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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

259



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
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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)
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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
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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

278



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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