mint a szu
lákvirág, ha becsukódik.

- Hopp! Megvan.' Köszönöm. Add csak ide, légy szíves, a haris
nyámat!

Kék az augusztusi reggel. Olyanforma mint egy nyugodt tengerszem,
melynek mintha lombok szorongatnák a szélét, mert sötét erdő-óceán fod
rozódik a tornác aljától egészen addig a vonalig. amely kékesszürke
szirtfalként húzódik a messzeségben, Kövér zöld rétek nyúlnak el, hullá
mok egymásra torlódása ez egy gyöngyház öbölben. Itt-ott, éppen úgy,
mint ahogy bent a mélytengeren, a föltoluló hullámok kőzt, síma tükrű

nagy víz-lapályok képződnek. Egy pont ragyog huzamosan a képben: a
hegyipatak. S két fűzfa közt az ég csobog ... Majd egy út emelkedik, két
szélén jegenyékkel, melyek mind egyfelé hajlanak a fölfoghatatlan mesz-
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szi Iuvalatban - út a vetések sápadt tűzfénye, a rozstáblák és pipacs
foltok mentén; az az út, melyen a régi képen a kiszolgált katona tartott
hazafelé s integetve köszöntötte füstölgő hajlékát.

Luce és Pomme d'Anis ezen az úton mennek. Lenesikén kis ellenzős

sapka, mely alól széflibegnek napsugár-arany hajszálai, Luce-ön nagy
karimás sárga kalap, olyan mint egy vad mákvirág, s két nyáréjsötét haj
fonat buggyan ki abból. Lencsike csukott szürke ruhát visel, blúzának
nyakát szigorúan fogja össze egy kámea; ezt Tom bácsitól kapta, va
dászkutya elöl menekülő szárnyas szivet ábrázol. Luce alig kivágott fe
hér muszlin ruhát vett föl, zsenge kis mellének rejtelmes árnya egy ezüst
nyaklánc derengésében mélyül el.

Benyitnak egy major kerítésének kiskapuján, bemennek a konyha
kertbe, leülnek.

- Kedvesem moridja Luce Pomme d'Anis-nak - én valahogy
úgy érzem ...

- Hogyan?
- Nem tudom ... Mintha sóvárognék valamire, de hogy mire, ma-

gam sem tudom ...
- Mégis, mire?
- Nem is sóvJrc;ús cz ... Olyan ingerülten ébredek reggelente ...
A napraforgók alatt hirtelen egyszerre sírnak föl a fehér pulykák.
- Könnyes a szemed, Luce ... Pedig az imént még olyan jó ked-

ved volt.
- A magriolia illata miatt van, az bánt ...
-- Valóban csak a magnólia illata bánt, édes? ..
A h{íség ünnepélyes csöndjében a tanyaház tetején, hallani, csattog

a galambok esőre.

Luoe, mondd meg szepen ...
O, Pomme d' Anis ...

- Szereted?

A ribizkés felé, a sárgadinnyéket védő üvegbúrák villódzó aranya
fölött csak úgy rajzanak a méhek.

Régóta?
0, igen ...
És ő tudja?
Tudnia kell ...
Honnan tudja?
O, kedvesem ...
Honnan tudja, mondd!
Ó ! Hagyj, hadd sírjak itt a térdeden, olyan jólesik ... Ugye nem

fáj tőle a térdecsked ?
A napraforgók alatt újra fölsírnak, együtt a fehér pulykák.

De nézd csak, Pomme d'Anis, van egy nagy aggodalrnam ...
-- Mi az, drágám?
- .,. éjjel-nappal gyötör ... és már hajnal előtt fölriaszt ... ami-

att sírok így ...

- ... Attól félek, te is szereted Johannes-t ...
Béka-brekegés harsan.
Ott távol egyszerre elsötétül a domb, zuhog a zápor. Szivárvány lob

ban az erdő fölött.
-- ... Nem ...
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Nem?
Nem ... Nem szeretem Johannes-t,
Ö, de boldog vagyok! ...

A napraforgókalatt megint fölsírnak, együtt, a fehér pulykák.
Hamar elpárolgó, jószagú, langyos, kövér csöppek koppannak az

Atchuria-kastély tornácán, amint Pomme d'Anis és Luce föllépkednek a
lépcsőn.

D'Atchuria úr az ajtóban áll.
- Gyerekek - mondja nekik - örülni fogtok: barátnőtök. Mari

quita és testvére, Johannes jöttek át, kedves ebéd-meghívással. A sza
lonban vannak. Nos, jösztök ?

- Csak egy percet, apukám - mondja Luce. - Csak míg fölme
gyünk egy kicsit a szobánlcba s már itt is vagyunk ...

S nekivágnak a nyikorgó, fénymázas, ódon falépesönek, szobájukba
vonulnak, rendbeszedik magukat. Elragadóan üde testükből áradni kezd
az a titokzatos fehérség, melytől olyan lesz a fiatal lányok hálószobája,
mint a méhek szűz-viasz lépje. S már készen is vannak, indulóban.

- Ö, édes Luce-öm, milyen jó neked - mondja Pómme d'Anis
mély komolysággal - s milyen szép vagy ...

- Te szebb vagy nálam ... nagyon jól tudod .. , -- feleli az arany
barna lányka.

És Pomme d' Anis, halk remegéssel a hangj ában:
- Segíts csak egy kicsit, drágám ... Várj csak ... Nem tudok le-o

menni másképp ... osak ha a karfát fogom ... mega kezedet ...
Belépnek a szolónba,

Mariquita I Milyen öröm!
Luce!
Pomme d' Anís !
Jónapot ... jónapot, Johannes úr.
Jónapot, kisasszonyok ...

Pomme d'Anis egy öblös, fakó-kék virágmintás karosszékbe telepszik.
Fáradtnak látszik, de bájosabban már nem is lehet fáradt valaki. Szinte
nevetségesen kicsiny keze ébenfa botjának kacsafején nyugszik. Ernyedt
testtel ül, majdnem elnyúlva. Fejét azonban büszkén fölszegi. szája rend
kívül keskeny, és finomsága már-már kihívó volna, ha nem ragyogna be
jóságtól csillámló mosolya, S a lányka ibolyaszürke tekintetében ott bo
rong már az a fölséges komolyság, amit a faj túlfinomultságával páro
sult szenvedés és lemondás ad.

Hirtelen örömkiáltás harsan. Tom bácsi! Milyen meglepetés!
Ö az, a derék Tom bácsi, vállán átvetve friss takarmányszínű nö

vénygyűjtő ládikája, Köszönti a társaságot s egy csokor kék tárnicsot és
rózsaszínű harangvirágot nyújt Madame d'Atchuriának.

- Ö, köszönöm, Des Árbailles úr... Tedd vízbe őket, Luce ...
Mintha gyöngyházból volnának ...

Péntek is eljött a gazdájával, most a karosszékeket szaglássza; nagy
sáros tappancsaival Mariquita térdére tehénkedik; ahogy megcsóválja a
farkát, majdnem lever valamit; fölfedezi Pomme d'Anis-t, fülét hegyezi,
esaholni kezd; Tom bácsi gyöngéden oldalba rúgja, mire mindenáron be
akar bújni valamelyik bútor alá, annak azonban alacsonyabbak a lábai,
semhogy beférne.

- J ól sikerült a növénygyűjtés, Des Arbailles úr? - kérdezi
d'Atchuria úr.
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- Ma délelőtt inkább a semmitevő sétát élveztem, mint a botanika
örömeit. .. Kék és rózsaszínű virágharangok közt üldögéltem. belőlük

kötöttem ezt a csokrot, és a mókusokat bámultam.
Atvonulnakaz ebédlőbe, Jó hűvös van ott. A rostonsült fürj remek.

A pohárszék régi tálaí vidítják a szemet élénk színeikkel, De szépek is
ezek a sárga és lila tulipánok! Valami nem is tudom rnilyen hajdanvolt
kertre emlékeztetik az embert. S milyen furák ezek a nyurgalábú kék ma
darak fejükön bóbitakoronával ! ... Mintha finom pázsiton futnának ott
a porcelánon, s ezen a gyöpön olyan lágy fuvalom leng, hogy tollukat
egészen simára simogatja,

- Pomme d'Anis már régóta nem mcsélt Luce-nek az ön bűbájos

regéiből, Des Arbailles úr - jegyz! meg Madame d'Atchuria,
Mert tudnivaló, hogy Tom bácsi néha-néha költőnek is fölcsap. Me

séket költ a természet dolgairól, állatokról, virágokról. kövekről. Megpi
hen valahol az erdőben, leírja őket. Szereti a magányt, az elhagyatott
helyeket, ahol nem hall mást, mint a forrás csobogasát és a patak meg
megszakadó neszét, ahogy a zsurlók alatt tovasurran. Tom bácsi azonban
meglehetősen fukarkodik a meséivel, noha néhányat kiadott már közű

lük s nagy sikert aratott velük. Pomme d'Anis bolondul ezekért a költe
ményekért, melyekre a nagybácsi zöld ládikajának mélységes mélyén,
páfrányok és mohák alatt akad rá olykor. Elképzelni sem tud szebbet,
mint egy-egy ilyen vers - nem egyszer prózában. Annak is gyakran
tanuja, hogy idegenek jönnek más vidékről a d'Anis-kastélyba, megha
tottan beszélgetnek Tom bácsival s azt mondják neki: "Ön nagy költő" ...
Lenesikének egyszer, kicsi korában Albert Samain is megcirógatta az
arcát ... Olyan volt, mint egy hattyú ... Egy este a kandalló mellett föl
olvasott egy verset: talán az volt a hattyúdala ...

Igen, Pomme d'Anis szentül hiszi, Pomme d'Anis tudja, hogy Tom
bácsi rendkívüli ember; bár szereti öregíteni magát, és aranykeretes pá-r
paszemet visel, alighanem nagyon sokat törődik azzal, hogyan vélekednek
róla az emberek, és folyton zsörtölődik Virginia nénivel.

Ezért aztán, alighogy vége az ebédnek,Pomme d'Anis titokban
addig kutat a növénygyűjtő ládikában, míg elő nem kotor belőle, egy ha
lom illatos fűféleség alól, egy gyűrött kéziratlapot; fennen lobogtatja,
ahogy visszamegy a szalónba.

- Itt van Tom bácsi új meséje!
De a szerző - éppen pipára gyujtott - elpirul, zavarba jön.
- Hagyd. kislányom ... majd máskor ...
Lenesíke azonhan az előbb, míg egyedül volt, már átfutotta a verset,

s így felel:
- Tom bácsi, tudom, attól félsz, nehezemre esik az olvasás ... Tom

bácsi, miért nem akarod, hogy fölolvassam ezt a gyönyörű mesét? ..
Igazán nem volna szép, ha megfosztanál másokat ettől az örömtől ...

S mielőtt Tom bácsinak ideje volna rá, hogy tovább tiltakozzék,
Pomme d'Anís olvasni kezdi a kis költeményt, mely nyilván együtt ké
szült a reggeli virágcsokorral - olvassa, és hangja oly tisztán cseng,
akár a forrásé, amelynek tövében a vers született.

A KÖLTÖ

Túl a szélkúszálta erdőn, túl az üreges forrásori és a vízmosáson,
meg a parkon, melyen havas télben - mondják - meztelen vállal ment
át a halott lány - s megszidták érte, mert úgy szökött meg abálból ...
Hová ment? Hol van?

249



Túl a pázsiton, ahol a lagerstracmia nyújtja föl bús, halványrózsa
szín virágait, s olyan velük, mint egy túlvilági orgona - túl a konyha
kerten, ahová nem engedik be az aranyszemcs pávákat: ott szedtem a
hangafűben ezt a sötétlila enciánt; s ott szedtem <:1Z enciánok mellöl ezt
a hajnal-rózsaszín hangát. Kik vagytok, ó virágok? Mit jelentetek ? S
miért önmagatoknak ez a színvallása, mely megriasztja szívcmet ?

AZ ENCIÁN

Mi vagyok én ? - a keserűség, kék ruhában. Tetszik nekem a mély
séges szomorúság, Szeretem, mint ahogy te szerctod, nyíresben a déli sze
let, s a hegyipatak csobogasát. Keserűvé teszem, akárcsak te, amihez
érek; s ha abból a forrásból iszik, melyben én fürdöm, a vadász épp olyan
keserű ízt érez,' amilyen keserűséget te éreznél, ha abból a forrásból in
nál, melyben a kedves fürdött, aki messze van tőled. Egy hajdanvolt
fiatal lányról beszéltél, aki egy havas estén megszökött, a szerclmet vár
ni, abálból ?

Leült a kopár lugasban. fölriasztott egy vöröshegyet. De a vőlegény

nem jött el a találkozóra, s a lány szívc megtelt keserűséggel, akár az
enyém. S attól fogva minden más virágnál szívesebben szedett engem,
ha tétlenül és életűntan kelyhern formájában báli ruhája emlékét keres
te, s ajkamon ajka keserűséget.

A HANGA

Mi vagyok én? - a magány, rózsaszínben. Legföljebb ha addig a
völgyig kószálok el néha, ahol meglátogat az encián. Mert aki keserű,

megbékél a magányban. Hazám azonban a kopár, homokos domb, s nem
fáj, hogy egyedül vagyok. A kastélyból. melynek tava idclátszik, följön
ide néha egy bájos lányka, mint én, rózsaszín ruhában. Ha valaki látná
őt, amint sűrümben üldögél, még csak nem is sejtené, miért látogat el
oly örömest a magányba. Sajnos! ez a lányka rokk.ant, akárcsak én, hi-
szen virágaim csomós száron virulnak. •

S mert amit hallottak, elbűvöli ugyan, de kicsit meg is hatja őket:

- Ugye, Tom bácsi - kérdi Pomme d'Anis - félig-meddig én is
ilyen hanga vagyok ?

- Igen, gyermekem, hanga vagy arcod rózsás ragyogásával, és han
ga vagy azért is, mert széppé varázslod egy öreg legény magányát ... De
csak ennyiben vagy az ... Mert ha testvért kellene választanom neked a
virágok között ...

- Akkor?
- Akkor a halvány ibolyát választanám; az olyan szeróny, hogy

csak akkor veszi észre az ember, ha a déli szél felé sodorja illatát.
Hát Luce?
Mi van Luce-szel?
Mi a Luce virága?
No hát - felel mosolyogva Tom bácsi - Luce viraga volta

képpen nem is virág ... jobban mondva ez a virág, ez egy gomba ...
Egy gomba! Miféle gomba?
Csiperke ... Mert ezek a kis gombák állítólag táncot járnak a

párásari remegő éjszakákon. Erdős dombhátakról szállnak le a szalon
kák kankalinnal ékes szalórijaiba. S ott aztán olyan kecses keringőket

lejtenek, hogy ki sem tudnak bontakozni belőle, s a hajnalott lepi őket,

összefogódzva .. , Luce .a tánc királynője.
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Ó ! Tom bácsi De szép, amit mond ... Hát Mariquita virága?
A bíborhere .
Miért?
Erről azt mondják, hogy énekel ... de olyan halkan, hogy az em

ber föl sem foghatja; nem hallják meg, csak az állatok, meg azok a dol
gok, amik magukba szállnak ... s ettől van olyan csönd délben.

- Olyan jó] esik hallgatni, kedves Des Arbaillcs úr - rnondja
Jobannos - amikor a botanikáról beszél ...

-- Annak pedig -~ teszi hozzá d'Atchuria úr --- Ő a királya!
- Nos, ha Tom úr a virágok királya - kérdezi madame dAtchuria

akkor ki a k irá lynöjük ?
- Én tudom! - kiált föl Pomnie d'Anis. - A százszorszép!

Így telik el a délután, ezzel a bájos, röpke játékkal, egészen uzsonna
idejéig.

- Nem hoznák ki kos.ukájukat a szőlőbe? - ajánlja Tom bácsi,
- N cm megyek mmszire.,. csak egy szál májfüvet akarok szedni és
megnézemah.arnwtfü\.ernel.amit rezsólisnak is mondanuk. Pár lépés
az l'gÓ,Z ... Nos gyermekeim, jönnek?

Csak menjetek... En itt maradok - moridja Porrime d'Anis,
- Ugyan! Micrt ?
- Nem akarok a terhetekre lenni ... Nagyon lassan kellene men-

netek miattam,
- Hogy ennek milyen jó szíve van! ... Ó, a haszontalan, azt akarja,

hogy hiányozzék nekünk!

Pomme dAnis szomorkásan föláll. Jobb válla kissé fölemelkedik,
ahogy jobbjával rátámaszkodik szép botjára. Elbűvölő így. Ez a kis fél
szegség mintha báját valami lankatag varázzsal tctézné, de miért ? A
szánalom vagy a részvét folytán, amit a lányka iránt éreznek ? Ó, bizo
nyára nem! Fogainak, mcsolyának csillogása, fölszegett állának halvány
ezüstje egészen más érzéseket kelt abban, akin - mint most Johannes
en - végigsimogat e szürkón szivárványló szem fénye. Loncsike fölteszi
gyöngéden hamvas hajúra kis sapkáját s megigazítja derekán a krís
tály medáliát, mclyben egy violaszirom ragyog.

Tom bácsi, Pomme d'Anís, Luce, Mariquita és Johannes egy közeli
völgybe tartanak. Luce-t szemlátomást zavarba ejti .Johannes jelenléte;
mintha menekülne a fiú elöl. Az első szerelern szégyenlősege olyan, mint
egyik-másik virág: becsukódik, ha megérzi a vihart, amely majd fől

üdíti. De a fiatalember, kissé elmaradva a többiektől, d'Anis kisasszonnyal
beszélget.

- Hol lakott, amikor Lirában volt, Arnoustéguy úr ? ,
- Nem messze attól a régi háztól, mely a d'Elgorriagáké, anyám

családjáé volt valaha ... a San Juan tér sarkán, a labdapálya mellett.
- Ó ... tudom, hol van. Szeretem azt a városrészt ... forró olaj- és

ánizsszagát, és a szeritolt koszorúk mellé akasztott evezőket, meg a
szardínia-halászok kiáltásait. és a San Marcial harangszavát ...

Sokáig volt Spanyolországban, kisasszony?
- Nem ... csupán két hónapig ... éppen csak Lírában, Tom bácsival.
- Akkor talán emlékszik arra a bizonyos d'Elgorríaga-házra is?
Pomme d'Anis elpirul.

Nem a tenger fölé emelkedik? - kérdezi.
De igen!
... Nagy, szomorú kertje van, ódon fJlbl körülvéve. Igaz?

251



Az az.
}~s oa kapu fölött óriási, málladozó kőcímer ?
Igen.
. . . Ott a kőcímer alatt szedtem a violát, melynek szirmát ebben

a kristály szívben őrzöm.

- A d'Elgorriagák 'címere az.
- Ugye, a d'Elgorríagák Galiciából származnak?
- Nem, kisasszony ... Murcia tartományból valók, Carthagenából,

Kalózok voltak a király szolgálatában.
Lencsike Johannes-ra pillant, nézi óceánittas szemét, kissé cserzett

arcát. S élénk képzeletével visszahelyezi őt abba a rnesszi korba. Vak
merő, 'szép, sudár fiatalember: fürgén kúszik a kötélzeten, fönn himbá-
lódzik az árbócon a viharban, a tengert kémleli Különös .... Különös,
mennyire hasonlít Luce-re ... Kivéve a szemét Mint akik egy fajtából
valók ... Igaz, a d'Atchuriák baszkok , "

J ohanncs úr ?
Tessék, kisasszony.
Nem találja, hogy Luce barátnőm nagyon spanyolos?
Valóbari nagyon spanyolos.
És ugye szép ?
Igen, kétségkívül szép ... De minden bizonnyal még jobban

méltányolnám a szépségét, ha 'nem érezném, hogy ugyanolyan származású,
mint én.

- Akkor ...

Tom bácsi harsányan fölkiált:
- A májfüvem !
S magasan feje fölé nyújtja a frissiben szedett virágot - szaran

egyetlen bájos levél, szirmaí mintha fénnyel erezett, csiszolt kristályból
volnának, s köztük zöldarany selyem bóbiták, amilyen a pávák fémkék
fejebúbján rezeg, Lám csak! Lám csak! - Lelkendezik a botanikus.
Ez a Múzsák virága ... A parnasszusi fű. . . Annak a példánynak, melyet
megfigyeltem. alig volt porzója ... Gyerünk, keressünk harmatfüvet;
majd utána uzsonnazunk.

Mi a kedves virága? - kérdezi Pomme d'Anís Johannes-től.

Az ibolya - feleli a fiú. S ő is megkérdezi:
Hát magának ?
A viola ..:.- feleli a lány.

Tom bácsit mind jobban elragadja a lelkesedés. Valóságos szónokla
tot vág ki a harmatfüvek fölött, melyeket tövestül szedett ki a nyirkos
földből, meg néhány kis tengeri kövület fölött, rnelyre az imént buk
kant rá,

- Telepedjenek le és fogyasszák el uzsonnájukat itt a forrás mel
lett, az erdő kikerics-erezte moháján, Milyen különös I ... Ez a vízmosás
bizony messze van az óceántól, mégis mennyi kagylót hagyott benne a
vízözön!

- A vízözön idejéből valók? - kérdezi Maríquita.
- Úgy van, gyermekem, a vízözön idejéből ... S majd egyszer, ha

újra visszatér ide a' tenger, és ezeknek a tölgyfáknak a csúcsa fölött az
emberek újra evezni fognak, a languszták elcsodálkoznak majd rajta, ho
gyan kerül erre a vidékre ... a vadonatúj nyakörv, melyet ez a tökfilkó
Péntek éppen most veszített el ! (Folytat juk.) Rónay György fordítása
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Mindezídeig csak a Velencében meg
jelenő Questitalia katolikus folyóirat
ban találtam meg annak a figyelemre
méltó "szintézisnek" teljes szövegét,
amelyet a nem-hivőkkel foglalkozó va
tikáni titkárság készített a jelenkori
ateizmus "fenomenológiájáról és preb
Iematikájáról". Szintézis ebben az
esetben azt jelenti, hogya titkárság
az ateizmusról összefüggő áttekintést
kívánt nyujtani, éspedig akként, hogy
egyrészt leír-ja az ateizmus külőnböző

megnyilvánulási formáit - ez a feno
lnenológiai vizsgálat -, másrészt rá
mutat az egyes formákat kiváltó, s a
rnögöttük meghúzódó problémákra is.
Dolgozatát a titkárság - a Questitalia
bevezető sorai szerint - tájékoztatás
nak szánta, főleg a zstnati atyák szá
mára. Egyik célja az volt ezzel, hogy
legalább körvonalai ban felvázolja an
nak a dialógusnak konkrét kérdéseit,
amelyet a katolikusok és a nem-hívők

kőzőtt szeretne megindítani, másik
célja, hogy jelezze azokat a módokat
is, ahogyan az evangéliumi üzenetet
a Iegalkalrnasabban lehetne hirdetni a
mai vi ágnak.

*
Nem kőnnyű meghatározni az ate

izmus fogalmát - állapítja meg elől

járóban a titkárság -, mert a szó ere
detét tekintve az ateizmus Isten ta
gadását jelenti, de nyilvánvalóan vo
natkozik arra a fogalomra is, amelyet
az emberek Istenről alkotnak.

Szoros értelemben az ateizmus nem
csak a teizmussal száll szembe, vagyis
azzal a felfogással, hogy Isten a világ
tól különböző, azon felülemelkedő

végtelen lény és teremtő, hanem el
lene fordul a deizmusnak és a pa n
teizmusnak is. Előbbi felfogás tudva
levően megengedi a teremtő Isten lé
tét, csak tagadja annak gondviselő te
vékenységét, a panteizmus pedig ta
gadja Isten transzcendenciáját, vagyis
különbözőségét a világtól. Tágabb ér
telemben ateizmusnak rriinősül a deiz
mus és a panteizmus is.

Rendszerint megkülönböztetnek egy
elméleti ateizmust és egy gyakorlati,
valamint egy spekulatív-gyakorlati
ateizmust. Elméleti ateizmus annak
magatartása, aki nem bocsátkozik
olyan állításba, hogy valamiféle
"transzcendens" lenne a világ fölött,

írja Mihelics Vid

s egyébként is azt tartja, hogy olyan
kérdés ez, amely megoldhatatlansága
miatt vita tárgya sem lehet. Ezt az el
méleti ateizmust negatívnak mondjuk,
ha egyszerűen ignorálj a Isten létezé
sét, viszont pozitivnak, ha valami mó
don tagadó itéletet foglal magában Is
ten létezésére vonatkozóan. Utóbbi
közvetlen formában és metafizikai sí
kon jelenhet meg, mint állító, vagy
dogmatikus ateizmus. Ezt az ateíz-

. must képviseli többi között Feuerbach,
Marx, Nietzsche, Sartre. Enyhébb alak
jai ennek a szkepiikus ateizmus, amely
a tapasztalati tényekre hivatkozva
mondja kétségesnek Isten létét, és az
agnosztikus ateizmus, amely elvileg
is megismerhetetlennek nyilvánítja
számunkra Isten létezését. Megemlíti
még a tájékoztató irat az ujpozitivis
ták "szemantikus" ateizmusát, akik
szerint annak a kérdésnek, vajon lé
tezik-e Isten, egyáltalán nincs semmi
értelme.

Az agnoszticizrnust illetően meg
jegyzi a' szintézis, hogy csak az ún.
"tiszta agnoszticizmus" tekinthető az
ateizmus egyik válfajának, mert álta
latossúgban is, de Istenre vonatkozó
an éppenséggel elutasítja a metafizi
kai érveléseket.' Van ugyanis olyan
agnoszticizmus is, amely csupán értel
mi úton tartja lehetetlennek Isten fel
ismerését, de megengedi annak lehe
tóségét, hogy nem-elméleti úton meg
győződésre jussunk felőle. S nyilván
valóan nem számíthat ateizmusnak az
az agnoszticizmus sem, amely nem Is
ten létének f'elismcrhetőségét, hanem
csupán annak lehetőségét tagadja,
hogy valami módon meghatározhas
suk Isten természetét.

Még ingadozóbbnak mutatkozik a
,.hitetlenség" fogalma. Altalában el
lentétét jelenti ez a hitnek, és "hitet
Ienen" szoros értelemben azt az em
bert kell értenünk, aki nem ad hitelt
semmiféle tanúskodásnak vagy az ő

tapasztalati körén túleső állításnak.
Katolikus vallási szempontból "hitet
len" szeros értelemben az, aki nem
fogad el semmiféle pozitív isteni ki
nyilatkoztatást. Világos azonban 
rögzíti le a titkárság -, hogy az ilyen
embert még nem minősíthctjük min
den további nélkül ateistának. Mint
hogy azonban a "hit" szót leggyak-
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rabban Isten létével kapcsolatban
használjuk, tágabb értelemben a "hi
tetlenség", mint bármiféle vallási
igazság elutasítása, valójában egybe
esik az elméleti vagy gyakorlati ate
izmussal.

Ebben a tágabb értelemben szerepel
a "hitetlen" kifejezés a nem-hívőkkel

foglalkozó titkárság - Secretariatus
pro non-credentibus - elnevezésében
is. Ez a megjelölés, amelynek magá
tól értetődően semmiképpen sem sza
bad lekicsinylő vagy sértő mellékzön
gét tulajdonítani, vonatkozik mind az
ateístákra, mind azokra, akiknek
nincs semmiféle vallásuk. Megjegyzi
a szintézis, hogy nem kíván itt kitérni
az Isten nélküli vallás vagy ateista
vallás kérdésére, amilyennek egyesek
a buddhizmust látják, ha természete
sen nem is annak népi formájában.
Egyébként is tisztán gyakorlati szem
pontból különböztették meg a két leg
utóbb felállított vatikáni titkárságot
-akként, hogy az egyik a nem-keresz
tény valláson lévőkkel, a másik pe
dig azokkal keresi az érintkezést, akik
semmiféle vallást sem tesznek ma
gukévá.

Az "indifferentizmus", a kőzömbös

ség fogalma sem egyazon tartalmú.
Van elméleti és van gyakorlati kő

zömbősség. Vallásiakra vonatkoztatva
az előbbi abszolut akkor, ha teljesen
közömbös előttünk, hogy valaki gya
korol-e vagy sem valami vallást. Kö
zel esik ez a deizmushoz. Relativ vi
szont a kőzömbösseg akkor, ha egyik
vallást sem tartjuk jobbnak vagy iga
zabbnak, mint a másikat. S általában
a közömbösségnek ezzel a fajtájával
találkozunk. De nem csak a relatív
közörnbösség, hanem még az abszolut
sem azonosítható az ateizmussal, ki
véve azt az esetet, ha magában fog
lalja Isten létének tagadását vagy két
ségbevonását is.

A gyakorlati hitközömbösség, ha
nem jár együtt a vallási elvek kife
jezett elvetésével, kihatásaiban és
megnyilatkozásaiban 'azonosulhat a
gyakorlati ateizmussal. Az ateizmus
ugyanis akkor csupán gyakorlati, ha
nem alapszik egyben olyan spekula
tiv-praktikus itéleten is, amely köte
lességgé teszi Isten figyelmen kívül
hagyását az emberi életben. Az ilyen
csupán gyakorlati ateista szokásszerű

en kizárólag olyan értékrendszerre
irányítja figyelmét, amelyben nincs
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szerepe Istennek. Ez a magatartás ko
rántsem jelenti az erkölcsi követel
mények elejtését - emeli ki a tit
kárság -, hiszen vannak bőven gya
korlati ateisták, akik nagyon tisztes
ségesen élnek, míg vannak ugyancsak
szép számban "hívők", akik tisztesség
telen életet folytatnak. Ami azonban
kétségkívül hiányzik a gyakorlati ate
ízmusból, az a bűn teológiai értelme
zése, vagyis az, hogya bűn megbán
tása Istennek is: másként kifejezve,
az erkölcsi rend itt különválik a val
lási rendtől.

Ezzel szemben a spekulatív-praktí
kus ateizmus már azon a spekulatív
praktikus ítéleten sarkall, hogy Istent
ki is kell zárni az emberi tevékeny
ségből. Nyilvánvaló ebből, hogy az
ateizmusnak ez a formája egy sorba
állítható a deizmussal és az elméleti
pozitívateizmussal.

Kitér a szintézis a "laicizmus", a
"laicitás", és az "antiklerikalizmus"
fogalmára is. A laicizmust - úgy
mond -, ha helyesen alkalmazzuk a
szót, az imént megvilágított spekula
tív-praktikus ateizmus egyik különle
ges formájának kell tekintenünk,
mert arra törekszik, hogy szorosan a
magánélet körére korlátozza a val
lást, s kizárja annak bármiféle kife
jeződését a közéletben, a törvényho
zásban és kiváltképpen a közoktatás
ban. Nyilvánvaló, hogy ez a laicizmus
egészen más dolog, mint az állam he
lyesen értelmezett laicitása, amely azt
igényli az államtól, hogy szociológiai
természetű ítéleteken kívül bármiféle
értékítélettől tartózkodjék a vallási
kérdésekben. Az antiklerikalizmus,
amennyiben nem párosul Iaicízmussal,
elsősorban a papság illetéktelen köz
életi befolyása ellen küzd, elutasítja a
teokrácia formáit s védi az állam Iai
citását.

Laicizmus és antiklerikalizmus,
akárcsak az indifferentizmus, önma
gukban még nem az elméleti ateizmus
megnyilvánulásai, de könnyen azonos
síkra kerülhetnek vele.

*
A jelenkori ateizmus száz arcot mu

tat - állapítja meg a titkárság -, de
azért ki lehet emelni néhány alapve
tő vonását, néhány jellegzetes szerke
zeti elemét. Ezekben a most követke
ző fejtegetésekben természetesen csak
azt az átgondolt, kulturális, bölcseleti



ateizmust vizsgálhatjuk, amely emberi
csoportok és tömegek ateizmusának
többé-kevésbé tudatosan átélt indító
okait fejezi ld.
Míndcnckclőtt és általában egyet

érthetünk abban, hogy pozitív ateiz
mussal találjuk magunkat szemben.
Pozruv ez ahban az értelemben, hogy
nem annyira Isten . nem-létéről vagy
tudomásul nem vételéről van szó, mint
sokkal inkább Isten visszautasításáról,
ami bizonvos esetekben az anti teizmus
és az Isten elleni harc formáját ölt-
heti. . ,

Ez főleg 'azzal a ténnyel függ össze,
hogy az ateizmus, legalább is az át
gondolt ateizmus, nem elsődleges kez
deti, hanem vallás-utáni, s ami a
Nyugatot illeti, kereszténység utáni
jelenség: bírálata az Istennel való vi
szonynak, éspedig abból indulva ki,
ahogyan ezt a viszonyt a vallások év
ezredek során át felfogták. Igen sok
probléma marülhet fel ezzel kapcso
latban, amely vita tárgyát képezheti.
De azt talán máris megállapíthatnók,
hogy az ateizmus, mint Isten taga
dása, jellegzetesen nyugati jelenség, a
racionalisztikus gondolkodásmód kö
vetkezménye. Éppen ezért vannak is,
akik úgy vélik, hogy az ateizmus ál
talában nem annyira Isten tagadása,
mint inkább az Istenre vonatkozó
ilyen vagy olyan állítás tagadása.

Maritain is beszél "pszeudo-ateis
tákrct", vagyis olyanokról, akik "azt
hiszik, hogy nem hisznek Istenben,
holott a valóságban tudattalanul hisz
nek benne, mert az az Isten, akinek
tagadják a létét, nem Isten, hanem
valami más". Kérdés azonban - jegy
zi meg itt iratában a titkárság -, va
jon ezek az ún. "pszeudo-ateisták",
akik az Istenről való hamis eszméket
tagadják, készek-e valóban magukévá
tenni Istennek egy más, igazabb fel
fogását?

A titkárság kijelenti: "Az Istenről

való felfogások, így a vallási felfogá
sok is, amelyeket a modern ateista
bírálat alá vesz, véthetnek túlzás vagy
hiányosság által. Véthetnek azzal,
hogy egy túlságosan emberi Istent ál
lítanak elénk, akit az emberi szük
ségletek mértékéro szabtak, éspedig
azért, hogy megfeleljen az ember biz
tonsági igényeinek. De véthetnek az
ellenkezőjével is, azzal, hogy Istent
embertelen Istenné torzítják, aki ösz
szezúzza az embert és zsarnok mód-

jara rákényszeríti akaratát. Az ilyen
felfogások szem elől vesztik Isten ví
lágfölöttiségét, rejtettségét és téved
hetetlenségét, a vallást pedig köny
nyeri lesilányítják babonává és mági
kus lelkületté."

A titkárság fel is teszi a kérdést:
"Mely pontig esett a kereszténység
közkeletű Isten-felfogása ezekbe az

. ellentétes túlzásokba ? Milyen mér
tékben felelősek a keresztények azo
kért a bírálatokért, amelyekkel az
ateisták a kereszténységet illetik ?"

A modern ateizmus másik alapvető

vonásaként emeli ki a titkárság ennek
kétségtelenül humanisztikus oldalát.
Előszeretettel utalnak utóbbira maguk
az ateisták is, amikor arról van szó,
hogy bizonyítsák vílágszernléletük po
zitív voltát. "Ami újdonság napjaink
ban - idézi A. Liégé könyvéből az
irat -, hogy az emberiség egy része
- s immár nem csupán egyesek 
az ateizmus mellett határozza el ma
gát azért, mert meggyőződése, hogy
az igazi és egyetlen probléma az em
beri egzisztenciának, az ember jelen
tésének problémája, mikor is az ér
zelmeket és elképzeléseket mind arra
kell irányítani, hogy megvalósuljön
az ember teljes kibontakozása."

Világos, hogyahumanizmusnak is
más és más értelmet kell tulaj doní
tanunk, éspedig attól függően, hogy
miként fogjuk fel az embert és mit
tartunk uralkodó mozzanatnak az em
beri valóságban. A titkárság nézete
szerint nagyjában a következő maga
tartásokat és hangsúlyokat különböz
tethetjük meg:

1. Racionalista humanizmus, amely
mindenekelőtt az emberi ész és gon
dolat autonómiája mellett kardosko
dik. Ez az autonómia vagy Isten em
berszerű és naturalisztikus felfogásá
nak kritikájában nyilvánul meg - ez
az agnosztikus irányzat -, vagy ab
ban, hogy elveti Isten misztériumát,
mint aminek elfogadása sérelmes len
ne az ész jogaira.

S a titkárság felteszi ezzel kapcso
latban a kérdést: "Vajon a keresz
tény bölcselet nem keltette-e gya,k
ran azt a benyomást, hogy túlságosan
intellektualista, elsorvasztva ekként
az .érzéket a misztérium iránt? Avagy
ellenkezően, nem szűkítette-e le az
emberi kutatás körét és [elentőségét
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azzal, hogy olyan megoldásokat kény
szerített rá a bölcseletre, amelyek ld
zárólag a hitben gyökereznek ?"

2. Szcientista humanizmus,' amely
nek álláspontja az, hogy aminek az
ember nem veheti hasznát, az nem is
létezik. Más szavakkal: ami nem szol
gál semmire, maga is semmi. Istenre
alkalmazva ezt a tételt, ha nem kísér
letezhetjük ki Isten kézzelfogható ha
tását, akkor mit kezdhetnénk vele,
mire való lenne Isten? Ez a humaniz
mus tehát egy módszertani követel
ményből tanbeli állításra siklik át. Bi
zonyos - mondja a szintézis -, hogy
Isten feltevése nem szükséges a ter
mészettudomány számára, amely ön
magában vallásilag semleges, vissza
vetni azonban Istent a tudomány ne
vében ugyanannyi, mint a modern
természettudomány bölcseleti semle
gességét metafizika-ellenes dogmatíz
mussá formálni.

A szcientista humanizmussal együtt
jelenik meg a technikai humanizmus
is, amely prometheusi szomjúsággal
és azzal az érzéssel telíti az embert,
hogy nemcsak Istentől üresnek ta
lálja a mennyeket, hanem ő maga a
világ abszolút ura.

"Itt is megkérdezhetjük - fűzi hoz
zá a titkárság -, sok esetben vajon
nem önkéntelen reakcióról van-e szó,
szemben a természet túlzott szakrali
zálásával, ami már közel járt a pan
teizmushoz, avagy, nem visszahatás
ról-e az ellen, hogy leértékeltük az
emberi kezdeményezést a kozmosz
alakításában ?"

3. Erkölcsi humanizmus, amelynek
forrása vagy a lázadás a világot át
ható rossz ellen (egy Isten, aki tehe
tetlen a rosszal szemben, vagy ami
még súlyosabb, cinkosa a rossznak,
lehet-e még Isten ?), vagy az a hatal
mi akarat, amely - mínthogy az em
bert teszi meg a saját értékei terem
tőjének - elvet minden előbbről szár
maztatott értéket, következésképpen
úgy fogja fel a vallást, mint az er
kölcsi önkormányzatról való lernon
dást, mint a bátorság hiányát. Az el
ső esetben nagyon gyakran lép elő egy
tragikus humanizmus, egy metafizikai
pesszimizmus, a második esetben vi
szont inkább derűlátó elképzelésekkel
találkozunk.

"Itt is felmerül a felelősség kérdése
abban a tekintetben, hogy helyesen
adtuk-e elő mindenkor a keresztény
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tanítást? - jegyzi meg a titkárság. 
Nem történtek-e bizonyos bemutatá
sok, amelyek semmibe látszottak ven
ni a rossznak ártásait vagy úgy állí
tották be keresztény szempontból az
erkölcsös életet, mint a passzív 'be
lenyugvást egy többé-kevésbé önké
nyes isteni akaratba T"

4. Társadalmi (gazdasági-politikai)
humanizmus: az ember, az ember gon
dolkodási módja, gondolatvilága, s an
nak a társadalomnak minősége,amely
be . tagként beletartozik, lényegesen
függvénye a különböző korok, orszá
gok és társadalmi osztályok gazdasági,
valamint szociális szerkezeteinek ;
másfelől viszont munkája által az em
ber a történet alkotója. A humaniz
musnak e válfaja szerint a vallás az
zal, hogy az ember reményeit egy ab
szolút világfölötti jövő, egy belső jel
legű üdvösség felé tereli, elvonja az
embert az evilági szociális teendőktől.

azzal pedig, hogya történetet a
transzcendenciába horgonyozza, egy
képzeletbeli lény javára idegenít! el
azt, ami az ember előjoga.

"Vajon nem történt-e meg sokszor,
hogy a kereszténység bemutatásában
túlzottan az egyéni üdvösség kérdé
sére, a túlvilágra, az evilágitól való
menekülésre helyezték a hangsúlyt,
ilyen módon ellentétbe állították az
emberi, az evilági haladást az ,örök
élettel', az anyagi értékeket a lelki
értékekkel? - veti fel a kérdést en
nél a pontnál a titkárság. - Nem hi
ányzott-e, avagy nem hiányzik-e még
ma is a szokványos prédikációkban,
vagy a vallásoktatásban a kellő törté
nelmi szemlélet és távlat ?"

Egy másik mozzanat, amit nem egy
tudományos kutató aláhúz, a jelenkori
ateizmus ösztönző, előbbre hajtó jel
lege. Ez az ateizmus - úgymond 
inkább morális választás, semmint
okoskodás eredménye, vagy a vallás
racionális érvei fölött gyakorolt kriti
ka záró következménye. Ez magyaráz
za szerintük azt az érdektelenséget is,
amely az Isten léte mellett felhozott
bizonyságok s ezeknek bírálata iránt
általában mutatkozik. Ilyen értelem
ben vélekedik Maritain, Siegmund,
Det Noce és többen mások.

"A morális választást, az emberi élet
irányának ilyen alapvető beállítását
azonban - jegyzi meg a titkárság 
nem foghatjuk fel' úgy, s nyilván az
említett szerzők sem fogják fel úgy,



rnint írracíonúlís aktust, önkényes el
határozást. Megítélésünk sacrint azt
akarják ezzel mondani, hogy ebben az
esetben nem annyira elméleti észosok
határozzák meg a magatartást, mint
sokkal inkább az a feltevés hogv a
vallási és transzcendens órtóke.; szem
ten állnak az emberi értékakkel, m;.
ért is az ember mindaddig képtelen
kibontakoztatni lényét annak teljes
ségében, amíg maga fölé emel egy is
teni rendet."

*
Ebből a rövid áttekintésből is levon

hatjuk azt a következtetést - állapít
ja meg a nem-hívőkkel foglalkozó va
tikáni titkárság -, hogy egyházunk
nem ok. nélkül tekinti a jelenkori ate
izmust úgyszólván "elsőszámú prob
lémájának". Úgy jelenik meg ez előt-

A KIS ÚT

tünk, mint "az idők jele", amely kö
telességévé teszi teológusaínknak,
hogy újból átvizsgálják azt az annyira
bonyolult cselekedetet, mint a hit ak
tusa és a valláshoz való csatlakozás.

Ugyanakkor azonban az sem kétsé
ges, hogy a szintézis egyes csoportjai
nál feltett kérdések elemzése és meg
válaszolása a katolikus gondolkodók
számára komoly és halaszthatatlan
feladatot jelent. Világos, hogy azok a
szempontok, amelyeknek a munka me
netét és irányát kell mcgszabniok,
igazában csak a nem-hívőkkel folyta
tott párbeszéd során alakulhatnak ki.
Ami egyelőre mégis a legsürgősebbnek

látszik, a kölcsönös befolyás tanulmá
nyozása és tisztázása az ateizmus el
méleti és nem-elméleti tényezői kö
zött.

Szombat esténkint rendszeresen táncolni járok, ami az éjszakába is bele
nyúlik. Vasárnap délelőtt későn kelek, amennyire csak tehetem; s az ebédig
hátralévő időt olv,asgatáss,al töltöm. Délután együtt van a család: v,agy roko
naink jönnek hozzánk, vagy mi megyünk el hozzájuk. tgy mindig esti szetit
misére járok. Öcsém viszont túristáskodással tölti a vasárnapjait. Kirándul
társaságával a hegyekbe, miután kora reggel egy csendesmisét hallgatott. Vét
kezünk-e az ünnepnapok megszentelésére vonatkozó egyházi parancsok ellen?

Nem. Becsületesen teljesítik, amit az
egyház törvénye parancsol a vasárna
pok rnegszenteléséről. Ne feledjék
azonban, hogy az ünnepnapok megülé
se nemcsak katolíkus kötelesség, ha
nem a természetes erkölcs követelmé
nye ís! Abból, hogy az egyház, tör:v~

nyelt kifogástalanul megtartottuk. még
egyáltalán, nem biztos, hogy valóban
erkölcsösen töltöttük el a vasárnapot.
A hiánytalanul katolikus külső maga
tantásnál sorvendben előbbre való,
hogy értékes, jó ernberek legyünk, mert
a természetfölötti soha sem teszi fe
leslegessé azt, ami természetes, hanem
csak kiegészíti és megszentelí. A ke
resztény erkölcstan szerínt a termé
szetes erkölcs közvetlcnebbűl az Isten
akarata, mínt merőben egyházi törvé
nyek. Az istenrendelte emberi törvény
hozók parancsai csak másodlagosak

A Teremtő akaratát a teremtett lét
adottságaiból olvashatjuk ki: elsősor

ban az ember mívoltából, de a dolgok
mívoltából is, amelyekkel az ember

kapcsolatba kerül, továbbá létfontos
ságú összefüggéseileből és természet
adta rendeltetésükből. Az ernberben
- teljes értelemben vett mívolta sre
rínt - két világ találkozik: a fizíkai,
anyagi valóság olvad benne egységbe
a nem-fíznkai, szellemi valósággal.
"Ember vagyunk, a föld s az ég fia"
(Vörösmarty). Egyéniségünknek mínd
két összetevöje létfontossággal igényli
az ünnepi alkalmakat.

Az ember teste időnként pihenőre

szorul, hogy pótolni tudja a huzamo
sabb igényibevétel következtében ki
merülő erőkészletét. Szokványos teen
dőink taposó-maimából idegzetünk ki
kapcsolódást igényel, mert leülönben
egy idő rnúlva káros hatású feszült
ség, "siress" jelentkezik Arride az em
ber nemcsak idegrendszer és nemcsak
ízomerőgép,halnem lelkület is: az igaz
ság és a szépség élményeiből, jelentős

célok kereséséből táplálja magát. Ez
szintén időt 'kíván. A "test ünnepeit",
az időről időre nélkülözhetetlen pihe-
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nőnapokat biológiai alapossággal ki
számíthatjuk és minden dolgozóra
kiterjedő érvénnyel munkatörvénv
könyvekbe foglalhatj uk, de a szer
vezet enélkül is jelzi és követeli
a maga iratlan jogát. A szellemi
töltekezés szükségét azonban nem "jelzi
és nem kényszeríti ki testi fáradtság
vagy rosszullét. Az egyénileg ráfordí
tandó napok vagy órák ritmusát nem
is lehet általános szabályban kimon
dani. Mégis létfontosságú, rnert elem
bertelednénk nélküle.

Úgy látjuk - Teilhard de Char
din törvényszerűnekis találja -, hogy
az emberiség fejlődése az "eltársadal
rnasodás" (szocializáció) irányában 'ha
lad. Nem volna egészséges azonban a
fejlődés, sőt nem is érdemelné meg
a haladás nevet, ha a folyamat
egyszersmind az "elszemélytelene
dés" (deperszonalizáció) fokozódásá
val járna. A világrészek köztí repü
Iőforgalom, az autó, a telefon, a rádió
és a televízió, általában a gépek-dik
tálta hajszolt életritmus tagadhatatla
nul magával hozza az elszemélytelene
dés kísértését. Egy ilyen korban foko
zottan létfontosságú szükséglet időt

biztositani, hogy énünk önmagára ta
lálhasson, tervet készítsen és értelmet
keressen életének. Önmaga elvesztésé
velfízeü mega modern ember azokat
a látszat-előnyöket, amelyekért a tu
datosodás ünnepi, csendes óráit elcse
réli.

Kétségtelen azonban, hogy az em
ber csak társadalomban lesz igazán
azzá, ami. Gondolkodása, beszéde cse
lekvés módja, meggyőződése, érzelmi
élete csak eleven emberi közösségben
bontakozik ki. Embervoltunknak ezt az
alkati alapsajátságát a Megváltó maga
is tekintetbe vette. Egyházat alapított,
vagyis emberi közösséget. hogy a ter
mészetes egyéniségalakulás módjára
társas kölcsönnatásokoan bontakozhas
sék ki bennünk a természetfölötti vi
lágszemlélet és az Isten gyermekeihez
méltó cselekvésmód. A legelemibb és
legnélkülözhetetlenebb "társadalom"
azonban a család. Altala verünk gyö
keret a világban, nélküle a lélek is ott
hontalan és talajtalan. Ami a meleg
ház a kényes növénynek, az a család
az.eenbert egyéniségnek: hiányát mín
denképpen megsinyli, minél fiatalabb,
annál inkább. A társadalmi munka
megosztás mai fokán az emberiség
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jelentős része, főleg várcshelyt, már
nem csn.ládl<::l)z;:")sségbc:1 keresi kcnyc
rét. A munkahét Jolynmán a család
m:3.1' alig talál m:lg:ir::l E körülményck
közt az ü:,n:::pna:}uk Ll';;lbb értelmet és
fontosságot nyernek mint idő és lehe
tőség a családi egybetartozás ápolá
sára.

Szellemi emberlétünk teljességéhez
végül, betetőzésképpen az istenviszony
is hozzátartozrk. A vallásos ember Is
tenben találja meg az élet végső értel
mét. A vallások története sokfajta ál
dozatról tud, amelyek koronkint egy
más helyébe léptek, az időáldozatot

azonban míndmáíg változatlanul meg
követeli az egészséges istenviszony
ápolása. Az ünnepnap tehát elsősorban

az Isten napja. A kereszténységben
rnínt terrnészetfölöbtí vallásban egyút
tal az egyház .napja is: az áldozati ol
tár körül kialakuló eleven és cselekvő

természetfölött! egybetartozásé testvé
reinkkel, lsten népének többi tagjaival.
Nem mindegy tehát, hogy rnílyen
szentmisét hallgatunk rendszeresen; és
nem dk nélkül sürgette és tette lehe
tővé a második vatlkáni zsinat az anya
nyelven .mondható közösségi liturgiát.

Az eddig elmondottakat egybefog
lalva megállapíthatjuk, hogy az ünnep
természetszerű értelme az Istennel
találkozás, 'lelkünk művelése, testünk
pihentetése és a családi egybetartozás
ápolása. Ehhez járul magasabb, termé
szetfölötti síkon a szerit közösségbe
tartozás élményének ébrentartása is.
Szomcrú dolog, ha az eltelt hét vissza
maradó, elvégezétlen munkafeladatai
(rnosás, takarítás, ruhajavítás) vasár
napra szorulnak, és lehetetlenné teszik,
hogy ez a nap teljesértelmű embervol
tunk szelgálatára álThasson. Az ünnep
szemtelés enkölcstana azonban koránt
sem rnerül ki a szabályszerű rnísehall
gatásban és a köznapi munkák szüne
teltetésében. Boldog, aki az ünnep mín
den szükséges rnozzanatának helyt tud
adni vasárnapi időbeosztásában. Az
élet művészetéhez 'tartozik továbbá,
hogy az ünnep tartalmának mozzana
taít kenő egyensúlyban tartsuk, egyi
iket a másikkal agyon ne üssük S ha
olykor az egyik rnozzanatot egy má
sik kedvéént fel is úldozhatjuk, általá
nossághan mégis ügyelnünk kell, hogy
ne ugyanaz az érték húzza a rövideb
bet rninden egyes alkalommal.

Néha megengedhetjük magunknak,
hogy az élet fűszere, a társas szórako-



-

zás, például a tánc miatt, amely az
éjszakába nyúlik, hétvégi pihenésünk
szükséges ideje eltelódjék a szellemi
foglalatosság rovására. Másszor a ter
mészetjárás kedvéért lemondhatunk
egy-egy családi együttlétről vagy a kö
zösségi hturgiáról, és a legrövidebb
mise hallgatása után kirándulással
tölthetjük az egész napot. A rokoni
összetartozás ápolásáért olykor nél
külöznünk kell kedves könyveink
társaságát, sőt egy-egy ritka, fon
tos esetben akár még a szentmisét
is bűn nélkül elmulaszthaltjuk míatta.
Erkölcsi hiba azonban a rendszeres
hétvégi éjszakázás, ha míatta vasárna
punk mínden lényeges tartalma a
szombatestí mulatság kiheverése lesz,
bár misehallgatásra még jut benne idő.

Erkölcsi hiba a rendszeres nagy-kirán
dulás, amely az otthoni együttlét utol
só esélyét is meghiúsítja, növekvő

meghasonlást szül a család tagjai kö
zött, és a nyomában járó fáradsággal
ismételten megrontja a hétfői munka-
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teljesítmény értékét is. Erkölcsi hiba
újra meg 'Újra vasárnapi látogatások
és társas együttlétek felszínességébe
fojtani az önművelésre való csendes
órákat. Erkölcs! hiba néma résztvevők

előtt lepergő klsmlsékkel letudni va
sárnapi kötelességünket, és szokássze
rűen megfosztani magunkat a közös
ségi áldozatbemutatás élményétől 
nem is beszélve a szentbeszédhallgatás
ehmulasztásáról, amely papírforma sze
rínt nem bűn ugyan, mégis súlyos kö
telességmulasztás olyanoknál, akik a
hitben járatlanok, és magukat egyéb
alkalmas módon, például értékes ke
resztény olvasmánnyal nem· művelik.

Arra kell tehát törekednünk, hogy
minél több teljesértékű vasárnapunk
legyen, teljesitve Jézus szavai szerint
"minda~t, ami méltányos" (Máté 3, 15).
Igy nemcsak megadjuk "Istennek, ami
az Istené" (Márk 12, 17), hanem bir
tokunkba vesszük míndazt is, amihez
embervoltunk méltóságánál fogva jo
gunk van. Medvigy Mihály

KATOLIKUS KERESZTÉNYEK BERLINI KONFERENCIAJA. Az idei év
március 22-én immár másodszor gyűltek össze Berlinben, a Német Demokra
tikus Köztársaság fővárosában, katolíkus keresztények, ezúttal 18 államból,
hogya tartós béke elvi alapjairól és gyakorlati követelményeiről tanácskozza
nak. Az első ilyen összejövetel tudvalevően 1964 novemberében folyt le, amikor
is azok a nemzeeközt békével kapcsolatos kévdések kerültek szőnyegre, ame
lyekben a második vatikáni zsinat állásfoglalását várta a világ. A mostaní
újabb konferencián, amelyen a magyar küldöttség tagjaként e sorok írója is
részt vett, a kitűzött téma ekként hangzott: "összefogás minden. jóindulatú
emberrel a feszültségek feloldásának és a biztonság megteremtésének politi
kájáért Európában."

A három napon át tartó megbeszélések eredményeként elfogadott záró ha
tározat, amely a "Berlini üzenet" nevet kapta, a következők!ben jelöli meg az
európai biztonság követelményeit:

1. megakadályozása annak, hogy a magfegyvereik tovább terjedjenek, aká.r
az együttrendelkezést jog formájában is;

2. atommentes övezetek létesítése kontinensünlk!Ön, niintelső lépés az
atomfegyverektőlmentes Európához:

3. mindkét német állam Iernondása atomfegyverek előállftásáról, birtok
lásáról és alkalmazásáról;

4. megállapodások a fegyverkezés további növelésének megáll ításáról,
ennek ellenőrzéséről. és a fokozatos leszerelésről;

5. {I jelenlegi európai államhatárck, különösen az Odera-Neisse határ meg
nem változtatható voltának elismerése;

6. fl militartzmus és a gyűlölséget szító propaganda leküzdése bármiféle
formában jelentkezzék ez. '

A Pacem in terris körlevélnekazt a megállapítását idézve, hogy "az álla
mok kölcsönös viszonyai éppúgy, mint az egyes embereké, nem a fegyverek
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hatalmával, hanem csak a józan ész törvényei szerirrt, tehát az igazság, az
igazságosság és a cselekvő szelidarrtás alapján szabályozhatók", az üzenet
a szolídaritás fontos elemeinek nyilvánítja;

1. békés koegzűsztencia a különböző társadalmi rendszerű népek és álla
mok között;

2. a tudományos, techntkai, kulturálís és más kapcsolatok folyamatos fej
lesztése a népek és államok között, hátrányos megkülönböztetések nélkül és
kölcsönösen előnyös rnódon;

3. az Egyesült Nemzetek egyetemes voltának mogvalósítása ;
4. megakadályozása annak, hogy Európából bármiféle katonai, gazdasági,

vagy lélektani segítséget nyújtsanak a .kon tinenaen kivüli agresszíós cselek
mények szá,mát'a;

5. a hidegháború, a faji és népi ízgatások, az elnyomás és diszkrimínálás
miriden formájának megszüntetése, valamint a bizalom Jégkörének helyreállí
tása az államközí viszonyokban:

6. az összes béke-erők és szarvezetek együttműködése, függetlenül a poli
tikai, vallási és világnézeti meggyőződések különbözöségétől.

"Tudatában a nem-ikeresztényekről szóló zsinati nyilatkozat ígazságának:
.Nern fordulhatunk Istenhez, mindannyiunk Atyjához, ha az Isten képére
teremtett emberektől, akárkik legyenek azok, megtagadjuk a testvéri érzüle
tet és az összetartozás tetteit', mi, katolikusok, különös szolidarftásra vagyunk
kötelezve az összes szenvedő népek, különösképpen a vietnami nép irányában,
amely borzalmas megsemmisítő háborúnak van kitéve, Támogatjuk Szentséges
Atyánknak fáradozásait, amelyek a vietnami háború befejezését célozzák. Épp
így támogatjuk azokat a javaslatait, hogya fegyverkezési kia.l.isok széleskörű

csökkentése útján végre száműzzük a f'öldr'ől az éhezést, ami szégyene szá
zadunknak."

Ezekben foglalhatern őssze a "Berlini üzenet" lényegi tartalmat, szándé
kosan inkább a konkrét rkívá:naLmalkm, mínt az elvi fejtegetésekre fektetve a
súlyt. Ami ugyanis az üzenet első részét tevő elvi fejtegetéseket illeti, ezek
inkább csak utalások a Pacem in terrisencikHkára, mint a katolükus béke
rnunka "magmychartajára", XXIII: János pápa más megnyilatkozásahra, ugyan
így VI. Pálpápa békeszózataira és az Egyesült Nemzetek előtt elmondott be
szédére, valaminit a második vatikáni zsinat útmutató határozataira.

A konferencián, amely március 24-én fejeződött be, nuntegy kétszázan
vettek reszt, szép számban egyházi személyek is, de főleg katolíkus világiak,
zömükben a szocialista országokból. Utóbbiak sorából képviselve volt Csehszlo
vákia, Lengyelország, Magyarország, Szovjet-Lítvámía, és természetesen a Német
Demokratikus Köztársaság. Népes küldöttségek érkeztek Anglíából, Ausztriá
ból, Belgiumból. Franciaországból és Hol1andiáJból, de képviselve volt Olasz
ország, a Német Szövetségi Köztársaság, "Svájc és Nyugat-Berlin is.

Mindezekből a nyugati országokból, amennyire rnegtígyelhettern, olyan sze
mélyek [öttek, akik valami okból rokonszenveznek a szocialista társadalmi
rendszerrel. Felszólalásaiécból kivehetően rokonszenveznek főleg azért, mert a
szocialista országokban kibontakozott és az onnan kiinduló b,'~kemozgalmalmak

nagyobb erőt és több konkrétséget tulajdonítanak. Am mivel közvétlenül a
konferencia előtt, majd alatta is nyugati sajtótárnadásokról, sőt eleve elutasító
bírálatokról kellett hallanom, örültem volna, lila azoknak a katolíkus köröknek
hangadót is ellátogatnak Berlinbe, akik gyanúba vették vagy egyenesen két
ségbe vonták a konferencia katolííous [ellegét. Ebben az esetben minden bi
zonnyal rájöttek volna arra, hogy alapjában téves az elképzelésük, annyira.
téves, hogy azt helyreigazítani a nyilvánosság előtt is kötelességük lenne.

Amit ugyanis a berlini konferencia elsősorban és kifejezetten szolgální
kívánt: katolíkus gondolkodók dialógusa a békéről, éspedig azért éppen a bé
kéről, mert ennek megőrzése, illetve teljes helyreállftása, és intézményes meg
szilárdítása ma az "egész emberiség legnagyobb érdeke. S világos, hogy az ilyen
párbeszédekre - más kérdésekben .is- óhatatlanul szükség van, ha nem akar
juk, hogy üres szó maradjon az egyiháznak a anodern világgal való dialógusa,
amit a második vatikáni zsinat sarkalatos feladatnak jelentett ki. Végtére is
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hogyan léphetnének párbeszédbe a hívők a nem-hívőkkel, ha ők maguk között
a saját portájukon képtelenek volnának erre?

Köztudomású, hogya katolícízrnuson belül ís vannak feszüleségek és ellen
tétes áramlatok, Vannak katolikusok, akik követelik a nukleáris leszerelést,
vannak azonban, aloik a béke biztosítékának tekintik a magfegyverek birtok
lását; vannak, akik jogosnak mondják a lelkiismereti ellenvetést, vannak, akik
jogtalannak; vannak, akik természetjogi érvekkel védik a terrnelésí eszközökre
vonatkozó rnagántulajdont, vannak, akik ugyanilyen érvekkel igazolják köz
tulajdonba vételüket. Vannak konzervatívok és varinak progresszívek, vannak
tradicionahsták és reformisták. És űcülönbözriek a felfogások az adott történeti,
földrajzi és szociológiai helyzetek szerint is. Aszerint, hogy a katolikusok a
lakosság többséget vagy kísebbségét teszik, aszerint, hogy kapitalista vagy
szocialista rendszerben élnek. Nem azonosak a problémák, amelyekkel a kato
Iikusok szemben találják magukat, nem azonosak a szempontok sem, amelyek
ből ítélkeznele. Lehetetlen eleve olyasmit állítaní, hogy az a megoldás. amelyre
itt vagy ott rátaláltak, az lesz a legjobb másutt is.

Sok olyan Icérdés mered a mai ember elé, amelyben az egyházi tanítóhiva
tal sem nyilatkozhat a tévedhetetlenség jegyében. így vagy úgy foglalni tehát
állást - amennyiben ez az áldásfoglalás őszinte, becsületes és meggyőződés

ből fakad - senkit cs semmiképp sem jogosíthat fel arra, hogv a tőle eltérően'

vélekedöknek katolikus voltát vagy gondolkodásuk katolikus szellemíségét
csupán emiatt elvitassa.

A berltní konferencia résztvevői szabadon .és nyílcan fejlthették: ki néze
teiket. S ez is volt il jó és helyes. Okkal hangoztatta Ernest r. Prímeau man
chesterí püspök a katolikus sajtó nemzetközi egyesületének 7. kongresszusán:
"Ha elfojtjuk az egyén teremtő szellemének megnyilatkozását, végül is meg
állítjuk a haladást, mert rníndon előbbrelépés rendszerint néhány gondolkodó
töben kezdődik el." (Mihelics Vid)

KELETI VALLÁISOK - NYUGATON. Tudjuk, hogy a keresztény egyhá
zak missziós tevékenységet fejtenek ki Afrikában, Öceániában, Ázsia nagy
rnultú országaiban, a hatalmas keleti vallások életterében. Ritkábbari hallhat
tunk arról, vajon a 'keleti vallásoknak van-e kisugárzásuk Nyugat felé. Két
könyv, amely nemrég jelent meg a kérdésről a német könyvpíacon - Frítz
Melczer: Indien greift nach uns (India utánunk nyúlJ, és G. Vicedom: Asien
missioniert im Abendland (Ázsia misszíonál Nyugaton) - adatok sorával bi
zonyítja, hogy igenis, a hinduizmus, buddhizmus és az izlám Nyugaton, Euró
pában is él és hat.

A két nagy távolkeleti vallás, a ihinduizmus és a buddhizmus már rég6ta
foglalkoztatja Európa bölcselőit, íróit, művészeit, de az európai értelmiség más
köreit is, különösen azóta, hogy sokan e1fordultalk az egyháztól, a keresztény
sé@től és a személyes Isten hitétől. Akadtak azonban szép számban filozófusok,
akik elvetették ugyan a kinyilatkoztatást, az evangéliumot, Krisztus istenségét
és az egyház tanítói tekintélyét, de továbbra is igényeltek valamiféle magasabb
erkölcsiséget, amelyhez azután forrást és igazolást kerestek, Ezzel magyaráz
hatjuk, hogy a hindu "önteremtés" és "öl1Imeg,yáltás" 'eszméje, vagy a szemé
lyes Istent nem ismerő buddhista erkölcstan nagy hatást gyakorolt a XIX. és
XX. század egyes gondolkodóira és Tróira.

A sor elején Lessing, Schlegel és Schopenhauer áU. Utóbbinak Die Welt
als Wille und Vorstellung (A világ mint akarat és képzet) című művérőla budd
hizmus egyik jeles képviselője is úgy nyilatkozott, hogy kitűnő beve
zetés a buddhista gondolatvilágba. Schopenhauert is fölülmúlta hatásá
ban Friedrich Nietzsche, elsősorban Also sprach Zariitnuetra (Imigyen szóla
Zarathustra) című rnűvével. A sort olyan nevekkel folytathatjuk, mint Eduard
Hartmann, Rudolf Eucken, Leopold Ziegler, aki egy buddhista istenkép meg
rajzolásával kísérletezett, Hermann Keyserling, aJki a Reise-Tagebuch eines
Philosophen (Egy bölcselő útinaplója) című munkájában az "önteremtésről"

és "önmegváltás,ról" szóló hindu tanról azt állította, hogy az "magasan a ke
resztény tanítás felett áll."
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Az "önmegváltás" keleti felfogása itatja át Richard Wagner zenedrámáját,
a Parsitait és a Bolygó hollandit. A szépírók közül olyan neveket említhetünk,
rnínt Ibsen, Strituiberq, Gerhard Hauptmann, Thomas Mann, Hermann Hesse,
Stefan George, Waldemar Bonsels, Ernst Wieckert, Hermann Kasak, Pearl S.
Buck, aki szerínt egyedül a buddhizmus tudja megmenteni korunk kultúráját,
és Romain Rolland, aki úgy magasztalta Mahatma Gandhit, rnint a maga esz
ményeinek, a hősi idealizmusnak, a nemzetek feletti megértésnek, a tiszta em
beriességnek megtestesülését, és aki a hindu szertartásokról irott finom elem
zéseivel sok európai emberben keltette fel a rokonszenvet a hinduizmus iránt.

"Mielőtt tehát India utánunk nyúlt volna - mondja említett könyveiben
Melczer -, rní nyúltunk Kelet után." Bölcselők, szépírók és művészek serege
hangoztatta a keleti vallások "felsőbbrendűségét". Melczer bírálja is emiatt
őket. Mint rámutat, nem a valóságot, hanem a maguk esztétikai álmait tálalták
fel olvasóiknak. Gyakran meg sem értették a hinduizmus tanításait, egyolda
lúan csak il jót és a vonzót emelték ki belőlük, az olyan sötét jelenségek felett,
mint a hindu Druga Kuli, a halál fekete istennője, és az előtte bemutatott véres
áldozatok, szemet hunytak. Tény azonban, hogy ezek il bölcselők és írók a
talajt egyengették Európában a két nagy távolkeleti vallás számára,

Először a fiatalabb, a buddhizmus lépett fel. Angliában, Dániában, Fran
ciaországban már a XIX. század első felében vannak hívei, akik buzgón ter
jesztik, röpiratokban, "katekizmusokban" ismertetik. 1882-ben Londonban meg
alakult a Pali-Text Society, amely tudományosan korrekt fordításokban ismer
tette a buddhista tanításokat, amivel terjedésüket is elősegítette. Történt ez
abban az időben, a múlt század második felében, amikor a buddhizmus otthon,
szűkebb hazájában erősen hanyatlott. Sok igazság, van abban a nézetben, hogy
utóbb éppen az európai kezdeményezések nyomán támadt új életre.

A német nyelvterületen nyolcvan esztendeje működík önálló buddhista
rnozgalom. Legelső rnísszíonáríusa a svájci Sabiuulra Bhikschen, valódi nevén
Friedrich Zimmermann, aki 1888~ban buddhista "katekizmust" állított össze
és adott ki. Hamarosan jelentkeztek is a követők és hívők, akik - amint azt
egy potsdamí főtanácsos megfogalmazta - a buddhizmust választották kovász
nak a vallási öntudat jövőbeli újjászületésé érdekében, beleszámítva az európai
kultúrkört is. A századfordulón Lipcsében rnegalakult a "németországi budd
hista mísszíós társulat". Buddha tanainak terjesztésén túl olyan feladatokat
tűzött maga elé, mint: türelmet hirdetni mmdcn vallási közössóg iránt, együtt
működni minden vállalkozással, amely az emberek lelki előhaladását kívánja
szolgálnd, dolgozni a jólétért és kultúráért, terjeszteni a humanizmust, a ve
getarianizmust, az állatvédelmet. Az alapítók egyébkép t a buddhizmus és sza
badgondolkozás rokonságát vallották. A társulat kiadóvállalatot és folyóiratot
is alapított. Havilapot indítottak Der Buddhist címmel, amely elé azt a célt
tűzték, hogy "a hitetlen, Istentől elidegenedett, de mégis vallás után szomjazó
lelkeket" egy dogma nélküli vallással, egy "okos világnézettel" ismertesse meg.
A társulat vezetői kapcsolatot teremtettek magasrangú burmai buddhista ve
zetőkkel és Burmában buddhista szerzetessé isavattatták magukat. A ranguni
"nemzetközi buddhista társulat" támogatásával megkísérelték, hogy buddhista
kolostort alapítsanak Európában, rníután előzőleg a svájci Lausanneban "kis
buddhista renddé" tömörültek. A kísérlet azonban nem sikerült. A szerzetes
csoport 'elhagyta Európát és Ceylonban belépett egy buddhista kolostorba-

Az első világháború egy időre háttérbe szorította Európában a buddhista
mozgalrnat, 1918 után azonban új lendülettel indult meg Buddha tanainak ter
jesztése. Megint nem Indiából, hanem Európából indult el az új hullám. Egy
gazdag és ismert nevű homeopata orvos, Paul Dahllce, volt az apostola és lelke.
Ceylonban ismerkedett meg a buddhizmussal és elhatározta, hogya benne rejlő

"józan valóságtanítást" és a "saját magát mindig újjáteremtő életerőt" közel
hozza a német néphez. Berlim-Frohnauban a németországi buddhista mozgalorn
központjaként megépítette a "buddhista házat". Itt akarta híveivel kialakítani
a "budd:histamagatartást", itt rendezték meg a "telihold ünnepeit". "A budd
hista élet szövetsége" néven Németország több városában, így Münchenben és
Stuttgartban is helyi csoportokat létesített. Ezen túlmenően 1921-ben megala-
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kította a "német buddhista közösséget", amely később átalakult a ..három
drágakőről" elnevezett buddhista páhollyá. A hitleri időszak és a háború ismét
elsöpörte a németországi buddhizmust, 1948 óta azonban ismét új lendületet
vett. Egymás után alakulnak meg a különböző városok: FranMurt, Hamburg,
München, Berlin, Köln, Stuttgart helyi csoportjai. Programként vallották, ihogy
a háborús évek szörnyű eseményei után "seg,ítségéI1e legyenek míndazoknak,
akik egy új magatartást keresnek, akik felismerve az élet és cselekedetek ösz
szef'üggését, helyes úton kívánnak haladni az önrnegváltás felé; a tettek és
következmények okozati láncolatának megismerése útján a fájdalomtól való
igaz: megszabadulás felé". A helyi közösségek 1955-fbe11 "német buddhista
únió" néven csúcsszervezebbe tömörültek. Igen élénk tevékenységet folytatnak.
Esti szemináriumokat tartanak fenn: "Szünidei szemináriumaikban" pedig
"szemlélődő heteket" rendeznek 15-45 hallgató részére, Ezeken a szernínáríu
mokon "a létezés struktúráját és törvényszerűségeit kívánják feltární és meg
értetni" hallgatóikkal. A legtevékenyebb az ABC nevűcsoport, amely a már
említett "három drágakő" nevű páholyból alakult 1935"'be11· Uttíngban az Am
mer tó partján van egy háza, ahol az "együttlét heteit" rendezi, ezenkívül re
metelakokat biztosít azoknak, akik magányba akarnak vonulni.

Az európai buddhisták szálmát nehéz megállapítani. Németországban egye
sek 2000-re, mások 10.000-re, ismét mások 20.000-re becsülik. Hozzájuk kel[
azonban számítani a teozófusokat és antropozófusokat - rníndkettő buddhista
hatásokkal átitatott keresztény csoportosulás -, külön-külőn mántegy százezer
hívővel, és az amerikai eredetű New Thought (új gondolat) mozgalmat, amely
nek ugyancsak százezer tagja van.

A hinduizmus eddig nem lépett fel önálló vallási szervezet formájában, így
nem is tudjuk adatokkal érzékeltetni, rnekkora lehet európai követőinek tábora.
Melczer szerint azonban ezeknek számát sem szabad alábecsülni, mert a hindu
tanok is széles körben hatnak. Legrnegfoghatóbb formája a [óga-mozgalom,
Egyre nagyobb az olyan európaiak száma, akik egyénileg vagy csoportosan,
műkedvelő módon vagy "mesteI1ek" vezetésével folytatnak [óga-gyakorlatokat;
Németországban egész sor [óga-iskola és jóga-intézet létesült, különösen 1950
óta. Ezeleben európai és indiai mcsterek - az indiai "meditációs akadémia"
végzett hallgatói - a "meditáciÓ' egyszerűbb formáját" tanítják hallgatóiknak,
hogy azok megtalálják a "helső békét", a "több energiát és harmóníát a hét
köznapok számára", "ki tudják fejleszteni lelki készségeíket", A nyugati jóga
iskolák tananyagának kevés köze van az eredeti indiai [óga-gyakoclatokhoz; a
"margának" nevezett [kegyetlenül nehéz önmegtagadással járó útkereséshez,
amelyben a jógi a Nirwanát szeretné .elérní. Inkább egészségügyi és sport jel
legű gyakorlatok. Tagadhatatlan sikereket érnek el a pszicho- és neuroterápia
terén. Tartósan művelve belső görcsöket és ídegíeszültségeket oldanak fel- Az
iskolák látogatottsága igen nagy, noha egy-egy híresebb mester 120 már
kát is elkér egy-egy óráért. Látogatóík elsősorban orvosok és más szellemi
foglalkozásuak közül kerülnek ki.

Melczer kőzlése szerínt Déchant belga bencés szerzetes sok éves gyakorlát
alapján kidolgozta, hogyan lehet a j6gát a magasabb lelki életre való keresz
tény törekvések szolgálatába állítaní. Tapasztalatait "Keresztény jóga" címmel
külön könyvben is megírta, s azt több nyelvre is lefordították.

. Az izlám elsőrendű hódítási területe, mint G. Vicedom bevezetőben említett
könyvében megállapítja, nem Európa, hanem Afrika, ahol 'nemcsak rnínt egy
magasabbrendű valás és kultúra hordozója lép fel, hanern mint az európaí
gyarmatosítás és hóditás ellenfele is. A nyugateurópai munkaerőhiányazonban
a második világháború utáni ídöszakiban egyre több rnuzulrnánt vonzott erre a
területre, főleg Törőkországből és Iránból. Igy aztán Németországban ma-már
több tízezer a rnuzulmánok száma. Hamburgban megalakítottá:k a ,,német-mu~

zulrnán ligát" - igaz, német tagja mindössze hetven van -, 1957~ben Ham
burgban, 1959-ben Frankfurtban építettek mecsetet, a harmadikat most emelik
Münchenben, kultúrházzal, diákotthonnal és óvodával egybekapcsolva.

Németországban igen aktív az úgynevezett Ahmadiya-mo.zgalom, amelyet
1880-ban alapitott Pakisztánban Mirca Gulad Ahmad. Azt állította magáról
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hogy Ő "az újból feltámadt Krisztus, Kríshna és Mohamed megtestesülése", el
vetette-a "szent háborút", az izlám fegyveres terjesztését, és meghirdette "min
den vallás békés egyesülését". Szektáját muzulrnán részről hevesen támadták,
különösén I90S-ban bekövetkezett halála után. Talán éppen ezért szerzett sok
hfvöt Előíndiában, Pakisztánban és Európában is. Németországban Berlinben,
Hamburgban, Kielben, Frankfurtban és Nürnbergben létesült ahmadista misz
sziós állomás. Zürichben ahrnadísta Korán-fordítást adtak ki.

Toborzó és térftő tevékenységet fejt ki Nyugaton egy másik modern mu
zulmán szekta, a hahizmus is, amely a perzsa, shííta ízlámból indult ki. Ala
pítója az I8I7-ben született Husszein Mirza Ali, vagy arnint magát később el
nevezte: Buha-Ull-ah (Isten dicsősége) volt- iS63~ban lépett fel, "Isten követé
nek" nyilvánította magát. Nem kisebb feladatra vállalkozott, mínt egybehan
golni az izlám tanait a rnodern természettudoenányos világfelfogással. Elve
tette a vallásos szertartásokat, a tanok misztikus elemeit, az aszkézist, a több
nejűséget és a vallásnak karddal való terjesztését. A Korán kijelentéseit az
égről, pokolról, angyalokról, szellemekről. merő jelképeknek nyilvánította. A
bahizmus a .Jegtökéletesebb vallásnak" hirdeti magát, mert, úgymond, mín
dent átvett a világ legnagyobb vallásaiból, amit azoíoban legjobbnak talált.
Ugyanakkor egy sor reformintézkedést hirdet és követel a világ megújbodása
érdekében. Többek között a nők egyenjogúsítását, az oktatás és a nevelés ki
terjesztését, egy "kisegitő világnyelv" bevezetését, világbékebíróság felálHtását
és az egész világot magában foglaló államszövetség létrehívását. Ezzel a prog
rammal híveket szerzett Nyugaton is, az Egyesült Allamoikibanpeidli,g ma már
bahísta templomok is működnek, Európában több. balhista központ létesült.
Németországot a stuttgarti centrum árasztja el az "egyetemes bahrsta vallás
ról" szóló röpiratokkal és kiadványokkal. (Kelembéry Sándor)

AZ OLVASO NAPLOJA. Varga József, az ismert Ady-kutató, szerényen "pá
lyakép-vázlatnak" nevezi Adyról irt, több mint Ihatszáz lapos kooyvét.1 Azt
'Írja bevezetőjében: "Meglhökkentő... pedig rideg tény: a gazdag Ady-iroda
lomban egyetlen olyan könyv született, amely Ady egész köirtői pályáját be
mutatja: Schöptlín Aladár 1934-es Ady Endre című munkája. Már ez önma
gában is tanúsítja, hogy a kortárs írók, majd az Adyt követő nemzedék nagy
jai.. de az irodalomtörténészek is csak egy-egy aspektusból közalítették meg
az Ady-rnűvet, ahogy életének egy korszakát vílágftották ibe." Varga József
teljes képet kíván nyújtaní, rtudartában annak, Ihogy "bizonyos teherrtételt is vál
lalnia kell ezzel"; vagyis nem érlheti be a versek és novellák elemzésével; "tel
jes pályakép - írja - ma mált' nem nélkülözheti a publicisztika és a levele
zés gazdag tanulságait"; azonfölül "jelentőségének megfelelően kell tárgyal
nom bizonyos történeti problémákat, pl. Ady darabontossága, avagy Ady és
az I905'"Ös forradalom gondolati kapcsolata." Végül, rnondja, "könyvemben tu
lajdonképpen az Ady-mű nagy fordulóít, intellektuális mozgatóít ... akartam
tanulmánysorozatbarn kijelölni és bemutatni. Az egymást >követő esszék azon
ban óhatatlanul bizonyos ismétlődést, átfedést okoztak volna. A pályakép-váz
lat JJOI1ma viszont szerencsésen megóv ettől."

Megóv? Nem míndíg: igy is vannak ismétlések, de ez hagyján. A pálya
iképpel kapcsolatban az a legfőbb ;ellenvetésem, hogy aránycalannak érzem. Bi
zonyos, kétségkívül tisztázandó kérdésekről, melyeket azonban. nem egy pá
lyaikép keretén belül, hanem külön tanulmányban kell tisztázni, túlságosan sok
szö esik ; más kérdésekről viszont, melyeket hasonlóképpen tisztázni kellene,
de a pályaképen belül, jóval 'kevesebb.

Vegyük az előbibiekre. példának azt, amit Varga' József is kiemelten em
lít: Ady darabontosságát. Okos, alapos, meggyőző tanulmány ez; jól megma
gyarázza, hogyan és miért lett Ady - hogy végletes leegyszerűsítéssel fogal
mazzunk - ellenzékfből Jcormánypértí- A dolog világos: az adott pillanatban
úgy látszott, a kormány képviseli a haladást, az ellenzék a maradíságot. így
is volt; a hazafíságot ezúttal ismét a birtokos középosztály lovagoita meg, s

'varga József: Ady 'Endre. Magvető, 1966.
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azok, a végeredményben fölöttébb illuzórikus függetlenségi jelszavak és köve
teLmények, amelyeket nagy demagógiával hangoztatott, Adyra vajmi kevéssé
hatottak; ő sosem volt ebben a demagóg értelemben "függetlenségi"; úgy hi
szem, jjölfogásáJban - természetesen mutatis mutandis - illem egy rokonságet
mutat nagy elődje, Vajda János nézeteível. Ezt az önmagában egyszeru és vi
lágos dolgot Varga József olyan részletezéssei magyarázza, Ihogy valósággal rá
kos daganattá növeszti a pályaképem. Olyan döntően fontos mozzanat ez? Nem
hinném. Az le!hetett egyes kortársak szemében; sokan boldogan rótták föl Ady
nak, és igyekeztek öt kornpromíttální vele. Ilyesmi azonban ma már senkinek
sem jut eszébe; akinek netán eszébe jutna: annál rosszabb ,rá nézve, A prob
léma nem éri meg a rá fordított 'lapokat. Legalábbis egy pályaképben, mely
nek mégiscsak idomulnia kell arányaiban magához a pályához,

Úgy vélem viszont, il Léda-ügyet mindenképpen a pályaiképen belül kellene
tisztázni. Tisztázáson természetesen nem azt értem, hogy vegyük elő a viharos
viszony "naplóját" és terégessük adataH újból a nyílvánosságelé, Ez nem ide
tartozik, hanem egy részletes életrajzba, Ide, elsőrendűen ide tartoznék azonban
Lédának, az asszonynak, és Lédának, a NŐiI1ek az "érték,elése" Adyhoz való
kapcsolatában, helyesebben cabból a szemponbból. mi volt, mit jelentett, mít
adott, vagy rnit nem adott meg végülis Adynak. Lírajának egyik kulcskérdése
ez. Az tudnttllík, hogyan fordul meg fokozatosan a kettejük szerepe ebben a
kapcsolatban, óhatatlanul és szükségszerűen: hogyan lesz a kezdetben szinte
"alázatos" Adyiból gőgös, kevély, kírályían elutasító nagyúr Lédaval szemben.
Ennek rnegértéséhez, megértetéséhez, a megértés és értetés kisédetéhez ala
posan kellene elemezni a Ikét legfontosabb forrást: a verseket és a Ievelezést, Az
efajta elemzés azonban, úgy sejtem, kevésbé erős oldala Varga Józsefnek; sotk
kal otthonosabban mozog ott, ahol Adynak a verseivel párhuzamos publicísz
tikájára támaszkodik-

Alighanem ebből magyarázható, hogyapályakép épp akikor lesz mind
ösztövérebb. amikor a "párhuzamos" forrásokmeggyérülnek, és az ember, az
egyéniség, az élet benső problémái megsokasodnak. Ezért érzem, minden kö
rültekintő megfontoltságuk ellenére, vttathatóknak az Isten-verseleről mondot
takat is. A dolog egyáltalán nem olyan egyszeru, mínt e pályakép alapján vél
hetnénk. "Ady istenes Iírájának önmagán túlmutató jelentősége is van: ihle
tének forrásába enged belepíllantaní. Sok esetben a Biblia, s ebben is az Oszö
vetség bírta a költő Adyrt; megszólalásra" - Iha ilyen sorokat olvasok, már-már
gyanakodni kezdek, vajon eléggé tisztában van-e a tanulmányíró azzal, ho
gyan és mílyen "ko:hóban" születik Ady Iírája, Itt is, de nem egyedül csak itt,
míntha pontosan fordítva értelmezné a lírai alkotás folyamatát Adynál. A
Bibilia Ady számára ugyanis minden, csak nem "kodalmi forrás", holmi "ih
lető", amely .megszólalásra 'bírja". Teljes félreértésére vallana Adynak, ha
komolyan kellene vennem, és nem fogalmazásbeli tévedésnek tartanom, hogy
"a szakadatlanul új lírai ihletet kereső Adynak rnüvészíleg is kellett ez az új
élmény". Ahány megállapítás, annyi kérdőjel. Hol keres Ady szakadatlanul
új Iírai élményt? Hol kell neki új élmény? S ráadásul "művészileg", amiről

nem is értem egészen 'pontosan, rnit jelent, rníre vonatkozik.
Nem. Igaz, hogy Ady azt mondta: "Me,glcsinálom a Iírát" (s -ehhez egyszer

szép kis glosszát lelhetne fűzni Ady költőí-alkotói .modemségéről",szárnos kőz

hittel és Ibabonával ellentétben); de sosem úgy "osinálta" a Iíráját, hogy "mű

vészileg új élményt keresett" volna hozzá. Vannak ilyen típusú költők is, na
gyon nagy költők; Ady azonban nem Viol t ilyen.

De térjünk vissza a Léda-ügyre. Kár ezt a problémát mentegetní, és kár
belekeverni a dologba a polgári "morál" szólamos megrovását, Nem erről van
itt 'szó; és ma már senkit sem érdekel, !hogy annak idején kik és hogyan csó
vál,ták ,fejüket Ady és Léda víszonyán-

Hogy mí ennek a szerelemnek az "epilógusa"? Varga József szeránt nem
az Elbocsátó szép üzenet, hanem a korábbi Valaki útravált belőlünk "panasza".
Míért? Ez a szerelem már jóval korábban megkeseredett, elromlott; már rég
nem az igazi Léda volt a Léda-versek Lédája, hanem legföljebb egy emlék;
és még inkább, Léda színte gyűjtőnév, egyszeruen a nőt jelenti. Varga József
észreveszi a "magányos férfi-portavemlegetését; de amit tovább idéz, azt, úgy
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gyanítom, kissé félreérti. Ady világosan arról beszél, hogy "asszony-része" el
hagyta, de ez az asszony-része nem egyszerűencsak Léda; ez így erősen szimplá
fikálná a dolgot. Valaki útravált belőlünk; belőle, és nem mellőle;nem pusztán a
társ hagyta el (már rég nem volt társ), hanem önmaga egy része .szakadt ki
belőle, az az "asszonyi", az a női principium Adyban, amelynek ő maga volt
a Icgínkább a tudatában, helyesebben "érzésében": "Messze és mélyen az Idő

ben - En asszony voltam: termetes, - Szerelrnetes" - írta már az Új versek
egyik darabjában (Ha fejem lehajtom). S hiábakendőzzük a dolgot: a szaki
tás, miután kiderült Léda "méHatlansága", vagy ha tetszik, Ady önző szuveré
nitása, nyílt, félreérthetetlen és brutális volt.

Úgy érzem, rníkor ezzel a kérdéssel, a Lédáéval, s egyáltalán Ady szerelmé
vel foglalkozik, Varga József valamiféle apologetikus álláspontból szemleli a
dolgokat; ,;a hipokrita polgári szemekkel" hadakozik, ahelyett, hogy magát a
problérnát vizsgálná mindenféle szempontból. Akkor kiderülne, hogy Adynál,
ahogy egyebütt, úgy itt sincs "másodrk vonulat": minden egybeíntegrálódik,
s ennek az integrációnak a "helye", a síkja nem a racionális, hanem amítikus;
ezt a par excellence mítoszí, "sorsos" költöt, ahogy Varga József nem egyszer
mondja, részleteiben talán lehet magyarázni, egészében azonban nem lehet
megérteni racionális síkon.

Kétségkívül ismerni kell a korát; nem méltányolhatjuk eléggé, hogy Varga
József ezekre az összefüggésekre rámutatott, nagy alapossággal és körültekin
téssel. Azt azonban, ahogyan ez a "konkrét" anyag Ady ihletvilágában költé
szetté változik, már nem sikerült nyomon követnie; mert általában beérte az
zal, hogy egyenlőségí jelet tett rnásnemű, más halmazállapotú, más fajsúlyú
dolgok közé. Azt rnondja egy helyütt: "Bennünket nem öncélúan érdekelnek
Ady pubucisztíkuí-prózai írásai, akárhány önmagában rnűvészí is van köztük.
Csak úgy, ahogy az előttünk járó Ady-kutatók tanácsolták: hogyan fogalmazöd
nak meg bennük azok a gondolatok, amelyek majd versei gyű-anyagát is ad
ják." - A szándék kifogástalan: hiszen Ady végtére mégiscsak költő. A kivitel
azonban vitatható. Egy-egy vers "gondolata" valóban megfogalmazódik a publí
cisztikában; de ez a gondolat a versbe átkerülve átlényegül, és beleilleszkedik
ennek a benső világnak a vonzásrendszerébe. új töltést kap, költőien átfogal
rnazódik. Hogyan, milyen erők munkája folytán; erről már nem sokat tudunk
meg; mint ahogy nem sokat tudunk meg általában magáról a költő Adyról,
belső világáról, "er6teréről" sem.

Hogyan dolgozza föl, olvasztja magába, világába Ady azt, amit kívülről

"kap"? Ha egyszer "forrásairól" van szó, és "műveItségéről", mindenekelőtt
ezt kellene tisztázni. Másodszor pedig azt, mennyire kell j.komolyan vennünk"
prózai cikkeinek efféle utalásait. Nem hinném, hogy egy-egy név említése kü
Iönösebben eligazító volna. Itt is azt kell mondanom, amit az imént: érzésem
szerint Varga József fordítva értelmezi a folyamatot, Rictus-szel, Baudelaire
rel, Verlaine-nel 'kapcsolatban olvasom könyvében: ezek "a polgári világ magá
nyossá vált emberéről énekeltek akkor, amikor a közéletben a nagy francia
forradalom Iiberalizmussá vedlett, szent elveivel ágáltak a kis Fórum-emberek
- (ami fölöttébb Ieegvszerüsítő szólarn). - Tőlük tanulta meg Ady, hogy al
kudni nem lehet. A művésznek mennie kell a maga útján." És hivatkozik ma
gára Adyra: hogy azt írta Baudelaire-ről: "Engem bátonított."

Varga József nagyon alaposan ismeri Ady prózajának ezt az "irodalmi"
anyagát, hiszen pár éve ő rendezte saító alá. Már akkor, a szép gyűjtemény

bevezetőjében sem tudott meggyőzni. Én inkább úgy látom, Ady a maga "el
képzelését", a saját élményét vetítette rá Baudelaire-ra, Verlaine-re, Rictus-re
(s az utóbbi vajmi feszélyezetten érezheti magát az előkelő társaságban). Ne
áltassuk magunkat. Olvassuk el figyelmesen azt, amit Ady Verlaine-ről, Bau
delaírc-ról, Rimbaud-ról ír, vegyük hozzá még azt is, amit Rictus-ről, Közhe
lyeket ír róluk, csupa olyasmit, amiből voltaképpen még arra sem nagyon kö
vetkeztethetünk, hogy olvasta őket. Szólamaít másod- és harmadkézből. meg
hallomásból is vehette. Vette is nem egyszer. "Esztétikájuk" nem érdekelte, senkié
sem érdekelte, sajátján kívül. Ami jellemző a tolla alól kikerül, az nem rájuk jel
Iemző, hanem őrá, Adyra. A francia költőket, akiket emleget, szuverénül a maga

266



képére és hasonlatosságára alakította át; és csak annál könnyebben, rnert nem tu
dott annyira franciául, hogy ebben az eredeti művek más jellege zavarta volna.
Sorsküldötto vezérnek tudta magát egy egyszerre nagyon is reális, politikai
irodalmi, és ugyanakkor eleve elrendelt míükus küzdelemben az új társada
Iornért, új világért, új í rodalornért ; katonákat sorozott be seregébe a világ
irodalomból is a "naptalan Kelet", "dancs" Hunnia, maradiság, ",magyar Ugar'!
ellen. Igy aztán valójában nem is az érdekes, amit egy-egy ilyen "példaképéről'!

objektíve megállapít (rendszerint alig többet kőzhelyelcnél), hanem az, amit
magából és mítoszából hozzájuk ad: ahogyan látja, és átformálja öket. Varga
Józsefnél, nemcsak új Ady-könyvében, hanem az Ady Etulre az irodalomról
bevezetőjében, meg a pályakép közvetlen előzrnénvébcn, az Ady útja az "Új
vers"k" felé című tanulmányában is, néha az 0.7. érzésem, hogy - némi túl
zással rnondva - valamiféle ,.filológust" lát bele a kül,tő és publicista Adyba ;
legalábbis mintha Adyt filológusabb érdeklődésűnek tüntetné föl, mint ami
lyen volt. Tudjuk, egyáltalán nem volt az.

Hogy rncnnyirc óvatosnak kell lennünk ezen a téren, arra talán szándéka
ellenére is alaposan figyelmeztet Vezér Erzsébet, aki Ady Endre Összes Prózai
lVliivei ötödik köteteként azokat a cikkeket, följegyzéseket és tanulmárnyokat
gyűjtötte egybe és rendezte - rníntaszerűen - sajtó alá, malyeket Ady első

párizsi útja alkalmával írt, 1904 februárjától 1905 [anuárj.áig.! A környv egyik
lektora, az azóta elhúnyt Bóka László mellett, éppen Varga József volt; az
akaratlan figyelmeztetés egy kissé óvatosabbá tehette volna. Azt mondja Vezér
Erzsébet a jegyzetek előszavában: ". .. Ady az esetek többségében francia lapok
nyomán írta cikkeit, sokszor még színházi kritikáit is"; ö tehát igyekezett, a
lehetőség határain belül, megkeresni forrásait. Ez sok esetben sikerült is, na
gyon tanulságosan. Kiderül, hogy Ady szírnikritikái közül nem egyet "párizsi
tartózkodása elején még inkább a francia lapok hatása alatt írt, semmint sa
ját élménye alapján"; néha "szó szcrint, gyakrabban egész szabadon fordít,
néha félre is érti a szöveget", És ezen igazán nincs mit csodáhkozni ; még ke
vésbé lehet botránkozni rajta. Ady újságíró volt, és újságíróként dolgozott, az
újságírás igényeinek megfelelően, és már nagy gyakorlat birtokában. Kitűnő

érzékkel tudta kiszernelni , esetleg kiollózní azt, amit érdekesnek talált, és azt,
ami megfelelt a szernléletének ; ezért volt kiváló újságíró. Hogy ezek
az . "ollózásai", kölcsönzései egyedül csak "párizsi tartózkodása elejére"
vonatkoznának: nem tudom; sejtésern szcrínt nem egyedül csak arra vo
natkoznak, hiszen, ismétlem, nem "tudományos" munkát végzett, nem "eszté
t i kaí t", hanem úiságírólt, s annak mások voltak a módszereí, követelményei,
eljárásai. Valószínű, hogy késöbb már, nagyobb párizsi tájékozottsággal, ke
vésbé függött forrásaitól, és jobban tudta, rnerre kell keresnie az anyagát. De
erősen hihető, hogy későbbi prózájámnk sajto alá rendezői újabb "forrásaira"
fognak rábukkanní a párizsi egykorú sajtóban, folyóiratokban.

Tehát: nem hiszem, hogy úgynevezett "irodalmi műveltségére" különöseb
ben jelentős adatokat szolgáltatnának á cikkeiben előforduló nevek, utalások;
vagy esetleg akár egész cikkei is. Ezekben lényegében nem irodalmi kérdések
ról van szó, hanem "Ady~kérdésekről". Nincs okunk kételkedni Bölöni elbe
szélésében arról, hogy Rimbaud Magánhangzók szenettjának, a diványori he
vertéből fölkelve, "igazat adott"; de kemény kérdőjelet kell a lapszélre rónom,
ha ezt olvasom: "A verlaine-i, rimbaud-i, baudelaire-i ars poeticával való kí
sérletezés eredményei valóban az első párizsi útján s még inkább azt követően,

itthon bontakoztak ki igazán. Rimbaud híres kísérletének megfelelően - aki
a magánhangzókban szineket látott - Ady is megpróbált nevekiből muzsikát
kihallani. 1905-ös publicisztíkájában ilyen részletekre bukkanunk: .Mukderi: ma
sejteni sem tudjuk, mit jelent ez a buckazó hangütemű név'. ,Perlmutter IzsáJk:
Szörnyen zilált muzsikájú neve van ennek a nemes, igazi píktornak, ennek a
nagy poétának.''' - Kellett ehhez Rimbaud? Aligha. Kísérletezés ez bármi
féle ars poetdcával? Nem. De ha mármindenáron ilyesmire gondolnánk, miért

1 Ady Endre összes Prózai Művei, V. Sajtó alá rendezte Vezér Erzs:é1bét, Akadémiai Ki~

adó. 1966.
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kell mlndjárt Rimbaud-ra gondolni? Nem sokkal valószínűbb lehetőség, hogy
ebben az időben, amikor a francia irodalomban az úgynevezett .Jnstrumenta
Iizrnus" valósággal "köz-téma", Adynak éppen csak bele kellett lapoznia egy
folyóiratIba, kedves Mercure-jébe például, vagy akár csak egy jobb lap tárcáíba,
vagy esetleg - ami még valószínűbb - csak ki kellett nyitnia a fülét, és rnárís
éppen eleget hallhatott ezekről a kísérletekről? De persze Mukden "buakázó
hangütemének" vagy a Perlrnutter név "zilált muzsikájának" míndehhez semmi
köze; ehhez Adynak semmiféle "ösz,tönzésre" nem volt szüksége. Arról nem
is beszélve, hogya rimbaud-i, s aztán az instrurnentalista "kísérlet" egészen
más kapcsolatokra és megfelelésekre vonatkozik.

Ez a jelentéktelen, elszólásnak is beillő apróság nem érne meg ennyi cá
folást, ha nem lenne jellemző példa arra, hogy Varga József, úgy látszik, nem
elég szkeptikus a saját rokonító ötleteivel szemben: így aztán rokonításat sok
szor erősen vitathatók. Mint - újabb példaként - a következő föltételezés.
"Talán nem járunk messze az igazságtól - írja - ha A részeg hajó Rímbaud
jának inspirálását sejtjük ezek rnögött" - tudniillik Ady "hajómotívumos"
versei rnögött. Megvallom, hajlandó vagyok inkább azt hinni, hogy nagyonis
messze járunk az igazságtól, sőt egyenesen tavolodunk tőle. Először is azt kel
lene legalább valószínűsítenünk, hogy Ady első hajórnotwomos verse előtt

ismerte A részeg hajót. Másodszor pedig: egy-egy motívum, kép vagy akár
szimbólum megléte különböző költőknél még egyáltalán nem jelenti azt, hogy
egyik hatott a másikra. A hatáshoz valami mélyebb közösségre is szükség van,
'Valami rokonságra a "taI'ta.lomban", a "töltésben", a "jelentésben". Vagy struk
turális egyezésekre. Ilyesmit azonban, úgy gondolom, nehéz lenne fölfedezni
Rimbaud verse és Ady hajó-versei közt, Ellenkező érvekig tehát ezt a rokoní
tásí kísérletet is elhamarkodottnak tarthatjuk.?

Egyébként, ami a hatásokait Illeti, úgy gondolom, célszerűbb lenne, Komlés
Aladár megszívlelendö utalásai nyomán, Baudelaire, Verlaine és az erősen

megkérdőjelezhető Rimbaud helyett ott nézni körül alaposabban, ahol esetleg
valóban találhatunk közvetlenebb, konkrétaibiban kimutatható "hatásokat": a
koraheli szimbolizmus, pontosaibiban már posztszímbolízrnus vidékén, a szirnoo
lrzmus második hullámában. ebben a dús, de nem túl jelentős vegetációban,
ahonnét talán valóiban kiemelhetett egy-egy virágot, hogy aztán a maga va
rázstalaján rnássá nevelje. - De akikor is, bizonyosnak látszik, hogy minden
irodalmi hatásnál sokkal fontosabb volt Ady számára Párizs atmoszferikus ha
tása: az, amit napról napra látott, s amit míntegy a levegővel, együtt szívott
magába. Am em csak úgy lehet érzékelni, ha leteszünk arról, hogy Adyt min
denképpen racionális-logikus úton akarjuk érteni és magyarázni, és ha magunk
is 'igyekszünk az ő módján érzékelni, globálisan és intuitívan. Varga József
azonban ezt az értelrnezésmódot nem teszi magáévá.

Hadd ídézzem, a magam ",támogatására", azt, amit az úJ Magyar Irodalom
történet ötödik kötetének szintén Varga József írta Ady-fejezetéről a Kritiká
iban Barta János mondott, "az egész, Ady-portré arányainak stilizáló eltolásá
ról". Ahogy Varga József "rendkívül nagy gondot fordít Ady publicisztikai te
vékenységére, úgy a költői oldalon is elsősorban és csaknem kizárólagosan a

2 Nem állhatom meg, hogy legalább jegyzetben ne idézzem ezzel kapcsolatban Georg
Heym, a modern német expresszionista :költő néhány mo.ndatát. Figyelmeztetnek arra,
milyen óvatosnak kel! lennünle egy költőnél még a tettenért hatásokcból való további
követíkeztetések tekintetében is; a hatás, nem fö,ltétlenül jelenti a ható költő alaposabb
ismeretét a hatását mutató költő részéről; ezek sokszor másféle, mélyebb és intuitívabb
lkapcsoliatok; a filológia szokásos méröeszközeí ezeknek a lemérésére nem nagyon alkal
masak. Azt írja Georg Heym egy 1009 július 6'-1 naplójegyzctóben.: "Az ember néha job
Iban megszerethet egy kö1tőt egyetlen ve,r,sébő1, mínt egy egész műből. Nern tudunk tőle

többet, mint ezt az egyetlen verset. De mert semmi többet nem tudunk, egészen átadjuk
magunkat ennek az egyetlen egynek, és olyan szépségeket fedezünk föl, aminőket az egész
mű olvasása által sosem bányásztunk volna röíszínre. Újra meg újra elmondjuk magunk
ban, hamarosan szinte könyv nélkül tudjuk, már-már egészen a miénk lesz, soha többé
nem feledjük el" - Mindez Adyra is érvényes a maga módján.
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.közösségí költő alakját növeli meg. Társul ehhez az a kissé leplezett törekvés,
hogy az egész költői életművet, mint a publicisztikát, a racionalista-progresszív
Adyból vezesse le. Pedig régóta tudjuk, hogy az Új versek költőjének a század
forduló nagy újromantikus hullámához is van köze; ráadásul ezt nem is kellett
eltanulnia: spontánul termett meg benne ... Hogya közösségí költővel sokat
foglalkozik, önmagában nem hiba; de rnostohán bánik Ady minden más élrné
nyi körével ... Ady zseni-tudatának, életszeretetének, szerelmének, a végzettel,
a Halállal és a semmivel való viaskodásának vannak tragikus metafizikai
rnélységei ; vajon megsejtjük-e ezeket abból a rnód'ból, ahogy a szerző Az ős

Kajánt, a Nincsen himnusza vagy A föltámadás szomorúsága című verseket
kommentálja?"

Mindez többé-kevésbé áll erre az Ady-pályaképre is. Barta János példáihoz
hozzátenném Ady teljes istenes líráiát, majdnem teljes szerelani Iíráját; hozzá
tenném, hogy a kései Ady színte mindent magába integráló Idő-mttoszát majd
nem teljesen figyelmen kfvül hagyja.

Még valamit hozzátennék Ady "francia líra-élményével" !kapcsolatban
idézi Varga József Illyés Gyula következő mondataít: " ... Bizonyos, hogy fáj
dalmas késcseink vannak, Ady mély, igazán új igéit azért nem tudjuk a Nyu
gattal megértetní, mert az a szí.mbolísta nyelv, amibe ezek az igék bunkolva
vannak, ott az l870-es éveket idézi s így különös hulláminterferenciát teremt."
És Varga József azt rnondja: ezzel Illyés "eldönt egy csinált problémát: miért
nem az akkor induló Apollínaíre avagy Rilke útját járta Ady is? Egyszeruen
nem lehetetett: nem tehette! A vajdai, Ikomjátihy-i kezdeményele után a ma
gyar lírában történetileg csak a szirnbolizmus iehetett a következő lépés."

Megvallom, nem hiszek túlzottan ebben a determinizmusban : hogy egy
irány, egy stílus után valami rejtélyes történeti törvényszerűség folytán csak
ez, vagy csak az következhetik Hogy rníért nem Rilke útját [árta Ady, arra
a történeti "nem tehette" tilalanánál sokkal egyszerűbb az egyéniségében rejlő:

nem tehette, mert mindenestül más volt; s igazán nem tudom, kinek juthatott
eszébe Adyn éppen Rilke útját kérni számon.

Apollinaire-rel azon.ban nem ilyen egyszerű a helyzet. Bizonyos értelem
ben, és a maga rnódján, Ady párhuzamos utat Járt vele. Olvasott tőle valamit?
Nevét nem említi. Bölöni György szerint Jean Royere Ptuilanqe-iibam. "Guil
Iaurne Apollinaire cikkeit olvashattuk". Valóban olvasták is, s olvasta Ady
is? Ha igen, akkor is csak a "cikkeit", rnelyek nyilván nem keltették föl Ady
figyelmét? Kezébe kerültek volna azok az eldugott Iapok, melyekben Apolli
naire egy-egy verse megjelent? Nem nagyon valószínű. A Phalange..;ban azon
ban, meg a Plume-ben találkozhatott a költeményeivel is. Valóban találko
zott? Nem tudni. Azt azonban tudjuk, hogy 1909-ben kétszer is járt Párízsban,
és járt 1911-ben is. Tudjuk, holgy állandó olvasója volt a Mercure de France
nak. És azt is tudjuk, hogy Apollinaire nagy verse, a Chansoti du Mal-aimé a
Mercure 1909 május l-i számában jelent meg; Ady pedig áprilisban és május :
első felében kint tartózkodott. Ismerte tháJt a költő Apollinaire-t?

Mindenesetre vannak olyan versei, strófái. melyekben mintJha érződnék va
lami Apollinaire-es dallam, áradás, azé az, Apolltnaére-é, aki a Chanson du Mal
aimé-t írta. Olvassuk ell az Utolszor még Párizsba bevezető strófáját, olvassuk el
az Aki helyén éltem utolsó két versszu,kát - mindkét vers 1913/14. fordulóiáról
való - olvassuk el Az Idő rostájájban harmadik szakaszát: Apollínaíre isme
retében úgy érzi az ember, míntha ezekben (és nem egyedül ezekben) valami
távoli Apollinaire-i dallamemlék bújkálna, a sorok szövésében, a köil1ői. dikció
sodrában, a hang Iej tésében , divatos szóval a vers .Jélegzetvételében". Nem
hatást rnondok, hanem emléket. Valóban emlék volna? Vagy csak a hangvétel
véletlen rokonsága egy rokon ihlet Tokon attitüdjében?

Kérdés; éppen csak, föl vetem, mert voltaképpen nem erről akartam be
szélni, hanem a pályajuk bizonyos szempontból párhuzamos Ivéről. Ahogy
Ady a magyar századvégi hagyományból, úgy indul Apollinaire (az Alcools
előtti költészete ibizonyítja) a kései szimbolizmusból. És ahogy Ady emelkedik
ki előzrnényeiből, meg első két "igalJi" kötete szecessziós stílusából. úgy lábal
ki Apollinaire is a szlrnbolizrnusból, Végül mindkebten, ki-ki a maga módián
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és körülményei közt, följutnak valami új világlátás magaslatára, ami számukra
egyben "a csodák fönt je" is. Alighanem ők ketten jelentik koruk, a tizes évek
európai Iírájának csúcsát.

Ezt az Adyt, megfelelő tolmácsolásban (azaz inkább kőzclítve Apollinaire
hez, mint Baudelaire-hez, Verlaine-hez) talán nemcsak kénytelen-kelletlen el
fogadtatrii lehetne a külföld; irodalmi köztudattal, hanem végül a helyére is
lehetne állítani benne. S ha egyszer mi is a őt megillető világirodalmi helyen
látnánk, nyilván róla való képünk is színesednék, gazdagodnék. s végleg levet
kezné a rárakódott provinciálizmust. Mert valljuk meg - s ezt egyben kiegé
szítő válasznak is szánnúrn egy kérdésre, melyet Varga József könyve végén
tesz föl az Ady iránti érdeklődés csökkenéséről - erősen' ráfér már Ady
képünkre, hogy abba a vílágköltészeti távlatba állítsuk, amelyet megérdemel:
arra a helyre a modern európai Iírában, ahová joggal való. Végülis semmiképp
sem az európai posztsztrnbolizmusba, amelyen épp 'Úgy túlnőtt, mint Apolli
naire; ás még kevésbé valahova Verlaine tájára.

Hogy társadalmilag nem volt elmaradott, azt Varga József részletesen, ala
,~osan, újra megmutatta. Hogy kezdetein túljutva, pályája Igazi magasán nem
volt "késésben" költőileg sem, hanem éppen ellenkezőleg, a fejlődés élén állt:
ennek megmutatásával egyelőre adós maradt.

De könyve így is örvendetes gazdagodása az Ady-irodalomnak.
(Rónay György)

SZlNHAZI KRONIKA. A Nemzeti Színház mutatta be, (és a bemutató
óta nagy sikerrel játssza) Peter Weiss: "Jean Paul Marat" című drámáját. A
darab archaizáló teljes címe jóval hosszabb ennél. Megtudjuk belőle, hogy
voltaképpen egy múltbeli és képzeletbeli színielőadás elevenedik meg előttünk.

A játék színhelye a franciaországi Charenton elmegyógyintézete, a szinészek:
az intézet ápoltjai, a darab írója és rendezője a híres hírhedt Marquis De Sade.
A cselekmény pedig azt mondja el, hogyan ölték 'meg a francia forradalom
egyik első vezetőjét, Jean Paul Marat-t. Ez az esemény 1793-ban történt, míg
az előadásra a bolondok házában 18D8-ban, tehát Napóleon császárságának
fénykorában kerül sor.

Peter Weiss szellemes alapötlete történetileg nem abszurd. De Sade ugyanis
valóban a charentoni elmegyógyintézet lakója volt 18D8-ban, és ott zártkörű

szinielőadásokat is rendezett. Másrészt a forradalom alatt együtt dolgozott
Marat-val a Jakobinusok klubjában. Tehát elméletileg megírhatta volna a
Ma-nat-ról szóló darabot és az talán nem is lett volna sokkal gyöngébb Weiss
művénél. lróilag ugyanis nem kiemelkedő alkotás a "Jean Paul Marat", és
nagy sikerét elsősorban annak a vitathatatlanul kitűnő, teátrális ötletnek .kö
szönheti, hogy "bolondok" játsszák.

Már jóval az előadás kezdete előtt föfmegy a függöny, s az elmegyógyinté
zet fürdőcsamoka tárul a szemünk elé. Rángatózó, idióta arckiieiezésű ápoltak
járnak le-föl, és ez a látvány már eleve feszélyező feszültséget teremt, ami a
továbbiakban még csak fokozódik. Ebben az abnormis légkörben különös je
lentőséget, sajátos ízt kap a legegyszerűbb kijelentő mondat is. S ha jó szí
nészek: és ügyes rendező kezébe kerül a darab, (mint most a Nemzeti Színház
ban), végig elhisszük, hogy valami rendkivüli művészi élményben volt részünk,
és csak utólag visszagondolva ébredünk rá, hogy - legalább is, ami aszöveget
illeti - közhelyeken és némi lapos [ilozoiáláson. kivül, egyebet alig hallottunk.

A Nemzeti Színház egy kitűnő műsorfüzetet adott ki a darab előadása
kapcsán. (Összeállítója megérdemelte volna, hogy föltüntessék a nevét.) Törté
nelmi visszapillantások, korabeli dokumentumok, ügyesen kiválogatott képek
váltják egymást benne, a három főhősre, De Sade márkira, Marat-ra és Char
lotte Cordau-ra, Marat gyilkosára vonatkozóan. Olvasva, ez a kis füzet szinte
izgalmasabb, mint a darab, amit Peter Weiss ezekről a történelmi figurákról
írt.

Nézzük csak magát Marat-t. A forradalom alatt a saját lapjában megjelent
önéletrajzát "kirzli a műsorfüzet. Bámulatosan őszinte irás. Az akkor negyven-
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kilenc éves ember bevallja benne, hogy mindenkor olthatatlan szenvedéllyel
-vágyott a dicsőségre, és ez volt mindencselekvéséne,k legfőbb mozgatója. Ele
inte a tudomány terén próbálta elérni. Huszonnyolc kötetnyi embertani és fi
zikai tanulmánnyal (szerinte csupa korszakalkotó fölfedezés) ostromolta a fran
cia Természettudományi Akadámiát, eredménytelenül. En-nek kapcsán leku
ruzslózza az akadémia olyan nagyjait, mint d' Alembert, Meunier és Lavoisier,
a modern kémia megalapítója. Holott nekik volt igazuk: Ma1'at nevéhez sem
miféle természettudományos eredmény sem fűződik. Nyilván nem ez volt a
neki való terület. De könnyű elképzelni mennyi ressentiment fejlődött ki benne
egy sikertelen élet során és ez jórészt me,gmagyarázza magatartását. Aztán itt
van Charlotte Corday, ez a korabeli leírások szerint csodálatos szépségű, hu
szonötéves lány, Corneille egyenesági dédunokája, akiben mintha a dédapa
minden pátos.za összesűrűsödött volna. Ű maga, a forradalom kirobbanásában
fontos szerepet játszó girondisták híve, de az események radikálizál6dásakor
csak azért megy szülővárosából, Caenból Párizsba, hogyazsarnoknak tartott
Marat-t megölje. Mielőtt vérpadra ,viszik, olyan levelet ír apjának, ami egy
Corneille darabba illene. És itt vanvégiU a játék szerep .szerinti "írója", a ki
csapongó életéről és ezeket a kicsapongásQlkat leíró ,könyvéről híres De Sade
márki, akinek az a kétes dicsőség jutott osztályrészéül, hogy róla nevezték el
a szadizmus t.

Micsoda lélegzeteláHító, az emberi lélek legnagyobb mélységeibe bevilá
gító drámát lehetett volna írni ezekről az alakokról. Peter Weiss darabjában

,azonban Charlotte Corday egy álomkóros lány, akit az ápolók alig tudnak föl
ébreszteni, hogya szerep előírásainak megfelelően a gyilkosságot végrehajtsa.
Marat, a történelmi hűség kedvéért az egész előadás alatt .'vizeskáJdban ül.
(Marat akkoriban valóban órákat töltött mindennap a kádban, kínzó bőrbe

tegsége miatt. Itt fogadta látogatóit, és itt szúrta le Charlotte Corday.) Innen, a
kádból vitatkozik az író, rendező és szereplő De Sede-dal. Sade a szélsőséges

individualizmus és szkepszis nézeteit hangoztatja Mamt szociális, közösségi
eszméivel szemben. De mindketten többnyire csak: elvont, könyvszagú téziseket
mondanak egymásnak. Peter Weiss, a drámához fűzött megjegyzéseiben azt
írja: "Marat kijelentései a cselekmény folyamán tartalmukban, sokszor szósze
rint is, megfelelnek hátmhagyott írásainak." Lehet, hogy itt van a hiba. A "szó
szerintiségben" meg abban, hogy "írásokna,k" felelnek me,g a szanak. A szín
padi szövegnek ugyanis egészen más a funkciója, mint az írott tanulmánynak
vagy akár a publicisztikának. A drámában elhangzó mondatnak túl azon, amit
értelemszerűen közöl, legalább u,gyanannyit kell közölnie a hősről, aki el
mondja. Weiss hőseiről, jellemükről, emberi konfliktusaikról a darab révén
alig tudunk meg valamit. Legalább is nem sok értiekeset. Az egyetlen érdem
leges konfliktus a szereplők összessége tehát az elme,gyógyintézeti ápoltak és
a napóleoni ;konszolidádót képviselő igazgató között adódik. Az igazgató felé,
burkolt formában oda mondogathatnak, hogy ime, tizenötév után, kijátszották
a népet. elsikkasztották a forradalmat. Dehát mindez egy zárt intézet, zárt
falai között hangzik el, és semmi másra nem jó, mint hogy i.gazolja a régi
mondást: gyerekek és bolondok mindig megmondják az igazat. És még talán
arra, hogy kiderüljön: az oly kitűnőnek látszó színpadi ötlet, az irodalom mér
céjévelmérve már nem is olyan jó.

Mindenesetre a Nemzeti Színház gárdája,. Marton Endre vezetésével jól
kihasználta a szokatlan komédiázási lehetőséget. -Sinkovits Imre De Sade már
kiia, Váradi Hédi álomkóros Charlotte Corday-jaés sok más kisebb nagyobb
szereplő függetlenül az általuk mondott szöv,egtől sokáig az emlékezetünkbe
vésődik. Csak Marat figurájá'val nem tudott mit keZJdeni a rendező. Az írói
fikció szerint ő is az intézet ápoltjainak egyike. Kálmán György azonban sem
mit sem érzékeltet ebből. Teljesen reális prófétaként szónokol a kádból. S ez
annál kirívóbb, mert az élettársát, Simonne Evrardot jasszó Apor Noémi na
gyon is hiteles elmebeteget alakít. Hibátlan Gáti József az igazgató, Coulmier
szerepében. Ki kell még emelni Rajz János kikiáltóját. A darabot GÖ1',gey Gá.
bor fordította. A rímes szövegrészek könnyed verselő készséqét bizonyítják.
Az ötletes jelmezek Vágó Nelli tehetségét dícsérik. (Doromby Károly)

271



KEPZÖMŰVESZET. Á nagytekintélyű, idős angol művészettörténész-pro
fesszor: Sir Herbert Read "A modern festészet" című könyve (Corvina kiadó,
1965) - amelyről folyóirataink legtöbbje (Kritika, Valóság, Jelenkor stb.) mél
tán emlékezett meg nagy elismeréssel - valóban az egyik legkitűnőbb kalauz
a XX. századi festői törekvések megismeréséhez és megértéséhez. Sőt talán
nem túlzunk. ha a modern képzőműszet ABC-jének nevezzük e munkát, amely
nek rninól szélesebb rétegekihez kellene eljutnia, hogy rnegszűnjön (vagy leg
alábbis: keskenyebbé váljon) a szakadék napjaink rnűvészete és a kortársi
közönség zöme között, -, hogy végetérjen az az állapot, amelyről Paul Klee,
a nagy festő ezt jegyezte meg: "Még mindig hiányzik a legfőbb erőnk: a nép
nem támogat minket ..." (A rnűvészek és a publikum közöttí értetlen viszonyt
különben Apollinairc is diájlalta ; ő annakidején Marcel Duohamp munkássságá
ban látta "a művészet és a nép összebékítésének" lehetőségét.)

Read 260 oldalon kísért végig Cézanne-tól kezdve a legmaibb irányzatokig
("infonmale", Action-Paíntíng; "gesztus-festészet") a század művészctí áramla
tait. A címben csak a modern festészetről van szó, valójában azonban Read
ennél többet ad: C. Brancusí-ról, H. Laurens-ról s más, nagyjelentőségű szob
rászokról is beszél, szokása szerint tömören, a lényeget kitapíntva. Read az el
múlt 70-80 év rnűvészetének csupán fő vonulatait tárgyalja, így több értékes,
de fejlődéstörténileg mégsem oly számottevő müvésznek (Kisling, Filippo de
Pisis, Pascin, Dunoyer de Segonzac) hiába keressük a nevét a könyvben; ezt
nem is kifogásolhat juk. Am a közelmúltban elhunyt, az egyházművészetben

is sokat tevékenykedő, a nonfiguratív piktúra legelső vonalába tartozó Rogell
Bissiere munkásságának teljes számon-kívül-hagyása mégis mulasztásnak
tűnik.

Herbert Read érdemei közé tartozik, hogy nemcsak a különböző "izmu
sokv-at és alkotókat rnutatia be, de szól azokról a bölcseleti iskolákról is, ame
lyek ezekre az irányzatokra és mesterekre hatottak A szürreahzrnust Freud
dal kapcsolatba hozni ma már közhely. de Read arra is felhívja a figyelmet,
hogya dadaizmus míndent negáló és destruáló mozgalma mögött az anarchista
teoretikus: Bakunyíri elvei állanak, hogy a norvég Munoh szellemi rokonai
Kierkegaard, Strindberg, Ibsen és Nietzsche, és hogy a kíváló holland kcnstruk
tívísta ("neoplaszticista") Mondrian művészetét szoros szálak fűzik M. H. J,
Schoenrnaekers németalföldi újplatónikus gondolkodó tanaihoz.

Nagyon szépek és sokatmondóak azok él pár mondatos [eltemzések, ame
lyeket Read egy-egy nagy rnüvészegyéníségröl nyújt, pl. az expresszionista
Soutíne művészetének Van Gogh-gal Tokon drárnaiságáról, vagy Chagall kolo
rit jának "baI1bár gazdagságáról", vagy abohóc-, utcanő-, bíró és Krisztus-ábrázo
lások robusztus erejű teremtőjéröl: Rouault-ról, vagy Léger-röl, aki "egyike volt
azoknak a nagy festöknek. akik - rnint Verenese vagy Tiepolo - művésze

tüket \fenntartás nélkül dekoratív célok szolgálatába állították."
Read fejtegetéseit olykor ,1wltúrfiIozófusoktól, esztetáktól. kö~tőktől és

persze: magulotól a művészektől vett idézetek szakítják meg. Ezek a gondosan
megválasztott citátumok mindig érthetőbbé teszik a tárgyalt - mégoly bonyo
lult - iplflDséget. illetve bevtlágítanak egy-egy mester alkotói műhelyébe,

nemegyszer szavének leg:kiÖzepébe. Mennyíre jellemzőck például Marc Cha
gall-ra ezek a gyönyörű, Read-idézte szavak: "A mi megrontott világunkban
minden megváltozhat. csak a szív, az emberi szeretet nem, amely az isteni
megismerésre törekszik. A festészet éppenúgy, mint a költészet, része az is
teninek. Az emberek érzik ezt ma is, mínt ahogy mindenkoriérezték. Micsoda
szegénység közepette nőttem fel, micsoda küzdelrnek közt nevelte fel kilenc
gyerunekét az apám. És mégis mindig maga voht a megtestesült szeretet és
a maga rnódjám: költő. Rajta keresztül éreztem 'először, hogy költészet is lé
tezik ezen a földön. Ezután már míndíg éreztem ezt éjszakánként, ahányszor
a sötét égboltra feltekintettem. Akkor ébredtem annak tudatára, hogy létezik
még egy másik világ is. Ez a tudat oly mélységesen megindított, hogy könnye
ket csalt a szemembe."

Nagyon figyelemreméltó az is, amit Read a picassói - és egyéb - szim
bolikus festményekről mond: "A szirnbólumok jelentésének felfedése nem
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mindig hasznos; titokzatos sértetlenségükben a leghatásosabbak. A tudatalatti
ból születnek, és a tudatalattihoz szólmak, Csak veszedelmünkre fejtjük meg
őket". S később (Picasso "Guernicá"-ja kapcsán): "a szimbólumok .. ; nincse
nek híján a kétértclműségnek". E megállapításokat nagyon érdekeseknek és
igazaknak érezzük. Egyes kritikusok úgy közelitenek a jelképes ábrázolású
Iestményekhez, mintha azok ezópuszi tanmesék lennének, s ha az ilyen művek

szellemi tartalmait nem tudják azonnal felfogni, ingerülten vagy tréfálkozva
a festőben keresik a hibát, mint pl. Péter Imre, aki a "Művészet" ez éVIÍ 1.
számában Kondor Béla "Darázs,lürály" című kimagasló értékű festrnénye kap
csán - nem éppen jóhiszeműen - blöff're, "beugratás"-ra, a közönségnek a
művész részérő'! történt "felültetés"-ére tett félreérthetetlen célzásokat.

Régebbi korok rnűvészeti a.lkotéisaira - többnyire - nagymértékben rá
nyomja bélyegét a nemzeti jelleg. A nemzeti sajátosságok a modern művé

szetben is felismerhetők (Braque francia racionalizmusa, Barlach német misz
tícízmusa, Mondriannak a németalföldi kálvinizmustól bizonyára nem füg
getlen érzelmi fegyelmezettsége stb.), azonban a XX. századi múvészet szelle
mének tendenciája inkább internacionális. Mark Tobey, a kiváló amerikai
festő szavai igen lényegesnek tűnnek: "Talajunk ma nem annyira a nemzet
vagy a táj, hanem az egész világ megértése ... Egyetemes időket élünk, és az
ilyen korszakban minden arra rnutat, mennyire szükséges, hogy az emberi
tudat és lelküsmeret ugyancsak egyetemessé váljék ..." Jackson Pollock, a
tíz évvel ezelőtt clhúnyt, óriási hatású mcster megerősíti Tobey szavait: "Ko
runk festészetének alapvető kérdései függetlenek az országhatároktól."

Read is felteszi a kérdést, akárcsak Vörösmarty a "Gondolatok a könyv
tárban" című filozófikus költeményében, hogy a művészet a társadalmakat,
az embereket, a politikai és gazdasági berendezkedéseket képes-e befolyásolni,
alakítani, jobbá tenni? Az angol szerző válasza óvatos, de nem reménytelen:
"A művész eredeti és egyetemes képet alkot magának a világról, s ezt a ké
pet mint krűstályt sül'lyesztí az alaktalanul erjedő életbe; e kristály csak foko
zatosan és esetleg egész észrevétlenül tudja a benne lévő rendet és tísztaságot
kisugározni a káoszba".

A könyv átültetése nem sikerült rosszul, de nem is kifogástalan. "MaLe
vics osztályrésze a feledés és a szegénység", - így hangzik magyarul az egyik
mondat, azonban itt az elfeledettség kifejezés lett volna a helyesebb. A 253.
olualon Pollock művészete .kapcsán ezt olvassuk: "a művész alkalmasint bo
mokot és üvegtörmeléket is használt". A német szövcgben azonban gelegent
lich szerepel, amelynek magyar megfelelője az alkalmilag vagy olykor szö.
(Az alkalmasint ugyanis a "feltehetőleg", "hihetőleg" szavak színonímája.)

A könyv színes reprodukcióinak minőségét és a Gottsehlíg Ferenc-féle
fordítást ugyan nem nevezhetjük hibátlannak, mégis a legnagyebb örömrnel
üdvözöljük a "magyar Read"-et, amely ezután a mútörténészek, esztéták. és
művészbarátok könyvespolcáról aligha hdányozhat. (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (A hamburgt Monteverdi Kórus hang
ver s e n y e.) Jürgen Jűrqene és együttese, a világhírű hamburgi Monteverdi
Kórus olyan nagyszerű műsorml lepte meg magyarországi bemutatkozása al
kalmából a Zeneakadémia közönségét, hogy - hosszú idő után először - zsú
folásig megtelt közönséggel a hangversenyterem. Már a bevezetésben felhangzó
csodálatos Bach motetta a S i n g e t d e m H e r r n e i n n e u e s L i e d
rendkivüli sikert aratott. Az együttes dekomtiv megjelenése kétségkívül fo
kozta a sikert, de tény, hogy nagyon régen hallottunk ilyen aránylag nagy
létszámú kórust hasonló fegyelmezettséggel, szinte tökéletes ritmikai össz
hangban énekelni. A bachi motattairodalom bármelyik darabját hibátlanul
megszólaltatni elismerésre méltó teljesitmény. A hamburgiak viszont - töké
letesen énekeliek. S ,már ekkor felfigyeltünk nagyszerű szólistáikra (talán csak
a tenorszólam énekese gyengébb hangú társainál). KüZönösen megragadó volt,
ahogya bonyolult zenei ,szövetből elénk ,csillant a tizenhetedik-tizennyolcadik
század zenéjének jellegzetes újdonsága, a népiség. Bach, ez a hatalmas érzel
meket kifejezni tudó zeneszerző azonban nem elégedett meg a német zenét

273



is olyannyim jellemző stilizált népiességgel, hanem őszintén, a kollektívum
nevében fejezi ki a dallamok szárnyán a zsoltárossal:

Az Úrnak új dalt énekeljetek,
szentek közösségében zengő dicséretet.

Teremtőjén Izrael örvendezzék,
királyukat :Sionnak Nai újjongva ünnepeljék.

Körtánccal dícsérjék nevét,
dobon és há.rfán zengjék énekét.

Ritka pillanata ez a zenetörténetnek: a tartalom és forma italálkozásának olyan
perce, amikor a kor zenei ihlete egyensúlyba került (l szövegben kifejezését
kereső mondanivalóval, sőt, azt erősítve csodálatosnak érzett hitelességgel
szárnyal fel .•.

Alessandro Scarlatti A d T e, D o m i n e keziletű motettájának előadása

e,gyszeri nagy élménnyel ajándékozta meg a hangverseny közönségét. Ez maga
volt az abszolút tökéletesség, úgy, ahogya szerző megálmodhatta. Ott világi
tott ebben az előadásban Nápoly izzó tuipsuqara, ott zengett a visszhangos ná
polyi kórusok emléke, melyről azt tartotta a: köznyelv, hogy "művészetük, mint
ahogy általában maga a zene, a nápolyiak diadala". Alessandro soarlatti min
den ízében ennek a városnak volt a fia, erről árulkodik motettájának zenei
szövete is. Merto, szigorúan ellenpontos, Palestrinát idéző dallamfordulatok
mögül mindúntalan előbukkan egy-egy egészen korszerűnek, modernnek érzett
dallamminta, mint ahogy modernül énekeltek Nápoly utcai hárfásai és he
gedűsei is. Am tévedés volna ezeket a modern hangzatokat Vivaldi derűs Ve
lencéjének hangulatával azonosítani. Scarlatti éppen abban a legnagyobb,
ahogya zene nyelvén - korszerű eszközökkel - ki tudja fejezni az emberi
könyör;gés és bizalom hangját. Ahogy a zsoltáros kiáltja:

Hozzád menekülök Umm, soha ne engedj szégyent érnem,
igazvoltodban légy a menedékem.

Hajlítsd füledet én szavamra,
siess énszabadításomra.

A 'műsor legnagyobb ér;deklődéssel várt darabja a huszadik század egy
házzenei irodalmának egyik legkiemelkedőbb alkotása Kodály Zoltán M i s s a
b r e v i s e volt. Ez a csodálatos alkotás, .melybe a szerző egy.szerre tudta ösz
szesűríteni a háború félelmetes jajszavát és a bizalom derűs igenjét, az ember
telenséget és az emberfeletti világ humanizmusát. A mű zenei nyomatékát
kétségkívül a D ó n a n o b i s p a c e m békéért könyörgő himnusza adja, de
szinte mindegyik tételben ugyanez a dialektikus zenei építkezés tér vissza.
Vendégeink talán kissé lágyabban énekelték; kelleténél ezt a - félelmetes em
lékeket is keltő művet. Lírai, elmélyedő részleteiben viszont remekeltek. Sa;..
nos, nem sikerült befejezniök a művet, mert a Zeneakadémia orgonája fel
mondta a szolgálatot. A fájó igazság ugyanis az, hogya legrosszabb állapot
ban lévő pesti orgona is mesterszerszám a főiskolai hangszerhez viszonyítva;
amelynek kirívó hibáira a zenekrítíkusok ésa zenészek immár évek óta pa..
naszkodnak. (R ó n a y L á s z l ó)

FILMEK VILÁGÁBÖL. Míchelangelo Antoniond új filmjét, - a Vörös
sivatag - csak azok élvezhetik igazán, akik bizonyos fogékonysággal bírnak
az elvontabb témák, az ember belső világának művészí ábrázolása iránt is.
Mert ennek a fil:nmek úgyszólván nincs is története .. ,

Egy jómódú mérnök felesége autóbaleset következtében valamiféle ideg
betegségben szenved, Az orvosok ugyan gyógyultnak mlnősítették, ám az
asszony lelke törött vázához hasonló, amelynek csak Ihevenyészve ragasztották
össze darabjait s ennek következtében mindíg lehull egy-egy cserepe. Mi sem
természetesebo, míntnogy az asszony az ép vázát keresi, tulajdon régi önmagát.
Ehhez azonban tartós kötőanyagra - szeretetre, egy társlélek maga' egészét
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adó kohéziójára lenne szüksége, Tragédiája, hogy éppen ezt a kötőanyaget nem
leli sehol.

Férje langyos, kötelességszerű gyengédséggel gondoskodik róla, ami sem
miképpen nem elegendő, hogy gyógyulásához erőt merírtsen. Gyermekében
is csalódik - bár a kisfiú épp oly magányos a családon belül, rnínt beteg
édesanyja -, s az asszony rádöbben, hogy inkább neki van szüksége fiára,
mint annak őreá. Vergődésében férje barátjához menekül, vele szeretne új
életet kezdeni. Am a másik férfiról is kiderül, hogy igazi S'Zeretetet, lelki ki
zárólagosságót épp oly kevéssé képes adni, mint a törvényes hitves. Az asz
szony magánya teljessé válik ezzel, tehetetlenül túri sorsa beteljesedését, a
lassú széthullást, azt, hogy agyát maradéktalanul elborítsa az őrület ",vörös
sívataga".

Nos, körülbelül ez volna az, ami a film felszínén játszódik. A darab mon
danivaló]a azonban jóval túlmutat ezen. Mi az a "baleset", ami tönkretette
az asszony -cgészségét, ami lelkileg is annyira gúzsba kötötte, hogy színte ál
landóan a sokk állapotában él, hogy képtelen önmagára rátalálni? Antonioni
-meglehetösen egyértelmű választ ad erre: betegségünk a technokrácia, az élet
teljes és hiánytalan elgépiesedése. A gépek ugyan megszabadítanak a fizikai
munka fáradságától, közlekedésí eszközeink mesés távolságokra visznek rövid
idő alatt, ám a gépek kezelése gépies fegyelmet köveitel tőlünk s a rohanás
megfoszt bennünket a táiélrnénytől, a részletek szépségétől, A szerző szerint
a humánum terén sem rncgvünk előbbre, hiszen az elgépesített élet kikezdi az
érzelmek világát is, s legelőször az kopik le rólunk, ami a humánum legfőbb

roJ'rása: a tudatos és áldozatos szeretet.
Antoníoní új alkotásának minden mozzanatában kihasználja a vetítővá

szon lehetőségeit. Stílusának liegfőbb [ellemzője, hogy nem csupán a szaneszek
alakítanak, hanem maga a környezet, mánden tárgy játszik, ezenkívül kisebb
nagyobb rnértékben az eseményeknek is jelképes jelentőségük van. Az is
előfordul, hogya jelkép kettős vértelmű. Egy hajójelenetben például kuszán
futó csőrendszert követ a karnera lencséjej -elsősorban a nő cikkázó gondola
tait Illusztrálja ez, de jelenti egyben azt a roppant feszültséget is, amit a ki
uttalanság kelt az emberben.

Van azonban egy kirfvó 'hibája a filmnek: a tudathasadásnak, illetve annak
a határesetnek ábrázolása, amikor a skizoid lélek a skizofrén felé billen, olyan
lehetetlen feladatot ró a színészre, amit még a brilliánsul játszó Monica VitU
sem képes megoldani. A világhírű rendező itt túl mélyre prÓibá1t nyúlni, oda,
ahová eszközök hiányában a film még nem tud alászállní, ahová eddig még
csak az irodalom, a költészet hatolt ... Am így is roppant elgondolkoztató al
kotás ez a film, Ha ez mindvégig kimondatlan is marad, karunk emberi
konflíktusaíból egyetlen kivezető útra utal, arra, amely a megváltottság, a
hit felé mutat. (Bittei Lajos) .

HOzzAszOLASOK A LITURGIKUS REFORMHOZ. Hogy továbbra is mi
Iyen nagy figyelem fordul mind a papság, mind a hívők köréből a liturgikus
reform alakulása és kérdései felé, mutatja, hogy a tudomásunkra adott észre
vételeknek immár hetedik sorozatát visszük a nylvánosság elé. Az ezt meg
előző hatodik sorozat folyóiratunk múlt évi decemberi számában jelent meg.

*
Kohl János eszteregnyei lelkész írja:
A liturgikus szövegck sokszor nagyon nehezen fordíthatók magyarra és

szószerinti fordításban nem sokat mondanak a mai embernek. Külőnősen a
zsoltárokból vett énekszövegeknél észlelhető ez, amihez még hozzájárul, hogy
a latin szöveghez alkalmazott gregorián ének eltér szerkezetében a megszekott
népénektól. Eddig énekeinkkel. amelyeket a nép oly szívesen énekelt, nagyjá
ban kielégítően be tudtuk kapcsoini a híveket a szentmisébe, abban az esetben
azonban, ha a hívek a pappal együtt végzik a szentmisét, csak olyan énekkel
valósulhat meg igazában ez·a bekapcsolódás, amelyiknek szövege is szerves
része a rrnsének. Ha ebből a szempontból vizsgáljuk népénekeink szövegeit, és
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elfogulatlanul összehasonlítjuk a szentmise változó éneksvövegcivel, el kell
'ismernünk, hogya kettő közőrt olyan nagy a különbség, mint a műalkotás és
a giccs között. Fontos teendő tehát, hogy a változó ónekszövcgekot megfelelő

módon ültessük át a magyar nyelvű liturgiába.
Bizonyos, hogy népénekeink legnagyobb értéke a magvar nép lelkületéhez

oly közelálló magyaros dallam. 'I'apasztalhattuk, hogy Sz. V. U. énektárunkban
többszázéves dallamok is vannak, nagy részüknél azonban egészen újkeletű

szövegct énekelünk Szerintem mostis úgy kellene cljárnunk, hogy amál' ide
[étmúlta szövegek helyébe a miseénekek modern szövcnót tesszük. A dallamok
maradjanak továbbra is hassnálatban. Az ordináríum és egyéb állandó jellc:;ű

énekek magyarosításanál azonban, véleményem szcrint, kúr volna egészen há
tat fordítani a gregoriánnak. A gregorián annyira rugalmas, hogy ami nyel
vünkkel is összehangolható a dallam jellegzetességének feladása nelk ül. A zsi
nat határozata szerint egyébként a gregorián éneket továbbra is ápolni kell a
hívek körében. Ha gondolunk a világszerte oly rohamosan fejlődő Idegenfor
galomra. megértjük ennek általános katolikus jelentőségét is. Az idegen or
szágokba utazó hívőket így lehet bekapcsolni igazában a szentrnisóbe. Emellett
természetesen csak helyeselhetjük magyar dallamú ordlnáríumok készítését is,
sőt nyilvánvalóan helyet' kell adni a modern zenének is az új magyar litur
giában.

Meggondolandónak tartom, nem lenne-e célszerű a Miatyánk "ne vigy
minket a kisértésbe" rnondatának helyesbítése, amire most jó alkalom kínál
koznék. Ugyancsak megfontolandó az "He missa est" megfelelő magyar szö
vegének kialakítása. Ilyen formában például: "Menjetek és szentül éljetek!"
A válasz pedig: "Istenünk, mi hálásak leszünk." Mind a két ajánlott szövegre
a gregorián dallam is alkalmazható. .

Javasolnám végül, hogy az imakönyvek összeállítását rnindíg bizottságok
végezzék. Meg kell szűnnre annak, hogy ahány imakönyv, annyi szövegválto
zat. Az ímakönyv nyomdai méretére is kellene ügyelni, és pedig akként, hogy
aki akarja, zsebébe is tehesse.

*
Pál Ödön írja:
Feltétdenül szükségesnek tartom, hogy ahol van énekkar, magyarul éne

kelje a szentrnise állandó részeit, mert a hívek csak így tarurhhatják meg azo
kat. A szemtlecke és az evangélium mdndenkor magyar nyeívű legyen, de a
magyar szöveget érthetően olvassák fel, és semmiféle misében se énekeljék.
Nem tudom megérteni, hogy az; evangélium előtti "Gloria Nhi Domine" for
dítása miért lett "Dicsőség neked, Istenünk", miért nem "Urunk", ahogyan
az eredetiben szerepel.

Azok a világi katolikusok, akikkel erről beszéltem, egyöntetűen azt kí
vánják, .hogy a szeritbeszéd legyen rövid, 10-15 perces, de ennél semmiképp
sem hosszabb, mert a mai 'emberek ideje alaposan kimért. Szeretnők, ha a
"hívek könyörgése" az egyházi IfOhatóság által jóváhagyott szöveg lenne, mert
enélkül nem ritkán érzelgős magántmádsággá alakul a Iíturgía.

Kezdődjenek a szertartások míndig pontosan, s legyen szabatos az idő

pont kihlrdetése is. Hallottam például: "A tízórai mise előtt gyertyaszentelés".
Ezt úgy is énthettem, hogy egybefüggő Iiturgikus cselekményről lévén szó, a
szertartás a gyertvaszenteléssel kezdődik és utána következik a míse, de ért
hentern úgy is, hogy a rnise 10 órakor van, mint máskor, s ezt előzi meg a
gyertyászentelés. Nyilvánvaló, hogya helyesen fogalmazotit hirdetés: ,,10 óra
kor gyertyaszentelés, utána szentmíse."

Nem kétséges, hogy vannak, akik idegenkednek a liturgikus reformoktól.
Addig is, amíg rnegszokják, helyes lenne, ha a szeritbeszédekben foglalkoz
nának a kérdéssel és lelkesítenék a híveiket a reformok átélésére. Sajnos, hal
lottam már olyan szeritbeszédet is, amelyben a pap szinte bocsánatot kért a
hívektől a reformok míatt. Akkor ,is helytelen ez, ha maga a pap személy
szerint netán idegenkedik tőlük.

*
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B. Eva irja:

Nem tartozom azok közé, akiket az új liturgia zavar, sőt nagyon is örü
lök az újításoknak Fájlalom azonban, hogy ahány templomba rnegyek, rnín
denütt más formában találkozom megújított szertartásaínkkal. A laikus hívő

valahogy úgy l;:épzelné, hogy a zsinat hoz egy törvényt, s amikor azt egy or
szágban egy-egy egyházmegye a saját területén életbe lépteti, ahhoz fűzött

utasításai egységesen kötelezőek, Ma viszont az a helyzet, hogy még Budapest
két szomszédos templomában sem azonosak a hívektől elvárt feleletek. Meg
kívánnák az intézkedőkrészéről a valóságórzctet is. Hogyan leihet például be
vezetni hosszabb szövegek mondását anélkül, hogy előbb a hívek kerebe adnák
magát a szöveget? Tudom természetesen, hogy nem szabad türelmetlennek
lenni: ilyen nagyszabású átalakulás nem rnegy egyszerre, Meggyőződésem vi
szont, hogy egységes intézkedések lényegesen megkönnyítenék az átalakulást ...

*
E. J. írja:

Az imádság annál tökéletesebb, minél inkább érti is az ember. Most már
hosszabb idő óta nema. rnegszolcott, hanem a szentmisében használt Hiszek
egyet imádkozzuk, s meg ken vallanom. ennek megértése nem olyan körtnyű

.számunkra. Mint mindent, ami újszerűen hat, ezt is meg kellene magyarázni.
Egyáltalán nem baj, ha ilyen esetekben - de általában is - a pap prédnkáció
helyett tanítást nyújt. Egyébként ris itt az ideje, amikor az ún. szönoklatot
ki kell szorítania a szinte értekező előadásnak. Szerintem ez; az, egyetlen helyes
szolgálat. Gondolok különössn azokra a vidékekre, ahol a httoelí múveltség
alJi,gihanem lényegesen csekélyebb, mint a fővárosban, vagy a nagyobb váro
sokban.

*
Dr. B. S. ügyvéd írja:
Mint katolikus világi a következöket vélem megfontolandónak: "Et cum

spiritu tuo" - magyar mása ez lehetne: "Véled is, Atyám!" Az ember ugyan
is nemcsak lélekből áll. Utal ugyanakkor a pappal való meghdbt viszonvra is,
a tiszteletre. Gregor-ián éneklésre is alkalmas. "Pax Donuniv-re válasz: "Te
véled is, Atyám!" Nem tudok egyetérteni az evangélium felolvasását záró
szőveggel: "szolgáljon bűneink bocsánatára", rnert erre a gyónás rendeltetett.
Szellintem helyesebb: "váljék lelkünk javára", vagy "szoIgáljon lelkünk job
bulására", Az "He rrrissaest" magyar megfelelője lenne: "A szentmiseáldozatot
bemutattuk. menjetek Isten áldásával!"

Tisztában vagyok azzal, hogy nem könnyű dolog az egységesítés. Kell ter
mészetesen a tájékoztatás a papság részéről, de kell főként elegendő szárnú
nyomtatott vagy sokszorosított szöveg. Szerény véleményem, hogy az új Magyar
Mísekönyv szerkesztő bizottsága igen jól végezte munkáját, Ink'á/bb csak ki
egészítésre szorul s nélhány kifejezésének megváltoztatására.

*
Regös· András szarcasi e~peTes-plébános lTJa:
Nagyon örülnék, ha azok a paptestvéreim, akik megpróbálták már a szem

benrnísézést, kicserélnék dapasztalataikat.
Ravatalozó kápolnánkban szemben misézem rninden temetés alkalmával.

Ilyenkor nálunk sok a másvallású. hiszen még a halott hozzátartozói is nagyob
bára másvallásúak. Ez a körülmény még inkább arra figyelmeztet, hogy össze
szedettséggel misézzem, hiszen az új rnisézési mód a másvallásúakra is ha
tással van. Amit eddig nem 'láthattak, azt rnost szemlelhetik is - ílgy tehát
oda is figyelnek.

Eppen a másvallásúaktól hallottam a megjegyzést: míért csókolja a pap
annyiszor az "asztalt"? Ugyanis mínden lehajlást látva azt is észreveszik, hogy
a pap az asztalt megcsókolja. Hát ebben igazuk is van. Amikor a pap felmegy
az obtárhoz, így imádkozik: "Szenteidnek érdemeire, kiknek ereklyéi itt van
nak, és minden szeutekérekérünk téged, Urunk, bocsásd meg kegyesen rnínden
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bűnömet. Amen." Ekkor megcsókolja az ereklyéket. Ez az oltárcsók helyén
való, ha ezt az imát a pap hangosan rnondja és hívek ezt halljás, de ha csend
ben mondja, mindíg meg kell magyaráznia az oltárcsókolás okát. Ezen egy
alkalommal és így helyén való az oltárcsók. de azután már teljesen fölösleges,
hogy mínden Dornínus vobiscurn, Orate fratres, stb. előtt a pap csókolgassa
az oltárt.

A meghajlások terén is változtatásra van szükség, Még a Confiteor alatt
sem esztétikus az a derékszögben való meghajlás, ahogyan némely pap teszi
szép alázatosságból! Elég lenne a fej meghajtása a "Mea culpa" alatt.

A sok térdhajtás is elmaradhatna. Jelenleg Úrfelmutatáskor négy térdhaj
tás, Úrfelmutatás és áldozás között hat térdhajtás történik, s ha van áldozó,
további kettő. Ha mindehhez hozzáadjuk a szentrníse kezdetén és végén vég
zett térdhajtást, összesen 14 térdhajtás. Ez a barokkos szokás, amíg a pap
háttal misézett a nép előtt, még csak megjárta, most azonban "bújócskázás
nak" tűnik fel, ha szemben mísézünk a hívekkel.

S van még valami, amit szóvá tesznek a jó hívek - és joggal. Ez a pap
kéztartása a könyörgések alatt. A gyerekeket úgy imádkoztatják a szülők is,
és a hívek is úgy. imádkoznak, ahogy az természetesnek hat: kezüket össze
téve. Miért kell a papnak széttární, majd összezárni és ismét széttárni két
kezét, amikor imádkozik? Imádkozhatnánk - külsőleg is - egyformán az
Isten népével!

*
Bury Alajos ny. plébános írja:
Gondolatok :f)önsége, bősége, eredetisége és az érzések emelkedettsége árad

a zsoltárokból. Kevés azonban az olyan zsoltár, mint például a "Miserere"t

amely elejétől végig azonos gondolatmederben halad. A legtöbbje ide-oda csa
pong és sokféle dolgot érint. Szertartásaínkban ezért gyakran észlelhetjük;
hogy a közbeszőtt zsoltárnak csak egy-két szava, gondolata illik oda, a szöveg
'többi része meröben közörnbös, sőt olykor még el is üt a szóban lévő szertar
tástól. Szerirrtern helyesebb lenne csak az odaillő verseket hozni szószerínt,
a többit pedig prózában, szabadon átdolgozva. Ebben az esetben a kötött szö
veg helyett a zsoltár gondolataiból való válogatás nyomán prózai írnákat és
áldásokat iktatnának a szertartásba, Elmaradnánakígy egyes zsoltárok ne
hezen érthető, vagy éppen visszatetsző kifejezései is. Menekülnénk bizonyos
következetlenség elől is. Ma például az eskető pap a Coll. R. szerínt ezt
mondja: "Most fogadjátok térdenállva Isten áldását házasságtokra," És erre
elmondja felettük a 127. zsoltárt, mely a feleséget, mint "dús szőlőbokrot"

említi ugyan, de különben az egész szöveg a férjhez szól, s befejezése is ek
ként hangzik: "lm, így megáldatik a férfi, aki az Urat féli." Tehát bár kífe
jezetten míndkettöt akarja áldan'i az eskető pap, mégis kifejezetten csak az
egyiket áldja meg. Pedig milyen szép áldást lehetne szerkeszteni ebből a zsol
tárból az új pár jövendő házasságárat Meghatná őket is meg a násznépet is,
és nem váltana ki belőlük kissé visszatetsző mosolyt, mint a jelenlegi zsoltár
szöveg,

Csak melIesleg jegyzem meg, hogy a zsoltárok i,ga2Ji helye a Breviárium,
a papok imakönyve. Am ezeket a zsoltárokat is úgy kellene összeválogatni,
hogy mellőzve a teljességre való törekvést, kíhagynók közülük a bosszúállást
sürgető és átkozódó, ma már anakronísztíkusan ható zsoltárokat. Ilyesmi elő

fordult már más területen. A bőjt 3. vasárnapját követő szombati miséből ki
maradt például a Zsuzsannáról szóló lecke és megfelelőbb szöveg került a
helyébe. Az említett zsoltárok kihagyása is nagyon indokolt. Az Újszövetség
szellemével teljesen ellenkező az átkozódó gyűlölet. A hívek imakönyveiben
ilyeneket nem is találunk, miért legyenek tehát a papokéban?

A "SZOLGAI MUNKA" FOGALMANAK ELEJTÉSE. A modern ipari ci
vilizáoió sajátos hangsúllyal veti fel azt a kérdést, hogyan kell értelmezni a
tízparancsolat harmadik parancsát, amely az "Úr napjának" mcgszentelésére
vonatkozik. Az egyház idevágó rendelkezése szerínt, amelyet a kánonjogi kó
dex 1248. számú kánonja tartalmaz, vasárnap és parancsolt ünnepeken nem
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végezhetünk szolgai munkát és ilyet másokkal sem végeztethetünk. Nem két
séges, hogya modcrn ember fülében már maga az a kifejezés, hogy "szolgai
munka", idegenül hat. A múltban általában azt a fajta munkát értették rajta,
amelyet a társadalom munkából élő tagjai bérért vagy szolgálatí kötelezett
ségből végeztek. Ettő'! függetlenül azonban már Suarez is úgy vélekedett, hogy
valójábanrendkfvül nehéz meghatározni, melyek azok a testi és általában
nagy fáradságot okozó rnunkák, amelyek "szolgai munkának" mínősíthetők.

Az elméleti nehézségelohez még hozzájárul az a gyakorlati álláspont, amelyet
az ipari kultúrában élő ember manapság általában elfoglal. Az újkor embere,
legalábbis a felvilágosodás óta, elsősorban tevékeny lénynek tekinti magát,
akinek számára a munka nem megalázó. nem "szolgai" foglalatoskodás, ha
nem eszköz, amellyel egyéníségét kibontakoztathatja, és amelynek révén a tár
sadalom hasznos tagjává vá:liik. "Hasznossá tenni magát ... ez az igazi erénye
a dolgozó társadalom tagjának" mondja W. Hoffmann a XIX. és XX. század
szocíálís mozgalmamak eszmetörténetéről írott munkájában. A rnodern tech
nika embere még tovább megy egy lépéssel, Számára a munka a világ meg
változtatásának eszköze. A munka segítségével nemcsak az anyag természetes
összefüggéseibe hatol be, hanem a műanvagok előállítása révén a természet
versenytársává lép elő. És a technika segítségével behatol a kozmikus térné
gekbe is. A modern ipari .kultúrában élő ember hajlik arra a nézetre, hogy
ha kell, meg tudja alkotni az őt körülvevő világot, állapítja meg: Brockmöller.
Magától értetődő, hogy ez az ember nem tekinti többé szolgai foglalatosságnak
a munkát, Innen pedig: már csak egy lépés, hogy ne tudja megérteni, miért
éppen ez a rnunka szentségtelenítené meg a vasárnapot, illetőleg a paran
csolt ünnepeket. Annál kevésbbé tudja megérteni, mert ma már neves teoló
gusok is azt mondják neki, hogy a munka mintegy közrernűködés az Isten
teremtő tevékenységében és a befejezése annak. Josef Rief is hivatkozik erre
a Theologisch-praktische Quartalschrift számára Irt tanulmányában, és mínd
járt felveti a kérdést, vajon van-e még egyáltalán valami értelme a "szolgai
munka" fogalmának.

Mindez azonban még csak egyik része a kérdésnek, Fölmerül általában is
a vasárnapi munkaszünet megindokolásának problémája. Egy vtlágnézetileg
pluralista társadalomban joggal kérdezheti meg' az, aki a keresztény előíráso

kat nem tekinti kötelezőnek magára nézve, hogy rnilyen címen kényszeríte
nek rá állami törvényhozással egy olyan parancsot, aminek jellegzetesen val
lási tartalma van. S ha erre azt válaszolnök, hogy az embernek fiziológiailag
is szüksége van arra, hogy a munkás napok közé egy-egy pihenőnapot beiktas
son és az újabb munkához erőt gyűjtsön, akkor fel kell készülnünk arra a
válaszra, hogy ezt a pihenő kíkapcsolódást megfelelően biztosítja a fokozódó
automatizálás és a munkahét lépcsőzetes eltolása. amikor a dolgozók egyes
csoportjainak míndig más-más napra esik a szabad napja. Mindebből Rief
arra következtet, hogya hagyományos érvelés már nem elegendő, ha el akar
juk kerülni, hogya pusztán közgazdasági es technikai szempontokkal indokolt
lépcsőzetesen eltolt munkahét bevezetése' révén, a "vasárnap" fogalma telje
sen kíüresediék. i

Rief szerint az embeni. szabadság felől kell megközelíteni a kérdést. Eh
hez a szabadsághoz pedig: hozzátartozik az a szabad döntés is, hogy az ember
bizonyos időközönként visszahúzódik a munkától, És ebben a visszahúzódás
ban többnek kell megnyilvánulnia, mint annak az igénynek, hogy az ember
kipihenje magát és új erőt gyűjtsön. Még az sem elég indák, ha valaki azért
szakítja meg a munkát, hogya rnunkával keresett pénzt a szabad időben bi
zonyos fogyasztasok révén elköltse, mert az előbbi és az utóbbi is felül ma
rad azon a szemléletsn, amely csupán funkciós szerepet szán az embernek.
A rnodern technikai civilizációnak nagy kísértése az embernek ez a funkciona
lizálódása, ami a tudat beszűkülését is maga után vonja. Kétségtelennek lát
szik, hogy ezekkel a hatásokikal szemben, a közösen megült, és túl a fiziológiai
erőgyűjtésen valódi szellemi összeszedettségre törekvő vasárnapi nyugalom a
leghatékonyabb eszköz. A vasárnap ilyen értehmezésében vtermészetesen még
nincs szó a vasárnap keresztény indokeláséról. Ez utóbbi azonban minden ne-
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nincs szó a vasárnap keresztény indokolásáról. Ez utóbbi azonban minden ne
hézség nélkül beilleszthető a felvázolt gondolatsorba. Ha az így értelmezett
vasárnapi munkaszünet a nem-hívő számára emberimélitóságának és az
abból folyó szabadságának érvényesítése, amennyiben kifejezi, hogy az em
ber nincs mindenben alávetve a földi szükségszerúségnck és saját munká
jának, a hívő keresztény nem áll meg a rnunkaszünet ilyen természetes em
beri értelmezésénél. Számára ugyanis örök erkölcsi tartalma van a "sabbat"
törvénynek, mint azt már Szent Bonaventura kifejtette. Ez pedig abból áll,
hogy az embernek időnként szabaddá kell magát tennie Isten számára, hogy
szíve mélyén és szerctetben feléje fordulhasson és ezt a természetfölötti kap
csolatot elevenem tartsa.

Az elmondottakból ugyanakkor az is következik, hogy a vasárnapi mun
kaszünet egyházjogi szabályozása, bármennyire is szükséges különben, önma
gában nem elégséges ahhoz, hogy a vasárnap igazi, természetes és természet
tfölőtM értelmét megmentse és biztosítsa. Ugyanis, sem az az absztrakt tény,
hogy valaki vasárnap dolgozik, sem pedig munkájának jellege nem alkalmas
annak megitélésére, :hogy vajon megszegte-e a vasárnap örökérvényű erkölcsi
parancsát. Minden szabályozásnak egy megadott rendhez kell alkalmazkodnia
és nyilvánvaló, hogya jelenleg érvényes rendben egy egész. sor rnunkát va
sárnap is el kell végczní. Mí több, csak olyan munkákat lehet eltiltani, ame
lyek nem szükségesek, Éppen ezért az olyan szabályozás, amely a vasárnapi
nyugalom intézményes oldalát szabályozza, önmagában nem alkalmas arra,
hogy az ember szabaddá tételét Isten számára biztosítsa. Mínühogy pedig az
ilyen törvény emberi törvény, azza'! is számolni kell, Ihogy időnként módosí
társra szorul, Ennek következtében hibás dolog lenne magát a törvényt túl
ságosan előtérbe helyezni. Ez utóbbi csak a vasárnap értelmének kiüresedését
'mozddtaná elő. Különben is már a régt-keresztények is tudták, hogya puszta
semmit tevés még nem jelenti a vasárnap megszentelését.

Tanulmánya végén Josef Rief három alapelvet szögez le, amelyek szerínte
ebben a kérdésben eligazítással szolgálhatnak: 1. A vasárnapi munkaszünst
örökérvényű értelme ellen az vétkezik, aki a vasárnap végzett munkával Is
tennek az embereikre vonatkozó jogos igényét kívánja tagadni. Keresztény
hívőről ez aUgha tételezhető fel, így tehát itt rninden további, részletekbe
menő kazuisztika értelmetlen és fölösleges. 2. A vasárnap intézményével az
olyan munka nem egyeztethető össze, amely az emberek általános véleménye
'és érzése szerint ellenkezik a vasárnap jellegóvel. A,k'i nem tartja magát ehhez
a :roÖZIÖS érzéshez. még nem vétkezik szükségképpen a parancs ellen, de azt
meg kell fontolnia, vajon nem követ-e el bűnt a megbotránkoztatás révén.
3. Rá kell bízni a felnőtt keresztényre, hogy szükség esetén maga döntsön az
egyes esetekben, annál is inkább, mert hiszen saját élet-területeinek szükség
leteit sokkal jobban át tudja tekinteni, rnint a plébánosa.

Minden kazuisztikanál fontosabb azonban, a valsárnap pozitív értelmezése,
amelyben döntő szerepet kell játszani annak a f'elismerósnek, hogy a vasárnap
van az emberért és nem fordítva. Krisztus adott erre útmutatást, amikor a
farizeusokkal szemben a sabbat igazi értelmét védelmezte. A kérdés ilyen új
szerű szemdéletére már csak azért is szükség van, mert a régi erkölcstani
utalások, amelyek főleg a mezógazdaságí tevékenységet vették figyelembe,
a modern íparí vitágban mindenképpen csődöt mondamak. (Joanelli Béda)

AZ OLASZORSZÁGI DANTE-JUBILEUM. 1965-ben világszerte megemlé
keztek Dante születésének hétszázadik évfordulójáról, Előadások, ünnepi ta
nulmányok, könyvek sokasága ünnepelte a Divina Commedia szerzőjét. Az
ünnepségek Iközéppontja és Jcísugárzásí fókusza természetesen a költő szülő

hazája, Olaszország volt. "Az 1965-00 ünnepségek külsőségeikbcn kétségkívül
elmaradtak a száz év előtti évforduló nagyszerű pompája mögött - állapítja
meg Marc Slonim a The New York Times kőnyvf'igyelőjóben. - Annak idején
a közéleti kitűnőségek egész .sora, élén II. Viktor Ernmanuellcl, Firenzébe
önözlött, s napokig tartottak a nagyszabású felvonulások, jelmezes karneválok
és lovagi tornák. Az akkor csúcspontjára érő olasz nemzeti érzés Dante élet
művében ünnepelte a nemzeti egység prófétáját. Ma a művelt világ inkább
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a világ egységének első költői prófétáját tiszteli benne, s ennek a szemlétet
nek jegyében emlékezett meg életrnűvéről."

A jubileumi esztendő legnagyobb eseménye a Dante kutatók írnpozáns ta
lálkozója volt. Szerte a világról több mint hatszáz irodalomtörténész és for
dító jelent meg ezen. Két költő is szerepelt a meghívottak között, s egyikük,
a Nóbel-dfjjal is kitüntetett Saint-John Perse tartotta a kongresszus megnyi
tó előadását. Beszédének legérdekesebb részében a Commedia transcendenta
lis vonatkozásaival foglalkozott, A Színjáték eposzd állandó [elzője, az tudniil
lik, hogy "isten!", nem Imagától Dantetől szánmazí'k, haneim lelkes dcövetőítől

és tisztelőitől. Mmdazonáltal elmondhatjuk - Iejtegette a továbbiakban -,
hogy az Isteni Szanjáték olvasója mánden korban megerősödhet hitében és in
tellektuális gondolkodásában. Dantenak igazi csodája, hogyalkotóereje le
győzte korának megrögzött hagyományait, és az ember figJne'lmét a legmaga
sabb összefüggésekre irányította.

A kongresszus résztvevői nem is egy referátumot hallottak a Színdáték
fogadtatásának történetéről. A 19. század irodalomszemléletében például az
Isteni Szinjáték a kibékíthetetlen ellentétek műve volt. Kritikusai egyszerre
érezték konkrétnak és szinte mcgközehthetetlenül mtellektuálísnak, hidegen
objektívnek és szenvedélyesnek. A kongresszus állásfoglalása szermt alapve
tően helytelen ez a felfogás. Dante művében az egység és a harmonikus ará
nyosság a legszembetűnőbb, s amit rní esetleg ellentmondásosnak érzünk,
annak míndnek megvan a kellő magyarázata a költő korában és a megírás
körülményeiben.

Olaszországiban a centenáríum alkalmából közel 1300 olyan kiadvány je
lent meg, amely Dante életművéről szól, A múltból összegyűjtött kódexek
némelyikét igen tekintélyes áron próbálták éntékesíteni. Azt a kiadást például,
amely 1490-ben jelent meg Velencében a humanista Cristoforo Candino jegy
zeteivel, körülbelül húszezer magyar forintnak megfelelő összegért bocsátot
ták áruba. Sokkal olcsóbb és szinte hihetetlenül népszerű Fabbri 'kiadása,
amely mandegyik újságárusnál kapható és középkorí Illusztrációkkal kísérve
100 folytatásban adja az olvasóknak a teljes szöveget.

Az ünnepi alkalomból rengeteg kiállítást is rendeztek. A legérdekesebbek
egyikét a Certosa di Galuzzoban, ebben az 1300 körül épített kolostorban ren
dezték, ezzel a címmel: Firenze Dante korában. A kűálhtott .tárgyak között
700 éves régiségek is vannak, köztük Dante l1J.ázasságlevele, s az az ünnepi
céhjelentés. mely tudtul adja, hogy a gyógyszerészek céhébe Dante is fel
vételt nyert. (Nagy Kálmán)

'I1EILHARD DE CHARDIN Á "MISZTIKUS" ROMAIN ROLLANDROL.
Száz éve született egy kis francia faluban, Clamency-bén, Romain Rolland, a
XX. .század első felének nagy humanistája, regényíró, esztéta, zenetudós és
drámák szerzője - "Európa lelkiismerete", ahogy Gorkij nevezi. Gazdag élet
művét ebből az alkalomból ismét felmérik azok, akiknek fontos és nélkülöz
hetetlen a "tiszta humánum" jelenléte a világban. Világszerte Rolland-társasá
gok alakulnak, s hol a tíz kötetes Jean-Christophe szerzőjét, hol színműveit: a
Danton-t, vagy a Robespierre-t, hol meg hatalmas levelezését állítják előtérbe.

Mi itt arra a sajátos "találkozásra" szeretnénk rámutatni, amelyről Teilhard
de Chardin egy alig száz soros kis írása beszél. Ezt a találkozást jobb híján
"szelleminek" és .Jelkínek" kell neveznünk. Szelleminek azért, mert életükben
sosem találkoztak, de egymás müveit olvasva kölcsönös volt köztük a rokon
szenv; lelkinek azért, mert Rolland 1944-ben bekövetkezett halála után pár
évvel Teilhardtól előszót kértek Rolland vallásos tárgyú leveleinek kiadása
elé, s ebből a kis írásból egy ösztönös, mély lelki testvériség körvonalai tűn

nek elénk.
"Ebből a levelezésből nyilvánvalóan kitetszik - írja többek között Teil

hard de Chardin az előszóban -, hogy Romain Rolland, minden során az egy
szerűség és őszinteség jegyével. mélységesen, életbevágóan vallásos lélek volt
- sőt mísztikus, ha ezen a szón azt értjük, ámit illik: igénylését és felfogását
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annak a bizonyos alapvető Egységnek, mely ott van a Mindenség belsejében
és határán egyaránt", A világ titkos egységének míndent átfogó tudata által
kapcsolódott Romain Rolland ahhoz a földalatti áramláshoz, melyből törté
nelmileg minden nagy kezdeményezés, minden nagy vallás telbukkant. Ebben
az értelemben elmondhatj uk, hogy ő minden időke. És mégis, más értelemben
- amilyen mértékben látása, szinte erőlködés nélkül, megragadja a szalera
list és istenit az emberiesség és szépség igen gyakran profánnak tekintett for
mái alatt - örömmel állapítja meg az ember, mennyire mélyen európai s mi
lyen alapvetően modern ..."

Nem nehéz ezekben a sorokban föismerni Teilhard de Chardin egyéni
gondolatait, azét a terrnószettudósót, akit tíz évvel halála után sokan máris
századunk nemcsak egyik legnagyobb katol ikus gondolkodójának, de egyik
legnagyobb misztikusának is tartanak.

"Hogyan lehetséges azonban - teszi fel a kérdést Teilhard -, hogy
Romain Rolland ezzel a sajátosan nyugati képességgel, mely a szellemit a ta
pinthatón, az Egyet a Sokfeleségen keresztül akarja elérni, állhatatosan mégis
hindu forrásoknál kereste szornjának csí llapitúsát, a mi nden létezővel való
egyesülést - vagyis az elernyedés és a Mindennel való öntudatlan azonosulás,
nem pedig a feszültség és szeretet· keresztény forrásainál ? , .."

Teilhard-t gyötörte a gondolat, hogy míért nem ismerte fel Romain Rol
land, ez a "vil tigi misztikus", Krisztusban azt, akiben "együt!" van minden, s
aki egyedül képes személyében a Mindenséget nagyszerű egységbe foglalni. S
nyilván csak annál nagyobb örömmel vette tudomásul Teilhard, hogy Romain
Rolland halálos ágyán elmondta a Miatyánkot, ezt a történelmi Krisztus sza
ján formáit imát a közös Atyához, jeIéül talán annak,hogy a halál ajtajúban
eljutott élete egyéni "Omegapontjára".

A legfőbb okát azonban annak, hogy Romain Rolland nem találkozott előbb

a ke'eszténységgel, Teilhard nem Rolland vonakodásában vélte felfeclezni, na
nem -- mint maga mondia - "abban a bizonyos fajta tartózkodásban vaav
f(~lL'nkségben", amely a kereszténységet mindezideig arra késztette, hogy -a
maga mísztikusaira korlátozza a "kozma-szintézis" rendkívüliadotts'::gainak
fcltrirását, melyek pedig, (mind a Gondolat, mind a Cselekvés számára) benne
verinak a Plóroma és a Megtestesülés (végsőkig kiterjesztett) fogalmaiban ...,.

(Gerlei József)'

JEGYZETLAPOK. (Alom Szerb Antalról.) Vastag páncélajtó; hármat kop
pantok rajta, és belépünk.

Tágas, hodályszerű helyiség, félig padlás, félig óvóhely, Húsz vagy har
minc férfi, bő, redős, fehér köpönyegben. szakúllul.

- Uraim - rnondorn - bemutatom önöknek Szerb Antalt. Ná,lunk fogja
tölteni az ostromot. Számítok a diszkréciójukra.

A férfiak körülöttünk állnak, körben. Jobbjukat homlokukihoz emelik, ki
fordított tenyérrel; meghajolnak é:-: hátráln; kezdenek; a kör fokozatosan
tágul. Kihátrálnak a hodályból. a falon át.

- Na - rnondja Tóni - idáig eljutottunk.
Leül a hodály közepén egy tatörzsre. Most már rajta is bő, redős, fehér

köpönyeg, lepedőb51 készült. ölébe teszi az álszakállt, köpönyege újjábál kes
keny, karcsú, szürke kötésű könyvet vesz el 6, a Hétköznapok és csodák-at;
hunyorogva rámnéz,

- Telefonálhatnál Birkás Bandinak a Központi Antikváriumba, !hogy ha
véletlenül befut egy példány, tegye félre a nevemre. Ostrom után bemegyek
érte,

Indulok telefonálni, bár tudom, hogy csak tíz év múlva lesz telefonom.
Abban a pillanatban megrázkódik az ajtó, mintha loi akarna szakadni sarkai
ból. s egy ablakon át, mely hirtelen nyílt a falban, bedől a hószagú hideg.

Lövik a házat a Bogár utca felől. Tóni lassú mozdulatokkal, gyöngéden
fölcsatolja alszakállát. (r. gy.)
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•
A notre priere, Son Eminence le card inal Agostino Boa a bien voulu

nous permettré de publier en traduction hongroise l'étude qu'on pourra
lire au commencement rde notre préserit numero, cornmuniquée d'abord
dans "La Rivista del Clero Italiano", paralssant a Milan.

•
LA PERSONNE ET LA PERSONNALITÉ

par Tamás Szomor

Dans le langage journalier, les .mots: personne et personnalité figu
rent avec un sens assez indéfini et mélangé, et la philosophia elle-meme
a longtemps négligé d'élucider les questions de leur connaísance déja
:'ondamentales aujourd'hui. Dans les catégorios d'Aristote de la philo
sophie grecque, l'homme était présenté, parrni les substances, cornme
"animaI rationale" le plus distingué de tous. Malheureusement, ccttc
détermination de systema est devenue expressérnent celle de l'homme
qu'en essence et pendant longtemps on a toujours voulu comprendre
en partant de l'anirnal. Il est vrai que dans le ohristianisrne, les t,h2010
giens ont du résendre la question de la personne, quant Ei Jésus-Chríst
ct il la Sainte-Trínité, et méme la vocation par-ticuliere de chaque homme
a acquis une prépondérance marquante dans la pensée et la constitulíon
de hl vie chrétiennes, mais la philosophie n'a pourtant pas réussi á con
tineur les recherches sur l'essence de l'hornme. Le fait que, selon la for
mule traditionnelle, seul l'universel peut etre I'objet de la recherche
scientif'ique, et que Ia personne ne représente qu'un individu et non la
nature de l'homrne, mettait obstacle a la recherche. La situation n'a pas
changé par I'apparition de la recherche expérimentale qui s'est cn pre
mier lieu et tres longtemps bornée a la connaissance du monde matérieI.
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Lorsqu'enfin on en est arrivé a examíner l'homme luí-méme et dans
S€lS valeurs partíeulíéres, on a nommé personnalité la racine du comporte
ment partículíer observable de chaque homrne. On a tout de suite cons
taté, comme premiere caractéristique de cette personnalité uniforme dans
sa mulJtiplicité, qu'elle dépassait de beaucoup le degré de la substan
cíalité des étres de détermination matérielle, car elle sort de la détermina
tion de la nature matérielle, de la contrainte des choses et "s'appartient"
tellement a elle-meme qu'elIe díspose de la Iiberté, ce qui, vis él vis des
autres étres, rend l'homme inconstant, de facori frappante. Nulle part
aílleurs il n'y a derupture semblable entre I'individu et le monde exté
rieur, mads den que dans l'homme qui, dans sa personnalité, présente
quelqu'un qui peut établir la différence entre Iui-méme et son activité.
Cette prise de conscience peut toujours étre constatée au cours de la vic
de l'homme, elle s'approfondit méme graduellement dans le sens d'un
homme de plus en plus "antérieur", pendant qu'apres quelques dizaines
d'années, l'homme "extérieur" (eorporel, matériel) progresse peu a peu
vern la désagrégatíon totale. Lorsque de nombreux traíts eurent révélé
de quoi secompose la personnalité, il restast la táche de résoudre c'est a
dire de "parvenir a comprendre qui est celui dont il est question" (C.
Hahn).

Dans le [ugernent le plus simple comme p. ex. "le cheval court" d'ores
et déja il est exprimé qu'un sujet doté de la connaíssance se reconnait
lui mérne comme étarit vis il vis de l'autre. Selon Saint-Thornas, c'est
cette díreotion sur lui-méme du sujet connaissant, ce retour compIet a
lui méme qui constdtuent le vérítable "etre intérieur" la premiere carac
téristique de la réalité spirituelle. Mais l'esprithumain existe dans le
corps et dans la connaíssance, il est entierement soumís au monde, et
tellement. que ce n'est méme qu'á l'aide du monde extéríeur que nous
prenons connaissance de ce que notre propre corps nous appartient.
L'homme doit d'abord sortir de lui-méme, pour pouvoir y rentrer. La
connaíssance spirituelle qui se mariifeste en nous est fondamentalement de
caractere réceptif. Étarit donné que nos connaíssances acquises par le
monde extérieur ne disent ríen de plus que ce qu'offre le sujet, le con
tenu de notre eonnaíssance ne sera compIet que si l'objet extérieur a
connaitré n'est pas tout símplernent quelque chose d'autre, mais quelqu'un
d'autre, c'est a dire une personne, Par suite de l'appartenance de l'esprit
humain il un corps, I'homme peut étre multiplié par la race, c'est a diro
qu'aucune personne humaine ne peut épuiser le tout donné a l'homme,
de fait et en possibilité, C'est également par le corps que notre esprit
est implanté darus le temps et dans I'espace. C'est par leur ensemble que
selon son essence la personne humaine n'est possible qu'en rapport avec
une autre personne et qu'historiquement. Ceci ne signifie pas que I'hom
me n'est une personne que s'il rencontré quelqu'un d'autre, car la personne
n'est pas unea,ctivité maís une existence, "Il ne se fait pas, mais il
s'actualise dans la rencontre" (R. Guardini) ce qui signifie I'exécution de
soi-méme de I'étant de fait (A. Ogiermann) "La personne unique est
impossible en principe" (R. Guardini). L'autocommunication et la réceptiori
de I'autre constituent l'affection, dont la vraie manifestation est la parole.
Mais puisque le plus intérieur signifie finalement toujours quelque chose
d'íncomrmmíeable, I'indicible fait sentir I'inachevement de la personne,
car elle tradult aussi son inexprimabilité. ,

La personnalíté psycholgique devíendra ainsi éthique et mérne une
personnalité ontologique, une personne dynamique n'exécutant personne
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d'autre qu'elle-méme se développant elle-meme a temps, qui supporte les
données et réalise les possibilités.

Dans cette réalisation en dehors des obstacles inhérents a la corpora
Iité, les palres des contraíres métaphysiques fixerit aussi des Iimites, Le
MOI et le Tal signifient l'ouverture du eöté de l'autre et I'aeceptation
de l'autre tel qu'íl est mais en mérne temps la résérve írréversíble de
nous-mémes, Dans le dualisme de l'affection et du droit, I'affection
sacrifierait tout, mais l'homme n'a quand méme pas le droit de renoricer
a luí-méme, ou d'attendre de l'autre le renon cement a Iui-méme, L'affec
tion peut donner la vie, mais le droit défend que l'homme renonce a sa
liberté morale. La communauté ne peut étre évítée a l'homme claus I'en
semole de l'individu et de la société, maís l'homme ne peut pourtant pas
renoricer a Iuí-mérne. L'homme est implanté dans le temps, mais en méme
temps, il est au dessus de l'espace et du temps. C'est de tout cela que
provient l'histoire humaine oréée par la liberté.

La solution de la tension des paíres de contrastes. signifia la réalisa
tion de la táche de la personne, la forrnation d'une personnalité harmo
nieuse. Les tendances influeneant dans un sens dépérissant peuvent étre
multiples. Par perte de la force créatrice, par la passivité cornplete, la
personne deviendra une personnalité inachevée, qui aura perdu les rap
ports avec les autres. Le sentimerit d'inutilité et le désespoir sont dépour
vus de sens, rnéme s'il exécute tres précisément des prescriptions extérieu
res, étant donné que' c'est justement lui-mérne qu'il ne continue pas a
construire, Le sentiment d'abandon, aussí bien dans l'amertume que dans
le cynisme est étranger au monde extérieur, c'est it diee privé de possí
bilítés de dénouement. Les troubles de la personna1ité proviennerit de la
déficience du dynamísme de la personne.

Copendant les conditions de la forrnation de la personnalité ne sont
pourtant pas tout símplement les contraíres des causes de la déficience,
maís des traits spécíaux séparés, animateurs du dynamisme. L'équilibre
de I'áme n'est autre que la príse de connaissance du fait que ce n'est pas
toujours ce qu'on désire qui arrive. .L'exístence équilibrée est constítuéc
par la conscience de nos imperfections. Le malade mental n'a pas consci
ence de sa rnaladie. C'est pourquoi il est incapable d'harmoniser son
monde intérieur et soncomportement extérieur (M. Eck). La conscience
de I'inachevement assure le développement continuel de la personne.
Celuí qui ne veut déja plus etre dífférent se ferme et ne fait que se gar
der. Mais la personne n'est déja plus une personnalité avec un esprit
paralysé, Il résulte de I'aspiration de la personne a la plénitude de I'exis
tenee que ni la personne índividuelle, ni la société ne peuvent jamals
se sen til' achevées, Mais c'est précisément ce sentimerit continuel d'inachc
vement qui nous donne a tous la plus grande impulsion.

•
VISITE A LA COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ

par László Cziráki

L'année derniere, en cornpagnie d'un peintre de ses amis, I'auteur,
professeur au Iycée de l'ordre des bénédictins de Pannonhalma, a visité
la communauté des rellgieux protestants de Taizé, en France. Il a écrit
un compte-rendu de I'accueil amícal qui lui a été fait, ainsi que de la
vie quotídíenne de la communauté. Les religieux qui y vivent, aussí bien
que les vísíteurs de dífférentes confessiens qui y viennerit de toutes les
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parties du mande, sant animés d'un véritable esprit oecumemque, Le
visíteur hongroís y fut accueilli avec un vif intérét général; on l'rnterrogea
sur Ja sítuation de l'Eglise et du clergé en Hongríe. J'ai expliqué, écrit
le Pere Cziráki que je ne me sens aucunement "martyr". Je rempiis
consciencieusement mcs devoírs de prétre et de professeur et, de facori
a sc que l'Etat socialiste ne seuleve pas d'objections contre mes fonctions.
Ce qui m'est le plus nécessaire, c'est la vertu de la sagesse, que je demande
au Saint-esprit de m'accorder.

Dans la crypte de I'église de Taizé, on peut aussi oélébrer la messe
catholique, C'est le pape Jean XXIII qui en a donné I'autorisation, lorsqu'íl
était eneore nonce du pape a Paris. L'auteur de cet artiele y a dit la
messe avec le cibaire que le papePaul VI a offert a la communauté, a
l'usage des pretres catholiques qui visitenn. Taizé, Un pasteur protestant,
rnernbre de la communauté I'a aidé a revétir les ornements sacerdotaux
ct Illi a servi la messe a laquelle de nombreux religieux protestants ont
assis té.

•
CHRÉTIENS CATHOLIQUES A LA CONFÉP,ENCE DE BERLIN

par Vid Mihe.lics

Le 22 mars de cette année, les chrétiens catholiques de 18 Etats se sont
réunis de nouveau il. Berlin, capitale de la Répubhíque Démocratique Allemande.
pour y discuíer les bases de príncípe de la paix durable et de ses conséquenres
pra tiques. On sai t que la premiere réunion de ce genre s'ótait déroulée en
novemore 1964, Iorsque les questions rela ti ves il. la paix internationale
en vers lcsquelles le rnonde entíer attendait la prise de position du
concile, étaient il l'ordre du jour, A la nouvelle conférence il laquelle l'auteur
de I'articlc a pris part en qualité de rnernbrc de la délégation hongroíse, le
sujet propcsé s'énoncait cornrne suit: ..Union de tous les hommes de borinc
volonté pour le relácherncnt des tensions et pour la creation d'une politique
de sécurité en Europe."

A la suite des entretiens d'une durée de trois jours, la conférence a adopté
une résolution de clóture, il. laquelle elle a donné le nom de "Message de Ber
lin". Ce message, dont la premiere partie comprcnd des comrnentaires, énenec
dans sa deuxierne partie des désirs concrets, connus probablement aujourd'huí
dans tous les pays.

Envi ron deux cents personries ont pris part il la conférence. on y voyait de
nombreuses personnalités écclésiastíques, mais surtout des catnoliques laiques,
la piupart venant des pays socialistes. La 'I'chécoslovaouie, la Pologne, la
Hongric, la Li thuarue soviétique et, bien entendu, la République Dérnocratique
Allemande y étalent reorésentées. D'irnportantes délégations étalent arrívóes
d'Analctcrrc, d'Autriche, de Belgíquo, de France et de Hollande. et aussi
d'Italío, de la République Fédérale Allemande, de Suisse et de Berlin-ouest,

Autant que j'aie pu en [uger, de ces pays d'occident, étaient venues des
personries sympathisant pour quelque raison avec le régime socialdste, Dans
leurs interventions, cette syrnpatihie se révélait surtout parce qu'Ils attribuaíent
aux mouvernents pour la paix cntreprús et développés dans les pays socialistes
une plus grande force et une forme plus concrete qu'aibleurs. Malis comme
imrnédíatemcnt avarit et pendant la conférence, j'avais entendu parler des
attaques de la presse occídentale et rnórne de critiques il priori réprobatríces,
j'aurais Hé heureux si ces personnages influents des milieux catholiques étalent
venus il. Berlin, si ceux qui avaierit suspecté le caractere carholdque de la con
férence ou qui en avalent ouverternent douté avaient été p résents. Dans ce eas
ils se seraient assurément rendu cornpte qu'Ils étalent dans l'erreur, et de
facori si mamteste qu'Ils auralent dú le reconnaitre publiquement,
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En effet, ce que la conférence de Berlén voulait en premier Heu ét
expressément servi r c'était le dialogue des penseurs catholiques' sur la paix
et précisément sur cette paix dant Ia préservatíon, c'est a dire le rétablísse
rnent total et la consolidation insütutionnelle constitue aujourd'huí le plus
grand intérét de l'humaníté taut eritiere. Il est clair que de tels entretiens sur
d'autres sujets également - sont irnpérieusement nécessaires, si nous ne
voulons pas que le dialogue de I'Eglise avec le monde moderne désigné par
le deuxíerne conelle du Vatkan cornrne táohe prirnordíale, ne reste que paroles
creuses. Enfin, comment les croyants pourraderit ils entamer un dialogue avec
les non-croyants s'Hs n'en étaient pas capables entre eux, dans lcur propre
dorname?

Il est de notoriéte publ'iquc qu'a l'intérieur du catholicisme aussi, H existe
des tensíons et des courants contradiotoires. Il y a des catholiques qui exigent
le désarmement nucléaíre, mais dautres consídérent la possession des arrries
atomiques comme une garantie de paix; certaíns trouvent justifiées les objec
tions de conseince, d'autres les trouvent injustífiées; quelques-uns défendent
la propriété privée relative DUX moyens de productuon par des arguments de
droit natu rel et d'autres en justífaent la prise de possession par les mémcs
arguments. Il y a des conservateurs et des progressistes, des traditionnalistes
et des rétormateurs. Les opinions changent aussí d'apres les situations histo
riques, géographiques ou sociologiques, selon que la majorité de la population
est cornposée ou non de cathohques, qu'elle vit sous un r6g,jme capitaliste ou
socialiste. Les problernes qui se poserit aux catholiques ne sont pas toujours
les mérnes, et les poínts de vue selon lesquels ils jugent ne sont non plus
analogues, ;

Il se pose a I'homme d'aujourd'hui de nombreuses questions auxquelles
le Magiistere ecclésiastíque ne' peut répondre sous le signe de I'infai.lltbíltté.
Done, prendre positiori d'une Iacon queleonque - pour autant que cette prise
de posítion soít sincere. honnéte et díctée par la convictíon - ne peut donner
il personne le droit de díscuter la qualrté de catholique de ceux qui sont
d'opirnion différente ou l'esprit catholique de leur pensée, rien que pour cette
raíson.

Les participants a la conférence de Berlin ont pu Iibrernent et ouvertement
exposer leur opiníon, ce qui étaít bon et convenable. Ce n'est pas sans raíson
qu'Ernest I. Primeau,évéque de Manchester a énoncé au 7 eme Corigres de
l'Union internationale de la presse catholique: "Sí nous étouffons l'éxpression
de l'espr'it createur de l'í ndívidu, nous tinarons par détuire le progres, car
le progres cornmence ordinaircment dans I'esprlt de quelque individu".---
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

OPINIONS SUR LA RÉFORME LITURGIQUE

Comme partout dans le monde, en Horignie aussí, les fideles aussi bien que
le clergé s'intéressent vivement a la réforrne liturgique. Notre revue publie ré
gulierement les points de vue les plus marquants sur ce sujet parvenus il la
rédactíon, etc'est déja la scptieme séríe qui paralt dans ses colonnes,

Un curé de víllage traite du probleme du chant populaire et de la sainte
messe communautaire. En Hongrie les cantíques populaires qui possederit un
passé plusieurs fois séculaire constítuent en méme temps une grande partie
du folklore rnusácal hongroís, Aussi, au cours de la rétorrne liturgique a-t-on
tenu compte de cette grande expansíon de la chanson p opulai re. Le correspon
dant propcse d'adapter les textes des ohansons a celuí de la sainte messe tout
en conservant les ancienries mélodies connues de tous, En méme temrps, il
pense qu'U faudrait continuer a cultiver le ehant grégor1ien.

Deux fideles laiques réc13ment aussi l'introductlÍon de texres hongI1ois uni
fOl'mes et l'un d'eux désirerait que le sermon ne durat pas plus de 10 a 15
minutes. Un troisieme correspondant laique parle également du sermon; a SOID

avis, la confél'ence quasi dissertation dont le sujet pourraH dans un ou deux
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eas consister en I'explicatíon des réglements liturgíques nouvellement introduits,
devraít supplanter le sermon.

Lecuré ardhiprétre d'une petite ville de province nous communique ses
expéríences de facori tres íntéressante, Il corisidere comme tres eíifieace la
célébration de la messe de Iaee, que, par suíte des conditions locales il peut
réaliser dans la chapelle montuaire, a I'occasíon des enterremonts Ordanaire
ment, une grande partie de ceux qui assistent a ces messes sont d'autres
conressions, et cette Iorme de messe fait aussi une grande impression sur eux.
En méme temps, d'apres sen expéríence dansce rnéme domaíne, il propcse
qu'au cours de la messe, le prétre ne baíse I'autel qu'une seule fois, en sígne
de respcet pour les reliques qui y reposent, Dans les autres eas, ci[ pense que
c'est superfluet que les fideles ne le comprennent mérne pas. Notre correspon
dant trouve aussí trop nomoreuses les génuflexíons prescri tes aucours de la
messe, Actuellement, il y en a 14 en tout, ce qui est une coutume caractérístique
de l'époque oaroque. Tant que le pretré disait la messe le dos tourné vers
I'audítoire, c'étaí t eneore acceptable, maís a préserit qu'il est de face, cela
ressernble un peu au [eu de la eaehétte.

Un autre prétre de nos lectaurs seuleve la question des psaurnes frigurant
dans la messe et dans d'autres cérémoníes, D'apres lui, dl y a peu de psaurnes
qui comme le "Miserere" suivent la rnéme idée d'un bout il l'autre. La piupart
d'entre eux s'égarent cá et la en toucharit plusieurs suiets, C'est pourquoí,
dans noscérémoníes, nous pouvous constater qu'á peine un ou deux rnots ou
pensées du psaume interealó y convíennent, le reste du texte est indífférent
ou contraste rnérne avec la oérémonie en questdon. a est d'avis qu'en ce eas
!il serait préférable de ne citer textuellement que les vers opportuns. Il donne
en exemple le psaume m? 127 Iigurarit dans la cérémonie du maríage, qui sert
il la bénédictíon du couple mais dont le texse, a l'exception d'une phrase
subordonnée, s'adresse urnquernent au mari.

DANS LA RUBRIQUE DE LA CRITIQUE György Rónay commente l'étude de
600 pages sur Endre Ady de József Varga, qui víent de parartre. 111 díscute entre
autres les eonstatations de I'auteur qui se rapporterit aux int1luences francaíses
discernables dans la poésie d'Ady. Endre Ady a séjourné longtemps et il
plusieurs repríses a Paris, en partie en qualité de [ournaliste. Il n'est done pas
douteux que les courants spirítuels, de l'époque I'ont influencé. Selon l'avis
de Rónay la suppositíon que Verlaine, Baudelaire ou Himbalud aíent exercé
une inf1uenee décisive sur la poésie d'Ady n'est pas fondée. Par contre, si nous
voulons désigner la place occupée par Endre Ady dans la poésie européenne,
sans tenir compte des ínfluences, il faut le placer prés d'Apolhnaíre, car, ti
certaíns égards, leur earríere rpoétique s'est déroulée parallelement. Ady est
parti des tradűtions hongroises de la fin du síecle, et Apollinaire du symbo
lisme tardíf, mais tous deux se sont élevés bíen au dessus de leurs prédé
cesseurs, pour atteindre fínalement la hauteur d'une nouvelle conceptión du
monde et il est probable qu'ils représentent tous deux le sumrnum de 13 lyre
européenne de leur époque, des annéés 10 de ce sieele.

Dans sa ohronique théátrale, Károly Dororrrby rend cornpte de la représen
tation du drame de Peter Weiss: Jean Paul Marat, au theatre National de Bu
dapest. Il mentionne le vif sueces de la piece du, il son avis, tout d'abord
a l'idée frappante de Weiss qui comme représentation imaginaire situe la
piece dans l'asile d'aliénés de Oharenton, ce qui erée d'emblée une tension
particuliére sur la seene. Mali8 le dhaI1me de la scene mis il part, le texte du
drame s'avere tis:sé de lieux communs et de' philosophie banale.

Dans la rUlbriqué des beaux-arts Iván Dévényi parle du livre de Sir
Herbert Read intitulé: "La peinture 'IDoderne" qui V1ient de paraitre en langue
hongroise, r'i,chement pourvu d'illustrotlions.

Quant a la musique, Lá:szJló Rónay rend compte du premier concert dotl1illé
en Hongrie par Ie célebl'e Idhoeur Montevel,di de Hambourg, dirigé par Jürgen
JÜr,gens. L'illust're chorale a remporté un succes bien mérité dans l'interpré
tation des oeuvres de Bach, Scarlatti et Kodály.
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s Z E R K E S Z T Ő I Ű Z E N E T E K

Agostino Bea bíboros kérésünkre szíves volt megengedni, hogy a folyó
iratunk jelen számának élén olvasható tanulmányát, amelyet eredetileg a Mi
lánóban megjelenő La Rivista del elero Italiano közölt. magyar fordításban
közreadjuk. A nagynevű szerző tudvalevően legfőbb vezetője a zsinattal kap
csolatban megszervezett Keresztény Egység Titkárságának, s irányadó szerepet
vitt annak a zsinati nyilatkozatnak létrehozásában is, amelyet ebben a tanul
mányában tárgyal. A fordítás Doromby Károly rnunkája,

Többeknek. - Folytatásos kisregényünk szerzője Franc;:is Jammes francia
költő és író, 1868-ban született és 1938-ban halt meg. A francia szimbolizmus
kiemelkedő alakja volt. Gyermeki báj és a természet csodáinak mélyen ka
tolikus átélése jellemzi műveit. A Vígilia 1958. évi novemberi számában Tót
falusy István: Egy költő útja Rousseautól Szent Ferencíg címmel írt nagyobb
tanulmányt Francis Jammesról. Magyarul válogatott verseinek gyűjteménye

és néhány kisebb prózai munkája jelent meg.

T. J. Bicske. - A spiritizmus tágabb értelemben mindenféle babonás szel
lemkultuszt jelent. A primitív vallásokban világszerte úgyszólván mindenütt
meg volt. A spiritizmus újkori formája 1847-től terjedt el Észak-Amerikából.
Ez a fajta spiritizmus főleg a halottak kultuszával foglalkozik. Lényege az,
hogy az ún. médiumok, vagyis közvetítők révén az elhunytak lelke megnyilat
kozik az élők számára. Egy évszázad alatt a spiritizmus afféle pótvallássá nőtte

ki magát. Voltak, akik tudományos elméletet igyekeztek keríteni köréje. Sze
rintük minden embernek az egész testét átható, ködszerű ún. asztrál-teste is
van, amely a halál pillanatában elválik az anyagi testtől. A spiritiszták állí
tása szerint a meghalt emberek lelke megnyilatkozhat a médiumon keresztül,
de megjelenhet az említett asztrális formájában is. A spiritiszta jelenségeket
kísérleti tudományos eszközökkel mindmáig nem sikerült igazolni. Annál több
ször derült ki viszont, hogy tudatos csalásról, vagy jóhiszemű hallucinációról
van szó, amely utóbbit a jelenlévők felzaklatott idegállapota is magyarázhat
ja. Az egyház döntése értelmében katolikusok nem vehetnek részt spiritiszta
szeánszon. Ez alól egyes esetekben tettek kivételt, amikor katolikus tudósok
vizsgálták a szóbanforgó jelenségeket, ezek a tudományos vizsgálatok azonban
mind negatív eredménnyel zárultak.

"Utolsó kenet". - Változatlanul időszerű témára hívja fel olvasónk a fi
gyelmet. Bár kétségtelen, hogy az egyházi szóhasználat ma már általában
"betegek szentségét" említi, a rosszhangzású "utolsó kenet" helyett, a hívek
nagy részének tudatában még mindig úgy szerepel ez a szentség, mint amely
bizonyos mértékig a halál előjele. Gyakorló lelkipásztorok gyakran kerülnek
szembe ezzel a problémával. Gyakran fordul elő, hogy a hozzátartozók mint
egy tapintatból nem hívják ki a súlyos beteghez a papot, nehogy az legyen
az érzése, hogy most már lemondtak róla. A valóság ezzel szemben az, hogy
a betegek szentségének szentírási alapját Jakab levelében találjuk meg, amely
szószerint így hangzik: "Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház papjait.
Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó
imádság üdvére lesz a betegnek és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben

van, bocsánatot nyer" (Jak. 5, 14). A modern teológiai vélemény ezzel kap
csolatban az, hogya kifejezés "üdvére lesz a betegnek" nem úgy értendő,
hogy csak a lelkének szolgál örök üdvösségére, hanem az egész, tehát a lélek
ből és testből álló embernek üdvére, ami az adott esetben, minthogy az idé
zett szentírási hely a betegekről beszél, úgy értendő, hogy az illető meggyő-



gyul. Számára ugyanis az üdvöt elsősorban a gyógyulás jelenti. Természetesen
ebből nem következik az, hogy a betegek szentsége valami csodálatos gyógy
szer, amitől a beteg mindenképpen egészséges lesz. Csak azt jelenti, - mint
azt Johann Sailer a Theologisch-praktische Quartalschrift hasábjain kifejti, -.
hogy az egyház ennek a szeritségnek feladásával a beteg gyógyulásáért könyö
rög, azt akarja előmozdítani, amennyiben ez megegyezik Isten akaratával.
"Ha ugyanis nem a gyógyulásról. hanem a halálra történő fölkenésről lenne
szó, - írja szószerint Sailer - akkor érthetetlen lenne, hogy az egyház miért
korlátozza a szentség kiszolgáltatását kizárólag a betegekre és miért nem adja
fel azoknak, akiket bíróság ítél halálra. holott az ő haláluk sokkal biztosab
ban bekövetkezik, (hiszen előre. percre megállapttották) mint a még olyan
súlyos betege." Tény az, hogy az egyház mindig is vallotta, hogya betegek
szentségének meglehet ez a gyógyító hatása. mégis a hívők köztudatában el
terjedt, hogy itt halotti szentségről van szó, A modern hitoktatásnak és lelki
pásztorkodásnak feladata, hogya szeritség eredetét jelentő szentírási szöveg
hangsúlyozásával küzdje le a betegek szentségének fogalmához tapadt rossz
mellékízt és félelmet.

.Scuooii", - Lorenzo Scupoli, a neves aszketikus író, 1530-ban született a
délolaszországi Otrantoban és 1610-ben Nápolyban halt meg. Negyven éves
koráig mint laikus élt, akkor belépett a teatinus szerzetesekhez, Nápolyban.
Heves vérmérsékletének következtében azonban összeütközésbe került a rend
vezetőségével és 1585-ben laikus állapotba helyezték vissza. Életének utolsó
két és fél évrízedét teljes magányban töltötte és ezt az állapotot hősiesen vi
selte. Ebben az időben írta A lelki harc című munkáját. Olvasónk fennakadt
Seupoli írásának egyik szakaszán, amelyben azt fejtegeti, hogya rettegett
csapásokat, amelyektől az emberek leginkább félnek, mint amilyen a hozzá
tartozók elvesztése, háború, ragály, tűzvész stb. mint az erény gyakorlására
szolgáló alkalmakat, meg is szerethetjük. Kétségtelen, hogy a mai fül számára
riasztóan hatnak az efféle szövegezések. Ne felejtsük el azonban. hogy Lorenzo
Seupoli a reneszánsz gyermeke volt és annak a kornak jellegzetes prédiká
ciós stílusa volt ez. A döntő szempont itt a hatásos és éles szembeállítás. Az
ilyen retorikus fordulatokat csak korjelenségnek tekinthetjük. Nyilvánvaló.
hogy ugyanezt a gondolatot, vagyis az Isten akaratába való megnyugvást ma
már másképp fejezzük ki. És igaz, amit olvasónk írt, hogy a szelíd szalézi Szent
Ferenc ezeket a szavakat így nem írta volna le. Viszont az is igaz, hogy ép
pen ez a szalézi Szent Ferenc nagyon kedvelte Lorenzo Seupoli munkájat.
amelyre több ízben is hivatkozik.

Erdeklódó. - Az olasz egyházmegyék átszervezése már régebben megkez
dődött és .gyors ütemben akarják tovább folytatni. Az átszervezés végén a
jelenlegi 322 püspökség rníntegy 100-ra redukálódik (Az 1929. évi lateráni
egyezményben !u püspökséget irányoztak elő.) 1929 óta 400-['ól csökkent a mai
322-re a püspökségek száma a tényleges helyzet azonban még kedvezőbb, mínt
hogy püspöki joghatósági terület már csak 277 van. A Szeritszék ma azon fára
dozik, .hogy az egyházmegyék határát lehetőleg a tartományok határaival
egyeztesse. Északolaszországban ez a folyamat már lejátszódott. De az ún.
kispüspökségek száma még mindig elég tekintélyes Olaszországban. 34 püs
pökség van, ahol a hívők száma 30.000.onél kevesebb, 71 ahol 50.OOO-nél keve
sebb és 147 ahol 100.000-nél kevesebb.
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