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Medvigy Mihály

TANÍTÁSOK ÉS PROBLÉMÁK ASZŰLETÉS·

SZABÁLYOZÁS KATOLIKUS ERKÖLCSTANÁBAN

Köztudomású, hogya II. Vatikáni ZSIÍiI1:a:t csak általánosságban ha
tározhatott a családtervezés és a születésszaoályozás kérdéseiről, 1964-<ben,
amikor a zsinat harmadik ülésszaka megkezdte az egyház és a modern
világ viszonyáról tervbe vett határozat tárgyalását, VI. Pál pápa a zsi
nattól független külön bizottságnak tartotta fenn a vitát az egyes szü
Ietésszahályozó eljárások megengedhető voltáról, és pápai megnyilatko
zást ígért e tárgyban. A pápa intézkedését megelégedéssel fogadta az
egyházi közvélemény a zsinaton is, ,a zsinaton kívül is. Valóban fontos
volt, hogy a nyilvános víta Jzgalmaítól mentes légkörben alakulhasson
ki a végleges álláspont, az egyház válasza a mai emberiség egydk égető

kérdésére, A bizottság az egészségügy, a lélektan, a társadalomtudomé
nyok, a bölcselet és a keresztény erkölcstudomány szakembereiből tevő

dött össze. Voltaképpen már hónapok óta megvolt, és most szorgalmasan
tovább folytatta munkáját, Az 1965 januárjára jelzett pápai "Motu PDO
prio" azonban míndmáíg nem jelent meg, noha a szakbtzottságot idő

közben kíbövítették, sőt a pápa 1966 márciusában bíborosokból és püs
pökőkiből álló tanácsot szervezett a munkálatok továbbfolytatására.

Meglehetősen általános vélemény, hogy a hivatalos megnyilatkozés
ham, amennyíben sor kerül reá, aligha lesz olyasmi, ami korunk dcatolí
kus erkölcstudományi szskdrodalmában eddigelé meg nem található.
Élénken érdekelheti tehát nemcsak a katolíkus ihíveket,el.sósorban a há
zasfeleket és a családalapításra készülő 'ifjúságot, hogy mit tekinthetünk
márís katolikus álláspontnak a szűletésszabályozás dolgában, és melyek
azok a kérdések, amelyekkel kapcsolatban további kutató munkának
látják még seükségét azegyház részéről, "Katolikus állásponton" itt nem
hivatalos egyházi tanítást értünk, hanem olyan nézeteket, amelyeket az
egyházá tudományosság mértékadó művelői képviselnek. E tételeknek
tehát legalábbds komoly valószínűségűlevan, és kétség esetéri bízvást iga
zodhat hozzájuk akár a gyóntatók, akár a hívek lelkiismerete.

A családtervezés mínt erkölcsi kötelesség

A katolikus moralísták megállapítasainak jóresze korántsem isme
retesaz átlaghíV'ő előtt. Nem csodálkozhatunk rajta, hiszen a házastársak
életének erkölcsi kérdéseit nem a kis katekizmusban tanítják, hanem
a főiskolák tanszékein vagy kézi'kÖllyvekbenés szakfolyóiratokban fej
tegetik. Akárhányszor még templomi szentbeszédben sem ajánlatos szó
lani róluk,

Ilyen erkölcstudományi megállapítás, hogy a házastársak lelkiisme
rétben kötelesek jólsikerültés jólnevelt emberi személyekkel benépesí
teni azt az életteret, amelyet a gondvíselés családjuk számára megsza
bott. Ez nemcsak az egész emberiség 'Vagy egy~egy nemzet közjavának
követelménye, hanem a Teremtő kifejezett akarata is (Máz. I. 1,28): "So
kasodjatok, és töltsétek ibe a földet,és hajtsátok uralmatok alá!". Hogy
a benépesítendő élettér mekkora, azt nem egyszerűen a Iakásterűlet négy
zetmétereínek száma mutatja, Függ elsősorban az eugerríkaí javalfatok
tól, vagyis a leendő gyermekek várható testí-lelki egészségétöl: függ a
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szülők életkorától, vagyis a gyermeknevelésre előreláthatólag rendelke
zésre álló 'időtől; függ továbbá a leendő anya ezervezeti alkatától és egész
sé~ állapotától; de talán nem is utolsó sorban függ a házastársak munka
bírásától, kereseti és elfoglaltsága. körülményeitől, sőt még a társadalom
emberszükségletétől is. A házasságra lépő fiataloknak tehát családterve
zéssei kell a családalapítást összekapcsolniuk. A terv persze nem feltét
lenül lesz végleges, mert "menetköZIben" jelentőset módosulhat, amint az
életkörülmények váratlanul megváltoznak.

Tény, hogy az összes házasságok 10-20%-a a felek szándéka elle
nére terméketlen marad. Ebből látszik, hogy a termékeny családokban
legalább 2-3 gyermeknek kell nevelkednie. Ellenkező esetben a szociálís
igazságosság ellen is vétkezhetnek a szülök, mert ha nem gondoskodnak
megfelelő számú utódról, akkor oda juttatják a társadalmat, hogy szám
ban egyre apadó dolgozóréteg vállára fog nehezedni az egyre nagyobb
létszámú idősebb korosztályok eltartásának terhe. De vétkezhetnek a
nevelés kötelessége, vagyis gyermekeik lelki java ellen is, mert nem ad
ják meg nekik azt, armi azegyérű ooldogség szempontjából minden ké
nyelemnél. sőt mínden magasabb iskolázásnál előbbre való. Ez tudni
illik csak a testvérek népesebb közösségeben fejlődik ki kellőképp: a
mások életjogához való áldozatos alkalmazkodás készsége és az egészséges
társasélet egyéb né1külözhetetc1en erényei. Négy-gyermekes család már
biztosítaní tudj a ezt a nevelő környezetet, mesterséges nevelőközösségek

viszont nem pótolhatják. Családonként négy gyermek jelenleg világvi
szonylatban is teljesen elegendő volna, hogy fenntartsa az 'emberiség
mérsékelt ütemű szaporodását, amely a műszaki haladásnak is hajtóru
gója, Ezt ajánlja tehát jelenleg a katolikus házassági tanácsadás irodal
ma. Később elkövetkezhet ugyaníeaz az idő, amikor már nem vállalhat
ennyi gyermeket az emberi nem, mert a megélhetéshez szükséges javak
termeléset nem fokozhatja tovább. Egyéni adottságok persze rnáris in
dokelhatnak másfélecsaládtervet, sőt - XII. Pius pápa nézete szerint
- kötelezővé is tehetik. Hitvese jogáoo gázol, aki annyi gyermek világra
hozatalát követeli tőle, amennyit egészségének vagy emberhez méltó
kultúrált életének sérelme nélkül megszülnd vagy gondozni nem lesz ké
pes. Már meglévő gyermekeinek jogait sértheti, aki szüntelenül újabb
testvéreket állítva melléjük veszélveztetí kellő nevelésüket.

így a születésszabályozás, mint a felelősségtudattal alkotott család
terv valóra váltásának szükségee eszköze, nem egy esetben a szülők er
kölest kötelessége is. Ebből a célból iazonban csak olyan módszerhez fo
Iyarnodhatnak, amely erkölcsi szempontból is elfogadható.

Módszerek megítélése

A Központi Statísztíkai Hivatal 1958-ban adatokat gyűjtött Magyar
országon a családtervezés kérdéseiről, Hazánk minden társadalmi réte
géből 6732 nőtől kértek választ, tizenöttől nyegyvenkilenoéves korig.
Kitűnt, hogy a nők 63%-a már a házasságkötéskor megtervezi gyermekei
számát, és 76% szabályozza is valamilyen módcn, például terhesség-meg
szakítással vagy védekezéssel a fogamzás ellen. A terhesség megszakítá
sát a keresztény erkölcs! felfogás nem tekinti a ezületésszabályozás meg
engedhető eszközének, mert ártatlan emberélet kíoltását látja benne.
A fogamzásgátlás azonban már Inem kivétel nélkül minden esetben er
kölestelen. Neves moralisták tanítják, hogya nő, ak! erőszak áldozatául
esik, bármely előzetes vagy utólagos fogamzásgátló (kontraceptiv) mód-

434



szerrel elejét veheti a jogtalanság következményének. A magzati életet
megszakító vagy a megtermékenyült pete távozását előidéző (abortív)
eljárásokat azonban ilyen esetben is tiltják. Meg kell [egyeznünk, hogy
hasonló jogtalanság saját férje irészéről is fenyegetheti az asszonyt, ha
az például ittasan közelit hozzá, vagy ha a teherbeesés az asszony életét,
illetve egészségér súlyos veszélybe döntené. E látszólag szabadszellemű

elv alkalmazása azonban, sajnos, mit sem könnyít a házasélet probléma
ján, sőt inkább csak súlyosbítja. Ilyenkor ugyanis nem 'egyedül a fogam
zás hiúsul meg, hanem veszendőbe megy a házastársak szerétetteljes
lelki egysége is. Az asszony nem érthet egyet férjével; lelke mélyén el
kell ítélnie a tettet még akkor is, ha a jogtalanságot magát súlyos okból
tűnni kénytelen.

Egészségünk megóvása vagy visszaszerzése érdekében feláldozhat
juk testünk épséget, ha gyógykezelésre vagy megelőzésre egyéb járható
út nem kínálkozik. Szabad tehát eltávolítanunk a méhet, vagy szabad
a petefészket kiirtanunk akár a vrosszindulatú daganatok elleni küzde
lern során, akár - némelyek szermt - az életveszéllyel járó és amúgy
is kihordhatátlan terhességek megelőzésére. Szabad a nőnek peteérést
gátló (anovuláns) készítményeket szednie gyógykezelés eimén, hogy pél
dául havi ciklusának szabálytalanságai rendbejöjjenek. Ezt a katolfkus
moralisták csaknem egyhangúan tanítják. Legtöbbjük szerint szabad ter
mészetes kíméleti ddőt biztosítanunk a szülés után, nehogy az új terhes
ség túlhamar kövesse nyomon az előzöt az anya egészségének ártalmára.
Természetű népeknél hormontermeléesel önműködően gondoskodik a szer
vezet a peteérés hátráltatásáról. akár másfél éven át is a szoptatás folya
mán. Haladottabb társadalmi viszonyok közt ez a természetes szabályo
zás, sajnos, megszűnik, de mesterségesen pótolhatjuk a megfelelő hor
monkészítmények adagolásával. Ésszerű okokból, akár egy nagyobb uta
zás miatt is, szabad ugyanígy késleltetnünk a havi vérzés bekövetkeztét.
A rnesterséges terméketlenség felsorol t eseteiben nem vétkezik az asz
szony, ha a házastársi nemi életet nemcsak akarata ellenére túri, hanem
ha egész lelkével igenli lis. A nemiség kiélésénekdstenrendelte kerete a
házasság, és terméketlen házastársak számára is az. Hiszen a nemi élet
nem egyedül a termékenység miatt van, hanem a házasság egészét szol
gálja, Hivatott arra is, hogy ébrentartsa a házastársak egymásrautaltsá
gának tudatát, és megteremtse családi együttélésük bizalommal és gyen
géd ezeretettol teljes légkörét; Olyankor is értelme van tehát, amikor a
házastársak valamelyike már nem termékeny többé, vagy nincs éppen
termékeny állapotban.

A ezervezet a nők negyvenötéves kom .táján megszüntetd az ivar
sejtek termelését, Am a termékenység azelőtt sem szakadatlan, sőt meg
állapítható ritmusa van. Kiusaku Ogino japáni és Hermann Knaus osztrák
nőgyógyász csaknem egyidejűleg, 1930 táján közzetett felfedezései szerint
a nő - rendes ik'örülmény;ek kőzőtt - havonta csak egy ízben, a pete
éréstől számított 8-18 órán át termékeny, Ezen a "ciiklusos" szabálysze
rüségen alapszik azidőszaikos megtartóztatással történő születésszabá
lyozás (ritmus-módszer), amely nem üt:k:öztk erkölcsi tilalomba, ha a
felelős családtervezés szolgálatában áll, és nem önző kényelemszeretet a
célja. Nálunk, sajnos, koránt sincs úgy elterjedve, mint a keresztény er
kölcsi szempontból kifogásolható egyéb módszerek, Az említett 1958-as
magyar anyaggyűjtés ezerint azok a nők, akik nem terhesség-megszakí
tással, hanem csakis a fogamzás elkerülésével védekeztek a teherbejutás
ellen, mindössze 7%-<ban választották az időszakos megtartóztatás mód-
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szerét. A világ egyéb országaiben más az arány. Az Amerúkai Egyesült
Államokhan - Freedman, Whelpton és Campbell 1959. évi "mintavétele"
ezerint - a katolikus nők 28%-acsakis a természetes ri tmus-módszerrel
szabályozza gyermekei számát, 31% kombinéíja a ritmus-rnódszert mes
térséges (gyógyszeres vagy óvszeres) eljárásokkal, 410/ 0 viszont egyálta
lán nem szabályozza a születéseket,

Nálunk a anódszemek színte csak az az egyetlen formája használa
tos, amelyet J. B. Smulders hollandi orvostudós dolgozott Iki (t 1939).
Szeránta a nőnek "dklusnaptárt" kell vezetnie vérzesei kezdőnapjának

feljegyzésével legalább egy éven át, de lehetőleg már nagyleánykorától
Icgva. A cikluetudományban képzett orvos az így gyűjtött adatokból
megállapítja a nő átlagos egyénioíklushossaát, a rendes ciklushossz-inga
dozásokat és a ciklus megzavarhatóságának mértékét. Ezek alapján meg
adja azt az egyéni szabályt, amely ezerint maguk a házastársak számít
hatják kia cíklusonkínt szükséges megtartóztatás napjait mindaddig,
mig ciklus-zavar keltésére alkalmas esemény nem történik. Akkor újra
tanácsot kell kémliiÜ:k. Egy német oég logarléchez hasonló számítóeszközl
hoz forgalomba, amelyről a ciklusadatok beállítása után könnyűszerrel le
lehet olvasni hónapról hónapra a megtartóztatás időszakainak kezdő és
végnapját Smulders szabálya szerint, A sz,élJbálytegyáltalán nem lehet
alkalmazni normálístól eltérö - például 14 és 31 nap között ingadozó 
ciklusok esetén, egyéíbként azonhan szakorvos irányítása mellett jól be
válik. L. J. Lat.z chiohagói orvosprofesszor és munkatársa, E. Reiner már
1937-ben hadalmasarámyú tapasztalatról számoltak be egy amerikai orvosi
folyóiratban. Levelező módszerrel huszonötezernél több asszonyt irányí
tottak, és s~kerteIenségről osak 59 esetben kaptak panaszt, ám mint utóbb
kiderült, az esetek túlnyomórészéért ekkor sem a módszert kellett okolni.

A ritmus-módszer tökéletesítése

Ne feledjük azonban, -hogy a leghlbátlanabb számítások és a leggon
dosaob szakorvosi tanácsadás -esetén sem nyugszik a ritrnus-módszer ca
termékenység közvetlen megfigyelésén, hanem csupán a természet ma
ismert törvényeiből, a modernoi'klustudomány eredményeiből vont kö
vetkeztetéseken. Innét ered több-kevesebb kockázata. E kookázat tudata
gyengeidegzetű házastársaknál. főleg fiatal asszonyoknál oly szorongá
sokra vezethet, hogy nem képes kibontakozni bennük a családi együtt
élésben nélkülözhetetlen szerető, boldog lelkület. Holott az igazság az,
hogy a keresztény erkölcs alapján kifogásolható rnódszereknek is meg
van a maguk kockázata. A gyakorlait tarnisága szerínt semmilyen gumi
óvszer sem telj esen biztos. Am ha a félelemérzés nem is' jelentkeZlik vagy
ha a szorongás felenged, még mindig adódhatnak egyéb lelki nehézségek
a Smulders-szabály alkalmazása rníatt. Változékony-időtartamú ciklu
soknál oly sok biztonsági napot kell beiktatni, hogya nemi élet lehető

sége számos házaspárnál havonkint mdndössze néhány napra korlátozó
dik. Így könnyen odavész a ,hiitvesi szerelern, és a ritka alkalmak kihasz
nálásának szüksége lép helyébe. A hosszas "tilalmi időszakok" folyamán
nyomott és feszült lesz az 'együttélés légköre. A házastársak nem tesznek
már semmi rosszat a gyermekáldás ellen, de annál többet vétenek a köl
csönös szerétet kárára. Ha pedig jólnevelten és nagy önuralommal el is
kerülik egymás sértegetését, akkor sem tud a teljes hitvesi szerelern for
rásából táplálkozni együttérzésük és szeretetűk, Lássunk azonban tisz
tán! Az időszakos megtartóztatás mint születésszabályozó módszer egyál-
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talán nem a velejáró bizonytalansági mozzanat míatt van erkölcsileg
megengedve. Kifogástalan akkor is, ha a házastársak Smulders számítá
sain túlmenve igénybeveszik a legújabb felfedezéseket. hogy megtudhas
sák a peteérés pontos idejét, és így a nő termékeny vagy tennéketlen
állapotát.

A második világháború után értesültűnk Raoul Palmer francia nő

gyógyász kutatásainak eredményéről, amelyet 1940-lben ismertetett. Meg
állapította, hogy összefüggés van a nők termékenysége és alaphőmérsék

le tük a'la:kulása közott. Külföldön már árusítanak is külőnleges, nyújtott
skálájú "női hőmérőt" az adatok kényelmetsebb leolvasására, ám a közön
séges lázmérő is jól megfelel. A rendszeres hőmérsékleti adatgyűjtés

nemcsak a Smulders-módszer biztonságát fokozza, hanem azt is Iehetővé

teszi, hogy kevesebb tartózkodási nappal beérhessük, Hátránya, hogy
hőemelkedéssel kapcsolatos megbetegedések idején hasznavehetetlen, s
egyébként is átlagon felüli értelmességet és gondosságot kíván. Nemcsak
ct cíklusnaptárt kell ugyanis tovább folytatni, hanem napról-napra kö
nyörtelenül táblázatot kell vezetni az ébredés utáni hőmérsékletmérés

eredményéről. E módszer világszerte sok katolikus házaspárnak adta meg
a tiszta lelkiismeret nyugalmát. A gyakorlatban sokkal kevésbé bonyo
lult, mint amilyennek eleve látszik. Míndenesetre könyvből kell megta
nulni és orvosi irányítással elkezdeni."

A naptárvezetéssel járó irka-firkától különben az ún. "tablettás" szü
letésszabályozó rnódszer sem mentes, amely mesterséges hormonkészít
mérryckot állít be a születésszabálvozás szolgálatába. Világszerte legalább
tizenötféle készítmény van forgalomban. Tartósjellegű szedésük akadá
lyozza a peteérést. tehát terméketlen állapotot iidéz elő. Ez nem éppen
fogamzásgátlás, hanem inkább csak időleges meddővé-tétel (sterilizálás).
Utóbbi mozzanat miatt foglalnak állást ellene zömükben a katolíkus mo
ralisták, Utalnak arra, hogy szervezetünk valamely fontos képességét csak
a ezervezet egészének jólétéért szabad feláldoznunk. Családja érdekében
a látásától vagy hallásától sem foszthatná meg magát bűn nélkül az em
ber. Mellesleg megjegyezv·e,a terméketlenítő hormontebletták szedése
gyakran jár kellemetlen mellékhatásokkal. sőt huzamos alkalmazásuk
egyáltalán nem veszélytelen, mert halálos kimenetelű embóliát okozhat.
Inkább azokat a felfedezéseket kell tehát örömmel üdvözölnünk. ame
lyek az időszakos megtartóztatás módszerének további egyszerűsítésé t
teszik lehetövé.

1959 óta ismeretesek az amerikai nőgyógyászok közleményeí arról az
összefüggésről. amely a méhnyak nyálkajának szőlőcukor-tartalma és a
termékenység közőtt fennáll. Külföldön már nem is egyféle külőnleges

reagens-papírost gyártanak és árueítanak, amelynek színét a peteérést
követő napon a nyálkában jelentkező szőlőcukor hirtelen és erősen el
változtatja. így laboratóriumi felszerelés nélkül, házilag lehet elvégezni
anaponkinti cukorvizsgálatot. Nálunk ilyen cikket még nem árusítanak
a gyógyszertárak. Cukorbeteg nőknél különben nem válik be a szőlő

cukor-próba. E. F. Kee.fe 1962 végén újabb módszert ismertetett, amely
ezerint a kellőképp kioktatott nők bizonyos jelenségekből maguk meg
állapíthatják peteérésük időpontját. A vizsgálathoz házilag használható
tükrös műszert rnáris árusítanak Amerikában. Igen valószínű, hogy ha
marosan még további módszerek birtokáIba juttat bennünket a tudomány.

• I'sme.rteti Surúnyi Imre - Tóth Aladár: Gy'ermekáldás a maí katoükus házasságban.
Vigilia 24. évf. 398--4ű5 (l95(J. július).
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Külföldi és hazai kutatók közlései szerint például van valamelyes össze
függés a peteérés időpontja és a testben mérhető elektromos rnikrofcszült
ségek között. Vizsgáin! ezt még csak klinikai körűlmények között lehet,
mert elektronikus mérőműszer szükséges hozzá.

Új próbálkozások az erkölcstanban

Az orvos-biológiai kutatások állásától függetlenül a keresztény er
kölestudomány művelői is ezeretnének a házastársak segítségére jönni.
Tüzetesen vizsgálják a természetellenesként számontartott születésszabá
lyozó módszerek erkölcsi tilalmának eszmei há1Jterét és azt a kérdést, hogy
lehetne-e valamit enyhíteru az egyház idevágó tanításának eddigi szigo
rúságán. Tudnivaló, hogy sem a fogamzásgátló, sem a terméketlenítő szü
letésezabályozás megengedhetetlen voltát nem dogma mondja ki a kato
likus egyházban, Nincs is még róla végérvényes döntés. Az egyház tanit ja
ugyan, és Krísztus-adta jogára hivatkozva kívánja a hívektől rtanitó sza
vának elfogadását, hátvédként azonban nem áll ott a tanítás mőgött sem
az egyetemes zsinati, sem a pápai tévedhetetlenség, vagyis az a külön
isteni adomány, amelyet a tanító egyház számára az evangélium meg
ígér, és végérvényes döntések esetéri a katolíkus hit biztosra vesz. Viszont
nem is merő egyházi törvényről van szó. Nem puszta tilalmi jogszabály
ról, amely,e~ - a Dégi szigorú "szentségi bőjt" módjára - egyetlen toll
vonással eltörölhetne Róma, hocv könnyítsen a lelkiismeretek terhén.
Bizonyos születésszabályozó módszerek erkölcstelen volta kézikönyveink
szerint ésszel belátható igazság, úgynevezett természetes erkölcsi törvény.
Tdszteletbentar-tása nélkül nem lehetséges természetfölötti erkölcs sem,
vagyis a kegyelmi állapot megőrzése és a szentségek méltó vétele. Az egy
ház ennélfogva köteles tanítani és tisztán megóvni a természetes erköl
csöt is. A Krísztus-rendelte pásztoroknak ezen az úton kell vezetniük
Isten népét, mint Szent Pál apostol tanítja (Filipp. 4,8): "T,estvéDeim, arra
irányuljanak gondolataitok, ami tisztességes, ami igazságos, ami ártatlan,
ami kedves, ami dicséretre méltó, ami erényes és magasztos!"

Ezt a természetes erkölcsöt az emberi ész maga ismeri fel, szem előtt

tartva az ember és a dolgok igaz mivoltát,l:étfontosság'Ú összefüggéseit
és természetadta crendeltetését, vagvis mindazt, ami által megnyilvánul
a természet Alkotójának szándéka. E fontoo létviszonyok ismeretét az em
ber nem készen hozza magával a világra, hanem szorgos munkával kell
haladnia felismerésről felismerésre. Elgondolható tehát, hogy csak év
századok rnúltán jövünk rá egy cselekvésmód erkölcstelen voltára, ame
lyet őseink valaha megengedhetőnek tartottak (például kínzással bírni
vallomástételre a gyanúsítottakat, vagy emberi jogaikban rövidíteni meg
más nézetekjóhiszeműkövetőit). Idővel maguk a viszonyok változhatnak
meg, ami színtén messzemenő erkölcsi következményekkel jár. A közép
kori állapotokihoz képest [elentősen változott a pénz természete és sze
repe a gazdasági életben. Ezért a kamatra történő pénzkölcsönzés ma már
megengedhető, holott a középkor erkölcsi gondolkodóí - ,az akkori vi
szonyok mélyreható elemzése alapján - erkölcstelennek találták. Fel
vetődik teháta kérdés, hogya viszonyok változása vagy jobb megisme
résle indokol-e korunkban az eddigitől részben eltérő, !kevéslbé szígorú
új házassági erkölcsöt.

Számos katolíkus moralista örülne, ha igennel felelhetne a kérdésre.
Szempontjaik azonban egyelőre csak tapogatózó jellegűek. Nem a lelki
ismeretek irányítására valók, hanem szakmai megvitatásra, mint ezt az
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új irány egyik jelentős képviselője, J. M. Reuss mainzi segédpüspök
maga hangoztatja. Bizonyítékokat keresnek ahhoz a feltevéshez. hogy az
eddigelé természetellenesnek tekintett módok valamelyikével bűn nélkül
megakadályozható a fogamzás, vagy legalábbis hormontablettakkal bűn

nélkül kikapcsolható az asszony termékenysége, ha a házaspár egyéb
ként eleget tesz annak, amit Isten a felelősségteljes családterv megvaló
sitása terén elvár tőle.

Az ÚJ megoldás keresői több irányból indulnak el céljuk f~lé. Isn;é:
tel ten felhangzik például a sürgetés, hogy ne csak a n,őt1enlSlegben elo
papi szakemberek foglalkozzanak a kérdéssel, hanemelsősoriban világli
hittudósok. Olyan fédiak és nők, akik egyúttal maguk is házasságban
élnek, és igy közvetlen tapasztalásból ismerik nemcsak a házastá~~ nemi
élet problémáit, hanem lélektanát és ezerepét is az emberi ,egyémseg ala
kulásában. Több oldalról sürgetik, hogy lát tkellene dolgozni a házasság
céljainak elméletét. A hagyományos felfogás ezerint a házasság elsődleges

célja a gyermekáldás, és csak rnásodlagosan, az előbbi alá rendelt célként
jön szóba rníndaz, arriét azegyüttélés a házastársak személyisége számára
jelent, Külőnböztessünk - hangoztatják az új irányiban haladó mora
listák - a házasság intézményének célja és a házastársi egyesülés egy~egy

esetének természetadta rendeltetése kőzőtt! Az előbbl oél valóban az
okosság-vezérelte fajfenntartás, az utóbbi viszont a szerétet lés a lelki
egymésrahangoltság fenntartása mind a személyd tökéletesedés érdeké
ben, mind a családi együttélés javára. Ha az egyesülés' akadálytalan, és
h,a a nő idegállapotát megnyugtató és áthangoló nedvfelszívódás bizto
sítva van, az utóbbi célt elérhetjük a tertnékenység kikapcsolása (hor
montabletták) vagy akár megfelelő fogamzásgátlás (például hesperidin
készitmények szedése) esetén is.

További kívánalom a nemiség átértékelese pozdtív irányban. A nyu
gati keresztény gondolkodásban - Tertullianus (t 220 táján) és Szent
Agoston (t 430) óta - míndmáiz sokaknál érezteti hatását az a nem ép
pen szent hagyomány, hanem sokkalta inkább kívülről kapott, manicheus
világnézeti örökség, amely fl nemi életet emberhez méltatlannak, leala
csonvítónak tekinti. Magában véve erkölcstelen dolognak tartja, vagy
legalábbis a bűnbeesés következtében megromlott emberi természet velé
[áróiának, amelyet csak az életadás szempontja szentesíthet, Ha tehát
valaki "enged" az érzékiség csábításának, mintegy büntetésképpen vál
lalnia kell a gyermekáldás terhét vagy kockázatát is, különben !bűnt

követ el. Ámde ez semmiképnon sem lehet a Teremtő gondolata. Ö már
él romlatlan ősállapothan férfiúvá és nővé teremtette az embert, mintegy
a szentháromságí személyek termékeny ,e.í!YlTIásba-válásának ,,[képére és
hasonlatosságára", és a teremtő munka folytatásaként. nem pedig bün
tetésként tűzte elébe a sokasedásnak és a föld meghódításának célját. A
Biblia mélyértelmű teremtésleírásából kiindulva r!hangoztatják továbbá,
hogya nő a férfival egyenlő értékű ernber. Alkotó munkára képes a kul
túra bármely ágában, társadalmi küldetése tehát nem merül ki az ott
honi teendők elvégzésében és gyermekek világra-hozadalában. Szüksé
gesnek tartják végül a "természetes erkölcsi törvény" eddigi Iozalménak
tüzetesebb megvizsgálasát. Nem szabad összetévesztenünk az állati élet
folvarnatok (oéldául a megtermékenvítés) törvényszerű lefolyását a ter
mészetes erkölcsi tőrvénv követelményeivel. Hiszen az ember nemcsak
arra van hivatva, hogy alávesse mazát a természet adottságainak, hanem
sokkal inkább PZ a hivatása. hogy uralkodjék a természeten, és átalakítsa
emberhez méltó értékes célok szolgálatában. Rámutatnak arra, hogy a
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régiekerkölcsi véleményét téves élettani nézeteik is befolyásolták. Nem
tudták még, hogy az újemberi élet keletkezéséhez egy-egy azonos értékű

apai és anyai ivarsejt találkozására van szükség, A fajfenntartás hordo
zójának egyoldalúan a férfit tekintve úgy vélték. hogy ivari termékében
már benne van a parányi emberke, és csupán kifejlődik az anyai test
ben. E szemlelet szeránt a fogamzás meghiúsítása voltaképpen emberölést
jelentett.

Az új erkölcstani próbálkozás 'egyes szószólói új értelmezést keres
nek a női termékenység hormontablettás kákapcsoláea számára is. Azt
[avasolják, hogy ne a terméketlenítés modellje szerint bíráljuk el, hanem
tekintsük a termékenység tartalékolásának, készenlétben tartásának egy
újabb terhesség vállalására kedvezőbb körűlmények esetén. Míndehhez
járul karunk exisztencialista fdlozófiájának tanítása, amely ezerint az
ernber szernélyíségébe saját léthelyzete is belétartozík. így nincs értelme
különbséget tenni a szülő és a család életének megmentése között,

A Jelsorolt - és több-kevesebb joggallatbavetett - szempontokkal
kettős kérdésfőltevést kívánnaik előloészíterrl: 1. Míért ne adnának jogot
a házastársaknak a szerelem személyi céljai a fogamzás meggátlásával
vagy legalább a termékenység kikapcsolásával folytatott együttélésre,
ha a családterv beesületes valóraváltása által egyébként eleget tesznek
szerelniük társadadmí rendeltetésének? 2. Ha a nő egyéni életjogának,
szer-vezete 'egészségének védelmében szabad megszüntetní a termékeny
séget anélkül, hogy a nemi élettel fel kellene hagynunk, miért ne volna
szabad kikapcsolnunk a termékenységet a közösség élet.1ogának, az egész
séges, ideges feszültségektől és a mun'Kaibírás túlterhelésétől mentes csa
ládi együttélésnek érdekében is? Sokan várják oe kérdésekre a tanító
egyház igenlő feleletét. Vajon megkapják-e?

A tanfejlődés Iehetőségei

Aki a katolíkus gondolkodásban és hittanításban nem jártas, el sem
tudja iképzelni, míre való itt mínden további megfontolás. Miért nem
magától értetődik az egyház helyeslő válasza? Tudnivaló azonban, hogy
az egyházi tanító tekintély nem tekinti hivatásának, hogy a szakemberek
vítáit eldöntse, és egyáltalán mem az a feladata, hogy a mindenkori köz
vélemény óhajaihoz igazodjék. Azevangéliumot kell őriznie és hirdetnie,
értvarajta nemcsak ami "írva vagyon",hanem mindazt a szent tarutást
is, amit az előző keresztény nemzedékektől hitletéteményként örökbe
kaptunk. A Biblia súlyos bűnnek minősíti Onán eljárását, aki a fogam
zás megakadályozásával meghiúsította házasságának termékenységét (Máz.
I. 38, 8-10). Igaz ugyan, hogy Onán vétke inkább az istenrendelte csa
ládterv lehetetlenné tételle volt, nem pedig puszta fogamzásgátlás, a hívő

keresztény köztudat mégis míndenkor ehhez a bibliai helylhez kapcsolta
hozzá mindennemű házassági fogamzásgátlás elítélését, Az effajta ha
gyornányőrzés nem példátlan. A Tízparancsolat VI. pontj ához, amely az
eredetiben nem több a házasságtörés tílalmánál, ugyanígy 'kapcsolódott
hozzá a szabadszerelmet elítélő tanítás, amely a keresztény hitletétemény
nek kétségtelen tartozéka. A hacvományőrzés felelősségtudatából érthető

tehát, hogy Xl. Pius pápa igen ünnepélves hangon kárhoztatta a házas
sági fogamzásgátlást a Casti connubii (Tiszta házasélet) kezdetű kőrle

vélben, 1930..ban - bár nem a tévedhetetlenség igényével. Csakúgy nem,
mínt utódának, XII. Piusnak szűkebb körben elhangzott, de a nagy nyil
vánosság számára közreadott nem egy szóbeli megnyilatkozása.
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Ne feledjük, hogya pápa nemcsak a hívek legfőbb pásztora, aki
szíves-örömest könnyítene a keresztény 'lelkiismeret terhein. hanem egy
úttal a hitletétemény felelős őrzője is, és nem nyugtathatja meg gyer
mekeit a hit sérelme árán. Ennek tudatában kell várnunk a születéssza
bályozás ügyében szervezett római tanács javaslatait, és nyomukhan a
megígért pápai megnyilatkozást. Ha a hagyomány adatainak elem:?iése
felderftené, hogy az elalkudhatatlan keresztény igazság nem több, mint
a.házaséletnek köteles alkalmazkodása a természetes erkölcs ésszel meg
ismerhető kőveteléseihez, akkor nem volna akadálya, hogy az új szernlé
let szempontjai messzemenően érvényesüljenek, Bekövetkeznék a koper
nikuszí fordulat a keresztény házaséleterkölcstanában, Kiderülhet azon
ban, hogy a házassági fogamzásgátlás elítélése a keresztény erkölcsi ha
gyomány törzsanyagához tartozik, és nem pusztán a hithez tapadó hiede
lern, mint Kopernikusz ddejében hitihez tapadó korhiedelem volt, hogy
földünk áll a világegyetem középpontjában. Ez esetben valószínűségüket

vesztenék az új erkölcstani törekvés szemporrtjai, és csak a hagyományos
utakat járva oldhatnők meg a házasélet és a születésszabályozás lelkiis
mereti problémáit. Fokozottan előtérhe kerülnének a ritmus-módszer tö
kéletesítésére és egyszerűbbé tételére irányuló szakmai kutatások, '4'lla
rnint azok a társadalmi feltételek is, amelyek könnyebbé teszdk a bűntelen

családi életet (lakásterrnelés, munkaidő és béralakulás sth). Ismerve
azonban a Szeritszék segítő szándékát, mindenesetre valószínűnek keH
tartanunk, hogya tanító egyház hivatalosan is magáévá tesz néhány olyan
tételt, amely eddig a ~atoIrkus moralisták magánvéleményeként szere
pelt, Katolikus "néz,etJből" egyházi tanítás rangjára emelkedhet a család
tervezés mint a házastársak erkölcsi kötelessége, a műtétes vagy gyógy
szeres terméketlenítés életveszélyes terhességek megelőzésére, és az idő

leges terméketlenség előidézése hormon-adagolással ciklusszabályozás cél
jából vagy szülés után kíméleti idő biztosítására. így a hagyományos ke
resztény álláspont tiszteletben tartásával is érvényesülne az új szemlelet
legértékesebb, központi gondolata: az emberi értelem uralma a termé
szet 'nyers adottságai fölött. -
BARATAIM,

mily harsányan hivalkodnék véletek,
e tiszta percben, ha itt lennétek.
kedveseim, ahogy reszelőinket fiókba
tettük, és nyújtózkodva álltunk a zuhany alatt.

Agostont6l olvasnék nektek, metszett
üvegből kínálnék hegyi bort, hogy
örömmel gondoljatok pezsgő izmainkra,
és feledjétek ifjúságunk foszló bánatát.

De négy égtáj temérdek vize, sziklája
csapdos közöttünk, hiába, hiába szólítom
nevetek gyors egymásután, a nappal füstös
lármája szétmarja hangomat.

Merre jártok? Két szemem átfogja a
földgolyót, jól látom, hogy Csepelen
és Marseillesben kalapácsotok koppanása
a béke erőgépeit szeqecseli.

Vámbéri Gusztáv
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Dékány Vilmos

AZ ESZTERGOMI SZEMINÁRIUM

NÉGYSZÁZÉVES JUBILEUMÁRA

A magyar katolikus egyház és külön az esztergomi főegyházmegye

1966. április 23-án történelmi jelentőségű eseményről .ernlékezett meg:
négyszáz érv telt el azóta, hogy Oláh Miklós prímás az általa ös.<;,whívott
nagyszombati zsinaton bejelentette az első magyar papnevelde felállítá
~á,t (1543...,ban az esztergomi érseki székhelyet a török míatt ideiglenesen
Nagyszombatba helyezték át). Oláh ezzel az elhatározással hitet tett
a trienti zsinat (1545-63) egytk legsürgetöbb rendelkezése mel
lett és így a magyar papnevelés eleddig rendezetlen ügyét szilárd
alapokra helyezte. Igaz, mai szernmel nézve túl szerénynek tűnik a prí
más vállalkozása, hísz az általa felállított kis intézménytől nem lehetett
várni a magyar egyház súlyos problémáinak gyors és végleges megoldá
sát. Egy intézmény jelentőséget azonban nem az elindulás, nem a kezdeti
élet-síkereí vagy kudarcai alapján, hanem a már megtett út, a jövő iga
zolta várakozások alapján lehet Iernérni. Az alapító nem érhette meg
műve felvirágzását, sőt rövidesen átmenetileg meg is szűnik intézménye,
de ez mit sem von le érdeméből, mert olyasmit alkotott, amit a magyar
kereszténység azelőtt nem ismert: ő indítja ela trienti zsinaton új kere
tekbe állított, rnost már általánosan kötelezővé tett papnevelést Magyar
országon.

A papnevelés kezdetei

A papnevelés, mint tudjuk, századokon keresztül a plébániai, kolos
toriés székesegyházi iskolák, valamint az egyetemek fdadata volt. Ezek
nek az iskoláknak sem pedagógiájában, sem tanrendjélben nem találko
zunk egységes előírásokkal, pontosan szabályozott oktatási módszerrcl.
A papképzésnek tehát nem voltakegyetemesen kötelező nermái és irány
vonalai. És mivel könnyű volt a papságba jutni, érthető, hogy leülönösen
a hitújítás által nem érintett országokhan a hivatás nélküli ifjak való
ságos áradata indul el a papság felé. A papságdérhetö volt nemosak
azok számára, akik a grammatikai előkészület után elvégezték a bölcse
leti tanfolyamot és némi egyházjogi ismereteket szereztek, hanem azok
számára is, akik egy-egy plébános mellé kerültek, megtanulták életmód
ját, megismerték a szertartásokac és aztán valamelyik kántorböjti napon
megjelentek a püspöki székvárosban, hogy egy csupán formaságnak te
kinthető vizsga alapján a püspöktől az egyes rendeket fel vegyék. Sok
esetiben idegen püspököt kerestek szentelésre: a "privilegium a quocum
que" alapján ugyanis az egyházzal közősségben élő bármelyik püspök
kezéből fel lehetett venni a rendeket. Mindez a XVI. század elején álta
lános jelenség volt az egyházban.

A kolostom és a székesegyházi .iskolák életét szerzctcsi szabályok
irányították. Az itt tanuló növendékek állandó felügyelet alatt voltak,
részt vették az összes istentiszteleteiken, a külvilággal semmit sem érint
kezhettek. Az itt folyó tanítás alapja a szentírás volt, a nevelés a gya
korlati életre készített elő. Ugyanez a zártság jellemezte kezdetben a
kollégiumok, más néven "burzák" életét is. A kollégiumok lényeges tar
tozékai voltak az egyetemeknek. Az egyetemi hallgatóknak kollégiumban
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kellett élniök. A nevelést a kollégium adta, előadásokra az egyetemre
jártak. A közös élet .alól csak az egyetemi reMor adhatott kivételes ese
tekben felmentést. Főleg kolostorolk szerveztek kollégiumokat, de állít
hattak egyetemet végzett világi papok és világiak is, mindenekelőtt azon
ban példás életű egyetemi tanárok kaptak erre engedélyt a rektortól.
Egyébként a rektor ellenőrizte ct kollégiumok életét, a tulajdonost a visz
szaélésekért felelősségre vonhatta, sőt az intézetet meg is szüntethette.

A növendékek rendszerint egyházi javadalmukiból fizették tartás
dijukat, de találunk köztük kezdettől fogva szegénysorsú diákokat is,
akiknek nagyon keveset, vagy éppen semmit sem kellet fizetnlők. Rober
tus de Sorb on is kifejezetten "ad commune hospitium pauperum schola
rium in Theologia studentium" alapította korrviktusát. A kollégiumok
és az egyetemek életét vallásos légkör vette körül. A hallgatók az egye
temi előadásokat imádsággal kezdték, testületileg vettek részt a körme
neteken, a nevelés célja egyházias gondolkodású és keresztény erkölcsök
szerint élő értelmiség kialakítása volt. Az egyetemi képzés és ennek meg
felelőena koflégiurnd nevelés 10-15 évet is igénybe vett.

A sok évig tartó tanulás, a kollégiumi férőhelyek korlátozott száma,
a papképzéshez szükséges feltételek hiánya azonban eléggé megmagya
rázza, hogy miért nem válhatott az egyetemi kollégium a papnevelés
általánosan elterjedt és kizárólagos intézményévé. Bármennyire kívána
tos volt ugyanis, hogya papság rendelkezzék azzal a műveltséggel, amit
a kor megkövetelt MI,e és az egyetemektől meg is kaphatott volna, mégis
csak elenyészően csekély hányada előtt voltak nyitva az egyetemek ka
pui. A teológiai fakultásole sok évig tartó kurzusban skolasztikus tudóso
kat, nem pedig lelkipásztorokat képeztek. Az artista fakultások, amelyek
elvégzése nélkül nem lehetett a teológiát elkezdeni, általános filozófiai
és nem teológiai képzést nyújtottak. Sokan meg is elegedtek a hét szabad
művészettelés így jelentkeztek szentelésí vizsgára, mikor is nem kérdez
ték meg tőlük, hogy hol szeresték teológiai tudásukat, valamelyik isko
lán-e vagy magánúton. Lelkipásztorképzést tehát az egyetemektől nem
lehetett várni. Az egyetemi kollégiumok, pár kivételtől ,eltekintve,nem
is, .a papnevelésre rendezkedtek be, bennük a teológusok együtt éltek a
többi fakultás hallgatóival, anélkül, hogy aszketikus képzésükről kü
lőnösebben gondoskodtak volna. így a klérus túlnyomó többsége számára
továbbra is a ISzékesegyházi iskolák jöhettek tekintetbe, amelyek azon
ban megközelítőleg sem nyújtottak elégséges ismereteket.

Már a lateráni zsinatok is kénytelenek elismerni a klérus műveltsé

gének f'ogyatékosságát, és igyekeztek a bajon segíteni. A III. lateráni zsi
nat (1179) 18. kánonjában elrendeli, hogy minden püspöki szék,helven
alkalmazzanak egy mcstert és lássák el javadalommal, hogy az egyház
megye klerikusait és a szegény tanulókat ingyen taníthassa. Ez a tanítás
azonban aligha adhatott többet némi általános műveltségnél és a szűk

séges latin ismereteknél. A IV. lateráni zsinat (1215) megismétli és k-bő

víti ezt a kánont, amennyiiben a grammatika tanításán kivül a paszto
rációs tudnivalók oktatását is sürgeti: legalább a metropolitaí székhelve
ken tartsanak egy-egy teológust, aki a papok.at-és egyéb klerikusokat a
teológiára és a szükségcs lelkdpásztori feladatakra megtanítja.

Nyilvánva'ló, egy teológus nem elég ahhoz, hogy egy egész egyháztar
tomány papságának tanítását ellássa, még kevésbé ahhoz, hogy megfelelő

lelki nevelést is adjon. Hogy ebből a rendelkezésből mi valósult meg, nem
tudjuk, de tény, hogya Tridentinumig a pappá szentelés feltétele kizá
rólag a szentelésí vizsga volt, függetlenül attól, hogy az illető mennyi időt
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töltött a szellemi és lelki felkészülés céljából valamelyik intézetben. Amel
lett ezen a vizsgán a szerény latin ismereten, a Credo, Miatyánk és tíz
parancsolat szövegén kívül osak a szentségek kíszolgáltatásának formu
láit, a misekönyv és a breviánium használatát kellett tudni. A közkézen
forgó pár lapnyi terjedelmű könyvecskék és "Summae confessorum"-ok
nem pótolhatták a szűkséges szellemi és lelki nevelést.

Ráadásul azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy már a XI. szá
zadtól kezdve először ItáUáiban, majd Közép-Európában a városi polgár
ság körében magasfokú műveltség kezd kialakulni, amely főleg az ige
hirdető papsággal szemben támasztott egyre erőrsebb követelményeket.
És hogya kor általában nem volt megelégedve az egyházi szónokok mű
ködésével, bizonyitják a virágzó középkorban reakcióként jelentkező lai
kus prédikáló mozgalmak is. Azt 'kell látnunk, hogy míg a városi lakosság
műveltsége állandóan emelkedett, addig a papságé jóreszt a korai közép
kor színvonalán mozgott. A külőnbség a humanizmus korában veszedel
mes arányokat ölt, szóvá is teszik a humanisták és élesen bírálják a klé
rus prédikációját és hiányos műveltségét,

Ezen a visszás helyzeten sokfelé próbáltak is segíteni. Németország
ban például a városi plélbáni.ák betöltésénél előnyben részesítették az
akadémiai fokozattal rendelkezőket, továbbá hítszónoki állásokat szervez
tek; Ioannes Standonck, a "Közös élet .testvéreinek" egykori növendéke
1490...fben helyreállítja a régi fegyelmet a párizsi Collegium Montis Acuti
ban és a kollégium mellett két házat rendez be szegény őcispapok neve
lésére. (Kollégiumának növendékei között volt Rotterdami Erasmus, Dom.
Soto és Loyolai Szent Ignác is); Spanyolországban több egyetemi kollé
giumban alapítványi helyeket szerveznek klerikusoknak (például 1477
ben Siguenza-ban, 1500..<ban Sevillában); a szegény világi klerus nevelé
sére volt hivatva Rómában Domenico Capranica bíboros alapítása (1475),
továbbá az 1484-'ben létesített Col.legio Nardini. Ezek a törekvések azon
ban nem jártak a kívánt eredménnyel. Hiába szaporították a kollégiu
mok számát, azok a klerikusoknak csak egy töredékét tudták befogadni.

Ugyanakkor a régi egyetemi kollégiumok szelleme erősen lehanyat
lott. E kollégiumok életét kezdetben jellemző zártság a XV-XVl. szá
zadban megszűnt, A tanulók életét és tanulmányait nem ellenőrizték: a
kollégiumok tulajdonosai elnézték növendékeik fegyelmetlenségét és bot
rányait ; a külőnféle nemzetekhez tartozó diákok között szinte napiren
den voltak a verekedések. A humanizmus amúgyis megváltoztatta az
egyetemi ifjúság életszemléletét és függetleníteni igyekezett mindattól,
ami életét eddig irányította. Mivel a teológiai fakultások hallgatóinak nem
biztosítottak a töblbiekétől eltérő különleges életrendet, hanem együtt
hagyták őket a bölcseleti és orvosi fakultások hallgatóival, rendszorint
hivatásukkal nem sokat törődö, könnyelmű életű papok nevelődtek.

Reformtörekvések és kezdeményezések

A Tnidentinumot közvetlen megelőző korszakban tehát lényegében
kétféle Intéeménye van a papnevelésnek: a szerény képesítést nyújtó
székesegyházi isikoIaés a reformra szoruló egyetemi kollégium. A vázolt
okoknál fogva azonban egyik sem felelhetett meg a kívánalmaknak. Olyan
külőnleges intézményre volt szükség, amelyben a lelkipásztorkodásra
való előkészítés és a szükséges ismeretek tanítása együtt jár az aszkéti
kus neveléssel, és amelynek felelős gazdája a püspök. A jövő intézmé
nye tehát hasonlítson a székesegyházi iskolákhoz, amennyiben tanintézet,
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és hasonlítson a ikollégiumokhoz, amennyiben a közös életre van beren
dezve, viszont különbözzék mindkettőtől, amennyiben a püspök irányi
tása alatt áll. Csakas ilyen intézmény felállításától lehetett várni a pap
nevelés válságának megszűnését,

A probléma megoldását sürgette az egyre aggasztóbb méretű pap
hiány is. Igaz ugyan, hogy egyes országokban nem volt hiány papokban,
mert mint említettük, a fiatalok valóságos áradata kérte szentelését, De
ez csak Italiára és Spanyolországra vonatkozik. Ahol viszont a hitújítás
tért nyert, ott -rővid idő alatt aláesett a papság Létszáma. Németország
ban például, ahol egyes egyházmegyékiben (Eiohstatt, Nürnberg) 1525 és
lf140 között a szentelendők száma a korábbinak egyhetedére esett vissza,
az egyházat a paphiány valósággal létében fenyegette. Nem volt a hely
zet biztatóbb Angliában és Magyarországon sem.

Mindenesetre azonban voltak már a XVI. században is olyan intéze
tek, amelyekben a trienti zsinat atyái többé-kevésbé megvalósulva láthat
ták a jövő papneveldéinek eszméjét, és amelyeket mi is mintegy a trienti
szeminá riumok előképeinek tekinthetünk.

A megoldás útját jelezte már a veronai akolytus-ískola is, amely
eredetében visszanyúlik a XV. századba. l495-ben Venier veronai püspök
a székhelyén működő, 24 növendéket befogadó "Mensa acolythorum"
nak új szabályziatot adott, amelyet öt évvel kJésőbb egy további "Regola
rnento't-val egészítettek ki. Igazi fellendülése azonhan csak Gianmatteo
Giberti püspök alatt következett be, aki a kis intézetnek egészen papi
jelleget adott. Élére "direttore spiritua:le"-t, lelk! igazgatót állított. Vilá
giakat nem vettek feL Tantárgyként szerepelt a grammatika és a zene
is. A különősen tehetséges növendékek Páduába vagy Bolognába kerültek
egyetemre. Ez a kis papnevelde volt Giberti kedvenc alkotása, állandóan
érdeklődött iránta, a növendékeket gyakran magához hívatta és alaposan
kikérdezte őket tanulmányaikból. A szentelésí vizsgát nem a helynök,
hanem őelőtte kellett letenni.

Egészen megközelítette a trienti szerninánium ieszrnéjét Pole bíboros
elgondolása. Pole l532..Jben elhagyja Angliát és számkivetésben él. 1544
ben III. Gyula pápa mint követet visszaküldi Angliába. Az l555-ben
trónra került Katolikus Máriának segitségére van az angol egyház újjá
szervezésében. Hogya hitszakadás és a kolostorok felszámolása következ
tében beállott paphiányt megszüntesse, az l555-i londoni zsinaton nagy
szabású tervekkel áll elő. A {::sinat határozatai között kiemelkedik a ll.
dekrétum. Ez a határozat előírja, 'hogy minden angol érsekség és püspök
ség anyagi körülményeinek és szükségletének megfelelő számú, legalább
11-12 éves, írrii-olvasni tudó fiút köteles eltartani, akiknek jelleme és
szándéka biztos reményt nyújt arra, hogy mint papok mindvégig egy
házi szolgálatiban maradnak. Először grammatikát tanuljanak, majd a
kancellár vagy más iképzett és tekintélyes pap vezetése mellett készülje
nek tovább. Mindegyikük tonzurát visel, egyházi ruhában jár, és az isten
tiszteleteknél segédkezik, Két osztályba sorolja őket Pole: a fiatalabbak,
vagyis a grammatíkusok, ruhát és ellátást (toga et mensa) kapnak; az idő

sebbek. az acolytusok ezenfelül évente valami zsebpénzt is (mercedis ali
quid). Ha ez utóbbiak az előirt kánoni életkort elértékés szellemi-lelki
téren megfelelő előhaladást tettek, akikor a szerrt zendek felivételére kell
őket bocsátani és javadalmakkal ellátni. Az iskola fenntartási költségeit
a püspök és más javadalmasok viselik. A dekrétum a püspök különös
gondjává teszi, hogy csak alkalmas, kellően képzett és jó erkölcsű tanító
kat fogadjon fel.
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Pole intézete a székesegyházi iskolákhoz képest jelentős fejlődést mu
tat, amennyiben Angliában a növendékeket ezentúl kifejezetten a papi
utánpótlásra nevelik a klerus szemmárrum-félének (tamquam semina
rium) tekintett intézetében, továbbá az iskola nem ~ káptalannak, hanem
közvetlenül a püspöknek van alárendelve és Ő, illetve az egyházmegye
tartja fenn. A felállítás indítéka tehát a paphiány.

Pole és Katolikus Mária még 1558-ban, ugyanazon a napon meghalt,
és a nagy reformfőpap elgondolását nem lehetett a gyakorlatiba átültetni.
A londoni dekrétum mindamellett öt év múlva, a trienti zsinat harmadik
ülésszakán (1562. január 18-1563. december 4) megtermi nagyszerű gyü
mölcseit. Mivel az atyák nem tudtak volna jobb tervezetet alkotni, ezért
Pole szövegét szinte szóról-szóra beleveszik a zsinat híres szemináriumi
dekrétumának első tervezetébe.

Legdöntőbb hatással azonban kétségkívül a már Európaszerte nagy
sikerrel működő jezsuita kollégiumok, mindenekelőtt a Collegium Ro
manum és a Collegium Germanicum voltak a jövő papnevelő intézetei
nek felállítására és berendezésére. Nem mint eszme és papíron maradt
elgondolás, hanem már mínt közelről látható valóság jelent meg a zsinati
atyáik előtt ez a típus, mint amely célkitűzéseinél és szervezeténél fogva
a legalkalmasabbnak mutatkozik arra, hogy mondhatni változtatás nél
kül átvegyék és felhasználják a papnevelésre.

Az indítást ezeknek a kollégiumoknak felállítására is a paphiány,
mégpedig a németországi nyomasztó paphiány adta. Morone bílboroooak,
aki mint egykoI1i németországi nuncius, egész közelról ismerte a német
egyház bajait, támadt az a gondolata, hogya német papok képzésére
Rómában ál'lítsanak fel egy kol1égiumot. Tervének megnyerte Loyolai
Szerit Ignácet és vele együtt 1552...;ben létrehozta a CollelJium Germani
cum-ot. Az Ignác által összeállított Konstitúciókból kitűnik, hogy az új
kollégium növendékei már nem serdülő fiúk, mint Pole tervezett inteze
tének növendékei, hanem 15-21 éves ifjaik. A felvételt nem kötötték
semmiféle előképzettséghez,de előnyben részesítették a műveltebb és val
Jásosabb fiatalokat. A növendékeknek ki kellett fejemtök készségüket
arra nézve, hogy felszentelésük után a német pasztorációban fognak
működní, főleg mínt tanárok és igehirdetők. A kollégium feladata tehát
az volt, hogy egy professzorokból és szónokokból álló elitet neveljen fel
a német egyház számára.

A kollégium belső életét az Ignác által 'hozott és XIII. Gergely pápa
által 1584~ben módosított szabályok irányítják és leülönösen a rektor fe
lelősségét emelik ki: a rektor igyekezzék minden nemzet fiait egyforma
szerétettel felkarolni; a jó növendékeket segitse az erények gyakorlásá
ban, a rosszakat távolítsa el a kollégiumból; legyen az istentiszteletek,
szertartások és a római ritus tevékeny barátja; amit másoktól megkövetel,
tegye meg maga is. A legfontosabb rendelkezés azonban, amit az eddigiek
során a papképzésben különösen hiányolni lehetett, a rendszeres lelki
vezetés megvalósítása. Az ignáci statuturnek nagy súlyt helyeznek arra,
hogyakollégiumhan néhányan a lelki dolgok tanítói legyenek, elsősor

ban a rend tagjai közül, szükség esetéri azonban beállíthatnak erre a fel
adatra papi rendben levő kiváló növendékeket is. Az 1552. augusztus
31-én kelt alapítóbulla a tanulmányokról is intézkedik. Előírja, hogy a
germanikusok jezsuita tanárok előadásait hallgassák, éspedig a latin,
görög és héber nyelvű humanisztikus tárgyakat, logikát, fizikát és egye
beket, végűl pedig teológiából részesűljenek "nyilvános" oktatásban.
A Germanicum növendékei ugyanis kezdettől fogva a rend 1551-ben ala-
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pitott és 1553-ban továbbfejlesztett alapvető iskolájának, a gimnázium
mal, filozófiai és teológiai fakultással rendelkező Collegium Romanum
nak nyilvánoselöadásait hallgatták. Maga a Germanicum tehát nem
tanintézet, nem iskola, hanem kimondottan papnevelésre szánt konviktus.

Ebből a talajból nőtt ki és öltött nemsokára végleges formát a trienti
zsinaton a papnevelés sajátos intézménye, a szemináríum.

A trienti zsinat határozata

A zsinat első két ülésszaka nagy fontosságú reformhatározatokat ho
zott a papság életének megjavítésára, anélkül azonban, hogy kifejezetten
elrendelné a papképzés addági médjának megváltoztatását. Az atyák még
úgy gondolják, hogy az egyház kitarthat a papnevelés régi formái mellett.
Pedig a reformhatározatok egyik-másika nagyon is szükségessé tette volna
az eddig követett módszer felülvizsgálását. Ilyen azdgehirdetésről hozott
határozat is, amely kötelességévé teszi a plébánosoknak a vasárnapi és
ünnepnapi prédikálást. Hiszen ha ez "kötelesség", akkor megfelelő kép
zésről is kell gondoskodni, hogyaplébánosak kielégitő módon tehesse
nek eleget neki. Ennek belátására az atyák csak a harmadik ülésszakon
jutottak.

Erdemben a zsinat csak akkor kezdett foglalkozni a papnevelés
problémájával, amikor az egyházi rendről szóló dogmatikus határozat
kiegészítésére 1563. február 12~én egy tíztagú püspöki bizottságot állí
tottak fel egy reformdekrétumelkészitésére. E bizottság elé terjesztett
javaslatok közül kiemelkedik Bartholomaeus de Martyribus bragai és
Lotharingiai Károly reímsrérseké. Az előbbi Ferdinánd császár nevében
kérte, hogy azok a püspökök, akiknek egyházmegyéjében nincs kleriku
sok tanulására is szolgáló egyetem, valamelyik szomszédos egyházme
gyében állitsanak fel kollégiumct erre a célra; az utóbbi azt javasolta,
hogya papjelöltek a tonzúra felvétele után valamelyik plébániai vagy
székesegyházi kollégiumban végezzék tanulmányaikat. A bizottság egy
hónapos tárgyalásainak eredményeként született meg Nicolaus Plaume
verduni püspök szerkesztésében a Pole bíboros dekrétumát pár kisebb
rnódosítással tartalmazó első tervezet. Míg Pole a jövő szemínártumaínak
vezetését a püspökre és a káptalama bízza, addig a trienti tervezet a káp
talannak csak tanácsadó-jogot biztosít és a püspököt tekinti a szeminá
riumi élet legfelelősebb tényezőjének. A tervezet gondol a tanítás szín
vonalára is, amikor előírja, hogy tanítással egybekötött javadalmakat a
jövőben csak teológiai vagy kánonjogi doktorátussal. illetve licenciátus
sal rendelkezők kaphassanak.

Már az első tervezet vitája során majdnem sikerült az atyák között
egyöntetűségetkialakítani. Szinte kivétel nélkül tudatában voltak annak,
hogya papnevelést új utakra kell terelni. Akadtak ugyan olyanok 
mint például az amalfi érsek -, akik az egész papnevelést egyetlen gram
matika-tanárra bízták volna, de a többség más nézeten volt. A vitában
nagyon értékes vélemény hangzott el J. B. Castagna rossanoi érsek, a
későbbi VII. Orbán pápa ajkáról, aki szer'int a szemináriumi képzés és
nevelés nem lehet egy zárt és véglegesnek tekintett rendszer, hanem
alkalmazkodnia kell a mindenkori változó követelményekhez, A buzgó
P. Guerrero granadai érsek arra szerette volna kötelezni a püspököket,
hogy mindenképpenállitsanak fel intézetet a klerus nevelésére; mások
viszont csak azokat a püspököket, akik megfelelő helyzetben vannak.
Sikerült megnyugtatni azokat is, akik a szemínáriurnok felállításától a
már meglevő kollégiumok és egyetemek műkődését féltették.
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Ennek az évnek, 1563-nak június 6-án terjesriették a zsinat elé a
második, majd július 12-én a harmadik tervezetet. Mivel semmi lényeges
további módosítást nem javasoltak, Morone bíboros, a pápa legátusa ki
adta az utasírtásta dekrétum végleges szövegének elkészítésére. Három
nap múlva a mántegy 'hat hónapig tartó tanácskozások, viták és átdolgo
zások eredményeként a XXIII. ülés vélé kerülhetett a nevezetes "Cum
adolescentium aetas'' kezdetű határozat (Canon 18. de reformatione
supra abusíous sacrameriti ordinis), amely új korszakot nyit a papneve
lés történetében.

A határozat értelmében minden egyházmegyében szemináriumot kell
létesíteni. Nagy krterjedésű egvházmegyék többet is f'elállíthatnak, de
mindegyik alá van rendelve a püspöki székváros szemináriumának. Sze
gény egyházmegyék közösen is alapíthatnak egy, esetleg több szeminá
riumot vagy az érselei székhelyen. vagy az érseki tartomány más helyén.

A szemináriumba való felvétel feltétele a legalább 12 éves kor és
törvényes származás, írni-olvasni tudás, szándék és alkalmasság a papi
életre. Előnyben kell részesíteni a szegényeket, de a gazdagokat sem
kell elutasítani, utóbbiak azonban saját költségükön tanuljanak. Az if
jakat a püspök saját belátása SZel1IDt osztályokba sorolja, egy részüket
a kollégiumlban nevelteti, a tabbieket egyIházi szelgálatra rendeli. A fel
neveltek helyére vegyen fel a püspök újakat, hogy a kollégium ily mó
don Isten szolgáiriak állandó "faiskolája" legyen.

A tanulmányi- és életrendet is egységesen írja elő a zsinat. Rögtön
fel kell adni a növendékeknek a tonzurát és ibeöltöztetni őket. Granima
tikát, éneket, az ünnepek idejének kiszárnitását és a szabadművéseetek

egyéb ágait tanuljálk; ismerjék meg a szentírást, a szertartáskönyveket,
a homiliákat; tanulják meg a szentségek, főleg a bűnbánat szerrtségének
kiszolgáltatását, a rítusok és a szertartások végzésének módját; vegye
nek részt rndndennap szentmisén, legalább havonként gyónjanak és a
gyóntató utasítását követve áldozzanak; ünnepeken a székesegyházban
és más templomokban segédkezzenek.

A szeminárium legfőbb irányító tekintélye a püspök. Az ő köteles
sége a megfelelő életmód biztosítása, és ellenőrzése, ő osztja ki a felada
tokat, veszi fel a növendékeket és küldi el a papi tisztségre arkalmatla
n okat, ő irányitJa a lelki életet és rendelkezik tanulmányi ügyekben,

A szemínáriumok anyagi megalapozása érdekében az esetleg létező

és fiúnevelésre szolgáló alapítványokat ruházzák át a szemináriumra:
taxákat, vagyis szemináriumi adókat kell kivetni, amelyeknek behajtá
sára a világi karihatalmat is igénybe lehet wenrii; az egyszerű javadal
makat kebelezzék be a szeminárium javára. A bevételekről és felhasz
n-álásukról a püspök két kanonok és két városi pap jelenlétében kérjen
minden évben számadást.

A tanári javadalmakat élvező skolasztikus kanonokoknak (scholaste
rias obtinentes) és míndazoknak, akiktanitással egyibekötött hivatalt
töltenek he, kötelességük az oktatás a szemináríumban, tehát vagy ők,

vagy a püspöktől elfogadott helyettesük végezze a' tanítást. Scholaete
riákat a jövőbenosak akadémiai fokozattal rendelkező teológusok és ka
nonísták nyerhetnek.

A dekrétum szankciókat is tartalmaz. Ha a főpásztorok a szeminá
niurnok felállításában és fenntartásában hanyagságot mutatnának, akkor
a püspököket az érsek, az érseket és nála magasabb rangút a tartomá
nyi zsinat szígorúan vonja felelősségre és őket mindenképpen a rendel
kezések betartására kötelezze.
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A dekrétum utolsó rnondata is lelkére köti a püspöknek és a tarto
mányi zsinatnak, tegyen meg mindent annak érdekében, hogya szemi
nárium léte és zavartalan működése biztositva legyen.

A szeminárium életének zavartalanságát biztosítja a zsinat azzal a
ma már furcsának tűnő intézkedésével is, hogy a szernínaristákat rögtön
tonzurára bocsátja és beöltözteti. Ebben az előírásban az akkori idők

jogi életberendezései és társadalmi viszonyai tükröződnek. A XVI. szá
zadban a klerus még olyan világot alakíthatoU ki magának, amit semmi
hatalom nem háborgatott. Európa legtöbb országában ekkor még saját
bírói illetékességgel rendelkezett, rnentesítve volt a közterhektől, adót
nem fizetett. A tonzura és a papi ruha éppen ehhez a kiváltsagos társa
dalmi réteg'hez való tartozást jelentette. A szegény származású fiatal
emberektől attól kezdve, hogy .ól klérusba k erülteik, többé nem lehetett
földesúri szolgáltatásokat, robotrnunkát követelni, nem Iehetett őket 'el
öregedett szüleík helyett rnunkába fogni, sem katonának elvinni. Ugyan
ezek oa kedvezmények vonatkoztak azokra a házas fiatalokra is, akik nőt

len papok hiányában csupán a négy kisebb rend felvételére készültek;
ezek is tonzurát kaptak és egyházi ruháiban jártak.

Felmerül a kérdés, miért engedte meg a zsinat, hogy már tízenkét
éves kortól kezdve felvehessek a papi hivatást érző fiúkat a szemina
riumba? A dekrétum bevezető szavai adják meg a választ: "Mivel az if
júkor, hacsak helyes irányban nem tartják, hajlik a világi élvezetek kö
vetésére ..." Célszerű tehát - vélték akkor -, ha még az ifjúkor be
köszöntése előtt, amikor még nincs annyira kitéve az ember a világias
vagy egyenesen bűnös élet kísértésének, megnyitják a papságra vágyok
előtt a papneveldék kapuit. Arra is kell gondolnunk, hogy a zsinat a
déli országok mércéjével mért, ahol a gyorsabb érés míatt a tizenkét
éves fiú már nem gyermeknek, hanem ifjúnak számat,

Különösnek tűnhet az is, hogya dekrétumban nincs szó a szemi
náriumi nevelés kizárólagosságáról, vagyis arról, hogy a papságot csak
a szemináriumi élet vállalásával lehet elérni. Bizonyos azonban, hogy a
szemináriumi nevelés mellőzése ettől fogva már csak rendkívüli meg
oldás lehetett. A Tridentinum előtt nemrég még ennek ellenkezőjét, a
kollégiumi képzést kellett rendkívülinek tartani, utána azonban a papi
rend elnyerésének rendes útja az intézményesen kapott tudományos
és lelki képzés. Figyelemre méltó ezzel kapcsolatban, hogy milyen mér
téktartó .a zsinat az aszketikus nevelés kérdésében. Csak a minimumra
szorítkozik és nem akar a kései középkor átlagos vallásos lelkiségénél
többet követelni. Az egyetemeken folyó teológiai oktatást sem tartja
fölöslegesnek, még kevésbé gondol megszüntetésére, s ezért a szemina
riumokban nem az egyetemek pótlékát, hanem azok kiegészítését látja.
Az egyetemeken továbbra is tudósképzés, a jövő szemináriurnaiban pe
dig lelkipásztorképzés folyik.

Az 1563. július 15-én a zsinat XXIII. üléséri nagy lelkesedéssel el
fogadott dekrétum, amit egyesek - mint a fentebb emlitett rossanai
érsek a - "lex seműnari'i't-nek neveztek, hatalmas lépéssel vitte előre

a papnevelés ügyét. Igaz, hogy nemcsak a mai, de még az akkori szem
mel nézve sem tekinthető eszményi és örökérvényű rendelkezésnek 
bizonyítéka ennek a végrehajtásnál támadt sokféle akadály é'S huza
vona is -, rnindazonáltal teljes mértékben egyetérthetünk azokkal a
trienti atyákkal, akik szeeirrtez az egy dekrétum is megérte a hosszúra
nyúlt zsinat minden munkáját és fáradságát.

449



A dekrétum végrehajtása hazánkban

Arnilyen lelkesen megszavazták a zsinati atyák a szernináriumokról
szóló dekrétumot, éppoly vontatottan ment ez át a gyakorlatba. Jóllehet
a zsinat rnínden egyházmegye kötelességévé teszi a papnevelés új for
máinak és módszereinek megteremtését, a pápáknak egymás után kel
lett küldeniök követeiket Európa fejedeimeLhez és püspökeihez, hogy
őket a zsinat határozatainak végrehajtására, kiváltképpen a papnevel
dék felállítására buzdítsák. Európa legtöbb államában azonban csak a
XVII-XVIII. században alakultak úgy a viszonyok, hogy a szemináriu
mok felálldtásához szükséges alapfeltételeket biztosítani tudták.

A kitűnő humanista műveltségű Oláh Miklós azok közé a főpapok

közé tartozik, akik teljes mértékben felismerték a zsinati rendelkezés
jelentőséget. Aránylag rövid idő múlva meg is született az első magyar
szeminárium. Hogy .az esztergomi prímáshoz is kénytelen volt IV. Pius
1565-hen Zacharias Delphinus bíborost és még ugyanez év szeptemiber
10-én két nunciust, Leonardus Marinust és Petrus Quicciardinust elkül
deni és kötelességére figyelmeztetni, erről a prímás nem tehetett. Egysze
rűen nem volt abban a helyzetben, hogy azonnal végrehajthassa a tri
enti határozatot. Nemcsak országos gondjai, államférfiúi kötelességei, a
hitújítás nagyméretű terjedése, a fenyegető török veszély stb., hanem
miként a legtöbb európai országban, elsősorban a szükséges anyagiak
hiánya késleltette a szemmárium életrehívását. Az V. Pius (1566-72)
egyéníségét annyira jellemző "szent türelmetlenség" megnyilatkozását
kell látnunk abban, hogy az új pápa már 1566. február l1 ....én kelt és a
szemánáriurn alapító okmányába is belefoglalt apostoli brevéjében figyel
mezteti a prímást ígéretére. Nem is kételkediJkabban .- úgymond -,
hogy a prímás teljesíti a papnevelés újjászervezésére vállalt kötelezett
ségét, mivel azonban méddelett szükségesnek látszik, hogy míelőbb meg
valósuljon a rendelkezés, azért megbízza Antonius de Grosupto domon
kosrendi professzort, hogy a végrehajtást szorgalmazza, Kijelenti a pápa,
hogy a szemináriumokat látja a leghasznosabb és Iegalkalmesabheszköz
nek az egyház életének megjavítására, éppen ezért segítségéről is bizto
sítja a prímást.

Meg kell itt [egyeznünk, hogy Oláh prímás már ezt a pápai figyel
meztetést megelőzően, 1566. január 31-én kibocsátott rendeletében Szent
Adalbert vértanú ünnepére, április 23-ra egyházmegyei zsinatra hívta
össze a [oghatósága alá tartozó összes egyháziakat. Nem is elégedett meg
az összehívó rendelkezésnek a nagyszombati székesegyház kapujára való
szokásos kifüggesztésével, hanem külön értesítést is küldött míndenegyes
egyházi méltóságnak és kiközösítéssel fenyegette meg a zsinatról távol
maradókat. Az egyházmegyei zsinat a kitűzött napon össze is ült a nagy
szombati székesegyházban, V. Pius dmént említett levelének feolvasása
után került sor a várva várt elhatározásra, az első magyar szemínárium
felállításának bejelentésére.

Az 1566. május 19-én kelt, a prímás és titkára, Stephanus Radecius
által aláirt, valamint a prímás és a káptalan függőpecsétjével ellátott
alapítólevél bevezetőjében Olá'h elmondja, hogy ami őt papnevelde lé
tesítésére indűtotta: a rnindenfelé tapasztalható paphiány és a trienti
rendelkezés tészteletben tartása. 'Az egyetemes zsinat előírásait szem
előtt tartva és a káptalan tanácsát kikérve elhatározta, hogy 13 személy
- vagyis 10 növendék, 2 tanar és 1 alkalmazott - részére szemináriu
mot állít föl. Erre a célra a nagyszombati plébánia melletti telken ko-
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rabban épült hazai szemelte ki. Az a1apítólevélennek közlése után rög
tön az anyagi alapokról intézkedik. A prímás az évi fenntartási költsé
gek felét, 250 forintot magára vállalta; a másik felét javadalmasai aján
lották meg a következő arányban: A nagyprépost 22, az olvasókanonok
4, az éneklőkanonok 6, az őrkanonok 10, továbbá a szeritgyörgyi prépost
2, a szerrtistváni 9, a szerittamási 7, a nyitrai főesperes 2, a honti 1, a
gömöri 2, a barsi 1, a komáromi 3, a sasvári 9, a zólyomi 4, a tornai 4
forintot fizet, a Krísztus Teste oltára 5, Szerit Katalin oltára 5, Szent
Péter ú, Pál oltára 2, végül az vegyszerű kanonokok együttesen 150 fo
rintot fizetnek. Az alapítólevél ezen túlmenően arra is kötelezi a fenn
tartókat, hogy végrendeletükben se feledkezzenek meg a szemínárium
ról, így az érsekek legalább IDO, a káptalani méltóságok 6, az egyszerű

kanonokok 3 forintot hagyjanak az intézetnek, és ha erről megfeledkez
nének, végrendeletüket a szemiriár-ium előljárói megtámadhatják és ér
vénytelenségüket kimondathatják.

Csak ezután tér rá az alapítólevél a ezervezeti ügyekre. A szeminá
rium élére a prímás, ugyancsak a trienti rendelkezésnek megfelelően, a
káptalan tagjaiból két prefektust állít. Ök választják ki a kispapok ne
velésére alkalmas személyeket és terjesztik fel megerősítésre az érseknek
vagy a káptalannak. Minthogy a nevelésre az akkor már mindenütt nagy
sikerrel műkődő jezsuitáknál alkalmasabb egyének aligha jöhettek szá
mításba, a prímás elsősorban rájuk kivánja bízni a szemínáriumban folyó
nevelést, Az intézet első prefektusává Telegdi Míklós olvasókanonokot
(1535-86), a későbbi pécsi püspököt,eszter~omikáptalani helynököt és
kifogástalan ízlésű írót, továbbá Novák Miklós zólyomi főesperest (t 1581)
nevezte ki.

Az intézet szellemi és Jelki életének szabályozásáról az alapítólevél
kifejezetten nem rendelkezik, a prefektusokat azonban lelkiismeretben
teszi felelőssé, hogy az új intézményiben minden a trienti zsinat előírásaihoz
igazodjék. A prímás tehát ünnepélyes formában nem szabályozta a sze
minárium belső életét. A prefektusole és a jezsuiták azonban jól ismer
ték az idevágó trienti határozatokat, és azokat, valamint a jezsuita kol
légiumi nevelés módszereít a nagyszombati viszonyokra alkalmazva,
1567-<ben meg is kezdték a papnevelést, Nincs tudomásunk arról, hogy
a prímás az alapítás után külön törvényeket dolgozott volna ki intézete
tanulmányi és fegyelmi rendjére vonatkozóan. Őriz ugyan a Prímási
Levéltár (A. V. 1638) egy házirendet, amely címében a prímást tünteti
fel szerzőjének, de rendelkezései kétségkívül későbbi, fejlett állapotot
árulnak el és semmiképpen sem illenek az első évek kezdetleges visze
nyaira. Így azután nem is tudjuk, hogy milyen volt az ŐSI'ég1i szeminárium
belső élete. Az első növendékeket sem ismerjük.

Válságok és próbálkozások

Hamarosan nagy csapás ern a fiatal intézetet. 1567 áprilisában tűz

ütött ki Nagyszombatban és elpusztult 150 épület, köztük a [ezsuiták
már tető alatt álló kollégiuma és kéttornyú temploma harangjaival
együtt. Oláh, ,ak'i oly nagy reményeket fűzött az általa Nagyszombatba
hozott atyák működéséhez, fájdalommal vette tudomásul, hogy az
amúgyis sok anyagli nehézséggel küszködő és állandóan panaszkodó
atyák további működését a várost ért szerenceétlenség végkép lehetet
lenné tette. A szernináriurn vezetése most a káptalan és a világi papság
kezébe kerül. Vígasztaló volt viszont, hogy még ugyanez év július l-én
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II. Míksa császár a Telegdi és Novák által eléje terjesztett alapítóok
mányt megerősítette és mindenben jóváhagyta. Mivel a prímás a szemí
nárium jövőjét ennek ellenére sem látta eléggé biztosítottnak, még 1567
ben rávette az uralkodot, hogy két évvel korábban a nagyszombati je
zsuitáknak átengedett, de most már gazdátlanná vált bényi prépostsá
got és széplaki apátságot a papneveldének adományozza. A király az
1567. október 8-án kelt széplakí adománylevél záradékában kikötötte.
hogy e birtokok összes jövedelmét a szeminárium fenntartására kell for
dítani, k ezelését és felhasználását minden év végén az érseknek vagy
ezzel a feladattal megbízott embernek a káptalannal egyetértésben számon
kell kérnie, hogy a jövedelem nagyságának megfelelőszámú kispap tanítása
és nevelése biztositva legyen. Am még ez sem menthette meg a fiatal
intézményt a tengődéstől, mert az alapító prímás anélkül, hogy meg
érhette volna alkotása erőteljes nekilendülését. már 1568. január 14-én
elköltözött az élők sorából.

Az érseki javakat kezelő pozsonyi kamara nem volt hajlandó kifi
zetni az alapdtóokrnányban lekötött évi 250 forintot, mire megindult a
levélváltás a káptalan, a király, a kamara és Usaly Péter jószágkormányzó
között, A Karnara 1569. május 13-án, 1570. január 9-én és 1574. augusz
tus 3-án rendeletben szólítja fel Usalyt a pénz folyósítására. Usaly vo
nakodása rnellett próbára tette a szeminárium létet a kamaranak az a
kísérlete is, hogy visszavegye a bényi és a széplaká javakat, Delphínus
nuncius közbenjárása az uralkodónál azonban elhárította ezt a veszélyt.
A nemes gondolkodású főpap, akinek Oláh mellett leginkább szivügye
volt a magyarországi papképzés míelőbbi megindítása, 1571. augusztus
21-én Bécsből keltlevdében örömmel számolt be a káptalannak lépései
eredményéről. Azonban sem a nuncius, sem Verancsícs érsek (1569-73)
erőfeszítései nem tudták visszatartani a kis intézet hanyatlását. Nem
jártel'edménnyel a hosszú széküresedés idejében kormányzó Telegdi
igyekezete sem, aki alatt az intézet végülis átmenetileg megszűnik.

Pontosan nem tudjuk, hány évig tartott az intézet fennállásának első

időszaka. A kamara említett 1574-'i rendelete igazolja az intézet müködé
sét, tehát eikkor még fenn kellett állnia. Viszont 1588 körül a bécsi nun
cius már azt jelenti Rómába, hogy egész Magyarországon nincs iskola,
ahol hittudományt adnának elő. Ennek értelmében az első magyar pap
nevelő intézet átmeneti megszűnésének évét 1574 és 1588 között kell ke
resnünk. Hogy pedig a legfeljebb tízévi fennállás után mi sodorhatta a
nagyszabásúnak amúgysem mondható intézményt pusztulásba, azt hi
szem, nem tévedünk, ha elsősorban az anyagiak és esetleg az alkalmas
tanerők hiányában jelöljük meg az okokat. Ezt a feltervést igazolni lát
szik Telegdinek halála előtt két nappal, 1586. április 20-án kelt végren
delete is, amelyben szószerint írja: "Midőn e sorokat írom, oly kevés
pénzem van, hogy aUg lesz elég temetési költségeim fedezésére." Ekkora
szegénységtől igazán nem lehetett várni a szeminárium fenntartási költ
ségeinek rendszeres előteremtését.

Tudomásunk van mások próbálkozásairól is, akik nem nyugodtak
bele a magyar papi utánpótlás kétségbeejtő helyzetébe. Draskovích
György (1515-87) györi püspök a turóci jezsuita kollégium felállításától
várta a papnevelés folytatását; a bécsi nuncius terve szerint a Kassára
áthelyezett turóci kollégiumban legalább száz fiatalt lehetne nevelni évi
tízezer forint költségen ; Pálffy Miklós (1552-1600), Győr felszabadító
hőse, a család pozsonyi levéltárának adatai szerint ugyancsak egy kollé
gium építésén fáradozott és amikor Sellyén megvalósította tervét, egy
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papneveldét is akart hozzá építeni. Ezek elismerésre méltó, a valóságban
azonban kivihetetlen elgondolásoknak bizonyultak, Ugyanebben az idő

ben kapott helyet a rórnad magyar pálos kolostorban Szántó István je
zsuita alkotása, a Collegium Hungaricum is, de XIII. Gergely már 1580
ban egyesíti a Germanicummal.

A megújhodás korszakában

Örvendetes fordulatot hoz 1590 az ősrégi szemmarnum viszontagsá
gos történetében. Az esztergomi káptalan, főleg Cherődy Márk (Marcus
Gerdák de Fylethincz) kanonok, szentgyörgymezei prépost áldozatkész
ségéből újra megnyitja a szemináriumot, amely 12 növendékkel kezdi
működését, Cherődy sok éven át mint tanulmányi felügyelő vezette a
kis intézetet, amelynek színvonalát igyekezett minél magasabbra emelni.
Érderneit az ősi szerninárium bejárata fölött ma is olvasható felirat örö
kítettemeg. De felkarolta az intézetet Kutassy János, az esztergomi ér
sekség tíz éven át helynöke és 1597. január 22-től érseke is, aki kineve
zése után nemsokára a káptalannak írt levelében kijelenti, hogy az eddig
elhanyagolt szcrnináriurn fellendítéséről gondoskodni fog. A visszaállított
szeminárium belső életéről érdekes adatokat közöl a nagyszombati érseki
helynökség levéltárában talált számadási könyv. Fraknói Vilmos köz
Iése nyomán (Az első magyarországi papnevelde. Új Magyar Sion, 1372.)
az intézet élete a XVI. század végén a következő képet mutatja:

A szeminárium igazgatója és gazdasági ügyeinek vezetője Rubel'
Pál kanonok, aki Cherődytől vette át az intézet 'kormányzását. A kis
papok tanára elöbb Zegedei Pál, később Zelesíanus (talán Szöllőssi) Ist
ván, aJkii évente 60 forint fizetést, napi étkezést egy pint borral, mosást,
évente nyolcszor borbélyt kapott az intézettől; szolgáját is a szemina
rium tartotta el. Megtaláljuk a számadásban a 12 növendék névsorát is:
Zsolnai Dániel, Dejtei János, Cheyke Máté, Vínodoli Tamás, Sember;
István, Zabó István, Vasvári György, Pleskó Míhály, Szakolczai András,
Zsolnai Gáspár, Genqesi .Péter és "Joannes Baptista". Az év folyamán
Zsolnai Gáspárt és Gengesit pappá szontelték, Dejtei hazament Szilé
ziába, Zsolnai Dániel pedig a bécsi egyetemre került. Helyükbe csak
két új növendék érkezett: Gengesi Márton és Horosiczka György. Meg
tudjuk azt is, hogy az intézet nemcsak kispapokat tartott, hanem ken
viktorokatis, akik között találjuk Jakabot, egy orgonista fiát és Mészá
TOS Jánost. Kettőjükért 72 forintot fizettek az intézet pénztárába. De itt
laktak a "discantisták", a székesegyházi énekesek is. A kispapok írósze
reket és könyveket is kaptak az ellátáson kívül, három évig nevelkedtek
az intézetben és ezalatt csak az igazgató engedélyével távozhattak haza.

Megfelelő számú alkalmazottat is tartott az intézet. A szemináriurn
konyhája egyszerű volt. Marhahúst rendszeresen készítettek, szárnyast
ritkán. Az egész évi számadásban csak 6 kappan és 5 liba szerepel, de
az igazgató megmagyarázza, hogy ezeket csak azért vették, mert egy
ideig nem lehetett marhahúst kapni. Mindőssze két sertést hizlaltak.
Igen gya:kran szerepelt az étlapon borsó, lencse és árpakása. A zöldséget
az intézet kertje adta. Annál ritkábban került az asztalra tésztaféle. A
latin nyelvű számadáskönyvben találunk egy magyar kifejezést: "túrós
étek". Ezt is ritkán készíthették, mert rnindőssze négy font túró fogyott
egész évben. Bort viszont minden étkezéshez raktak asztalra. Ünnepi
lakomát csak Nagyboldogasszony napján az intézet patrónájának ünnepén
rendeztek. Ekkor és csakis ebből az alkalomból kaptak a kispapok fű

szeres ételt és édességet.
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A szeminaristák ruházatáról is az intézet gondoskodott. Köpenyt,
felöltőt, nadrágot, cipőt, főveget és inget kaptak. A posztot a nagyszom
bati vásárokon nyers állapotban vették, rendszerint morva gyártmányt.
Először a posztómetszőhöz, majd a szabónak adták, aki egy felöltő elké
szítéséért 445, egy alsó öltönyért 32, egy nadrágért 18 dénárt számitott
fel. Télen báránybőr kucsmát, nyáron posztókal.apot viseltek. A cipő ára
26 és 40 dénár kőzőtt váltakozott. Az íngek készítésére vásárolt vászon
rőfje 15 dénár, a varrás 18 dénár volt. Évente nyolcszor jött el a borbély
a növendékek és tanárok fejét megmosni s ezért fejenként 4, illetve 6
dénárt fizetett neki az intézet.

Megtudjuk a számadási könyvből azt is, hogy .az intézetnek saját
szőllei voltak. 1598..Jban 60 akó bort szüreteltek, a gerencséri tizedből

pedig 42 akó folyt be. Az intézet bevételei ugyanez évben: az érsektől

az alapítólevélben megállapított 250 ft., a káptalantól 56 ft. 50 dénár, a
széplaki apátságból 317 ft. 84 dénár, a gerencséri és csehi tizede!k har
madának bérleti díjából 50 ft., összesen 674 forint 34 dénár. Ezt kiegészí
tette az érsekségtől kapott 350 mérő búza.

Ez az összes, amit az ősrégi szeminárium XVI. századi életéről meg
állapíthatunk. Adatok hiányában, mint említettük, ismeretlen számunkra
az intézet fegyelmi-és tanrendje. úgyszintén a lelki képzés. Feltehetjük
azonban, hogy az intézet életét jezsuita mintára rendezték be. A növen
dékeket Nagyszombatban pappá szentelték és rögtön munkába állították.
És mivel nem Iehetett a parányi intézménytől az egész ország papi ellá
tását várni, azért az érsekek akit csak tudtak, Bécsbe és Rómába küld
tek tanulni.

Első szemináriumunk sokáig úgy szerepelt a köztudatban. mint a
világ harmadik szemrnáríuma Róma és Miláno után. Bármennyire is
jólesik azonban ilyesmit hallani, nem felel meg a tényeknek. Már 1564
ben a következő szemináriumok fennállásáról van tudomásunk: Lanino
(Belisarius Balduinus pk.), Milano (Borromei Szesit Károly bíboros), Poz
nan (Adam Konarski pk.), lesi (G. del Monte bíboros), Eichstétt (Leonard
Hallerpk.), Treviso (Georg. Cornaro pk.), Reims (C. de Lorraine bíboros),
továbbá Caiazzo. Calvi e Teano, Parma, Pavia, Camerino, Osimo e Cí
továibbá Caiazzo, Calvi e Teano, Parma, Pavia, Cameríno, Osimo e Cin
golí, Salerno szemináriumai, 1565-;ben létesültek : Róma, Cremona, Erm
Squíllace, Tartona és Aosta, 1566-ban pedig Vercelli, Esztergom, Olo
mouc, Gerona, Aversa, Torino, Alba, Alessandria, Casale Monferrato,
Novara, Orvietó és Fundhal szerninárrumai. Mindenesetrc azonban, ha
meggondoljuk, hogy szerte a világon még mintegy 1900 késöbb alapított
szemináráumban folyik ma papnevelés, Oláh Miklós alkotása nagyon
előkelő helyet foglal el a szemináriumok időrendi sorában,

*
A trienti dekrétum megjelenésének 400 éves fordulójáról az egész

egyházban megemlékeztek. VI. Pál pápa ebből aza]k;alomból 1963. no
vemberd-én apostoli levelet (Summi Dei Verbum) bocsátott ki és benne
nemcsak a szemínáríumok múltbeli jelentőségét méltatta, hanem a jövő

papnevelés irányelveit is kitűzte. "Akit az Isten hív - írja a Szeritatya
-, szentségben és tudományban kel1 tündökölnie, hogy Isten Igéjének,
minden ernber Megváltójának kűldőtte és szolgája legyen." Az 1850 óta
Esztergomban műkődő ősrégi szeminárium, az egykori épületének hom
lokzatán olvasható "Pietati et scientiís" felirat tanusága szerint, éppen
ezt tekintette hivatásának a múltban és ennek akar hűséges megvalósi
tója lenni a jövőben ds,
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Timár Máté

REQUIEM HELYETT VALLOMÁS

Búcsúvétel Tamási Árontól

Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten
árvaságra téve bennünket, és kivévé ma közülünk a
mi édes urunkot és atyánkot .. ,

Mikes Kelemen CXII. leveléből.

Szédelgünk bele a nyárba. Reánk-köszöntött az ikerapostolok napja,
IS a megbékélés zsoltárát sziszegő, érett kalászokat lendületes kaszasuhin
tások fektetik .a földre. Színesednek a korai gyümölcsök, a növényi éle-
tek utolsói is virágbaborulnak. Valami lihegtető termékenység nyőgeti

az eget és a földet, s Te míndennek nem vagy már tanúja, Aron bátyám,
mert: Körülölelt a fájdalom. Transzcendentálisan titokzatos élet-meta
morfózisod végére odasóhajtottad az áment, misztikusan megfoghatatlan,
és kenyérszagúan valóságos álomvilágod körét kerekké rajzoltad magad
körül, melyen bévül csodanövesztett hősök ikeringenek az Úristen csillag
boltozatos világdómjának mennyezete alatt, szívük kelyhében csobogtat
ván a kiválasztódás sziklagörgető fájd.almait,és újorngó örömeit. Előtted

nem élt, s utánad sem élő virágok nyílnak ezen a körön bévül, melyek
úgy élnek tovább bennünk, ahogy Te, egyedül Te láttad őket, s odafenn
a Baknyátetőn őllyű veri földhöz a galambot, miközben a farkaslakai
hararigok utánad keserednek. Ott jóval arrább, ,,]!:;nlaka felett, a Firtos
lova hátán, lehajtott fejjel elaludt a Gondviselés"; "A faluban hált a
Szentlélek az éjjel. Hajnalban látták fényesen elmenni egy piros hintón.
Utána harmat, és a harmat után illatos fény szállta meg a földet"; vala
hol Csíkban megbicskázták az ördögöt, aki "azonmódulag" meghalt, s
a sorsuk vadkanával viadalra kélő székelyek pillanatok alatt megőszül

nek, mert: "Hát a győzelmet nem adják ingyen." S ez már mind eleven
személyed nélkül való példázat, ars poetica, profán evangélium mégis,
hiszen megtértél oda, ahol egybeszakad a halál és az élet, a béke. és a
háború, az árulás, és a ihonszeretet, ,ahol., ... lerázván, ami benne földi,
egy éltető eszmévé finomul," aki, és ami fennmaradásra kiválasztatott ...
_ Búcsút kell hát földi v.alódtól venni, Aron bátyám. Elfájni-a szíveink
verésére hangszerelt 129. zsoltárt. Szemérmesen, és alázatosan elsuttozni
ezt az utolsó vallomást. mely utól talán sohasem ér, csak a fájdalma ök
lözi szívünket a dióhéjbazárt önön tehetetlenségünk miatt ...

_ Hetekig készültemerre a búcsúvételre, s valahogyan párává lettek
szájamon a szavak. Összehúzódó, beszédes szemeid tekintettek reám a
tiszta papírosról. s a kezeimet a tehetetlenség' görcse verte bilincsbe.
Haz-amenekültem előle oda, ahol születtem, ahol simi, és kacagni, imád
kozni, és káromkodní megtanított a sorsom. Egy közeli sír szövetséare
lépett ibennem a Te távoli síroddal. egy jelképpé mosódott össze a kettő,

és erőt adott a dadogás felett ...
Az édesapám sírja az. Márványkeresztie idelátszék a közeli tpmető

ből a házunk elé, s úgyszintén a nazvszülők még nazvobb kőemléke is.
Tegnap náluk járt8mestefelé. s torkonragadott az önvád: Másfél esz
tendeje lesz, hogy Edesanád elment, s mindeddig egy árva sort sem tud
tál papírra róni felőle. Pedig a holtak élni akarnak az élők nyelvén. s
létezni megvalló. vállaló szerétetükben. Ebből az önvádból születtek,
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ősztönösen és megfogalmazatlanul, ebből a nyugtalan fájdalomból állot
tak össze ezek a búcsúsorok, Aron bátyám. Hazai tükör című könyvedet
olvastam az Édesapámnak napokkal, órákkal a halála előtt, s így véle
kedett felőle: Fiam, úgy van ez írva, ahogya testvérek beszélgetnek egy
mással. Így fogta meg a Iényegedet, holott egyszerű szántóvető volt, aki
ben nehezen talált ruhát magára a gondolat. Mit mondott ezzel? Azt, hogy
a szavak, mondatok csak jelzői annak a kimondatlan lelki társalgásnak,
amitelcsobog a rokoni vérnek a vér, amit lelki rádióhullámok alakjában
ad, és vesz, ami az emberekben láthatatlan, s ebben a testvériségben
mindenki körbekapcsolódik, aki magyarul mondta először': Édesanyám.
Összekapcsolja őket az ég és fold, a bölcsök rondülése, és a sírok mohó
torka, s az a gyötrelmes gyönyörűség, amit valaha, hazatérülőbenFarkas
lakára, így fogalmaztál meg a Balcnyatetőn, Aron bátyám:

"Valósággal nyügbe ver valami különös érzés, amelyhez hasonlót
soha semmi nem ébresztett bennem, csak a föld, hol ringott a bőlcsőm.

Nem öröm és nem fájdalom ez az érzés; nem szárnyalás és nem is meg
enyhülés. Kehely talán, míben e földi élet levének kivonata van: az a
titokzatos, egyetlen ital, melybea kerek földnek mínden fűszere egybe
főzetett. Ízében mind ott találod az édes és keserű fűszereket, a mérge
zőket és gyógyítókat, nemkülönben a kábitókat és józanító fűszereket,

Isten s majd szülő nem kérdezte tőlünk, hogy innánk-e belőle, hanern
megitattak, mint tehetetlen áldozatokat. S ami éltetett egyfelől, meg
mérgezett ugyanakkor: s mint a testnek és léleknek legnagyobb szenve
délyét, azóta sem tudjuk leszokni ezt az italt.

Rabjai vagyunk.
És nem tehetünk egyebet: hordjuk ezt az örökös, láthatatlan bilin

eset, melyegymagában is elegendő volna arra, hogy az embel' szabad
soha ne lehessen. S még úgy a legjobb, ha megadással hordjuk és r02iS
dáit magunk takarítjuk, mert aki lázadvaö::;szetöri ezt a kelyhet, a he
gyeket teszi egyenlővé a sík földdel, hogy magának zúgot sehol ne talál
hasson."

Ma is látom, ahogy ott az elrendeltetéseddel szembenéztél. Alattad
a szűlőfalu, az udvarhelyszéld Farkaslaka. feletted a vérgőzös erdélyi
történelmet vizsgáló csillagok, szemedben a sorsvállalás hite: Azért va
gyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne; szívedben a nép
hűség fogadalma: ... megfogadtam, hogy a szegények és az elnyomottak
zászlaját fogom örökké hordozni, bármerre vezéreljen is az utam; nyel
veden a dadogó mózesek helyett szóló ároni készség, melynél ízesebb
nyelvet vízslatva sem találunk Mikes Kelemen, Pázmány Péter, Bethlen
Miklós és Arany János óta; arcod gödreiben pedig a humor megbúvó
orvossága, hogya nehéz sors jármában nyomorékká ne töressen a tieid
teste, az embertelen fájdalomban meg ne szakadjon a szive, IS felegye
nesedve járhasson bennük a jövendőre elszánt, hősi lélek, ..

Ezért voltál, vagy és leszel számunkra ernber-i példa. lelkiismereti
mérce, írói példakép, és előttünk járó útmutató, amíg végső rendelteté
sünket mí ill bétöltjük idelenn a földön ...

Mint írtam ill, az Édesapám sírja késztetett a hozzád való szólásra,
Aron bátyám, a halott gyámolította az élőt, úgyhát ez a requiem helyett
kiszakadt vallomás Gem közelitheti meg más irányból földi időzésed szi
várványkáprázatát, mírrtsem a halál kapujából visszakanyarodó körvonal
mentén, S eb-ben már személyesen fogod a kezem, hiszen esztendőrevaló

időt töltöttünk együtt életednek utolsó tíz esztendeje alatt ...
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Az emberi sors furcsa egyenlet. Látszólag matematikai rend ural
kodik benne az önmagunkkal azonosító egyenlőségjel két oldalán, s ma
tematikai törvényszerűségekalapján megfejteni mégsem lehet, mert sem
eredőjében, sem eredményeiben nem jár a kétszer kettő négy nyomán.
Archimedesi pontja kívűl esik rajtunk valaihol a transzcendens végtelen
ségében, meghatározói legalább annyira a valaha-volt ősök késő hozo
mányai, szülőfőldűnk és népünk hagyományai, mint tudatos építményünk
az értelem és szabad akarat szerint, IS folyamatában az érzelmi világ ki
csapódása a líra olykor háttéribe szorítja a rációt, ami láthatatlan ural
kodónknak szeretné feltorriázni magát ...

Mít mutat most, utólag, a Te életedegyenlete a búcsúvétel gyötrel
mes fényléséhen, Áron bátyám?

Három esztendővel századunk megszületése előtt egy udvarhelyszéki
kicsi faluban nagymultú nemzetség tisztes szegénységében a világrasza
kadt egy gyermek, a Tamási Dénes, és Fancsali Márta fia. Látszólag arra
a sorsra, amit ősei hagytak reá. Elvégezni a népiskolát, felserdülvén az
ekeszarvát fogva ráncokat hasítani az anyaföld arcára, erdőt irtani, sze
kerességben kóborolni, a boksák körül nyelve a gázt faszenet égetni,
idején megnősülni, gyermekeket nemzeni, s az emberi lét őszének hátul
ján megtérní a domboldali temetőbe, ahol a süppedő hompokon zöldet
lenget a tavasz, és .0. reves keresztfák karjain lobbot vet a napfény. Ez
lett volna a valószínű sorsod, ha a kétszer kettő törvényei uralkodnak
benne. Ami enélkül a vallomás nélkül végződik, nyilván a sorsszerű vé
letlenségek összejátszása híjján. De ez a legényke, aki Te voltál akkor,
kiválasztódott már tízesztendős korában, vérben és szenvedésben, amikor
karácsony második napján a betlehemjáró legényeket megirigyelá, játékos
merészségében elhúzta egy pisztoly ravaszát, s a golyó összeroncsolta a
hal hüvelykujját. Paraszti munkára mostmár nem való - ítélték a szü
lők -, s így ez az alig akadályozó csonkaság segítette az udvarhelyi ka
tolikus gimnáziumha, édesapja egyházmegyekormányzó nagyprépost nagy
bátyja, Tamási Áron révén. Mond'hatnám úgy is, hogy ez a vérvevő. rob
banó fénylés lendítette pályajára üstökösét, ahogy ma az idegen égiteste
ket megközelítő rakétakat az índítószerikezet, hatalmas füstben, süketítő

hang, és vakító fény kíséretében ...
Diák lett a harisnyás székelyfi, de a kétszer kettő négy ezután sem

bizonyult megfelelő kulcsnak a sorsához. Lehetett volna tanító, aki a
gyermeklelkek burjánzó bokrait nyesegeti, pap, az átváltozás misztéríu
mának részese, jegyző, vagy akármi, s az lett mégis, amit a matematikai
ráció a valószínűség parányával sem sejtetett. író, aki pedagógus, pap,
jegyző, népvezér egyszemélyben, de ez sem azonnal. Forgolódott előtte

vitézségben. tanult jogot, diplomát szerzett kereskedelemoől, megjárta
Amerikát is, keresvén a boldogulás ösvényeit, s mire hazakerült, 'készen
várta az új esatamező, ahol az igazság, az irgalmas megértés, és az igaz
emberség fegyvereiben, a legékesebb magyar nyelven hadakozott holtig,
népe előtt járván, hol simogatván elgyötört lelkét, hol az önismeret tük
rét mutatván elébe, hogy hibáitól, vétkeitől megszabaduljon ...

S mindezt a véletlenségnek tűnő transzcendentáhs elrendeltetés nyo
mán, amit a virtus kovaköve szikrázott fénnyé benne ...

Amerikai útja előtt az egyik jeles kolozsvári lap novellapályázatot
hirdetett, néhány ismerőse a pástra lépett. erre úgy ítélte, ő sem alább
való náluk. így született meg első elbeszélése a Szász Tamás, a pogány . . .

Magyarországon mindig lelki önkínzás volt íróvá kiválasztódni, de
mennyíre az kisebbség; sorban"! És mégis ennek vállalásából született
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a Tamási életmű nagyobbik fele, úgy ahogy a kagyló izzadja az igaz
gyöngyöt, az új életet vajúdja az anyatest. 15 önmagát megvalósítani tö
rekszik a lélek. S ennek a huszadikszázadi Áronnak nem állott az oldalán,
mint a bibliaibéli főpapnak a kiválasztott Mózes, nem állott előtte járva
sugárzó példa, népvezérnek és prófétának is kellett lennie, olyan korban,
amikor ily~nféle jeremiádok születtek :

"Kínlátásra teremtéd, Uram, a Te népedet és karddal a kezedben
kivezetédőíket Keletről, és békötéd kalmárok jászolához, és hegyeket
adtál neki enni, és az ő könnyeit, hogy megigya ..."

"A szárnyát dérrel ütötted, Uram, a Te népednek, és megláncolád
Őket a szíklák oldalához, és az erdőknek fáihoz láncolád őt; és nem kö
nyörültél! raJt,a, arnikor ütötték, mint a latrot, és ették, mint a magasság
sasmadarát apró tolvajok őt ..."

"Fekete bölcsőben rengetéd, Uram, a Te népedet és ragadozó idezen
állatokat küldél, és véréből való nagy lator urakat az ő napjaiban rája;
és hazug háborúkban romlék a Te néped, és örökös halálban éle, mint a
megfogott modár ..."

"Megvakítád, Uram, a Te népedet. és elvevéd előle az útmutató fé
nyes Csillagot az égről; és béöntéd az ő fülét so iát v"rével, és béöntéd a
száját kalmarok. italával, amikor rongyo" prófétái előtte feküvének; és
nem erneléd fel az ő karját, amikor runák, és kevés igazakat és rögöket
ugatának rájok a falelkűek, mint a kutyák ..."

..Kifosz:tották, Uram, a Te népedet, mivel ígérének néki aranyat és
elvevék azt is, ami volt; és keesegtették bőséggel őt, és hazudának víg
életet néki. míalatt gondokat kötének bé az ő házaiba, mint fekete ör
dögöket ..."

"Tüzet öntöttél, Uram, a Te népednek vérébe önmaga ellen; és halált
az ő csontjaiba örök lakónak; és felékesíted őt a virtusnak piros virágá
val, amely temetőben termett; és a Te néped alig él, és mégis egymást
öli meg áldozatul Néked, mert az ő halála véghetetlen ..."

"Sötét van, Uram, és nincsen világosság a Te néped országában, és
nem látszik az ég, és nem látszik a föld, és nem látszik a Holnap, csak a
Halál látszik közeledni fényes koponyával, de hiába kiáltok, és hiába
két síró szemern, mint a patak, mert dalol a' Te néped a Halálnak,
Uram ..."

És ő nemet, dalolt a Halálnak .az ő népe helyett. ...
Alomrná álmodta a Szíízmáriás ki1'ályfit, a Jégtörő Mát yást, a Ra

gyog egy csillagot, valóságga Abelt, a Címer.esek halálbabomló lator urait,
a Hazai tükör szabadságharcos kisdiákját. a SziTOm és Boly Szirorn tá
tóját, aki a két haszontalan, véres háborúból kitápászkodó magyar vilá
got "királlyá akarta tenni a csillagok között." Valóságos harcosként mu
tatkozott a Virrasztás cikkeiben, prózaköltőként a Szülő.földem szózatí
vallomásában, a műfaj egyik legnagyobbjaként másfélszáz novellájában,
kísérletezőként népi játékaiban, s Iciszakadva születése környezetéből az
anyaország tenyerén is úgy élte a mikesi sorsot, hogy: ... úgy szeretem
már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont ...

Szava volt az emberiség közös ügyéért a Békéért is a különféle nem
zetközi fórumokon, vállalta, és jobbátenni igyekezett megváltozott éle
tünket, s olykori országjárásai alkalmával személyével is sokszorozni tö
rekedett azt az eröfeszítést, amit népünk a megújulás, és kiteljesedés
jegyében folytat ...

Színes csodavilágában elegyedik .a mesévé lényegült valóság, és a
valóságos sorssá lett mese, Valami, a Boldogasszonyt a földön kereső po-
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gányság, és transzcendentális hit, katolikum pentatonra zenésítve, Urává
hangszerelt szooiális igény, ábrándokká emelkedés, és mélyreszállás a va
lóság fenekére, üldözötteket mentő hősiesség, és az üldözöttek sorsán.ak
vállalása, tündöklik írásaiban s együttesen mindez, miközben ellenmond
a kétszerkettőnek következményeiben igazolja is azt; Azért vagyunk
a világon, hogy valahol otthon legyünk benne ...

Nem vagyok esztéta, Aron bátyám, aki a permája hegyéről letiszto
gatja a lírát, hogy ítéletének hitele a patikamérleg játékához hasonlít
son. Legszivesebiben a sós könnyeimbe mártanám a tollarn. Intimusod
ként sem óhajtok tetszelegni. Magad beszéltél le arról az eckermanni
szándékomról is, hogy életed sorsát megírjam. Ezt montad: Az eeker
rnannok egyetlen könyvet írnak, s te ezen túljutottál szerenesésen. Részt
kérő sem vagyok halotti dicsőségedből - lesznek arra mások, érdemesek
és érdemtelenek egyaránt -, osak egyszerű tanúja vagyok életed utolsó
szakaszának, s vállalója példáinak. amit úgy szeretne ragyogtatni a lel
kem, mímt a sugárzó nap fényét az alázatos holdvilág ...

Csak ne lenne olyan nehéz a búcsúvétel, s tűnne elő a sarok mögül
az arcod, csendülnének a fülembe meggondolt, játékos szavaid, hol móri
kázva, hol fegyelmezve, józanon, vagy mámorosan attól a "titokzatos,
egyetlen italtól", aminek ezt a nevet is adh.atjuk : Élet ...

Mert láthatatlanul itt ülsz mellettem most is aszülőházam tornácán,
barokkboltozatos, szép szomorú fejed a roncsolthűvelykű balkezedre haj
tod, és bölcs hallgatásod bimbóiból a ritka mondatok virágai nyiladoznak
ezerre. Édesanyádról beszélsz rajongó szeretettel, nagyakaratú nagy
anyádról, aki magázott Téged, mert "maga sokat tanult", testvéreidről.

Gáspárról. Annáról, Agnisról, Erzsébetről, a helikoni találkozások idejé
ről, emberekről, és sorsokról. akiknek pályája keresztezte a Tiédet ...

Megjelenik lelkemben visszhangzó szavaid nyomán a fennhéjázó
Habsburg, aki megsérelmezte, hogy "fennségét" elmellőzted, s meg az a
véled azonos keresztnevű székely püspök is, akiCsíkszentdomonkoson
született, . ahol Báthory Endre b~boros-fejedelmet megölték, Szavaiddal :
Azért, hogy lemossa övéi kezéről a vért. Párbeszédeteket is hallom. A
főpap tejespuliszkát vacsorázik az egyik kolozsvári zárdában, amikor
belépsz, s szíves szavakkal invitál: Tartsál vélem, játom!* Köszönöm,
utána vagyok - feleled -, nagyon jó rostonsültet ettem. A püspöki ját
hangos döbbenet: Ejsze, hát péntek van. Püspök a játom, Aron bácsi
nagyprépost vala, leimádkozzátok. Ha az Úristen is székely lenne! S két
Aran töpreng ezután azon, hogy miért nem az ...

Az emlékidézés végén a sziklagörgető szándékú édesapad ballag, aki
olykor szeszben, olykor fogcsikorgató lázadásban viaskodott az álmait
guzsbakötő szegénység ellen. Még az énekszavát is hallom:

Bánat, bánat csukros bánat?
Mért raktál szüvemre várat?

Azután a Te dalod is belécsendül, s erősen bíztatsz reá, hiszen egyet
len dologban szüköskődtél, az énekhangban:

N em jó csillag lett volna énbelőlem,

Éjfél előtt nem Wnnék fel az égen ...
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S ahogy az örömet váratlanul váltja a bánat, az életet a halál, úgy
tÖT elő az utolsó, a testet a földnek ajándékozó zsoltár is:

A mélységekből kiáltok, Uram hozzád,
Hallgasd meg szavamat, Uram!

S latinul is, a nagyprépost Áron bácsi baritonján, hogy egyeteme
sebb legyen, s vigasztalöbb patronáló személye által:

De profundis clamaviad te Domine:
Domine, exaudi vocem meam . . .

De ekkor már nem érezlek magam mellett, visszahúzódsz a farkas
lakai sirok sorába, kereszted egybetűnik az Édesapáméval, gyermeki fáj
dalom zokogtat, mert nem lehettem melletted az u tolsó órán, IS addig
töprengek, szenvedek efelett, mig a nyugati égszegelet peremén az elkö
szönő nap vörös fényéiból elő nem bukik az esthajnalicsillag ...

S akkor saját mondatoddalveszek végső búcsút Tőled:

"Énlaka felett a FirtolS lova hátán, lehajtott fejjel elaludt a Gond
viselés ..."

•

TOLDALAGI PÁL VERSEI

ÉHSÉG

Kenyérre gondoltak, miközben
a nyár ontotta kincseit.
Az állatok kövérek voltak,
s a fák és a gyümölcseik

kívánatosan, tetszet6sen
illesZ'kedtek a képbe be.
Az ég szíve, a Nap sugárzott
és vérzett Jézus hét sebe,

azért anert voltak még, akiknek
guomruk üres volt és akik
sötéten ránk és rája szórták
a keserűség átkait.

SZÉP ÉS RETT'ENTÖ VILAG

Ulök az ,ablaknál. A kis
asztalon csillognak a csészék.
Mutatja büszkén a világ
majdnem egész gyönyöTŰségét.

A növények zöld tengere
szépen beborit szinte mindent,
himbálva és ringatva a
gyümölcsösök virágait lent.

A láthatatlan madamk
önkivületben énekelnek.
Az kellene most, hogy velük
én is vidáman ünnepeljek,
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miközben mézet és v,ajat,
tejet és zsemléket nyelek le;
de érzem, az egész hamis
s rémülten és kétségbeesve

a szenvedőkre gondolok,
a kínlódásra, a halálra,
az breqekre, akiket
a körforgásából kizárja

az élet, ez a rémítő

valami, ami mégis oly szép.
Reggelizem, s könyörtelen
fénnyel ragyognak rám a csészék.



A GAZDA ÉS A VENDÉG írta Charles Péguy

Ertem, mondja az Vr, nagyon is értem, ha valaki lelkiismeret-vizsgálatot tart.
Ez kiváló gyakorlat. De nem kell visszaélni vele.
Egyenesen ajánlatos. Nagyon helyes.
Minden, amit ajánlanak, nagyon helyes.
Ráadásul nem pusztán csak ajánlják. Hanem elő is irják. Tehát nagyon helyes.
Nos, ágyban vagytok. De mármost mit jelent, hogy lelkiismeret-vizsgálat, meg

hogy lelkiismeret-vizsgálatot tartotok?
Ha azt jelenti, hogy arra a sok ostobaságra gondoltok, amit napközben elkövet

tetek, és fölidézitek magatokban azt a sok butaságot, amit napközben
műveltetek.

Mindezt a megbánás érzésével, vagy hogy ne mondjam, töredelmesen.
De legalábbis bűnbánattal, amit nekem ajánlotok: nos, akkor jól van.
Elfogadom a bűnbánatotokat. Derék emberek vagytok, jó [iúl«.
De ha azt jelenti, hogy egész éjjel a nap minden hálátlanságát bolhásszátok

és szemeljétek,
A nap minden lázát, minden keserűségét,

Hla azt jelenti, hogy éjszaikla a nappal keserű bűnein rágódtatok
Keserű lázaitokon, sajnálkozástokon, bűnbánatotokon és még keserűbb lelki-

furdalástokon,
S ha azt jelenti, hogy pontos leltárt akartok vezetni bűneitekről,

Minden ostobaságotokról és minden balgaságotokról:
Nem, bizzátok csak rám az Itélet könyvének vezetését.
Talán még nyertek is vele.
S ha azt jelenti, hogy számlálni akartok, kiszámitani, számba venni, latra

vetni, mtnt egy közjegyző, mint egy uzsorás, vagy mint a vámos,
Vagyis mint egy adószedő,

Vagyis mint az, aki az adót beszedi:
Hagyjátok ezt a mesterséget inkább énrám, és ne műveljetek olyasmit,
Amit művelni semmi sziikséq.
Bűneitek olyan értékesek talán, hogy jegyzékbe kell venni és leltárba kell

szedni őket,

Es rangsorolni és kőtáblákon számon tartani
Es bevésni és megszámlálni, meglatolni, lajstromozni,
Es összefoglalni és újra átböngészni és megint számba venni
Es örökké mérlegelni és méregetni
Es megemlékezni felőlük, nem is tudom miféle kegyelettel?
Ahogy mi kötünk örök kévéket a mennyben,
Es imádságos-zsákokat és érdem-zsákokat,
Meg erény-zsákokat és kegyelem-zsákokat örökkévaló ceűrieinkben,

Szegény, gyarló utánzók, csak nem 'CJJkartoknekiállni, kéthalkezes utánzók, fo-
nákjáról-utánzók,

Csak nem láttok neki, összekötözni minden áldott este
Aznapi szörnyű bűnietek szánalmas kévéit?
Ha csak azért is, hogy elégessétek őket: még akkor is túlzás. Nem éri meg a

fáradságot.
Semmi értelme nincs.
Egy kicsit túl sokat gondoltok a bűneitekre.

Jobban tennétek, ha azért gondolnátok rájuk, hogy ne kövessétek el őket,

S akkor, fiam, mikor még van idő rá, amikor még nincsenek elkövetve. Jobb
lenne, ha akkor viszont egy kicsit 'többet gondolnátok rájuk.

De esténkint ne kössetek nekem ilyen haszontalan kévéket. Mióta köti kévébe
a szántóvető gazda

A konkolyt és tarackot? Kévébe, barátom, a gabonát kötik.
Ne vezessétek eze/wt a számadásokat és névjegyzékeket. Ez túlzott kevélységre

vall.
Túl sok huza-vona. És túl sok irka-firka. Ha a zarándok, az utas, a vendég
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Sokáig vándorolt az út sarában,
Mielőtt átLépi a templom küszöbét, gondosan megtörli a lábát.
Mielőtt átLépi a küszöböt,
Mert igen tiszta,
S nem való, hogy a templom köveit bemocskolja az út sara,
De ha egyszer végzett vele, ha egyszer megtörö!te lábát, mielőtt belépett,
Nem nézi, miután belépett, mindegyre azt, hogy vajon jól lábat törölt-e,
Es nem folyton csupán a lábával törődik.
Mert ha egyszer belépett, nincs szíve már, nincs szeme már, nincs szaua már,
Csak az oltár számára, ahol a Jézus teste
Es testének emléke és várakozása
Világlik mindörökkön.
Elég, hogy az utak sara ne lépje át a templom küszöbét.
Elég~ ha mielőtt átLép a templom küszöbén, jól megtörli a lábát,
Szép tisztán, gondosan, annak rendje-módja szerint és ne beszéljünk róla

többet.

Nem beszélünk folyton a sárról. Ez nem tiszta beszéd.
Behurcolni a templomba a sár emlékét és bevinni a sarak gondját,
A sáron rágódás t, a sár gondolatát:
Ez annyi, mint bevinni a sarat a templomba.
Már pedig a sár ne lépje át a templom küszöbét.
A vendég, ha megérkezik, egyszerűen törölje meg a lábát, mielőtt a vendég-

látó házába lép,
Hogy tisztán léphessen be, tiszta lábbal, s utána többet
Ne járjon az esze minduntalan a lábán, meg a sáron, ami rajta volt.
Nos, ti a vendégeim vagytok, mondja az Úr, és fölérek az istennel, aki a

vendégek istene volt.

Vendégeim és gyermekeim vagytok, mind, akik templomba jöttök.
Vendégeim és gyermekeim vagytok, mind, akik éjszakámba jöttök.
Templomom küszöbén s éjszakám küszöbén törölj~tek meg a lábatokat, és

többé ne beszéljünk róla.
Tartsatok lelkiismeret-vizsgálatot, de mindez csak annyi legyen, mint a lábatok

megtörlése,
S ne legyen semmiképp, ellenkezőleg,

A sár behurcolása a templomba, s az úti sár emlékének behurcolása.
Ne legyen éjszakám fölséges küszöbének
Sár folt jaival, mocskos nappali
Ut jaitok sarával szennyezése.
Esténkint tisztálkodjatok meg. Ez a lelkiismeret-vizsgálat: ez a tisztálkodás.

De az ember nem tisztálkodik állandóan.
Legyetek, miként a zarándok, aki a szenteltvizbe mártja ujját, amikor a temp-

lomba lép,
S keresztet vet magára. Utána belép a templomba,
S nem mártogatja folyton a szenteltvízbe ujját.
Egyébként a templom nem csak szenteltvíztartókból áll.
Van, ami kívül van a küszöbön. Es van, ami a küszöbön van. Es van, ami

belül van, bent a házban.
Egyetlen egyszer kell belépni, nem pedig folytonosan ki-be járni.
Legyetek, miként a zarándok, aki nem nézi már, csupán a szentélyt,
Es nem hall semmi egyebet,
S nem látja már, csupán az oltárt, melyen annyiszor áldozták föl fiamat . . .
Kövessétek ezt a zarándokot, aki már nem lát semmi egyebet,
Mint a fiam fényének ragyogását.
Mint a házamba, ugy lépjetek éjszakámba. Mert ezt tartottam fönn magamnak

arra,
Hogy házigazda legyek benne.
S ha mindenáron föl akartok ajánlani nekem valamit
Este, amikor lefeküsztök,
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Adjatok hálát mindenekelőtt mindazért, amit tettem értetek, a rengeteg jóté-
teményért, amivel napról napra elhalmozlak,

Es ma is elhalmoztalak.
Először mondjlatok köszönetet, ez a legfontosabb,
Legsürgősebb és legméltányosabb.
A lelkiismeret-vizsgálat ez után
Ne legyen több, mint egyszeri tisztálkodás,
S ne legyen semmiképp mocskok és foltok untalan hánytorgatása.
A tegnapi napnak vége, fiam, gondolj aholnapira,
S üdvösségedre, mely ott vár a holnapi nap végén.
Mert ami a tegnapot illeti: arra bizony már késő.

De a holnapra még nem az,
Es nem késő az Üdvösségre sem, ami ott vár a holnap végén.
Tegnap már nincsen üdvösséged. De holnap még lehet.
A tegnap megtörtént. De még nem történt meg a holnap: a holnapot még meg

keü tenni,
Az üdvösséggel együtt, ami ott vár a holnap végén.
Üdvösséged nem a tegnap felé van, az üdvösség mindig holnap felé van.
Bűneitekre gondoljatok kissé kevesebbet, ha már elkövettétek őket,

S gondoljatok rájuk egy kicsit többet, mikor elleövetitek őket.

bS mielőtt elkövetnétek őket.

Ez, mondja az Úr, hasznosabb lesz.

Ha már elkövettétek őket, ha már megvannak: akkor késő.

Nem ugyan a töredelemre,
Hanem arra, hogy ne kövessétek el őket,

S ne követtétek légyen el.
Ha már átkeltetek a bűneiteken, mondja az Úr, hegymagasságra dagaszt já

tok őket.

Pedig mikor éppen átkeltek rajtuk, akkor, kellene látnotok, hogy valóban
hegyek, és iszonyúak.

Ti utána vagytok erényesek. De legyetek erényesek előtte,

És közben.
Az óra, ha üt, már el is ütött. A nap, ha letellik, már el is telt. Csak a holnap

marad, és aholnaputánok,
És nem maradnak azok sem sokáig.
Ezért lelkiismeret-vizsgáLatotok, a bűnbáJnattaI egyetemben
Ne legyen megmerevedés, ne legyen hátrahőkölés, kemény szájú, nyakas nép.
Legyen inkább kézhez juhászás, s a lelkiismeret vizsgálata, bűnötök bánata és

akár legkeserűbb töredelmetek
Legyen békitő bánat, szerencsétlen gyermekek, s a könyörület töredelme,
A rám hagyatkozásé és a lemondásé
(A lemondásé magatokról).
De ismerlek benneteket, mindig egyformák vagytok.
Inkább meghoztok bármilyen nagy áldozatot értem, föltéve, ha ti választjátok

meg, hogy mi legyen.
Inkább hoztok bármilyen nagy áldozatot értem, föltéve hogy ne az legyen,

amit tőletek én kívánok.
Mintsem olyan áldozatokat, amíket én kívánnék tőletek.

Ilyenek vagytok, ísmerlek benneteket,
Mindent, akármit megtennétek értem, kívéve azt a kis lemondást magatokról,
Ami az én számomra minden.
Legyetek végre már, mint az az ember,
Ki csónakban ül a folyón,
S nem eve,z szünet nélkül,
Hanem időnkint rábizza magát az árra.
Igy bízzátok rá ti is néha csónakotokat s magatokat az időre, és árján lépjetek

be bátran az éj hídjának ívei alá.

Rónay György fordítása
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A DOBOZ írta Mándy Iván

- Egy-kettő-három.

A mikrofon fölé hajolt, és csöndes, bánatos hangon megismételte. 
Egy-kettő-három.

Fekete nadrág, darázs zokni. Ennyit láttam a lányból. A kissé hegyes
arcát, ahogy belefújt a mikrofonba. - Egy-kettő-három.

A szoba, akárcsak egy doboz. Egy doboz - több kisebb dobozzal.
Szekrény, gombokkal, fogantyúkkal, hosszan lelógó szalagokkal. Teker
csek a szekrény tetején, tekercs hegyek a sarokban. Régi felvételek. Egy
énekesnő áriája, egy színész hangja, Öreg tanítóé, kalauzé.

- Egy-kettő-három, - A lány rámmosolygott. - Hangpróba: rend
ben. Hát akkor most maga következik. Először talán arról beszéljen, hogy
ez hányadik kötete?

Felemelkedett a mikrofon. És akkor valaki az ajtóból.
- Egy perc, csak egyetlenegy perc.
Kopaszos, sötétruhás férfi lépett a szekrényhez. Megnyomott egy gom

bot, meghúzott egy fogantyút. Két-két ujjal játszott a billentyűkön.

Recsegés töltötte be a szobát. Csoszogás, krákogás, Majd egy pana
szos női hang.

- ... és akkor a férjem kiment Spanyolországba, de már levelet
kaptam tőle, hogy szeretne hazajönni, és hogy már írt is a Vöröskereszt
nek, pedig ez nem lenne jó, a gyerek miatt se, akit mindig megver, ha
nem hozza mindjárt a bort, meg a szódát, és én tudom, hogy Spanyol
országban is volt neki felesége, csak aztán ...

Gombnyomás, és már egy férfi: - Bevágta a szemétládát, és éppen
a szü1etésnapomon, ott ültünk kérem, a feleségemmel, meg a sógorommal,
ő meg bevágta a szemétládát, bevág, kvák, kvák ...

A sötétruhás férfi elcsavarta, hóna alá vette a tekercset, kiment.
Előttem a mikrofon.
- Második kötetem - kezdtem kissé recsegve -, második elbeszé-

lés-kötetem.
- Hány év termése?
- Termés? Ja, igen ...
A tekercs forgott, mindent magába szívott. Kérdéseket, feleleteket,

köhögéseket, szüneteket.
- Visszahallgatjuk. - Lenyomott egy billentyűt, és most már a te

kercsről hallottam azt a kellemetlen, náthás hangot. - A bódésok figu
ráit is megtaláljuk, a régi idők árusait.

Mit mond még ez a hang?
Csönd. A tekercs surregása.
- Azt hiszem, rendben lesz. - A lány fölállt, lezárta a dobozt. -

Köszönöm - bólintott kint a folyosón. Azzal eltűnt.

Néhány nap múlva ugyanabban a szobában ...
Az asztalon a doboz tekercsekkel, szalagokkal.
- Letöröltek bennünket. - Ezt mondta a lány valami mélységes

hallgatásból. - Az Ervin letörölt bennünket.
Ervin? Miféle Ervin? Ki lehet az az Ervin, aki csak úgy jött, és le

törölt bennünket ?
- Azt mondta, hogy nem volt elég lírai. A gyerekkoráról is beszélni

kellett volna.
- A gyerekkoromról ?
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- Új felvételt csinálunk, azért is táviratoztam.
A tekercs megindult, ő pedig elkezdte. - Egy-kettő-három.

A hangpróba, persze. De mit akar Ervin a gyerekkoromtól ?
- A külváros! Maga sokáig lakott külvárosban. - Ezt még nekem

mondta a lány, de a többit már adoboznak. - Kevesen vannak, akik
jobban ismerik a külvárost. Éppen ezért talán mondana nekünk valamit
a külvárosi terekről, utcákról.

A tekercs forgott, a szalagok forogtak.
- Blöblöblődő ... - hallatszott mögöttem,
A sötétruhás férfi ott állt a szekrénynél. Kezében olló, előtte teker-

csek, szalagok.
- Blöblöblő ... - gurgulázott valaki a szekrényből.

- Amikor első írásomat elvittem egy szerkesztőségbe...
- Mellények! - Lassan merült fel a hang a szekrényből. - Mellé-

nyek között élek. A fiam semmi mást nem küld nekem, csak mallényeket.
A fiam Ohióban él, minden karácsonykor kapok tőle üdvözlőlapot, mel
lényeket meg minden hónapban, azt irja, adjam el, dehát ezeket a mel
lényeket nem lehet eladni.

Aztán, mint aki rettenetesen megunta amellényeket, visszaköpte az
egészet. - Eladni lehetnemnemnem ... blöblöblő ... blőőö !

Láttam az öreget, ahogy a szobájában ugrál, és kihajigálja a mel
lényeket.

Többen álltak a szekrénynél. Két nő, meg egy zömök férfi.
- Ezt nyugodtan kivághatod - bólintott a zömök. - Az öregúr pa

naszdalát.
A sötétruhás felemelte az ollót.
- Minden karácsonykor kapok üdvözlőlapot. - Csobbanás, és az

öreg elmerült amellényeivel.
- Legfeljebb az elejét felveszed mégegyszer - mondta egy nő.

- Kivághatom, letörölhetem. felvehetem.
A sötétruhás egyedül állt a szekrénynél. Elborult homlokkal vagdosta

a szalagokat.
- Az a hang úgy többé már nem szólal meg. - Potyogtak a sza-

lagok. - Felvehetem még egyszer, de az már más lesz ... egész más.
Valósággal elboritották a szalagok.
Aztán ő is eltűnt. Csak a szalagok a földön.
Előttem meg a mikrofon.
- És amikor az első írása megjelent? Amikor végre megjelent?
A mikrofon felszippantott. Ott pörögtem a tekercs szalagján. a folyó

irattal, amiben első írásom megjelent.
A lány lenyomott egy billentyűt, csönd lett. - Most már talán az

Ervinnek is jó lesz.
Nem lett jó az Ervinnek. Pár nap múlva megint csak ott voltunk a

szobában: a lány, a doboz, meg én.
- Az Ervin még azt szeretné, hogy ...
Mi mindent szeretett volna még ez az Ervin! Egy biztos: újra és újra

letörölt bennünket. Ujra és újra megjelentünk a szobában.
- Egy-kettő-három! És most megkérdezzük, mit érzett ...
- Amikor első írásom megjelent ...
- Egy-kettő-három!

- Amikor első írásom ...
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- Egy-kettő-há ...
Körülöttünk mélységes csönd. De olykor megszólalt a szoba.
- Minden van otthon, csak nyugalom nem - kezdte egy nő. - Én

már alig merek hazamenni. - A hang öblösödni kezdett, kicsit gurgulá
zott és már az apa beszélt. - Tudnom kell, hogy a lányom mire költi a
pénzét! - Fölzendült egy gyerekkórus. Magányos prüszkölés egy szobá
ból. Bugyborékolás a lefolyóból. Az eldugult lefolyó hangjai. Kotyogás,
kotkodácsolás. Mintha tyúkot dugtak volna el. - Gé-Gé-Gé-za ! - szállt
lefelé egy hang. Lakók ereszkedtek alá, hogy soha többé elő ne kerül
jenek.

Aztán megint a csönd. A doboz és a szalagok csöndje.
Én is hallgattam. Akárcsak a lány az asztal másik felén.
Elmondtam mindent. A szobákról, ahol laktam, a szerkesztőségekről.

Egyszerűen nem volt már hangom.
A tekercs forgott.
Aztán valami zaj. Kocogás a kövezeten, talán egy ló patája. Tisztán

lehetett hallani a csöndes, fáradt kocogast. Majd, mintha csak a szalag
surrogna. Aztán megint a trappolás és egy kocsi rázkódása. Ostor pat
tintás, Csöppet se fenyegetően. Inkább, mint amikor csak úgy a levegőbe

suhintanak. Hirtelen egy gyerekhang.
- A gyeplőt! Kérem a gyeplőt!

Valaki csöndesen nevetett. Talán többen is nevettek. Trappolás. És
a türelmetlen gyerekhang.

- Kérem ... kérem!
- Nyiff-nyaff - szólalt meg egy nő.

Előrehajoltam. Fölálltam, mintha oda akarnák menni a lányhoz.
Aztán megint csak visszaültem.

- Trapp-trapp ...
A lány bólintott.
Én meg hallgattam a trappolást. Azt a kedélyesen dörmögő hangot.
- Na, akkor majd fogjuk együtt, én az egyik szárát, te a másik

szárát,

- De azért én hajtok.
- Te hajtasz. Mindig az hajt, akinél az ostor van. Tessék!
- Ideadta ! - A lány felé fordultam, olyan diadalmasan ... - Elő-

ször a gyeplőt se akarta ideadni, de aztán még az ostort is.
Vézna, bátortalan ostorpattintás.
- Nyugalom, Potyka - hallatszott egy derűs férfihang.
- Potyka? - A lány rámnézett.
- Apa hívott így. - Megint álltam. Két kifeszített tenyerem az

asztalon.
- Potyka - mondta a lány, mint akit ez teljesen váratlanul ért.
- Apa hívott így, anya nem szerette.
Csöndes trappolás. Most majd megállunk, és akkor apa azt mondja.

- Mi a véleményed az Allatkertről ?
Trapp-trapp ...
Aztán az is abbamaradt. A tekercs forgott, de hang nem volt.
Körülöttem szekrények, dobozok, tekercsek. Tekercs hegyek. Egy éne-

kesnő áriája, egy színész hangja, öreg tanító krákogása, kalauz harako
lása. Halott hangok temetője.

A tekercs forgott, legy labda pattogott.
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Anya távoli, tiszta hangja. - Nem lehet, mar többször mondtam,
hogy itt nem lehet.

A labda még pattogott egy kicsit, majd csönd lett.
- Itt a kulcs - mondta anya. - Atmész a raktáron és kint vagy

az udvaron.
- A raktár! Akkoriban anya egy trafikban volt... egy olyan kis

trafikban.
Lépések, kulcs csikordult.
- Mindenféle ládák ... és az adohányszag !
A labda pattogott.
- Ott már lehetett lasztizni, csak sötét volt.
A labda pattogott, aztán elgurult. Nyögésféle hallatszott.
- Ez aztán nehéz eset! Megtalálni abban a sötétben ... ládák közőtt.

Szuszogás, kaparászás.
- Le kell guggolni ... becsúszni a ládák közé.
Reccsenés, mintha valamit arrébb tolnának. Aztán csönd, nagy csönd.
- Elgurult - bólintott a lány. - Jól elgurult.
- Be kell csúszni a ládák közé. - Ráhasaltam az asztalra. Vártam.

Valamiféle hangra vártam.
Nem volt reccsenés. Nem volt szuszogás, nyögés.
- Talán anya bejön, egyszer ő halászta elő.

Nem nyílt ajtó. Hang nem szólalt meg.
- Bejön ... biztos, hogy bejön.
Nem tudom, hogy másztam le az asztalról. Nem tudom, hogy kerül

tem ki a szobából. De kint voltam én is meg a lány is.
Maradt a szoba, dobozokkal, tekercsekkel, hosszan lelógó szala-

gokkal. És a csend.

•

ALATTA MINDEN ÉNEKES MAGASNAK

Allok magam csepp hegyein
állok fülledt völgyeimben
kettőnk között a múlandóság
létrétegekre bontva

legalul kámea arcom
örömök vizébe dobott k6
királyi bibéje egyre
táguló köreimnek

a körök közt vörös uszonyok
felbukó szeretők, leszegett
fej ököl árnyékén, hasak íve
és a viz páncélos csöndje

s fent, papírsárkányok
fojtó szédületében
mínt angyalok könnyű léptei
lengenek indás szalmavírágok

s még magasabban
szárnynyomok, felhők állati
arca, szétoszló vígalom
dörrenések hangdombjai

aztán az égí utak árkában
villámfák ágai rőzsekötegben

készülő csillagtüzek alá s én
szelíd évek gyujtogatója

s felette minden énekes magasnak
az Édes Asszony, csillagút ujjain
gyűrű a félgömb nap
s az angyal-száj-hasíték-hold

Vasadi Péter
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OLVASÓKÖNYV·TÖRTÉNETEK

1rta Wolfgang Borchert

Mindenkdnek van már varrógépe. ráddója, hűtőszekrénye, telefonja.
Most mit gyártsunk ? kérdezte a gyártulajdonos.

Bombát, mondta a föltaláló.
Háborút, mondta a tábornok.
Nem marad más hátra, mondta a gyáros.

*
Fehérköpenyes férfi számokat írt egy papír.lapra. A számok mellé

egészen parányi, formás betűket. Aztán levetette fehér köpenyet és egy
óráin át a virágait ápolta az ablakpárkányon. Amikor észrevette, hogy az
egyik vjrág elpusztult, szomorúság fogta el és könnyekre fakadt.
A számok ott maradtak a papírori. Azt mutatták ki, hogy fél grammal,
két óra alatt ezer embert lehet elpusztítani.

Nap sütött a virágokra.
:És a papírlapra.

*
Két férfi beszélgetett,
Halljuk a költségvetést.
Csempevel óhajtja?
Természetesen. Zöld csempevel.
Negyvenezer.
Negyven? Jó. Bizony, barátom, ha nem állok át idejében a csokolá-

déról a lőporra, akkor most .a1Jiglha fizethetnék önnelk negyvenezret.
:És én nem csinálhatnék önnek zuhanyozó-Iülkét.
Szóval, zőld legyen a csempe. Zőld.

A ~ét férfi elvált. Az egyik gyártulajdonos volt, a másik építési vál
lalkozó.

Háború volt.

*
A kuglipályán két férfi beszélgetett.
Mi történt, tanulmányi felügyelő úr? Mit jelent ez a sötét öltöny?

Gyászeset?
A, dehogy, dehogy. ünnepély. A fiúik a frontra mennek. Kisebb be

szédet tartottam nelkik. Hívatkeztam Spártára. Clausewitzet idéztern.
Néhány fogalmat a fejükbe véstem: becsület, haza, meg ilyesmi. Hölder
lint szavaltattam. Fölemelő ünnepély volt. Igazán fölemelő. A fiúk éne
keltek: Isten, ik'i kardot adál ... A szemük csak úgy szíkrázott, Valóban:
fölemelő volt,

Tanulmányi felügyelő úr, hagyja abba! Hisz ez borzalmas!
A tanulmányi felügyelő elképedve nézett a másikra: észre sem vette,

hogy amig beszélt, apró keresztekkel firlkálta tele a papírt. Fölállt, nyúj
tózott, elnevette magát. Aztán új golyót vett a kezébe és a pályára gu
ritotta. Az tompán megdördült. Ott, hátul, eldőltek a bábuk. Ak árha
apró emberkék lettek volna.

*

468



Két férfi beszélgetett,
Ön hogy áll?
Nem valami fényesen.
Mennyije maradt még?
Ha jól számítom: négyezer.
Hányat adhat át nekem?
Legföljebb nyolcszázat.
Az mínd rámegy.
Mondjuk, ezret.
Köszönöm,
A két férfi elvált, Emberekről.beszéltek.Tábornokok voltak.
Háború volt.

Két férfi beszélgetett,
Te önkéntes vagy?
Az.
Hány éves?
Tizennyolc. És te?
Ugyanannyi.
A két férfi elvált. Katonák voltak. Egyikük fölbukott. Meghalt.
Háború volt.

Amikor vége lett a háborúnak, a katona hazatért. De nem volt ke
nyere. Meglátott valaktt, akének volt. Megölte.

Embert ölrui bűn, mondta a bíró.
Hogyhogy? ámult a katona.

Véget ért a békekonferencia, a miniszterek átsétáltak a városon. Egy
céllövő bódé előtt pirosított ajkú lányok invitálták őket: Tessék célbalőni

uraim! A rníniszterek fogtak egy-egy puskát és lövöldöztek a pappendekli
emberkékre.

Odajött egy öregasszony és kivette a kezükből a fegyvert. Az egyik
minriszter vissza akarta tőle venni, mire arcul ütötte.

Anya volt. .

•
Volt egyszer két ember. Kétéves korukban ököllel püfölték egymást.
Amikor tizenikét évesek lettek, bottal verekedtek és kővel hajigá-

lóztak.
Huszonikét éves korukban fegyvert fogtak egymás ellen.
Negyvenkét évesen bombát dobtalk egymásra.
Hatvankét évesen baktériumokkal fordultalk egymás ellen.
Nyolcvankét éves korukban meghaltak. Egymás mellé temették őket.

Amikor száz év múlva egy giliszta átrágta magát a sírjukon, nem vette
észre, hogy két különbözö embert temettek ide. A föld ugyanaz volt. Min
denütt ugyanaz.

Kardass TUda fordítása
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ESZM~K ts T~NYEK

Minél egységesebbé válik ez a mo
dern világ és összefüggőbbé a társa
dalmi élet, annál többféle és annál el
lentétesebb hatások érik az embert.
Komoly kérdések esetén az állásfogla
lás irányukban határozott döntést kí
ván, ami nem megy mindig lelki vagy
szellemi küzdelem nélkül. S nyilván
ez a magyarázata annak a növekvő

figyelemnek is, amely az ún. "konflik
tus-pszichológia" felé fordul napjaink
ban. Vizsgálódásainak egyik érdekes és
számunkra különös tanulságos terü
lete a "közbülállás" problematikája,
amelyet Editha Maria Grossmann vá
zol föl a bécsi Der Grosse Entschluss
hasáb jain közzétett írásában.

A "közbülállás" - németül "Da
zwísohenstehen" - újszerű kifejezés
nek tűnhet fel, de magát az állapotct,
amelyet jelez, valami módon minden
ki ismeri. Megszekott példa rá az a
gyermek, aki szüleinek válása után
érzelmileg ide-oda hullámzik apja és
anyja között, vagy az a férj, aki igazi
hovatartozását illetően anyja és fele
sége között ingadozik. Általánosságban
közbülálló az az ember, aki egyidejű

leg kötődtk különböző személyekhez
vagy életformákhoz, akiket vagy ame
lyeket valamilyen szempontból ellen
téteseknek tapasztal, s emiatt többnyí
re vktsebb-nagyobb hasadás is támad
lelkiségében. Az ilyen közbülső hely
zetek okai éppúgy keletkezhetnek a
magánélet, mint a társadalmi élet kö
rében. Tanulmányában Grossmann a
közbülállásnak főleg két fáját emeli
ki. Az egyik az, amikor valaki két hit
vallás, vagy két felekezet között, a
másik, amikor a vallásos hit elfogadá
sa vagy elutasitása között lebeg.

•
A két hitvallás okozta konfliktusok

leggyakoribb forrása az olyan család,
amelyben nemcsak az apa és az anya,
de nernük szerint a gyermekek is más
vallásúak. Különösen akkor, ha vala
melyik szülő egyáltalán nem törődik

az ő hitén levő gyermek vallásos ne
velésével. Egy katolikusnak keresztelt
fiúcska mondta: "Anyámtól (aki evan
gélikus volt) többször hallottam, hogy
az evangélikusok csak azt hiszik, ami
a Szentírásban olvasható, a katoliku
sok azonban a szóbeli hagyományt is
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elfogadják." S a fiúcska ezt a követ
keztetést vonta le belőle: "A protes
tantizmusban tehát bizonyos, hogy
minden igaz, a katolicizmusban vi
szont nem kell mindent igaznak tarta
ni." Sokszor megesik - írja Grass
mann -, hogy az efféle ütközesek
nyomán végül is vallási űr támad a
serdülő lélekben.

Vannak felekezeti közbülállások.
amelyek feloldatlan érzelmi hatásokat
tükröznek, de vannak olyanok Í3, ame
lyeket már a szó szoros értelmében
vett lelkiismereti konfliktusok kísér
nek. John Henry Newman, a későbbi

bíboros, részletesen rögzítette, hogy
milyen súlyos belső harcok előzték

meg az anglikán egyházból a kato
likus egyházba való átlépését. "Sajnos,
éveken keresztül szenvedtem amiatt,
hogy nem találok megnyugtató alapot
vallási állásfoglalásom számára. Er
kölcsi szárazságban sínylődtem. Leg
nagyobb fájdalmamat a tanácstalan
ság és bizonytalanság okozta, a nyug
talanság amiatt, hogy másokban is
kétségeket támasztok, a szomorúság
azért, hogy oly sokaknak elvesztem
jóindulatát és kedvező véleményét."

Franz Werfel is hasonló konfliktust
tárt fel Barbara ader die Frömmigkeit
(Barbara vagy a jámborság) című re
gényében. Egyik fószereplője a re
génynek, egy zsidó fiatalember pana
szolja föl: "Keresztény vagyok gon
dolkodásom szerint. Ki kell azonban
tartanom zsidó vallásomban, mert
visszartadok attól, hogy egy látszólag
előnyös valláscsere az elvtelen alkal
mazkodás gyanújába keverjen." S nem
kétséges, hogy Werfel önmagát rajzol
ta meg regényének ebben az alakjá
ban.

Természetesnek kell találnunk, hogy
még nagyobb válságokba sodorhatja
az embert a közbülállás a vallásos hit
elfogadása és a hit elutasítása között.
Az ugyanis, aki csupán a különböző

hitvallások között tétováz, nem vonja
kétségbe magának a hitnek szükségét,
sőt a hitet egyenesen létalapjának te
kinti, míg az, aki a hit és a hitetlenség
között ingadozik, magát az alapot te
szi kérdésessé, amelyre létét ráépitené.
Megrázó bizonyságát nyujtják az utób
bi konfliktus mélyre ható voltának a



norvég Petter Moen naplószerű fel
[ogyzései.

Moent 1944-ben mint az ellenállásra
buzdító norvég földalatti sajtó vezérét
tartóztatták le a német megszállók.
Moen mindaddig meggyőződésesateis
ta volt, helyzetének kilátástalansága
azonban, amit csak fokozott a magán
zárka és kínzatása a kihallgatások so
rán, mindinkább az Istenben való hit
felé terelte, mint ami egyedül igért
vigaszt neki. Tisztán érzületi változás
volt ez, amit ő maga is teljes kétke
déssel követett, mert csak szorongásá
ra és kétségbeesésére tudta visszave
zetni. Mint maga írja, valahogyan két
emberré szakadt, egy hívőre és egy
nem-hívőre, s ez a kettő állandóan
érvelt és viaskodott benne. "Szeret
tem volna utat találni Istenhez, értel
mem azonban hevesen tiltakozott el
lene. Szívem viszont arra ösztönzött,
hogy imádkozzam egy ismeretlen Is
tenhez, s végtére a szív is pszichikai
valóság," Két héttel később ezeket a
sorokat vetette papírra: "Börtönöm és
szívem mélyéből kiáltok hozzád, Isten.
Ugyanakkor értelmem reám paran
csolja ezt a gondolatot: minden hit
alanyi és önkényes, mert nincs sem
miféle Isten az emberen kívül ... Am
harangszót hallok. Mit tegyek most?
Imádkozhatom-e én, aki valójában
nem hiszek? Nem lenne-e képmuta
tás ?" Moen képtelen volt egynek lát
ni a hitet és az igazságot. Úgy vélte,
hogy az igazság okából le kell monda
nia a hitről, holott a hit nélkül nem
tud többé élni. A rákövetkező napon
megint fontolóra vette helyzetét: "Bár
hogy próbáljam elhessegetni, újból és
újból fel kell tennem magamnak a
kérdést: képes vagy te egyáltalán hin
ni ? S bizonyosan tudom, hogy ha sza
bad lennék, a börtönön kívül csakis
ezt felelném : nem, nem vagyok rá ké
pes. Itt viszont nem bírok kereken ne
met mondani. A tapasztalás győzött

meg arról, hogy ebben a feneketlen
nyomorúságban egyetlen vigaszom Is
ten. Szőrnvű konfliktus ez. De maga
mat téveszteném meg, ha csupán azért
hiszek, mert szükségem van a hit
re ..."

Nem ilyen tragikus körülmények
között, de lényegében ugyanezek a
gondolatok gyötörték Umn-el-Banine
mohamedán írónőt, aki katolikus hit
re térésének küszöbén ezzel a sokat-

mondó címmel adta ki naplóját: J'c:i
choisi l'opium (Az ópíurnot választot
tam). "Hol van Isten? Hol találom
őt? Vagy csak vágyaimban létezik? ...
Nem tudok benne hinni s mégis, hogy
keressem, nem kevésbé szükséges szá
momra, mint a lélegzés." Utána is,
amikor már a hit mellett döntött,
míndvégig ott kísértett lelkében a kér
dés vajon az igazság birtokába ju
tott-e, vagy öncsalásnak lett az áldo
zata.

*
A közbülállás lelki feszültségeit nem

lehet csupán szenvedőlegesen elvisel
ni - állapítja meg Editha Maria
GTossmann. Óhatatlan a visszahatás,
még akkor is, ha nem mindig tuda
tos és szándékos. Történhetnek téves
feloldások is. Hogy ezt megértsük, kű

lőnbséget kell tennünk a közbülső

helyzet két alapvetően különböző mí
nősége között. Más az, amikor a két
oldal, amelyek közt az egyén ingado
zik relatív ellentétesség, és gyökere
se~ más, amikor abszolút ellentétesség
viszonyában áll egymással. Relatív az
ellentétesség, ha valaki két társada
lom, két nép, két faj, vagy a társadal
mon belül két réteg vagy csoport kö
zött keresi helyét. Abszolút az ellen
tétesség, ha a végső kérdésekre vonat
kozó világnézeti ütközésekről van szó.

Az első esetben az egyértelmű dön
tés téves feloldást jelent - mondia a
szerző -, mert a konfliktus igazi le
győzésének csak azt tekinthetjük, ha
az egyén tudatosítani képes magában
és el is fogadja a kettős hovatartozást.
A második esetben viszont elengedhe
tetlen, hogy egyértelmúen döntsünk.
A konfliktus ilyen legyőzésének ter
mészetesen szükségszerű feltétele,
hogya döntés alapos meggyőződésre

és ne csupán olyan érzelmekre támasz
kodjék, amelyeken az egyén varami
okból nem tudja túltenni magát.

Grossmann a saját megfigyeléseire
is hivatkozva állítja, hogy a hit egy
értelmű elfogadása nemcsak a sajátos
világnézeti problémák megoldását
könnyíti meg, hanem megszünteti az
első kategóriába tartozó közbülállások
konfliktus-jellegét is, Egy valóban hí
vő ember akkor sem fogja magát ki
sebbrendűnek érezni, ha tudatosan két
olyan oldal között foglal helyet, ame
lyek egymást kölcsönösen alacsonyabb
értékűnek tekintik. Vallja ugyanis,
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hogy valójában az összes emberek
egyetlen közösséget alkotnak, s ehhez
a vonásukhoz viszonyítva eltéréseik
csupán másodlagos jelentőséggel bír
nak. Nem fog tehát szenvedni amiatt,
hogy egyik oldalhoz sem tartozik a
maga teljes egészében. Az ellentétes
ségeket úgy tudja nézni, mint ame
lyeket Isten akart, s a kérdéses olda
lak mindegyíkét a maga különállásá-
ban is elismeri és megbecsüli. Reme
kül fejezte ki ezt Goethe a Westöstli
cher Diwan egyik versében: "Istené a
Kelet, Istené a Nyugat; északi és déli
táj békén nyugszik kezében."

A katolikus hívő számára még
pregnánsabban világítja meg ezt az a
titok, amelyet "Corpus Christi mystí
cumnak" nevezünk. Aki hiszi, hogy
Krisztus önmagával kapcsol össze
minden egyes embert s így rajta ke
resztül minket embereket is elkép
zelhetetlenül mély módon összekap
csol egymással, az nem láthat többé
olyan szakadékokat, amelyeket át ne
lehetne hidaini az emberek között. Ha
az egyén valami vonatkozásban "köz
bülálló" is, akkor is védettnek tekinti
és "jó helyen" érzi magát.

A mi megítélésünk szerint tehát a
legnagyobb probléma a közbülállás az
Istenben való hit elfogadása és eluta
sítása között. Akinek ugyanis csak a
tanbeli vagy felekezeti eltérések okoz
nak gondot, az minden bizonytalan
sága ellenére is megőrizheti belső bé
kéjét, ha Isten megvilágosító kegyel
mére hagyatkozva kész magáévá ten
ni minden olyan felismerést, amely
igazságként lép elébe. Az ő meggyő

ződése az, hogy Isten és az igazság
egybe esik. A kételkedőnek viszont
éppen abban rejlik a nehézsége, hogv
a kettőt különválasztja egymástól.
úgy véli, ha az igazságot Isten fölébe
helyezi, akkor el kell viselnie a bi
zonytalanságot Isten léte felől, ha pe
dig nem ragaszkodik a matematikai
erejű blzonyíbhatáshoz, akkor k1 van
téve annak, hogy hite csak abból az
ah\rásáhól ered, hogy higyjen. S mí
nél inkább egyetért azzal, hogya ví
lágnézet határozza meg emberi egzisz
tenciáját, annál kínosabbnak találja
helyzetét.

Grossmann szerint senki sem értheti
meg jobban a közbülállásnak ezt az
állapotát, mint éppen a hívő ember.
Mert ha tény is, hogya hit mindig
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személyes döntésen nyugszik, akkor
is bizonyos, hogy az embernek ezt a
döntését valami módon meg kell ér
lelnie. Ha tehát valaki nem is jutott
még odáig, hogy a végső kérdésekre
határozott választ adhasson, de kész
azokat nyitva hagyni, lényegileg
ugyanazt a magatartást tanúsítja, mint
a hívő ember, mert örömest magáévá
tenné a hit elveit, ha igazságnak tud
ná felismerni azokat. "Lehetséges,
hogy van Isten. Igazolni ugyan nem
tudom, de nem is zárom ki" - hang
zik álláspontja. Jelenthet ez számára
nagy lelki megterhelést is - hiszen
sokkal egyszerűbb egy bizonyos néze
tet fogadni el -, másrészt azonban az
élmények sokkal nagyobb gazdagságá
val s így minden emberinek mélyebb
meglátásával ajándékozhatja meg. Az
ilyen közbülállás nem merevedhet ál
landó állapottá, feloldását azonban
erőszakolni sem szabad.

•
Ebbe a témakörbe illik bele Karl

R.ahner legutóbbi tanulmánya is, ame
lyet "Észbeli becsületesség és keresz
tény hit" címmel a Stimmen der Zeit
számára írt. Rahner az "intellektuelle
Redlichkeít" kifejezést használja. Ma
gának a "Redlichkeit" szónak több
értelmet tulajdoníthatunk, mert tisz
tességet, becsületességet, őszinteséget,

egyenességet, megbízhatóságot egy
aránt jelent.

Ilyen "redlich" gondolkodónak
általában azt tekintik - bocsátja elő

re Rahner -, aki látja annak nehéz
ségeit, hogy napjainkban valamilyen
határozott világnézeti álláspontot te
gyen magáévá, elvileg is kész arra,
hogy más nézetek képviselőinek

ugyanolyan értelmességet és jóakara
tot tulajdonítson, mint önmagának,
eleve semmit sem tételez fel, megvan
benne a bátorság, hogy érvek nyomán

. meggyőződését változtassa, távol áll
minden fanatizmustól, higgadt, tárgyi
lagos, szerény, a saját pozícióját épp
olyan kritikusan vizsgálja, mint má
sokét, számol azzal, hogy benne is le
hetnek előítéletek, amelyeket nevel
tetése és foglalkozása, a kor és a kör
nyezet szelleme, sőt a saját életmene
tének érdekei és társadalmi osztályá
nak előnyei szülnek, igyekszik tehát
ezeket az előítéleteket és a velük kap
csolatos ideológiákat erejétől telően

megszűrni, tudatában van továbbá an-



nak, hogy az igazság nemcsak meg
nyugtató, hanem nyugtalanító is lehet.

Rahner szerint azonban mindezt ki
kell egészíteni azzal, hogy az intellek
tuális becsületességhez tartozik az is,
hogy az ember a szellemi döntések
terhét is magára merje vállalni. Az
ember ugyanis szabadságra van kár
hoztatva, vagy szabadsággal van meg
áldva, mikor is közömbös, hogy mi
ként értelmezzük ezt a szabadságot.
Mindenesetre olyan szabadság ez,
amely megköveteli a végső szellemi
döntéseket és magatartásokat is, mert
az értelmi belátásokat és a szabad
cselekedetet nem lehet elválasztani
egymástól. Ezért van az, hogy aki
mindenben kételkedően minden téren
elhárítja magától a felelősséget, aki
semmi irányban sem kötelezi el ma
gát, az nemhogy szabad maradna, ha
nem az elkötelezettségele legrosszabb
fajtájába megy bele. Az a próbálko
zás, hogy semlegesek maradjunk, va
lójában vonakodás attól, hogy eszünk
kel vegyük fontolóra azokat a dönté
seket, amelyeket az élet valóságos fo
lyamatában amúgy sem kerülhetünk
el. Ha egyéb talán nem, de a döntés
abban a tekintetben - ha nem is el
mélkedünk róla - teljességgel megke
rülhetetlen, hogy az életet abszurdum
nak fogjuk-e föl, vagy olyasvalami
nek, aminek esetleg megfejthetetlenül
é~ titokzatosan, de mégis értelme van.
Röviden tehát, az intellektuális becsü
letesség bátorságot parancsol a szelle
mi döntésre akkor is, ha ez meg van
terhelve mindazzal a bizonytalanság
gal és homályossággal. ami egy véges
és történetileg kötött értelem ilyen
döntésével együtt jár.

Az észbeli becsületesség fogalmát 
mutat rá Rahner - meg kell óvni
egy másik félreértéstől is, éspedig at
tól a vélekedéstől. hogy ahhoz, -hogv
vallásosan hinni tudjunk és amellett
intellektuálisan egyenesek maradjunk,
mindazokat a tartalmakat "adekvát"
mértékben "tudományosan" is át kell
vizsgálnunk, amelyek a hithez, neve
zetesen a keresztény hithez is tartoz
nak. Hiszen már maga az Istenben
való hit is, de még inkább a Jézus
Krisztusban, egy konkrét üdvtörténet
ben és az egyházban való hit a té
nyek, tételek, fogalmak oly belátha
tatlan sokaságát rejti magában, hogy
valamennyit még a szakteológus sem

tudja "tudományosan" felmérni. Ha
tehát elvileg is úgy lenne, hogy in
tellektuális becsületesség esetéri ah
hoz, hogy hihessünk és szabad legven
hinnünk, a hit tartalmában foglalt
összes feltevéseket "adekvát" módon
"tudományosan" is át kell gondol
nunk, akkor az észbeli becsületesség
és a hit alig feloldható konfliktusba
kerülne egymással.

Ma még az ún. keresztény kultúr
körben a legtöbb hívő számára elő

zetes adottság a hit. Megkeresztelték
és legalábbis a keresztény szellemű

családban vallásosságrá nevelik. Hite
így nem elsősorban az elmélkedő ér
telem műve, hanem történeti, társa
dalmi és pszichológiai feltételezettsé
gek eredménye. Merőben más annak
az embernek helyzete, aki mellől

mindezek hiányzanak. Mindenki nyu
godtan elmondhatja: valószínű, hogy
magam sem lennék katolikus, ha má
sok lettek volna életem körülményei,
ha nem születek katolikusnak és gyer
mekségemben nem nevelnek annak.
Azt is bízvást bevallhatja, hogy bár
milyen behatóan gondolkodjék hité
nek teológiai alapjairól, a legjobb
esetben sem nyerhet abszolút bizo
nvosságot hitének racionális igazolt
sága felől. Ugyanezt másként fogal
mazva: ha csupán "alulról" indulunk
ki, mindig egy szellemi fejlődés "le
nem zártságában" maradunk. Hogy a
teljes kibontakozáshoz jussunk, Isten
igéjén kívül szükségünk van "fölül
ről" jövő ösztönzésre, Isten kegyelmé
re is.

Az intellektuális becsületesség köve
teli mindezek elismerését - szögezí
le Rahncr, Amit azonban hangsúlyo
san szem előtt kell tartanunk, hogv a
hitben meg is kell lennie annak az ab
szolút szabadságnak és feltétlen ség
nek, amely nélkül nem beszélhetünk
hitről. Nem jelenti ez termész-t-sen
a hitnek valamilyen irracionális fel
fogását, mert világos, hogya hitnek
meg kell állnia helyét az emberi érte
lem igazság-tudata előtt is, vagvis ki
elégítően kell válaszolnia az értelem
kérdéseire is.

A hit, mint mondottuk, eleinte több
nyire csak mint egyszerű adottság
vagy lehetőség nyílik meg számunkra.
Mint ilyen, legközvetlenebbül azzal
igazolja magát, amit magával hoz. A
hit az életnek az a ténye, amelyre az
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ember ésszerűen és joggal bízza rá
magát mindaddig, amíg az ellenkező

jéről meg nem bizonyosodik. Vallásos
életünk számára meg kell adnunk te
hát azt a lehetőséget, hogy ő maga
igazolja magát, ezt viszont csak akkor
teheti meg, ha bizalommal telten él
jük át. Keresztény hitünk értelmet és
rendet biztosít a létnek, mert abba a
végtelenségbe nyúlik, ahonnan egye
dül hathatja át létünket egymáshoz
kapcsoltan az értelem és a hit. Az
igazi hit, amelyet a kegyelem táplál,
igazságának bizonyságát a közvetlen
tapasztalás útján önmagában hordja.

Az észbeli becsületesség tehát 
vonja le következtetését Rahner 
semmiképpen sem tiltja, hogy higy
jünk és hogy az életnek azt a való
ságát merjük élni, amit a keresztény
ség tanít.

*
A hit alanyiságát húzza alá és vizs

gálja The new Reformation? (Az új
reformáció?) című, minap meeielent
könyvében John A. T. Robinson ang
likán püspök is, akinek világszerte
feltűnést keltett előző könyvévol 
Honest to God (Oszintén és becsülete
sen Isten irányában) - a Vigilia múlt
év márciusi számában fogl.ilkoztam.
Alanyiságon itt - mondja Robinson
- azt kell érteni, hogy az ember csak
a maga emberi álláspontjáról, a saját
körülményeiből és egyéni tapasztalá
saéból kiindulva fogadihatja el igaznak
Isten igéit és találhatja meg Istennel
kapcsolatát. A hit mindenkor úgy je
lenik meg, mint az ember személyes
válasza Istennek arra az üdvösségi
ajánlatára, amely elsődlegeserr az
evangélium útján jut el hozzá. Tör
vények, rítusok, kultusz és hitforrnu
lák, ha még annyira is betartjuk, il
letve magunkévá tesszük azokat, so
hasem helvettesíthetik azt a teljes
odaadást Isten irányában, amely egye
dül eszközli ki az üdvösséget. Ezért
van az - emeli ki Robinson -, hogy
bármennyire összhangban van a hit
- mindig a kegyelemtől segítve - az
ember belső törekvéseivel és legmé
lyebb vágvakozásaival, soha sem tud
juk magunkat hiánytalanul azonosíta
ni a hit tartalmával. Az igazság az,
hogy mindaddig, amíg üdvösség és vi
lág, hittudás és élettapasztalat tökéle
tesen egybe nem esik, amíg tehát ezek
feszültségi viszonyban vannak egymás-

474

sal, addig az ember mindig csak útban
van a hit felé, anélkül, hogy az élet
és a világ értelmét tiszta világosság
ban látná maga előtt. S ha ez volt
a helyzet a múltban is, a jövőben az
embert még inkább a "quaerens
fidem", a "hitet kereső" vonás fogja
jellemezni.
Ezekből a felismerésekből vonja le

Robinson az egyház ama megújhódá
sának szükségét is, amelyet "második
reformációnak" nevez. Gyökeresen
más természetű ez, mint amilyen az
első, a "klasszikus" reformáció volt.
Mert amíg az elsőben a megújhódást
szorgalmazó kérdések a hiten és az
egyházon belül merültek föl, addig
most olyan kérdésekre kell válaszolni,
amelyek a hiten és az egyházon kí
vülálló ellenséges vagy közömbös nem
hívők és a közbülállók oldaláról hang
zanak el. S az egyház nem teheti meg
- folytatja Robinson -, hogy ne ve
gye figyelembe igehirdető tevékeny
ségében, esetleg szerkezeti formáiban
is, ezeket a kívülállókat és kőzbülál

lókat, akik mind nagyobb többséget
jelentik az emberiségnek. Az egyház
nak tudomásul kell vennie, hogy a
modern ember nem egy tekintetben
elidegenedett az egyház hagyományos
tételeitől. azok bemutatási formáitól
és a gyakorlatban alig érvényesülő

életszabályoktól. Hogy tehát magának
a hitnek elfogadását megkönnyítsük
a mai ember számára, úgy kell újból
megfogalmaznunk a vallási igazságo
kat, hogy jelentőségüket és fontossá"
gukat ő is átérezze és megértse. An
nál inkább szükséges ez - fűzi hozzá
Robinson -, mert a mai emberek zö
mében is él valami hit, egy lappangó
csira, amelyet az egyház részéről ige
nelni, erősíteni és fejleszteni kell. "Az
igazságnak ott kell az emberekkel ta
lálkoznia, ahol vannak." Legyen rajta
tehát az egyház, hogy találkozzék az
emberekkel, bárhol és bárkik legye
nek. Tekintse azokat is övéinek. akik
érdeklődnek iránta vagy vonzódnak
hozzá, de csak kezdetleges, fogyatékos
vagy éppen anonim és hallgatag hit
tel bírnak.

Coenraad van Ouwerkerk holland
teológus, aki a Diakonia által közölt
tanulmányában behatóan tárgyalja a
könyvet, nem osztja mindenben az
anglikán püspök felfogását az egyház
ról, azt azonban szerinte is helyesen



fejti ki Robinson, hogy az ember a
hitet csak kísérletezően és fokozatosan
éli át és juttatja kifejezésre. Egyetért
abban is, hogy az ember az egyház
hoz való tartozását nagyon különböző

módokon, olykor csak részlegesen és
fogyatékosan valósítja meg. Maguknak
a hívőknek helyzetét is többnyire az a
küzdelem jellemzi, hogy értelmet ad
janak hitüknek. igazolják maguk előtt

és személyes meggyőződéssé tegyék
annak tanítását.

(Zárójelben talán nem árt megje
gyeznem, hogy a Diakonia nemzetközi
jellegű új katolikus folyóírat, amely a
svájci Fribourgban jelenik meg és a
gyakorlati teológia művelését tekinti
feladatának. Első száma az idei év
februárjában került ki a sajtó alól.
Szellemi és jogutódja a nagyérdemű

Anima évnegyedes folyóíratnak, amely
20 évi fennállása után ugyanakkor
rnegszünt.)

Robinson művével kapcsolatban hi
vatkozik a tanulmány szerzője Y. N.
Congar egyik úiabb könyvére is.
amelyben Congar az apostolság két
formáját különbözteti meg, az egyiket
elrnarasztalóan, a másikat helyeslően.

A KIS ÚT

•

Az egyik a prozelitizmus, amely a
vallásiak terén az egyház győzedel

mességére irányul, a másik az evan
gelizáció, amely mindenekelőtt az em
ber lelki-szellemi javát keresi. Az
evangelizációs magatartás is figyelem
mel van az egyházak objektív ténye
re, a tan hitelességére. a szentségi
rend szükségére, de tiszteletben tartja
a mások hitének szabadságát és ala
nyiságát. Ennek a magatartásnak szó
szólói tudatában vannak annak, hogy
ebben a földi világban sokkal inkább
a vetésre és a kisarjadt magvak ápo
lására, mint az aratásra lehet gondol
ni. Az evangelizáció éppen ezért ak
kor is értékelni tudja az utat, ame
lyen a másik ember halad, ha ez az
út talán nem is az, mint amelyet a
dogma és a teológia kijelöl. Abban a
közbülső időben, amely az Úr máso
dik eljövetelét előzi meg, mindig lesz
szakadék a jog és a tény, a tan és a
szernlélet, a szabály és az erkölcs, a
tétel és az ellentétel között, s ezt a
szakadékot nem az elmélet, hanem
egyedül a kölcsönös türelmesség és
tisztelet hidalhatja át. A tökéletes
összhang - ez már "eschatológikus"
valóság.

M a r k T lU a i n egyik írásában olvastam, hogya mennyország na.gyon
unalmas hely; az üdvözültek egyebet sem tesznek, csak pálmát lengetve j:í.rnak
körbe-körbe és zsoltárokat zengedeznek. Tudom. hogy ez nem lehet így, maga
a kép azonban eltörölhetetlenül megmaradt emlékezetemben. S nem beszélve
azokról a karikatúrákról, amelyek nyilván nem minden célzat nélkül tréfás
figuráknak rajzolják a mennyország kulcsait őrző Szetit Pétert, az eitiurnjtak
lelkeire várakozó angyalokat és ördögöket, templomi festmények is szakállas
öregúrnak ábrázolják a Teremtőt, giccses tájnak a Paradicsomat. Sokat tiino
döm, hogyan is képzeljük el valójában Istent és a túlvilágot, mert be kell v'll
lanom, hogy az efféle megjelenítések - akár élcelődések, akár nem - zava
róan hatnak reám.

Megnyugtatjuk a levél küldőjét:

semmi oka arra az érzésre vagy fel
tevésre, hogy a szóba hozott elkép
zelések és ábrázolások, vagy esetleg
még olvan izléstelen karikatúrák is
valamiféle probléma elé állíthatják
vallásos hitében. Mi a természetfölötti
dolgokat, amiket a kinyilatkoztatás és
a kinyilatkoztatást tovább adó és ma
gyarázó egyházi tanítás ad elénk, sem
közvetlenül megtapasztalni, sem igazi
mivoltukban meglátni nem tudjuk.

Csupán jelképek és hasonlatok útján
alkothatunk megközelítő fogalmakat
róluk. Am éppen ezért nem is nélkü
lözhetjük a jelképeket és hasonhto
kat, kiváltképpen nem lehetünk meg
nélkülük eszmélkedésünknek abban az
időszakában, amikor még csak úton
vagyunk az elvont gondolkodás felé.
Szüleink is, elemi fokon hitoktatóink
is kénytelenek a hitigazságokat olyan
képekbe öltöztetni, amelyeket a gyer
meki értelem és képzelet is meg tud
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repülésről. mlndenféle felfedezésről,

Isten-képe azonban továbbra is gyer
mekded marad. Többnyire ebből ered
nek hitbeli válságai és kételyei is,
mert az ilyen gyermekded vallásosság
könnyen kerül összeütközésbe tudo
mányos-technikai megismeréseível.

Gyermekkorunk vallásos képzete~ ~s

elképzelései bájosak. szívet melegítő

ek. hiszen az otthon melegének, édes
anyánk szeretetének fénye ragyog raj
tuk. Aki azonban nem igyekszik elmé
lyíteni hitbeli tudását, nem alakítja ki
az életkorához és szellemi fejlettségé
hez illő vallási szemléletet, az magára
vessen, ha úgy fog feltűnni, mint aki
felnőtt lábbal gyermekcipőben próbál
járni. "Testvérek - figyelmeztet Szent
Pál -, gondolkodástokban ne legye
tek olyanok, mint a gyermek. Csak a
gonoszságot illetően legyetek kisde
dek, gondolkodástokban felnőttek."

Ehhez tartozik az is, hogy ne hordoz
zunk magunkban semmi olyan "fa
ragott", sem olyan festett képet Isten
ről és a túlvilágról, amely nem méltó
sem Isten mlndenhatóságához és ből

csességéhez, sem a felnőtt ember jó
zan vágyaihoz és gondolkodásához.

Soha se álljunk meg tehát véglege
sen egyetlen Isten-képnél sem. Le
gyünk egyre inkább nagykorúak a
hitben. A gyermekségből csak egyet
tartsunk meg: szívünk szüntelen nyi
tottságát. a bizalomteli készenlétet Is
ten úiabb és újabb szólitásaira. Kü
lőnben pedig próbáljunk gondolkodva
hinni. Akkor nem fognak minket za
varrii S0m a művészek, sem a költők

jószándékú elképzelései, de még a gú
nyoros torzképek sem. Inkább elmél
kcdésre fognak ösztönözni arról, hogy
az egyház tanítása alapján mi mindent
jelenthet számunkra Isten színelátása,
a megújhódott élet folytatása örök
szeretetben, a végességeitől és korlá
taitól megszabadult ember boldog ki
teljesedése, öröme amiatt, hogy feltá
rulnak előtte azok a titkok is, ame
lyeket itt a földön nem tudott megol
dani.

ragadni. Valójában persze szimbólu
mok és hasonlatok ezek, de hogy csu
pán szimbólumok és hasonlatok, ezt
is már csak a nagyobb szellemi érett
ség szakában lehet megmagyarázni.
Emiatt és ilyen módon alakul ki a
kezdeti, a gyermeki vallásosság jel
rendszere és képvilága : a jóságos
nagyapa alakjában megjelenő Isten, a
fehérruhás és pálmaágat lengető üd
vözültek, a bárányfelhőkkel bélelt, ci
teraszótól visszhangzó mennyország, a
pokol, ahol üstben főzik a kárhozotta
kat a szarvas és patás ördögök.

Az Universe angol katolikus hetilap
egyik neves cíkkírója, Louis de Wohl
nemrégiben hevesen kikeit az ilyen
képek ellen. Szerinte "ugyancsak sú
lyos felelősség terheli azt az egyént,
aki először rajzolta meg a mennyor
szágot bárányfelhőkkel, hárfákkal és
véget nem érő himnuszénekléssel".
Felháborodását azonban nem tudjuk
osztani, hiszen nyilvánvaló, hogy
míndaddíg, amíg az értelem meg tud
birkózni az elvont fogalmakkal. egye
dül a szemléletes forma értetheti meg
a hit alapvető titkait. Áll ez nemcsak
a mának gyermekeire, de annak a
hosszú múltnak felnőttjeire is, amely
nek átlagos vallási ismeretei sem
emelkedhettek a műveltség akkori
színvonala fölé.

Amin tehát sajnálkeznunk lehet és
kell inkább az, hogy nem kevés fel
nőtt hívő vallásossága még ma is
megreked a gyermeki fokon. "Min
denki tudja - állapítja meg Karl
Ranner -, hogy az ember életében
nem csupán biológiai fázisok vannak,
nemcsak a fizikai fejlődésnek vannak
meg a maga szakaszai, hanem a lelki
fejlődésnek is. Az, hogy az ember te~

ti és lelki lény, azt jelenti, hogy fej
lődése mindkét vonalon végbemegy.
Márpedig ha testi és szellemi vona
lon léteznek ilyen fázisok, meg kell
lenniök a vallásosság tekintetében is."
Nos, az igazság az, hogy nagyon sok
ember nem tud lépést tartani vallási
fejlődésében az egyéb irányú kibon
takozásával. Felnő, aránylag kíelégítő
fogalmakat szerez kibernetikáról, űr------------ Sinkó Ferenc

Munkánkra főként úgy gondolunk, mint mindennapi kenYé~~erese~ün~

eszközére. De meghatározott értéke jóval magasabb: általa tesszuk . telJesse
magunkban az isteni egyesülés ala~j~t és a~onk~vül, ~!tala, képességemk ~ze
rint valamiképpen ennek az egyesülesnek isteni celJat, a. mt Urunk Jez'lfs
Krisztust. Tetlhard de Chardm
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NAPLÓ

A NOK PAPSÁGA FELÉ HAJLIK A VITÁK MÉRLEGE. Folyóiratunk
januári számában Josefa Theresia Münch tanuhmánya ialapján, amely a frei
burgi Der ChristUche Sonntag hasábjain jelent meg, ismertettük azt a meg
mozdulást, amelynek célja, hogya katolíkus egyházban nők is felvenessék a
papi rendet. Mint ahogyan gondolni 'Iehetett, cikkünk nagy érdeklődést és sok
felé még nagyobb meglepetést keltett. Szárnos hozzászólást is kaptunk, szímte
kivétel nélkül elutasító értelemben, s tartalmukról csak azért nem tájékoz
tattuk olvasóiníoat, mert a magunk részérol nem óhajtottunik vidát kezdemé
nyezni. Határainkon túl azonban a kérdés azóta csak még élénkebben foglal
keztatja a katolikus közvéleményt. Tekintélyes teológusok is cáfolják azt a
nézetet, hogy ísteru törvény tiltaná a nők papságát, vagy hogy a nők csupán
nernük miatt abkalmatlanok lennének papi teendők végzésére.

Fölöttébb figyelemre méltónak kell tartanunk, hogy immár a bécsi Der
Grosse Entschluss is több közleményével beavatkozott a vitába. Februári szá
mában Ida Friederike Görres a nők papsága ellen foglalt állást, éspedig a kö
vetkező érveléssel:

A pap Krisztus helyettese az egyházban. Krisztus viszonya az egyházhoz
a vőlegény és a rnenyasszony viszonya. Ennek megfelelően a püspök viszonya
az egyházmegyéhez és a pap viszonya a plébániai közösséghez szintén házas
sági viszony. Benne jelenik meg látható rnódon Kl1isztus szellemi nemzőereje
és a lelki élet-átszármaztatás folyamata. Nők nem testesíthetik meg ezt a tár
gyi tartalmat, éppen ezért ki lis vannak zárva a szentségí papságból.

Mit széljunk ehhez az érvelésihez - teszi fel a kérdést a májusi számban
R. J. A. van Eyden "A nő egyiházi hivatalban?" címmel közreadott tanulmá
nyában. Azt, hogy amikor a pap és a hívek közösségének kapcsolatát házassági
viszonyként jelöllik meg, akkor jelii{:épes értelmezéshez folyamodnak. Nem két
séges, hogy sztrnbólurnoknak a teológiai fejtegetésekben. akárcsak általában
az emberi gondolkodásban, pótolhatatlan szerepük van. Bizonyos azonban az
is, hogy jelképek segítségével sohasem érvelhetünk. s a valóság rendjét Ille
.tően nem is vonihatunk le belőlük következtetéseket. Abból tehát, hogya pap
viszonyát a hívek közösségéhez [elképesen házassági vaszonvnak fogjuk fel,
semmiképpen sem következtethetünk arra, hogy a nők nem lehetnek papok.
Képet és valóságot sohasem szabad összecserélnünk. Ezért mondta már Aqui
nói Szerit Tamás: "Jelképes teológiának nincs bizonyító ereje."

Meg kell azonban azt is jegyeznünk, - hangsúlyozza Eyden -, hogy ami
kor a ,pap viszonyát az egyházhoz házassági viszonyként jelölik meg, olyan
jeliképet alkalmaznak, amelyet a szeritírás nem ismer. Egyedül csak Krisztus
és az egyház viszonyát értelmezve fogják fel ezt úgy az újszövetségi szerit
írásban, mint a vőlegény és a menyasszony viszonyát (2. Kor 11, 2; Eph 5. 27;
Apok 21, 9). A püspök viszonyának érzékeltetésére egyházához az újszövetség
sohasem használja a házassági viszony képét, 'hanem mindig csak a szülői vi
szonyét, éspedig nemcsak az atyaságét (1. Kor 4, 5; 1. Thess 2, 11; Philem 10),
hanern ugyanúgy kifejezetten az anyaságet (Gal 4, 19; Thess 2, 7). Különös,
hogy rnindazok, akik jelképek segítségével érvelnek a nők papsága ellen, igen
következetlenül elmulasztják annak hozzáfűzését, hogy a pap viszonyát egy
házközségéhez az újszövetségi szeritírás többek között az anyaság jelképéve1
világítja meg. Nyilván azért, mert míután ezt a tantalnnat csak nő valósít
hatja meg, éppen a j,elJképes érvelés alapján válnék szükségessé, hogy szent
ségí papsággal nőket is felruházzanaík. Jelképes érvelésekazoniban, mínt meg
állapítottuk. egyáltadán nem bírnak bizonyító erővel. Az atyaság jelképéből

éppúgy nem lehet a nők papsága ellen, mint az anyaság jelképéből mellette
következtetni.

A helyt nem álló [elkép-éreelmezések csak megnehezítik a vítát. Ebben a
hibában szenved Corona Bamberg tanulmánya [S, amelyet "A nők feladata a
liturgiában" címrnel a svájci Anima kÖZlÖIt. Előbb elutasítja azt a véleményt,
hogy a "menyasszony" egyházat csak nők képviselhetnék. "Krisztus irányában
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férfi és nő együttesen osztozik ebben a jegyesregben." Utána azonban így foly
tatja: "Az. új Izrael menyasszonysága különös módon a nőre vonatkozik. Vo
natkozik a férfire is, jóllehet férrfi, a nőre viszont, rnert nő." Szem elől téveszti
itt a szerző - állapítja meg Eyden -, hogy a biológiai férfi va,gy női voltnak
semmi köze aihJhoz a ikérdéshez, hogy ki képvíselhetr az egyházat. Az összes
megkereszteltek, férfuaik érs nők együtt jelentik az egyházat, Krísztus jegyesét.
Nem biblikus gondolat az, hogya nő azért részese az egyház menyasszony vol
tának, mert nő. Ebben az esetben ugyanis a nő sajátosabban képviselné az
egyházat, mínt a férfi. Nők és férfiaik jelenítik meg az egyházat, mint Krísztus
jegyesét, amennyiben a keresztség szentsége által keresztények lettek, Férfiak
és nőkképvisellhetiik Krísztust, mínt az egyház vőlegényét, amennyiben az
egyházi rend szentségének felvetele által papok lettek.

Hivatkozik ezzel kepcsolatban Eyden H. van der Meer professzor, jezsuita
teológusra, aki Karl Rahne71hez benyújtott és nyúvámosan megvédett habílstá
oiós értekezésében már 1962..,ben meggyőzőerr mutatta ki, hogy nincs semmiféle
teológiai ok a nők kizárására a papi tisztségből. Ugyanett fejtebte ki azt is,
hogy mennyíre nem áJllják meg helyüket azok a jelkép-értelmezések, amelye
ket e kdzárás mehlett általában érvként felihoznak.

Munkájában azt a feladatot tűzte maga elé van der Meer, hogy krttikailag
felülváz:sgálja rnindazokat az érveket, amelyeket a nők papsága ellen a szerit
írásból és az egyházatyák írásaíból, a zsinati határozatokból, Szent Tamás és
a későbbi teológusok műveiből szoktak felvonultatni. Vizsgálódásainak ered
ményeként arra a következtetésre jut, hogy az évszázadok során kritikátlanul
továbbadott érvek semmi olyasmit nem rnutatnak föl, aiII1Í azt bízonyíthatná,
hogy a férfiúságban érs a papi hivatalban olyan lényeges vonásokat kellene
Iátnunk, amelyek kizárnák a nőt e hívatal birtoklásából. Mi több, a hagyomá
nyos megnyilatkozások sokkal inkább arról tanúskodnak, hogy forrásuk a nő

nek az a történeti korhoz kötött értékelése, amelyet ma már túlhaladottnaik
kell felismernünk.

Sok rnínden más is, ami hosszú ídön árt "változhatatLan isteni Jognak" szá
mított, utóbb csak megváltoztatható "egyházi jognak" bizonyult. Ide kell so
rolnunk - emeli ki Eyden - azt a vélekedést is, hogy az egyházi hivatal is
tm jog rendeléséből nem tölthető be nő által. Mindannak valóban teológiai
vizsgá1atából, amit a vitában eddig felhoztak, csaik az szűrhető le, hogy az
egyiházi hivatal, a papság, igenis megnyitható a nők számára is. Abban a kér
désben, hogy ki szolgáfhatja papi hivatal viselőjeként Isten népét, nem a férfi
vagy női minőség adottsága a döntő, hanem az, hogy személy szerínt kit választ
ki a Szeritlélek és kit szólít szolgálatára az egyház.

Csak ha ezt az elvi lehetőséget végérvényesen tisztáztuk - fejezi be R. J.
A. van Eyden -, csak akkor érdemes szemügyre vennünk azt a további kér
dést, vajon e lehetőség valóra váltása kívánatos, vagy éppen szükséges-e nap
jainkban. Az egyetlen teológiailag jogosult szempontot azonban nyilvánvalóan
Szent Pálnak az efezusiakhoz intézett leveléből kell merítenünk: mi mozdítja
elő "Krisztus testének felépítését"?

Neki, a szerzőnek, rnímdenesetre az a meggyőződése, hogy a zsinat után
megújuló iegyházban sok nyomós ok szól amellett, hogya nő önálló partner
ként szolgáljon a papi 'hivatalban. (Joanelli Béda)

ZRINYI EMLÉKEK A SZIGETVAR-KÖRNYÉKI FALVAKBAN, MEZO
KÖN ÉS CSALADOKBAN."ZrÍlIlyi kdrohanásának" négyszázadik évfordulóját
ünneph az idén Szagetvár. Vitathatatlan, hogy ezt a Baranya- és Somogy-megye
hatáeán található, városías rendezettségű "nagykJözséget" a Zrínyiek tették
ismertté, sőt világhírűvé is. Egyik, a várkapitány, aki meghalt ezért az akkor
tájt vadvizek!kel, mocsárral, tóval, a Dráva árterületével övezett és védett "vég
helyért." A másik, a hadvezér érs költő, aki megdicsőítette ezt a halált ...
Egyúk a kardjával, másik a pennájával írta fel önmaga és Szígetvár híoét, ne
vét. Nem túlzás tehát az az állítás, hogy alig van hely hazánkban, ahol hősök és
hőstettük helye ennyire összetartoznának, mim Szígetvár és a Zrínyiek.

A lázár-föld rnocsárszígetén a XIII. században épüLt várnak voltak ugyan
kdJtűnő s neves bírtckosaí s irányíw gazdá/i, ~ö~tüik a közeli Till1ódró~ való
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derek lantos Sebestyén deák által megénekel t, tragikus sorsú 'l'örök Bálint is:
mégis századokra kiható emlékkel csak a várkapitány Zrínyi Miklós vezérlee
dett ott. Zrínyi lt;61-ben vette át várbirtokot s rníndössze öt évig tartott
uralma. il.. délvidék leggazdagabb főnemesei közé tartozott, rokonaíval, a Fran
gepánckkal rféle:l:metes erejű vezéregyéniség, akli Muraközt, Csáktornyát birto
kolta, mégis, ernkor Szdgetvárra jutott, itt rendezte be szállasát a nehezen meg
közelíthető cicomátlan, nehézkes ikülsejű végvárban. melyneik keletkezéséről

feljegyeztek, hogy "a Dráva rakodó helyétől a Lázár-földi mocsarakíg fjközel
ötven kilométer hosszúságbanl) egymás mellett állottak a jobbágyok, míg egy
másnak adogatták a téglát ..."Ennek az építkezési módszernek igazát bizo
nyítják a közeli Botyka táján található Szakaszto és Rogyasztó nevű sáncok,
ahol "csaknem megszakadtak. összerogytak a várépítő jobbágyok", míg vár
kastéllyá formáliták a zömök őstorony tájat, ahol különben a Zrinyieik mellett
Attila király emlékével is találkoztunk, még pedig a törölokori műemlék plé
bámiatemplom tornyában. Az a legenda járja ugyanis, hogy a hatalmas haran
got még a hun fejedelem hagyta Lázár földjén, amikor hadaiva! Róma felé
vonult. A harang legendájának megbecsülése eredményezhette, hogy a XVIII.
században József császár mint "érdemes történeti emléket" restauráltatta a
templomot. A hír szerint "ez a harang kendult meg akkor, 1566 szeptembe
rének hatodlik napján is, amikor Zrínyi bátor kirohanásával világhírűvé tette
az addig szerény, csaknem névtelen végvárat", A dicső tettet százhúsz éve 00
nepJ.iik meg; nyilvánosan. Ugyanis Juranics László pécsi nagyprépost. a ki~'o

hanás alkalmával elesett Juranics László zászlótartó leszármazottja, 1846. szep
tember 6-án alapítványt tett a szdgetvári hősök emlékének megünneplésére.

Ezeket az emlékeket nemcsak Szígetvár utcái, terei, házai s a környező

területek őrzik, hanem a közeli községele is. Külőnösen az egymást követő Fa
nevűek az Ormányságtól a Zselícségíg, azaz. Becefatól Rózsafáig, Bodorfától
Ibafáig s köztük a rníndegyíknél nevezetesebb Kisasswnyfáig. Ez a Kisasz
szonyf'a míndenképpen a legikomolyabb állomását jelenti a Zrínyi emlék
gyűjtésnek. hiszen itt születtek az Istvámffyak, alkik közül kettő, Pá,I és Miklós
az irodalomban is kítünt, Pál, mínt a "Volter és Grizeldas" című, XV. századi
verses széphístóría szerzője, MiIklós pedig történelmi munkájával, amelyben
a XVII. századig terjedő magyar történelmet dolgozta fel. Ez az Istvánffy
Miklós Zrínyinek munkatársa és nagy tdsztelőie volt, aki szemtamúként gyűj

tötte eg~be ."Szigetvár "\;.égnapjannak" tényeit s megteremtette a Szigeti Vesze
deLem legfontosabb foroásmunkáját, Tudományos munkája mellett Istvánffy
Miklós arra is gondolt, hogya Kásesszonyfáíg húzódó mezőkben, a maga falu
jának határáhan a szántóföldekre á!llított megyekövekre oroszlános Zrínyi oí
meréket vésessen. különösen a Virrasztó és Ugrasztó sáncok táján, ahonnét
mindenütt a szigetí várat védelmezte Zl'ínyi "s az ellenség útját kémleltette ..."
Nem Tstvánffy feljegyzése, de néphagyomány 'Őrzi az egyikori - a mai kedves
Turbék táján - Semlyék-hegyének hírét, ahol "a nép által &:mamOllUlak neve
zett nagy Szulejmán sátra állott s ahol Zrfnyi pontosan eltalálta a szultán tur
bánjának Iorgóját",

Néphagyományokhoz és emlékekhez tartozik az is, hogy nemcsak Zrinyi
Milklós és ,Ihárome:oernyi" kedvea Jcatonáía pusztult el az egy hónapig tartó,
százezernyi harcossal szemben vívott harcban, de a szultán vagy harmincezer
vitéze is. Ugyancsak meghalt Zrínyi Mi'kiós Frangepán Kataluntól született
leánya, aJki azídőben húsz esztendős volt. A néphit szeránt ez a Zrínyi kisasz
szony robbantotta föl a puskapor tornyot aboan a pillanacban, arnikor apjaura
kirohant a vár kapuján s a'törrökiŐk beözőnlöttek. A jelenetet kűlönben Ma
dará.<lz Viktor is megörökítette. A történelemírás ezzel szemben a robbántást
egy kincskereső töröknek tulajdonítja, aki aranykincs helyett sztntén a halálra
lelt abban a Tőszertoronyban, aihova lángoló fáklyájával merészen betört. A
Zrínyi család nélhány mai leszármazottjával is találkozhattunk különben a
Somogy-megyeí Tab nagyközségben. Ezek a tabi Zrínyiek mínd földművelők

s nemcsak ők tanústftjáik, hanem a plébánia anyakönyvéből is kiderül, hogy
ükapjuik, azaz mínden ősük Szigetből érKez.ett s Zrínyi volt.

A családtörténeti emlékekhez hasonlatosan komoly és érdemes, amit a Szi
getvár táján sorakozó magyar falvakban s azok népe között talJálihatunk. Ok,
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a Saáryak, Fülöpök, Vargak, az Egyedek, a Bikák, a Gulyások nemzetsége
hirdetik, hogy ősedk Zrinyi lk:atonái közé tartoztak. Köztük olyanok, akliket a
várnép kitelepítése idején "a{itilön füstre", azaz szabadságra bocsátottaik a kör
nyező failivakiba, helyszűke míaet, Ezek közül sokan azt is vallják, hogy őscik
nemcsak :f1öldimJvJelöik voltak, de kezmívesek is, köztük igen sok szíjjártó és
csiZJffiadia.Elsők a ZJrÍnyieik: híres lovait díszítették, az utóbbiak a katonák és
a vezér annyira fontos láb~ellijét készítették. Mim rnondják, "az országban
Szdgetváron kívül még csak Miskolcon van több és érdemesebb csizmadia, akik
nek rangos és rugalriias csizmált mutatóba kapták a későbbi rnestermasok is".
Mirrt feljegy,emettük különben, a ktitűnő szígetvácí cipőgyár. amely mostanság
félszázados, épJPetl erre.. a nevezetes helyi tudományra alnpult, s mai készít
ményeiről is köztudomású, hogy exportunk nyomán világrhírre tett szert ...

Azonban nemcsak a vánkapitány 2Jl1ínyi emlékével találkczhatunk Sziget
vár 'környékén, hanem a hadvezérével és költőével is. Először is azokban az
untalan suhogó, ezüstfényű fagyaIfa erdőkben, "amelyek láttán szerzé húsz
éves szavével legkedvesebb versezetét; Fagyalrfálna:k fehér virágárul ..." MáslÍk
emlékérvel pedig 'I'urbékon, a pécsi egyházmegye kedves Mária-tiszteleti he
lyén. Ez a kétszázéves müemlék templom pontosan nagy Szulejmán szívének,
belső szerveinek sírhelyén, türbéjén magaslik. Azon a türbén, amelyet a költő

Zrínyi Míklós feledllietetlen, egesz Európát megremegtetőmerész téli hadjárata
során 1664-jben lerontottak s ahova a törökök kívonulása után felépült ez a
templom, a segítő Boldogasszony tiszteletére s a költő Zrínyi emlékére, s ahol
azóta is csak a béKéért imádkoznak a hívek.

A mai, városiasán rendezett és vonzó Szígetvár, [ubíleumi esztendejébe
érve, természetesen lázasan, lelkesen s büszkén készül a szeptemberí nagy
napokra. Ebből a munMból míndenki részt kíván: kétkéZii dolgozók: és értel
miségiek egyaránt, a város apreja és nagyja. Molnár Imre', a Szdgetvárt Vár
barátok Körének elnöke, hírlapi. nyilatkozatban közölte, hogy "Szigetvár sor
tatarozással, ötszáz ház restaurálásával készűlt az 1966-08 évre, hogy a szep
tembern ünnepségekre érikező vendégeket V'Onz6 és H1ő külsőben fogadhassa".
A hÍil1lapi nyílatkozatból azt is megtudhattuk, hogy egész Európa elikiildi ér
deklődőit: francia, német, angol történészeket és rnűvészeket. Sőt még Afrika
is képváselteti magát annak a szudánd rnérnöknek személyében, akivel állandó
levelezésben vannak Szigetváron, s a!ki a ik1öl,tő Zrínyi ilVIli'klóst a világ leg
nagyobb hadvezérei kőzött emlegeti.

A feltárási munkálatok során a Iegérdekesebb Kovács Valériának, a fiatal
múzeológusnak kutatásí eredménye. Kovács Valéria évelk óta foglalkozik Szí
getvár történetével, hagyomámyaíval, s komoly munkát végzett a vác értékei
nek feltárási mamkálataíban. Ennek a kutatásnak alapján ő taláillta meg azt a
sokáig keresett ,,,vizesárIkat", amely a sZliJget:í vár belső területét a küísőtől el
választotta. 'Ennek a vízesárosnsk partfala ma is zöld a moszattól, Fölötte ívelt
át a nevezetes és emlékezetes híd, amelyen a várkapitány Zrínyi Miklós 1566
szeptember hetedik napján kirOhant katonáival a várból.

A jubileumi ünnepségek alkalmából jelent meg nemrégiben a Szigetvári
EmLékkönyv. Ezt a külsöb€lIl is nemes elegancíáíú, míndenképpen tisztelgesre
elgondolt könyvet a Pécsen műkJödő Dunántúli Tudományos Intézet rmmkái
kiÖzött az Akadémia kiadó adta ki RuzsásLajos szerkesztésében, Hazai és kül
földi munkatársak som méltatja itt a szígetvání hőstett történelmi jelentőséget.

(Dénes Gizella)

IZRAEL SZŰLETÉSNAPJÁRA.1948. május 14-én kiáltották ki Izrael állam
függetlenséget. Az eltelt évszázad egyik legérdekesebb és legizgalmasabb állam
alapítésénak 18. évfordulójára került sor tehát ebben az évben. Tizennyolc érv
elég hosszú idő arra, hogy egy ál:!.aJm életképességét bizonyítsa, s elég arra is,
!hogy [elentkezzenek azok a nehézségek, amelyek az államalapítás jellegéb€lIl
gyökereznek. A második évtized vége az ember életében is jelentős cezúra,
s Izrael esetében is Ilyesmit emleget az évfordulóval foglalikozó sajtó. Az állam
alapításától fogva Izraelnek egy j,ellegzetes problémával kellett szembenéznie,
s ez a zsidó vallásí hagyomány (vaJlamint az ezzel ikrapcsolatos beidegződések)

és a huszadik. századi államforma ellentmondása, A kérdés tehát nem új; ami.
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figyelemre méltó ezen a téren, az egy olyan új jelenség, amely a vallástalanek
és a vallásosak küzdelmóben felmerüa, különösen az előbbiek részéről. A szü
letésnapnak különben is föltűnő vonásai vannak, rnínt ahogy eI1J:1ől Franz Gla
ser ír az Orientierunghan.

Föltúrsik először is ennek a születésnapi ünnepségnek a dátuma. Izraelt
"laikus" államnak nevezik; többségében olyan ernberek alapították, akik val
lástalanok, esetenként pedig vallásellenes beállítottságúak is voltak Ennek
ellenére nem május 14-én ünnepelték íönnálíásának 18. évfordulóját, hanem
~ a vallási (hold-) riaptármak megfelelően - áprtlás 25-én. Az állam újjáala

pitásának évfordulóját, mely a vallási naptárban az Ijar hónap 5. napjára
esik, kezdettől fogva vallási ünnepként fogadták el. Az ok nyílvánvalö: a régi
hazába való visszatérés az ősi zsidó hitben gyökerezik, és a diaszpóra 2000 éve
sem tudta Jeioltami ezt a hitet,

Bármi történjék is Izrael államban, ezekről. a gyökerekről sohasem. sza
bad megfeledkezni. Sok mánden magyarázható a tárgyílagossággal és az ér
telemmel: az a technikai teljesítmény, amely a tömeges bevándorlást lehetövé
téve, az ország: lélekszámát már régen a kétmíllaó fölé emelte; a nagymértékű

rnezőgazdaságí és ipari építőrnunka; a véderő nagyfokú megerősítése a kör
nyező ellenséges világban: a termelés kibontakozása, rnelynek támogatásában
a külföJdön élő zsidóságon kívül a Német Szövetségi Köztársasággal kötött,
és rnost lejáró jóvátooteli szerződés is nagy szerepet jár!:s'ZJortt; a tudomány ma
glas színvonata, stb. Mindezt indoikolja a szorgalorn és a bölcsesség, no meg a
realitásaik iránti jó érzék - mégis Izrael léte és' történetének sajátosságai nem
érthetők meg csak ezeknek a szempontoknak figyelembe vételével. Ben Gurion,
az állam alapítóának egyike, aki nemcsak a cionista mozgalornnaik, hanem a
vaHástól elforduló hivatalos szecialista irányzatnak is ."GDeat Old Man"-je, aki
Izrael állam rnmíszterelnőkekéntigazolványában a vallás róvatát kJitö!tetlenül
hagyta, és Isten helyett a biblikusan hangzó, de sokkal semlegesebb csengésű

"Izmel szi.klája' megfogalmazással élt, ez a Ben Gurion momdta néhány évvel
ezelőtt azt a ma már klasszikusnak számító mondatot: ".kki Izraelben nem
hisz a csodáiban, az nem realista!"

A kartézíánus gondolkodás és egyfajta rnisztikus, Istenoe vetett bizalom
keveredése, úgy látszik míntha jellegzetes vonása Lenne a mai Izraelnek. Ez
természetesen nem akadályozhatta meg a súrlódásokat az állam polgárai kö
zött; mégis éppen az ilyen esetekbenJoell hogy eszünkbe jussanak Ben Curion
szavai. Akhk ugyanis eléggé ismerik a vallási, liberális és szocíalísta ellenté
teket Izraelben, mínduntalan tapasztaühatták azt a gyakran meglepő tényt, hogy
józan, beláto ernbereknek mindig sikerül áthidalniuk az ellentéteket.

A legutóbbi időkben példa 'ene egy polítikai-vadlási jellegű saitóvíta.
A vallástalanok képviselői azt igyekeztek bebizonyítani, ihogy a valüésos

zsidóság kezdettől fogva harcolt a cionizmus ellen, és még a zsidó nép nem
zeti történetének időszakában is csak másodiagos szerepe volt a vallásnak. így
például a jeruzsálemí Héber Egyetemen Uri Ornan kijelentette, hogya Matk
kabeusok harca IV. Amtíochus szíriaí király ellen (Kr; e. 166-ban) nem val
lási, vagy világnézeti küzdelern volt, hanem csupán nemzeti fölszabadító há
ború az idegen uralomrészérőű fenyegető rabszolgasors ellen.

Hasonlóképpen ír Dow Baruir az Al Hamismar című baloldali szecialista
lapban: ,,:Merem állí taní, hogya vallástalan zsidóság volt az, amely Plato és
Arisztotelész zászlaja alatt, valamínt a zsidó hagyomány és bölcsesség zászlaja
alatt eljutott a cionizmushoz, az ország betelepítéséhez, az, önálló államhoz; II

nyelv és a kultúra újjász:ületéséhez, a nép megújhodásához. A legtöbb vallásos
zsidó ellenünk volt. Ok a diaszporaalávetettség világában éltek, és ellenségesen
álltR!k szemben a anodern népi újjászületéssel, ' az úttörő szellemmel, a rendít
hetetlen és félelmet nem ismerő bevándorlókkal, a nép smbadon gondolkodó
világával. Egyes vallásos személyek részvételét nem akarom letagadni, de a
vallásos zsidóság, mínt egész, nem. állott az első sorokban, sőte1lenünk fordí
totta és a harcban velünk rnérte össze kardját. így mínd szellemi, mind pedig
fízíkai vonatkozásban nem a vallás, hanem a rnodern népi gondolat (amely
gyakorta még büszke íntemacíonalízmussal párosult) volt az élesztő a tész
tában, s éppen ez az, amit cionízmusnak és a nép fölszabadításának nevezünk"
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A figye1emre:mkltó ebben a vttábem, amely a legelkeseredetnebb, és a val
lástalanck részéről talán a legkeményebb volt az eddigiek között, és magával
ragadta az egész országot, hogy éppen egy olyan ember közvetít benne, aki
nyíltan vallástalannak tekinti magát. Ez Samuel Schnitzer, s cikke a Tel Aviv-í
Meariv círnű Iapban jelent meg.

Cikikében először Ornan ellen fordul: "Elmlékszem Matitjahu pap fölhí
vására, amellyel a Makíkabeusok ·flőlkelése elkezdődött: ,Aki apáink törvényeit
cltsmcrr, és a mí Istenünk hitét vallja, az kövessen!' És emlékszem még arra,
hogy Matitjahu halála -előtt utolsó szavaival ezt parancsolta fiainak: .Ismer
jéteik el mindig a Tórát, és áldozzátok fel életeteket apáitok szövetségéért!'
Emlékszem továbbá a .görögösök' elleni belső küzdelrnekre, amelyek kí Ieje
zetten vablást-ídeológiai jelfegúek voltak"

Baruir kijelentéseivel kapcsolabban azt hangsúlyozza Schndtzer, hogy itt
kísérlet történik arra, hogy elferdítsék a történelmi tényeket, és a vallásellenes
irányzatokhoz igazftsák őiket. "Úgy fest, míntha eltűnt volna a cionizmus min
den vallási gyökere, eltűnt volna a megváltás dránti vágy, amely ott fénylik
mínden nemzedék hagyományában. Míritha elfeledkeztek volna apáink föld
jével való örök összctartozásunkról, mintha megfeledkeztek volna arról, hogy
Galilea első lakói, Ros Pina és Jcrsod Hamaale emberei vallásosak voltak, akik
megtartották a szornbatot, és kösert fogyasztottak. Azt is elhallgatja Baruir,
hogya oioniznnus kezdctí és foreadalmí időszakában még a legtöbb vallástalan
zsidó is pontosan úgy ellenezte a cíonizmust, mínt a vallásosak És ugyancsak
ebhaldgatja, hogy valílásos és vallástalan cíonisták harcoltak közösen rnindkét
táJbor cionístaeűenes erőivel, olyanok emen is, aJk'ik a Messiásra vártak, aki
majd apálik föűdjére vezeti őket, és olyanok eUenis, akik nyfitan ateista né
zeteket hirdettek Csak egy dolog Iontos számára, hogy bebizonyítsa: a vallá
sosak ellenünk, elonisták ellen voltak, és zavartak bennünket, nuközben a
vallástalanok fölépítették az államot." Schnítzer ezekután kijelenti, hogy ó
maga nem vallásos: számára csak a sokrmlhó vallásos és vallástalan zsidóval
való sorsközösség léteznk; ő Auschwitz sorsközösséget tekinti mérvadónak,
amely mánden vitán felül áll. A vallásosak és vallástalánok közötti ellentétek
Izraelben - például az olyan kérdésekben, hogy dolgozzanak-e péntek este
Asdod új kikötőjében avagy sem - a krematóriumokkal a háttérben elvesztik
jelentőségüket.

'Schní tzcr azt az állítást is vitatja, amely szerínt Izraelben a vallásos ki
sebbség "l1ákényszeríltenéakaratát" a vallástalan többségre: "EmHtJhet-e bárki
is olyain esetet - í,rja -, amikor az ország parlamentjében akiisebbség szava
zataival fagadtak volna el egy törvényt? A többség nem mondhatja, hogy
kényszer nyomása alatt szavazott úgy, ahogy eddig, szavazott, hiszen 17 vagy
18 vallásos parlamenti képviselő egyedül. semmit sem tehet. Ahhoz, hogy meg
szavaztassanak bizonyos törvényeket, kénytelenek 43 vagy 44 vallástalan kép
viselőre támaszkodni. A 14% vallásos képviselő senkit sem lkényszerítlhet, és
semmit sem tud keresztülvinni. Attól kezdve azonban.vhogy az állam megala
kult, a kormány igyekezett fígyelembevenní ennek a kisebbségnek követeléseit
és akaratát, és ezen a térlen az egyensúly elérésére töreked ett. Az erre vonat
tkozó kompromisszumokat többnyire rendkívül éles hangú tárgyalásokon, kés
hegyig menő küzdelemoen 3;1a:kJí,totfáJk ki, és rnímt rninden kompromisszum,
ezek se volbak tökéletesek, úgyhogy egyik fél sem volt túlságosam boldog velük.
De még soha és sehol sem uralkodtak ideális viszonyok. Egy nagy és fontos
dolgot míndenesetre elértünk ezekkel a kompromísszumokkal : a békét Izra
elben."

Schnitzer ezekután a vallástalanok tenminológdáját támadja, amely sze
rint a zsidó vallás a közéekor maradványa, túlélte önmagát, osak az emberek
szabadságát korlátozza, elűerutétes az állarn gazdasági érdekeivel, és mímden
áron uralomra vágyik. (A vallással szemben álWk kíjelentésedre az olyan té
nyek adtak okot, mint például az, hogy Izraelben nincs lehetőség a polgári
házasságra, zsidó állarnpolgár hivatalosan nem lehet felekezetnéfkülí, a had
sereg katonáinak csak kóser ételek száliLitibatók, írnportáln; is csak rttuálísan
vágott húsrt lehet, stb.) "Nem remélhetjük - mondja Sehnitzer -, hogy egy
vallásos ember, akinele a lelkére beszélnek, és akdnek azt mondják, hogy a hite
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és véleményel Irracíonálésak b; nem felelneik meg az új időknek, el!fŰlgadja
ezt a nézetet, Nem győzhetjük meg őt ezeikről a dolgokról, mert hite nem az
értelemből fakad, és mcrt az ,új idő' egyáltalán nem tesz rá olyan mély be
nyomást. A vallásos ember ugyanis hisz, abban, hogy ezek az új idők hamar
eltünnek, és átadják helyüket a ,még újabb időknek', s ennek se vége, se hosz
sza ... Az ő hitének oszlopai nem relatív és váltakozó alapokon nyugszanak;
Ihisz az örök értékekben. Számára a ihit kérdései annyira összeéonődtak az or
szággal és a néppel, hogy képtelen ezeket különválasztani."

Sohní tzer, aki ezekben a sorokban nytlván Izrael számtalan szabadelvű

jének nevében is beszél, olisrnerá, hogy a vallásos ember egy szempontból
előnyben van a szabadelvűvel szemben: a szabadelvű zsídőnak keresnie kell
a formát és az érvet, amely összeköti őt népének: nemz-eti múltjával, amely
megmagyarázza, míért zsidó ő, és miért a zsidóké Izrael; a vallásos zsidónak
ezzel szemben nincs szüksége indokolásrn és magyarázkodásra. "Szorosan
összefonódott a múlttal, abiból nőtt :k'i, és nem vitázik vele. Tudja, hogy míért
van Izraelben, míért beszéli a héber nyelvet, míért szent város és egyben az
örök főváros Jeruzsálem. 'I'izennégy százalók? Igen, de ehhez [ön még egész
történelmí múltunk, ehhez [ön még az összes zsidó alkotás a számtalan gene
ráció scrán, a tanultaké, a bölcseké, a rabbíké, minden tehetsége, aki soraink
hól valaha kikerült." Schrntzcr, aki vallástalan létére itt a vallási hagyomány
és egyben a hit megbecsülését híodeti, megegyezést és kompromísszumot köve
tel a lakosság vallástalan és vallásos része között, Izrael érdekében. Ez a kö
vetelés, különösen pedig tudatossá váló megfogalmazása az új vonás abban a
szellemi, kulturális küzdelemben, amely már évek: óta folyik ebben a viharos
SO'MÚ országban. Olyan vonás ez, amelyben a hit rneglepően életerős hangot
kap. (Ungváry Rudolf)

AZ OLVASO NAPLOJA. ,iÉrtékei írnmár nyilvánvalóak - a köztudat a
magyar költészet Időtálló értékei közMt tartja számon versei javát - helye
azonban máig sincs megnyugtatóari kijdölve a magyar doöltészet xx. századi
mappádán" - Így kezdődik Bori I,mrek'önyve'* az első kíséolet ennek a hi
ánynak a pótlására. Fontos és j,elentös kísérlet; annál inkább megérdemli a
figyelmet, ment jórészt füg,getlena hazai dredalomtörténetírás szempontjaitól:
Bori Imre újvídéki esztétikus és kriltiilms, és vizsgálódásaiben nem hat rá gát
lólag az az aggodalom, hogy ha egy költői pályalkép megrajzolásában "azoik
ból az esztétikai értélk,ekhől indul i~i", amelyeket az iLlető költő költészete tar
talmaz, óhateolamrl rásütik a formalizmus, esztétizálás, életidegenség bélyegét,
vagy éppen a "polgáI1i szerndéletót" (rnímtha némely bírálónk szerint az eszté
tikai értékek irárrt vaüó fogékonyság valamiféle makacs és kárhozatos "pol
gárí" privilégéurn lenne). Bori Imre, agen lhelyesen, a 'köHő értelmezésében a
költészetből indul ki; és rnert abibál indul ki, msndjáct elöíjáróban leszögezi
azt a tényt, mely azoik előtt, akik ismerték Radnóti Miklóst, 1501ha, egyetlen
pHlamatig sem volt, s nem is Iehetett kétséges: hogy "ott kell tudrumk őt a
.rnívesség' nagy rajongói .között, abbari a körben, amely a harmincas években
formálódott a Nyugat és külőn Babits Mi\há~y vonzásában".

"A szellembe vetett hit .megszállottjaa voltak e körben" - mondja Bori
Imre; 'nem hinném azonban, hogy ezerencsésen Iogalmazná meg az igazságot.
Már maga a "m!Ívesség" fogalma is tísztázásra szorulna, nehogyegyszerűen

valamiféle "elefántosonttorony" vagy ",l'a,rt pour l'art" szdnonímédának gon
doljáík ; még kevésbé érzern találónak a "rajongás" és "meg.<;zálllottság" emle
getését, Hiszen szó sem volt ebben a Babits vonzásában kialakult szellemi
ségben rajongásról vagy megszállottságról, szó sem volt semmiféle vajákos
ságról. Ellenkezőleg, éppen a divatba jövő leülőnféle vajákosságokkal szemben,
és tudatosan velük szemben, az értelem kultuszáról vobt szó, bízonyos "eraz
mista" magatartásról, amely a példát és mestert, Balbitsot Valérytól Ungaret
tiíg az európai szellern logkiválóbbjaival emeli egy magasságba.

Amikor Radnóti, első kötetei után, a maga tudatosan vállalt Sturm und
Drangját - ugyancsak tudatosan - rnegfegyelrnezi, kétségkívül a "feHődés

• Bori Imre: Radnóti Mídclós költészete, Fórum könyvikíadó. Noví Sad, 1965.
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törwényeínek'' engedelmeskedik, vagyis kil-ibol az Hjúságból, és férfivá. férfl
költővé érirk; de ugyanekkor engedelmeskedik a fegyelem és értelem babitsi
törvényének is. "Kazinczy eszménye volt az övék, az írástudó magatartása, a
szíget-gondolatot ápoltak, mert kíszorultak az életből, s a művészet mínden
csonkaság pótlását ígérte teljességével, harmóniájával és vígaszával ..." 
kja Bori Imre; s ez ismét igaz, és ísmét árnyalást kfván, A művészet ugyanis
nem holmi csonkaság-pótlék volt akár Babits, akár Radnóti számára, pótlék,
mível az életből kiszorultak (s hogyan és míoöí: ez sem világos); egy írónak
elsősorcan a toll a fegyvere, s amikor tollával a teljes ékt lehetőségót védti. a
fölcsapó barbársággal szemben, 3JkIkor a számára adatott teljes életet éli, nem
.,Jedig valamiféle elmaradt életért keres magának vírtuáhs kárpótlást. A szíget
gondolat képviselőí ~özt bizonyára voltak, akik úgy fogták föl ezt a "szd.getet",
mint a prolongált idill menedékét; de voltak, és nem kevesen, akiknek a szíget
egybern vár is volt, melynek bástyáján rtolluk fegyverével a humánum és a
tiszta magyarság értékeit védték. hogy átmentsók a Nyolcadik ekloga "szü
letö országa" számára,

A:kik annak idején - többe vagy kevésbé közel hozzá - Radnóti Míklós
sal együtt élték át azokat az időket,'mindezt vitathatatlan személyes tapasz
talatként tudják és őrzd.tk ma is magukban: s ugyanakkor még egy olyan ala
pos, elrnéíyedö, igazságra törekvő rnunka olvastán is, arnilyen Bori Irnréé,
érzik e személyes tapasztalat pótolhatatlanságát. Ugyanezt érzem a munka
első részében is, mely - talán kissé túlméreteeetten - Radnóti "kezdeteiről",

első periódusáról szól ; valami olyasfélét érzek, hogy aki a dolgokat magya
rázza és bármilyen részletesen, bármíűyen találóan magyarázza is, valójában
mégsem "volt ott". Bori Imre utal ugyan Ihelyenkint párhuzamokra; de ezek
nél rnélyebh rokonságoleról van szó, közös nemzedéki jegyekről. élményekről

és tapasztalatokról. Volt ennek a nemzedéknek - a Nyugat úgynevezett har
madik nemzedékének (annak, amelyik már nem szerepel Babits 19.'32-es, a má
sodik nemzedéket fölvonultató antológtájában) - bizonyos közös "antik" él
ménye, mely részben Horatiusból és Berzsenyiböl fakadt, részben Füst Milán
és a fiatal Illyés (szintén Füstre és Berzsenyire visszamenő) ősztönzéséből.

Hogy mennyire közös jegyről, közös hangról és élményről van szó, azt mi sem
igazolja jobban, rnint a párhuzamok, rnelyeket seregestül lehetne ídézru a 'har
madík nemzedék Joöltöínek korall köteteiből, Zelrktől Jankóvichon át Radnótiig,
sőt - a maga ,;városi hangszerelésében" Vas Istváníg. S ha a ,Hatai!. Radnóti
stilizáűt - Bori Imre szerínt (ami ugyan túlzés) néha egyenesen "rgiccses" 
falu-képéről valóban csak némi erőszakkal lehet .mozgalrra" következtetéseket
vonni: észrevehető ebben a "falusi" inspirációban az a "horatiusi" stilízáltság, az
a modernül horatiusi hang, amelyre az. írnént céloztam; mínt ahogy észreve
hető, párhuzamosan, a szabadvers és az antik metrumok vegybeiátszatása is:
az élmény formai rnegnyilatkozása. (LegtplasztliJmsalblban talán éppen a sókat
idézett Naptestű szűzek-.rben.)

Sokan emlegettek a fiatal Radnótival s az egész harmadik nemzedék pá
lyakezdésével kapcsolatban Idillt és bukolíkát. Joggal, bálr sokszor túl SOm
másan, s nem eléggé árnyaltan. Ez az idill, mint színtén észrevették, egyszen-e
elborul, és baljós elemek, halál-hungulatok jeliennerk meg benne. Altaüáoan
Hitler uralomrajutásával hozzák ezt kapcsolatba, Az eloorulásnak, a Halál
megjelenésének van azonban egy konkrétabban meghatározható pillanata is:
az a magyar-jugoszláv konfliktus, amely ezt a fiatal nemzedélket egyszedben
a behívás, mozgósítás rémével fenyegette, egyszerre fölidézte előtte a vágó
hidra-hurcoltatás lehetőségét, Senlki sem reagált erre az atmoszíéra-változásra
olyan rnélyen, mínt Radnóti, és senki sem felezte ki nála szuggesztívaooan
egész nemzedékének akkori hangulatát. Bod Imre idézi Báldrit Györgynek a
JáTkálj csak halálraítélt kötetről írt recenzaojából a következő, rendkívül jel
lemző sorokat: "A halráJLt tudomásul vesszük, beiktatjuk majd napi életünkbe...
Halálra ítéltek bennünket, egyelőre haladékot kaptunk, addig mindenesetre
élünk, ahogy tudunk, sőt néha még a jövőre is gondolunk ... Addig pedig
járrkáljun:k csak, amíg lehét. Tudjuk, hogy nem sokáig lehet, de ez nem ked
vetleníthet el, nem mondhatjuk, hogy nem érdemes. Mennél rövidebb ideig
lehet, annál inkább érdemes ..." Csa!k az tudja ilYEl11 tömören összefoglaini
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egy líra életérzését. akii maga is osztozik benne, Ez az életérzés nem pusztán
csak Radnótré volet.Ez volt Bálint Györgyé, ez a nemzedék [aváé is. Éppen
ezért nem hinném, hogy, mint Bori Imre mondja, "Radnóti haláltudata már
már közörnbösségbe csap át". Nem közömbösség volt ez, hanem az állandó fe
nyegetettség és kiszolgáltatottság élménye; s azt sem hinném helytáűlónak, hogy
"emberi víszonyulást nem lehet teremteni vele kapcsolatban", hiszen a nem
zedékfagjaí közt éppen ez aIétüket legmélyebben éríntő élmény és szorongás
teremtette a legmélyebb emberi kapcsolatot.

A legmélyebbet, és végső, tragikus realizálódásában a legegyetemesebbet
is. A Sem emlék, sem varázslat, amelyet Bori Imre is jelentőségéhez mérten
idéz, beszél "az érett és tűnődő kevésszavu alázat" megszületéséről annak
szívében, aki az összeomíásbam "ik1Ís holmiját elhagyja s jóformán meztelen".
Ugyanebben a versben mondja a költő: "Semm~m se volt s nem is lesz, immár
sosem nekem, - merengj el hát egy percre €i gazdag életen; - szívemoen
nincs harag már, bosszú nem érdekel." Elérkezett a teljes ki üresedés állapotá
ba, amekor ehhuűl, lerfosZllik minden járulék, és csak a leglényeg marad meg,
a szerétet kapcsolata; amíkor a költő végső egzisztenciális kapcsolata példá
zatossá, egyetemes érvérnyű emberi parádigmává emelkedik; amikor egy élet
többé lesz önmagánál, egyetemes áldozattá Iényegül, és arnbkor az áldozat be
teljesülésének tényei önmagukban, kopár realizmusukban súlyosodnak egye
temes emberi szírnbolumolcká: amikor, Bori Imre fogalmazása szerínt "a va
lóságot is dalra tudja bírni", mint a razglednicák "végső. formában tökéletes,
tömörségében megdöbbentő üze:nete és helyzetjelentése bizonyítja".

Radnóti helye nincs megmyugtatőar,kijelölV'e huszadik századi költészetünk
térképérn- ezzel kezdd, lM,tuk, könyve előszavát Bori Imre. Sikerült ezt a hi
ányt pótolnia? Kétségkívül jelentősen hozzájárult a hiány pótlásához. Valóban
meggyőzően sikerült megrajzolnia Radnóti pályaképét? Itt-ott ell en tmonda
nánk neki, itt-ott szeretnénk, ha Radnótdt joibbarn és valóságosabban benne
Látná reális egykori irodalmi környezetében, nemzedékében és korában; sze
retnénk, ha kevésbé elvontan fogalmazna meg helyenkint a mondandóját; lé
nyegeben azonban egyetértünk "feltél'képezésével". Vállalkozása nemcsak bá
tor, nemcsak sikeres, Iharnempéldás is. Követendő példa. Módszerében is: a
költőnek költészetéből való értelmezésében (amít, ismétlem, a "környezet" erő
sebb figyelembevételével kellene kiegészíteni, épp a költészet-értelmezés tel
jessége érdekében), A legtöbb kérdést és problérnát talán a fiatal, a ikezdő

Radnóti bemutatása hagyja, (bár helytálló és igaz mindaz, amit a' Nyugathoz
fűződő kapcsolatai>ról mond Bori Imre, míg a "szerepjátszásról" mondottakat
éppen a nemzedéla IroZJÖS jegyek megfigyelése módosítnatná) ; szép és meg
gYÖ2lŐ a második rész, (1933-tól 1938-ig vizsgádja Radnóti költészetét); kitűnő

a harrnadílk, az eklogák és a kései nagy versek értő elemzésével.
"A költő lebegett szemünk előtt, s ezért kerülni igyekeztünk minden olyan

minősítést, amely költészeten kívüli területekről származik. s minden olyant.
melyro költészebe nem ad indftéikot.;. Csonka-e így a róla rajzolható kép?
- kérdezi Bori Imre. - Igen, de csaík akkor, ha művének .csonkaságát' téte
lezzük fel, holott műve teljes és :liaI1l!Donikus, a fürkésző szem vizsgálódásai
ezt bizonyítják." •

E teljesség és harmónia megmutatása Bori Imre könyvének egyik nagy
értéke, S ezzel megkönnyíti Radnóti lirájánaJk kedvelői számára, hogy költő

jüket ott lássák, ahová - meggyőződésem szeránt - valóban való: Európa
legjelentősebb költőí :kJözt, Európa történetének egy tragikus periódusában; és
mínt a humanizmus nagy tanúságtevöjét, aki tanúságát életével pecsételte
meg és klöltésZJetével avatta id~ölöttivé. (Rónay György)

SZINHAzI KRÖNIKA. A tizenhat év előtti bemutató után a Nemzeti
Szinház felújitotta Marin Drzsics: Dundo Maroje című vígjátékát. :Dicséretes
vállalkozás, hiszen olyan irodalom világába vezet el, amelynek a nézők java
része talán a létezéséről sem tUd. Dubrovnik, olasz nevén Raguza, ,a közép
korban majd főleg a reneszánsz idején, Velence mellett, a másik ,jelentős vá
rosállama volt az Adria partvídékének. Bár a XV. század közepétől rendsze
resen adót fizetett a szultánnak, a törökök sosem szállták me,g, és így nem
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rekesztődött ki az európai szellemi életből, amelynek középpontja akkor Itália
volt. A város virágzás,a kedvezett az irodalom és a művészetek fellendülésé
nek. Marin Drzsics, a ikor le,gjelentősebb horvát írója, dubrovniki patricius
család sarjaként született 1520-ban. Katolikus pap volt, ugyanúgy, mint nagy
bátyja Gyore Drzsics, a jónevű költő.

A Dundo Maroje, Marin Drzsics legnépszerűbb darabja, jellegzetes rene
szánsz vígjáték. Drámai fölépítésében híven követi az olasz commedia dell'arte
dramaturgiai szaOályait. Bár a főhősök nemesek, lovagok, gazdag kereskedők,

a cselekmény igazi mozgatói a szolgáJk és komornák akik gyakmn jóval esze
sebbek gazdáiknál. Adamb Rómában játszódik. Ide érkezik Dundo Maroje
(vagyis Maroje bácsi), a (Jazdag dubrovniki kereskedő, aki fia, Máró után
nyomoz. Ötezer dukáttal fölszerelve küldte el a fiút Firenzébe, hogy ott ta
nuljon és a pénzt okosan forgassa, de ,gyanút fogott, hogy Máró nem minden
ben az apai szándékoknak megfelelően jár el. Gyanúja beigazolódik, mi,kor
megtudja, hogy a fiú itt Rómában aranyifjak társaságában mulatozik és szórja
a pénzt. Maroje bácsi, Pometnek, egy Hugo nevű együgyű német lovag szolaá
jának seaitséqéoel, sok bonyod,alom után, nemcsak ,a könnyelmű ifjút tanítja
móresre, hanem 'ravasz csellel az el herdált pénz javarészét is visszaszerzi.
A darab igazi főszereplője Pomet, a ravasz szolga. Az ő kezében iutnak össze
a cselekmény szálai, ő Ikuszálja össze, hogy azután rendbe tegye őket, nem
ieledscezve meg arról sem, hogy egymás karjába vezesse az összeillő párokat
és mindezért még a ,busás jutalmakat is zsebre vágja.

A bővérű és a kor ízlésének megfelelő vaskosságoktól sem mentes víg
játék nemcsak arra jó, hogy vagy másfél tucat színésznek nyújtson vidám,
zabolátlan komédiázási lehetőséget, de sokat és érdekeset mond el cr kor leve
gőjéről, színesen 'k,avargó világáról. Az olasz szellem vonzásában élő dubrov
nikiak, úgy látszik, gyakori és esetenkint hosszabb időre is letelepedő vendégek
voltak a reneszánsz virágkorát élő RÓmában. Egész Enrópa adott itt akkoriban
találkozót egymásnak, francia és német lovagok, velencei vagy afrikai keres
kedők. S ebben a kozmopolita metropolisban, a messze idegenben, ha két dub
rovniki összetalálkozik, bármilyen társadalmi osztályhoz tartozzanak is, ked
ves "földi"-:ként borulnak egymás 'nyakába, kérdezgetve a frissen érkezettől,
megvannak-e még a régi fálk, a régi ismerősök. Ez és még sok más hasonló
apróság, találó megfigyelésteszi annyira hitelessé la darab légkörét. Amellett
Drzsics jó író, jellemábrázolása, a helyzetkomikum iránti érzéke semmiben
sem martui el olasz kortársaiétól.

A Nemzeti Szintuiz előadása minden tekintetben megfelel a. darab stílu
sának, s ez elsősorban Bojan Stupicának, a Belgrádi Nemzeti Színház művé
szeti vezetőjének érdeme, aki ,vendégként nemcsak rendezője, hanem diszlet
és .jelmeztervezője is a !klasszikus horvát vigjátéknak. Kitűnő művész, első

rangú színházi szakember, akitől érdemes tanulni. Bátmn él a lehetőségekkel,

pergő ritmust biztosit az előadásnak és időnként szinte akrobatikus mutatDa
nyokat követel meg színészeitől. A Nemzeti Szinház gárdá,ia azonban jóked
vűen vállalta ame.gerőltető tempót és a harsogó komédiázást. A leghálásabb
feladat Agárdi Gábornak, Pomet alakítójának jutott. Hiteles Figaro-elődvolt.

A címszereplő Dundo IMarojét Major Tamás játszotta helyenként szinte túl
karikírozva, de nagyon mulatságosan. A terjedelem tekintetében harmadik
legnagyobb szerep Petl'onelláé, a tűzrőlpattant komornáé. Berek: Katalin ala
kította kitűnően, vidáman. hitelesen. Felejthetetlen kabinett alakítás Vere
bély Iván fiatal német nemese, deáltaláhan jó volt az egész népes gárda.

A darabot Marko Fotez dolgozta át modern színpadra, és a magyar vál
tozatot is két név jelzi: Csuka Zoltán mint fordító és Mészöly Dezső mint
színpadra alkalmazó. Szerenceére la sok bába ,közt nem veszett el a gyerek,
vagyis az eredeti da1'ab, és jól mondható, szellemes szöveget hallottunk, jó
színházat láttunk és, kellemes szómkozásban volt részünk. (Doromby Károly)

KE,PzOMŰVÉSZET. K é t k i á II í t á s r ó l. A közelmúlt legemlékezete
sebb hazai rnűvészetí eseménye a negyedszázaddal ezelőtt elhúnyt Vajda Lajos
festőrnűvész (1908-1941) Szantendrén megrendezett, régóta várt emlékkiállí
tása volt. (A ~ia;Hítás létrejötte elsősorban Passuth Krisztíma művészettörté-

486



nésznek köszönhető, Ő írta a katalógus rövid, tartalmas bevezetőjét is.)
A szentendreí Ferenczy Kál101y rnúzeum Vajda-kiálldtása nyilvánvalóvá

tette, hogy a rnűvész az elmúlt évtizedek magyar festészetének legnagyobh
alakjai közé talrtozlilk, - helye elvitathatatlanul ott van klasszikus mestereínk
sorában.

Vajda Lajos Kassák köréből indult el útjára. Kassák esztétikai tanítása:
a konstruktávízmus és a imagyar avantgarde-rnozgal.mak vezéralakjának ron
dithetetien állhatadosságú emberi magatartása döntő hatással volt Vajda egész
pályáiára. A későbbiek során a művész rnagába olvasztotta a szürrealázmus
nak, a prehdsztoríikus és primitív kultúráxnak, az ősi magyar népi rnűvészet

nek és agiOI1öglkeleti szalorálls festészetnek szeblemét. Ezekből a forrásokból
épült fel a misztikus tartaímsücat hordozó, ugyanakikor azoniban mélyen intel
lektuális és a legtudatosabban átgondolt Vajda Lajos-i művészet. Vajda 
íotomontázsai, kivételes szépségű rajzai. csendéleteí, "ikonos" és "masZikos"
képei, szentendrei témájú alkotásai, döbbenetet 'keltő kései nagyméretű szén
kompozíció; ezt bizonyítjék - nem szakadt el a rnodern nyugateurópai művé

szet problérnáitól, annak a családnak volt ő is tagja. arnelvhez Klce, Max Ernst,
Miró és Picasso tartozott, ugvanakkoruzonoan életműve eltéphetetlen erősségű
szálakkaí kötődik a keleteurópai és a magyar kultúrához, Lucían Blaga, a
nagy vromán költő "Önarclk:ép" círnű versének sorait juttatja eszünkbe Vajda
oeuvre-je:

Lelke csupa kutatás
évszázados néma kutatás,
szüntelenül
a legvégső gyökerekig ás".

(Szemlér Ferenc Iordítása)

Képeinek és rajzainak egyikét sem szigmálta a művész, Nem különekö
désből tette ezt, hanem mert ebbenics hssonló akart lenni a reneszánsz előtti,

közópkorí anonym szerzetes-festőkhőz, akikhez lélekben annyira közel állott.
De azért sem tartotta szükségesnek nevét rájegyezaü képeire, mert tudta, hogy
azok így is rnerőben mások, mint kortársaínak munkái, amelyeknek zöme
azóta az idő tévedhetetlen mérlcgén .konnyűnek találtatott,

A :képek alatt nemcsak "sziglnó" nincsen, de dátum sem. Mégis nyilván
való, hogy :mely'ilk kor talajából sarjadt Iki a vajdalajost életmű: a második
vídágháború felé sodródó Európa és "a lángoktól ölelt 'kis ország" egyik leg
érzékenyebb múvészéből szakadtak kli ezek az alkotások, "tiUalwzásul a rnin
denkori Igazságtalanságok és embertelenségek elllen", -ahogyan ezt Vajda
legközelebbi barátjának, Bálint Endre festőnek egyik tanulmányában olvas
suk. ("FénYlképművész'etJiTájékoztató", 1965. évf. 2-3. szám.)

Vajda Lajos zsidó szülők gyerímeke volt. Férfikorában - úgy tudjuk 
már nem volt követője ősei vallásának, de teljes meggyőződéssel azt sem
mondhatjuk, hogy elérkezett volma a keresztény szemlelethez. Ám a "Krisztus
koponyával", a szentendreí feszületes kornpozfciók, az, ikon-szerű képek sora
- Vajda művészí hagyatéka, amaiga teljességeben - arról beszél, hogy Karl
Rahnel'nek, napjaink magy teológusának Goethéről momdott szavai Vaidára,
a harmínchárom esztendős ekorában meghalt zseniális festőre is érvényesek:
"Nem áldott távol az Isten országától".

* * *
196ö-'ben a veszprérní unúzeum, ez év tavaszán a kaposvári Rippl-Rónai

Múzeurn mutatta 'be Tompa Kálrnám főorvos XIX. és XX. századi magyar mü
vészek rnunkáiból álló gyűjteményének válogatott darabjait.

Tompa Kálmán érdeklődési köre széles: a biedermeier-világ festőjétől,

Barabás Milklrós,tól a nonfiguratív Kassák: Lajosíg terjed azoknak a festőknek.

szobrászoknak sora, akik az ő kis "n~agánmúzeum"-ában képviselve vannak.
Csontvárytól, GuIácsy Lajostól, Mednyánszkytól, Rippl-Rónaitól, Egrytől, Ga
dányi Jenőtől, két nagy jelenkom szobrászunktól: Ferenczy Bénrtől és Borsos
Miklóstól is kiváló művek, nemegyszer ohet-d'oeuvre-ök szerepeinek a Tompa-
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gyűjteményben.{1Kár azonban, hogy a kaposvári katalógus Borsos Miklós
"Siratóasszonyok" círnű vörösréz~domhoTításánaik anyagát és a mű meg
születésének időpontját hibásan közli. A Borsos-kompozíció keletkezésének
dátuma nem 1959, hanem 1939.)

A kollekeié tulajdonosának önálló Itélőképességét rnutatja, hogy nem
közömbös az elfeledettebb rnűvészek iránt sem, ha azoknak becsesebb mun
kája kerül elébe. Tompa doktor jól tudja, hogyakörepes képességű művé

széknek is akadnak olykor műveik romlandó átlagából loiemelkedő, szerenesés.
időtálló munkáik: Tompa Kálmán - ha teheti - gyűjteményébe illeszti az
ilyen darabokat. így például az éppen száz éve született Perlmuiter Izsáktól
(1866-1932) szép kép látható a kaposvári kiállításon, - attól a Perlmuttcrtől,

.aJkiiTől Ady egyik cikkében így írt: "nemes, igazi piktor, - nagy poéta". Két
íróportréval is találkoztunk a kiállításon; az egyiket a nagybányai művésztelep

prominens tagja és a kolónia monográf'usa: Réti István festette Jókairól , a
másikat a posztimpresszionrsta Vass Elemér baeátjáról és tihanyi szomszéd
járól; Hlyés Gyuláróí, a költőről.

* * *
Szigethy István 75 éves. Nemrégiben töltötte be élete 75-ik esztendejét

Szigethy István festő és grafikus, az újabb magyar képzőművészet egyik ma
is fiatalos lélekkel munkálkodó alkotója. Szígcthy I89I-ben született az erdélyi
Erzsébetvárosban. A 10-es években jelent meg Ex libris című könyve, amelyet
Karinthy Frigyes látott el meleg előszóval, majd - kötetbe foglalva - Szo
mory Dezső elbeszéléseihez készített rajzai láttak napvilágot. Szágethy a két
háború között rnímt újságrajzoló és lkarLkatuI1is1:a szerzett hírnevet; egy sor
kitűnő rajzportréját, karákatúráját ismerjük író- és művészkortársaírúl, Krúdy
ról, Molnár Ferencről, Weiner Leóról. Tersánszkyról, Bokros Bimnall1 D2ZSŐ

szobrászról, ,Derkovitsról, Karínthy Prigycsről, Kellér Andorról és másokról.
A közelmúltban Franz Kafka írásait íblusztrálta ; e sorozat nagyméretű, színes
monotípia hűen toírnácsolfa "A per", "A kastély", "Az átváltozás" szerzőjének
lcísértetíes világát.

Szigethy azonban festő is, nemcsak grafikus; képeiből 1963~ban a Majna
meldettí F,mnkfurtban rendeztek kiállítást. Erőteljes kolorít, gazdag. fantázia,
az áhmok és a mesék világához való vonzódás a [ellemző jegyei Szigethy pik
túrajának. Az expresszionizmust, szürrealtzrnust és szumbolizmust ötvöző mű

vészi törekvéseinek [elílegzetss, emlékezetes terméke madárijesztös-kecskés
munkája vagy "A csodálatos 'mandarin" fhlette "Hommage il Béla Bartók"
című festménye.

"Műy;ész az, aklinek mondamívalója van embertársa számára, - oly mon
danivalója, amely áltaíl embertársa gazdagabb lesz, hacsak egy rézpénznyivel
is" - írta 1948-as budapesti ikrláUítása katalógus-előszavában a művész, Nem
kétséges, hogy a hetvenöt éves Szigethy István munkáí gazdagabbá teszik azo
kart, akik megismerkednek az ő változatos, ma sem megállapodott, megbecsü
lést érdemlő életművével. (D. I.)

ZENEI JJ!)GYZETEK. (P i e r r e D e r v a u x H o n e g g e r o r a t ó r i u
m á t v e z é n y e l t e a z E r k e l S z í n h á z b a n.) A. század legnagyobb ösz
szefoglaló művei között emlegetik - és joggal - Honegger Johanna a máglyán
címú hatalmas látomását, melyet Paul Claudel zseniális szövegére ~rt.Ebben

a műben összegződLk egyrészt a század fmnciatörténelmének tanulsága. Nem
véletlenül mondotta ezzel kapcsolatban Claudel: "Egy életnek, éppen úgy, mint
egy tájnak a megértéséhez ki kell választanunk a nézőpontot, s erre ,a célra
"ligha akadhat jobb, mint a csúcspont. Jeanne d'Arce életének csúcspontja:
a halála, a roueni máglya. Abban a drámában, melyet Honeqqerrel ,együtt ír
tam Ida Rubinstein asszonynak, Johanna erről a csúcsról tekinti végig azokat
az eseményeket, melyek oda juttatták. A közelebbieket is, meg az időben tá
volabb esőket is, abefejezéstől elhivatásának és küldetésének kezdetéig. A hal
doklók előtt - úgy mondják legalábbis - utolsó órájukban végigvonul életük
minden eseménye, s a közeli befejezés végleges értelmet ad nekik. Abban
a pillanatban, amelyik egyik látóhatártól a másikig, a végtől a kezdetekig ha-
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tol, minden azonnal magyarázatot nyer'. - Ebben a vallomásban összegződik

Claudel szándéka, az összegzés, a kezdet és a vég egy pontban való megraga
dásának vágya. 1935-öt irtak: akkor, s szerte a világban új áramlatok indultak,
új politikai fenyegetések támadtak, s éppen ez asorsforduló vetette fel a nagy
kérdést Franciaországnak is: tud-e, lakar-e tanulni a régmúlt Itanulságaiból,
vagy ismét eljátssza lehetőségeit. (Erre utalhat az oratórium egyik jelképes
jelenete a "Kártyajáték", melyben a királyok a történelem eseményeivel ját
szanak ezerencseiátékot, s mintegy azt a tanulságot hirdetik, hogy azokat egy
egy nagy ember irányíthatja II nem a kollektív akarat. Johanna sorsa mintha
őket ujazolná. Am ebben a sorsban más összetevők is ezerepet kapnak: a túl
világ hatalmas erői, meluek: mindig a helyes és jó útra térítik az egyszerű

parCJIsztlányt, lB amelyek Inkiíbb ,a nép TiejteM vágyait rés erőit sz,abadítják fel.
Természetesen alapvetáen helytelen volna Honegger ,zenéjét népies ere

detűnek mégcsak ihletésűnek is nevezni. Minden stílushatás, a zenetörténet
majd mindegyik [áziea összegződik ebben a kompozícióban, s mint ilyen ter
meszetesen helyet kap benne a népi ihletésű zene is. Legszebb példái ennek a
Rheimsbe tartó királyt ünneplő hatalmas kórus, és a Jeanne emlékezetében
felködlő gyermekkoridalok. Talán túlzás Johannát népnemzetí hősnek tekin
teni, kétségtelen azonban, hogy az egész francia nép vágyait és eszményeit
szólaltaja meg. Annyira, hogy la második világháború alatt Honegger és Clau
del prológussal egészítették ki a művet. Szövegét a Genezis könyvéből vették,
s a kettéosztott Franciaország panaszát zengték benne.

Nagyon érdekes, hogy éppen ezek a sorskérdéseket felvető, s azokra választ
váró művek voltak czoi«, amelyek a "modern" zene 'nagy csatáját megnyerték,
s amelyek először visszhangoztak a közönség szívében. Nem lehet véletlen,
hogy amíg Sztrq,vinszkij inkább formai ihletésíi remekét, a Sactet botrány
követte, Kodály Psalmusát tomboló lelkesedés köszöntötte. A harmincas évek
ben Bartók Cantata profanajának fogadtatását is idézhetjük. A mú sokáig
húzódó első bemutatóján végülis mindent elsöprő győzelmet aratott, mert a
közönség megért'ette ta'lllutlságát, az: ra ,gondolatot, hogy tisztán kell ,élni egy
olyan korban is, melyennek ellenkezőjére csábít. 1938-ban, Bázelben pedig
Honegger oratóríumát köszöntötte hatalmas ,siker. Pedig ez a bemutató na,gy
részt hozzá nem értő közönség előtt Izajlott le. S nem sokkal később az 01'11'
ansi előadással kapcsolatban ezi olvashatjuk a Zeneszerző vagyok lapjain:
"A hozzáértők kisebbségben voltak, a hallgatóság nagyobbik része ismeretlen
tömegből áLlt. A míi sikerének kétségtelen jele, nemcsa,k az, hogy ra zeneszer
zők és zeneesztéták megcsodálták azt a mesteri tudást, mellyel a záró kórus
épüft fel, hanem az is, hogy az orleansi tömeg szeme könnybe lábadt, mivel
úgy érezte, hogy nem hangversenyterembe gyíilt össze, hanem mint egykor
a roueni polgárok, Jeannemáglyája köré sereglett, s látta a Szíizet elégni,
,mint lobogó lángot Fmnciaország szívében' ".

Van a Johanna a máqiiuin-ruik: egy olyan tanulsága is, melyről ritkábban
esik szó: az, hogy a zene fejlUdeséne:k egyik útjat is beteljesítette. Claudel rnes
t€'r~ szövegkönyvében szinte az egész teremtett világ hangot, szerepet kap va
lamilyen formában (még akkor is, ha szerepeitetésíik: természetesen allegórí
kus célzattal történt). S az adekvát zenei megoldások szintén megszólaltatják
az eqész vilá,grendet. ,Félig realisztikus, féHg mesés (vagy inkább Iszürrealisz
tikus) formában. S ezen az úton már aligha lehet tovább lépni. Igaz, a narrá
tor szerepeltetésével Honegger ugyanakkor a zene új felbontási lehetóségét
oillantotta meg. Kétséges azonban, hogy ezt a megoldást lehet-e tovább alkal
mazni. "A zene legnagyobb érdeme - olvassuk a Zeitschrift für Musik hasáb
jain -, hogy megmarad zenének", s ez a paradox megállapítás feltétlenül arra
figyelmeztet, hogy a próza felé való kisérletezéeset nagyon csínyján kell bánni.
Hogy a végső megoldást melyik kísérlet hozza majd meg, arna nagyon nehe
zen felelhetünk. Schönbergé-e, amelyik a zenét a végsőkig lemeztelenítve új
kifejezési lehetőségek tömegét villantotta meg? Vagy Sosztákovicsé, amelyik
a romantikát s a modernséget igyekezett harmonikus egésszé ötvözni? Vagy
talán Stockhausené, aki a ~ermészet hangjaival akarta a modern zenét ~g
újítani? - Megannyi kérdés, melyre a váZaszt alighanem csak a jövő adja
meg. De talán nem jóslás, ha ezekkel szemben Bartók és Kodály útjára hivat-
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koztlnk, amely a nemzeti hagyományok és az európalsag együttesével alko
tott olyan szintézist, mely az egész modern zene legmagasabb csúcsa. Mind
evvel együtt persze még érvényes az a megállapítás is, hogy mint mű, Honeg
ger Jeanne d'Arcja a huszadik század legnagyszerűbb alkotásainak egyike.

Mindig zeneéletünk ünnepe, ha Honeggernek ezt a csodálatos remekét
hallhatjuk. Hátba még ilyen nagyszerű karmester tolmácsolásában, mint Pierre
Dervaux. Az .egész kompozíció élt, lüktetett keze alatt, s olyan pompás meg
oldásokat villantott fel, hogy a közönség néhol nem ís ismert a ,hagyományos
(nálunk hagyományos) tempÓikra. Legutóbbi magyarországi látogatása óta
Dervaux vovábbmélyült, most már nem teátrális, s régi csillogásának emlékét
csak karmester! pálcájának aranyozott vége jelképezi. Igazán nagy karmes
tert ünnepelhettünk személyében, olyat, akinek jelenléte egy-egy bérleti soro
zat számtalan gyengeségét feledteti.

Az ,,,új szereposztás" ké: fősze11eplőj.e kaoarta a legnagyobb 'vitát, Jeanne
d'Arc sze11epét Psota Irén mondotta el, Domonkos testvérét Mensáros László.
Psota szerepfelfogását és produkciÓját mindenképpen hitelesnek éreztem. Ilyen
lehetett az az egyszerű paraszUemny, aki isteni sugallatra megmentett egy
országot, ,aki érezte, hogy átalakult, s a kegyelem sodrában új ember lett.
NémelyiJk pillanata döbbenetes, lélegiételáUító volt. El tudta fogadtatni "szín
padias" megoldásait is, hiszen azokat is a szerenpel való teljes azonosulás su
gallta. - Mellette Mensáros László egészen más felfogást képviselt. Oratóri
kusabb volt, mégis színtelennek éreztük, talán azért, mert elevenen él még
emlékünkben Básti Lajos csodálatos or,gánuma. A prózai szereplők közül igen
jó benyomást tett Ronyecz Mária a "hordók asszonya" bájos szerepében. '

Az énekesek: közül egyedül Réti József teljesítménye volt kiemelkedő. Jól
megérezte a szerep kettősségét, realizmusát, és szürrealiz'musát, és hangjával
"játszani" tudott. Külön érdeme nagyszerű szövegmondása. Melis GYÖl'gy és
Komlóssy Erzsébet is jól helytállt, Imíg ,Déry Gabriella és Werner Mária nem
érte el a tőlUk megszokott színvonalat, s ennek elsősorban az lehet la magya
rázata, hogy túlságosan euxmatkoztatuik magukat a szereptől. - A Budapesti
Kórus (karigazgató Forrai Miklós) kJitűnően szerepelt. Ha kellett tömeg volt,
ha ,kellett égi hang, s mindvégig teljesen tíszt,án, lelkesen énekelt minden
tagja. Nagyon tetszett Andor Ilona gyermekJkórusának üde, csiszolt hangzása,
és a szólista nagyszerű éneke. Az előadást Vámos László rendezte.

(Rónay László)

F,ILMEK VILAGABÖL. A film jlelentkezésérvel nemcsak új rnűfaj honoso
dott meg meglepően rövüd idő alatt a XX. században, hanem általa a törté
nelem dokumentálásának is új Iehetösége született, ami a jövőben realizálódik
majd igazán. Mert a celluloid-szalag híven - és sokszor leleplezőerr - meg
őrzi az eseményeket. Ami eddig csak Ioírások, és ritka képek formájában ma
radt fönn, torrásanyagul a történetírásnak, azt most az eredeti f,risseségében
láthatja az utókor; s egy-egy jó dokrumentumfilmben a néző újraéli a törté
nelrnet, rnínden szorongató és hIztató [elenségével. Több mínt valószfmű, hogy
ez a 'lelhetőség a törfénelcmtudomány gyakorlatában is előbb-utóbb mélvre
ható változásokat okoz. Van azonban a filmdokumentumnak egy solkkal sze
mélyesebb, az egyes emberhez közvetlenül is szóló jelentősége. Arról van szó,
hogy rnindaz, a!J!)H eddiig csak az emlékezet őrzött meg az egyén számára, a
közelmúlt 30--':40 évének esernényeiből, azt a néző esetenként viszontláthatia;
saját életének történelmi kereteívei találkozhat ismét, s ez már eleve a reve
láció erejévell íhat. Személyes sorsunkat láthatjuk újra, a fiatalkorból ismert,
azóta rnegváltozott utcákat, a gyenmekfejjel megélt eseményeket, rnelyeknek
igazi vonásait csak az idő távlatában ismerjük fbI. Fájdalrnas-szomorú dolog',
rádőbbennd az idő rnúlására, de saját egykor! múltunkkal való találkozásunk
mindág jóleső fájdalmat okoz: teljesebbé válik tőle az, életünk.

Komlós János és Réoész György riportf'iJJrnje az elmú'lt két évtizedet dol
gozza föl. Ez egyben a Minden kezdet nehéz círnű film sikerének titka is. Mín
denki, akd megnézí, szeroplője valahol, "Rendhagyó magyar fi.lmnek" hirdetik
aJ\kiO~ló!i, pedig nem rendhagyó. A légkör, rnelyet sugall, a néhol bánatos, néhol
könyörtelen beállítások, a merészség a humoros rögtönzésekben, semmiféle
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rendhagyó jelzőt nem indokolriak: ez a dokumentumfilm müfaja; számvetésre
és önvizsgálatra késztet. Az első jelenet azzal indul, ihogy a narrátor - Major
Tamás - a Hősök-terén a vezéreiket nézi, akik kissé huzatos helyre vezették
népüket, s azzal végződik, hogy áfadjáik a míkrofont egy bűbájos k,i'Slbabá'l1ak,
aki azt egészséges ösztönnel a szájába veszi. S a két kép közöttí másfél óráiban
megelevenedik a közclmúlt: a rommá lőtt Budapest, az első divatbemutató,
feketézök a krrakatokbam, az első ücrumnüosztás, a polútikai pártok küzdclmeí
és a rcmeltakarítás, az utcai fölvonulások és az áldarnosdtás. Hatalmas anyag
áJI rendelkezésre, rnely már-imár elnyeléssel fenyegeti azokat, aikilk hozzá
nyúlnak. Hogy ezt a veszélyt elkerüljék. a rendezők könnyed, gyors hangvé
telüre komponálták a filmet : egy IhkadÓ' részletre egy imáside híradó felel, a
tegnapi dokumcrrtumra egy 'mai monológ, Ez a gyors, a revü, a hístóríaí per
sziflázs, a "einema vérí'té" és a jáfék1ri,Lm elegyítésében [elentíkező ritmus
biztosítja, hogy rrríndvégig filmszerű élményben van részünk Gyors találatok
- olykor telitalálatok. rnínt például Fényes Szabolcs interjúja - kővetik egy
mást, s az események dialógusát átszövi a maii irónia. Látjuk Székely Mi
hályt, aki munkaversenvöen énekel az operában, halfiuk az ütemes tapsokat.
s finom ellenpontként gyors vágásokban Iölvíflannak az épülő városok, erő

művek képei. Korndós és Révész leválasztja a történelrnüeg nevetségest a tör
ténelrníleg jelentöstől. humoruk forrása ez a dialektikus kezelésmód, amely
ben az egyiket 'kinevetik, hogya másikat kidomboríthassák.

Vannak persze egyenetlensógek a fflrnben, aminek oka talán a földolgozott
anyag hiibnid volta. Néhány elmagyolt részlet, mint például Kabos ébenség-je
lenete, Imely inkább kabaréba való; avcsclgáncsozók bemutatása pedig, száj
barágós isrnételgetéssel, felesleges valarnd. Nem ártott volna még nagyobb
tömörétés, akiílnállkozó csattariók .közül akkor többet fölhasználhattak volna
a rendezők. Nem kell félni ilyenkor attól, hogy esetleg nem értik meg, hiszen
a néző saját életével találkozik. A siker azonban azt tanúsítja, hogy meg
nőtt az érdeklődés a dokumentumfilmek iránt. Külföldön már egy sor ha
sonló készült, s láttukra, na meg a Minden kezdet nehéz láttán arra gon
diol~l1nk, 'lllIHyen nagy szükség volna most már egy olyan dokuanentumfílrnre,
mely átfogóblb keretelk között, a rendelkezésre áfló anyag lehető legteljesebb
bemutatásával vetítené elénk az elmúlt fél-évszázad magyar törtenelmét.

Mándy Iván és Palásthy György fUmje, a Ketten haltak mea, egy gim
nazísta lány és egy cigány fiú öngyíhkosságának története, anélkül, hogy
egj'likÜlk is megjelennék a vásznon. A néző csak akiét szerelrnes környezetében,
a Vidlélk,i városka vHág'ában. élő emberek á!llá:sfogla'lását látja, s az egyes sze
replők magatartása van a Ikét esztendeje lezajlott tragódiáról. A kiirra,katren
dező Ciklon, ez a különös, néhány napra a városkába vetődő lány faggatja
az embereket, hogy véleményét a faji előítéletekről a film végén az áruiház
kirakatában tegye közszemlére. Abból, hogy a rendező nem "oéIba-filmez"
úgymond, hanem a nézóra bízza a váliasz enegfogahmazását, feszült légkörű.

de néha 'k!iegyensúlyoz,atlan Iilrn kerekedett, s a fogyatékosságnkat csak az
alapnovella kvalltásaí tudták feleditetmi. A rendezés visszafelé követi a szá
lakat, mínden mel'lékszereplő egy-egy újabb összetevőjét képviseli a magya
rázatnak A lányát haláhba kergető polgéresalád hamis, önámító fellengzős

sége, és a fiú apjának görcsös, megmerevedett keserűsége 'képviselik a lát
szólagos pólusokat. De a valóságos ellentét a nagyvárosból jött, szerivtelen
hűvösséggel gondolücozó Idrakatrendező Iány, és az: egész kisváros között fe
szül, rnelyben tovább él az íparos-dzsentroid világ szelleme. Cilkdon vállrán
dító udvariassága ennek a hideg vílágnak szól. Az áttételes képek nem min
dig fejthetök meg könnyen, de enneIk kevésbé a rendező, rnínt inkább az
effajta hagyományok hiánya az oka film j einkben. A nézőnek ugyanlis szük
sége van bizonyos gyakorlatra, ugyanúgy, mint a vers olvasásnál. Arnd mégis
zavaró, az a helyenként túliokozott szuggesztivitás. Torday Teri - Ciklon
alakítóia - olyan kemény és szenvtelen, hogy az már bántó, Vitái Tordy
Gézával. a másik főszereplövel, néha túl hirtelen robbannak bele a cselek
ményekbe. Mundez valami szögletességet kölcsönöz a film modernségének,
Mégis, ezzel együst rokonszenves alkotás, mert nem csak hangoztatja, hanem
át is tudja. adni a felelősséget a nézőnek.
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A Felettünk az ég című francia flilimbell1 mínden VaIIl, ami egy képzelet
beli atomháború kelléke: rakéta-orrú bombázók, repülőgépanyahajó, fluoresz
káló kapcsolÓltáIbIák, rádióaktivitás, na meg titokzatos repülő "csészealj", mely
belépve a földi atmoszférába, háborús hIisztélriátokoz míndadddg, míg ki nem
derül, hogy nem az Uralból vagy Texasból kilőtt interkontinentális atomra
kéta, halnem valóban az a bizonyos csészealj, melyröl a végén sem derül ki
ISeIIIlImi ;'kiözelebibi. Közben remek fölvételeket '1á1lhatUIDk, s a néző íkielégitheti
lkivláncsiságát, ha érdekíí, milyen volt az ötvenes évek haditechnIiMja. A f!ilJm
gyön@eregén azonban mindez nem segít, még az a békét hiTdető [ószándék
'serm, amely a rendezőket eltölthette, Enmelk oka nem föltétlenül a fantasztikus
témában keresendő. Hesse regénye, az Ove,ggyöngyjáték a példa rá, hogy itt
~s leihet szírwonalasat alkotni. Ehhez a fflrnhez azonban nem futotta többre
egy izgalmas öbletmél, és néhány sablonnál. Kár, mert olyan kérdést érintenek
'benne, mínt a háboru elkerülése, s ez a gondolat igényesebb földolgozást
érdemelne. (Ungváry Rudolf)

VÁLSÁGBAN A HOLLAND KATOLICIZMUS? Ez a kénlés a zsinat
harmadik ülésszakán merült fel és annál meglepőbb volt, mert hosszú időn

át éppen él holland katolicizmust állították a katolikus közvélemény elé minta
képül, Nem alaptalanul. Hollandia volt a mintaképe a korszeru lelkipásztor
kodásnak, s magam is emlékszem rá, a két világháború kózöttí időben töb
bek között azért választotta meg Budapest főváros közgyűlése az egyik jelöl
tet krrsztinavárosi plébánossá, mert Hollandiában járt tanulmányúton és az
ottani tapasztalatok alkalmazásának átvételével kecsegtette a városatyákat.
"Hollandia decet" - mondták maguk a pápák is, érthető tehát, hogy világ
szerte meglepetést keltett a katolikus közvéleményben Schoenenralcer jezsuita
páternek ,~gy nem-holland folyóiratban megjelent cikke, amely hírt adott a
holland katolikusok nyugtalankodásairól. A jezsuita atya cikkét néhány olasz
lap már némi célzatossággal tálalta: ime, ilyen következményei vannak a
protestánsokkal megindult pérbeszédnek. Joggal vetődik fel a kérdés, mi tör
ténhetett? "Valami robbanásszerű dolog történt a hallgatag, odaadó kri tikát
lan engedelmesség évtizedes, sőt évszázados korszaka után" - állapította
meg a legutóbb a Wort und Wahrheit című osztrák katolikus folyóirat.

A reformációt követő időkben, mint tudjuk, a holland katolicizmus ho sz
szú ideig elnyomott kisebbség volt, amely afféle gettóban élt és csak 185;)
óta van ismét önálló, hazai hierarchiája. Ebből a kisebbségi helyzetből fej
Iődött ki az a sajátos holland katolicizmus, amely még a francia .4ctio
Catholica egyes vezetőiben is kisebbrendűségi érzést keltett, amint azt az
Etudes tavaly novemberi száma írja (Rendkívüli erőfeszítések és áldozatok
árán született meg ez a katolicizmus: a gondosan őrzött házassági erkölcs
meghozta a katolikus lakosság erőteljes számbeli növekedését Más -vrszágok
katolikusaival szemben a hollandok adják az egyháznak a legtöbb papot,

. rntsszionáriust és szerzetesnöt, mi ntaszerű sajtójuk van, rádió Ieadó-állornásuk,
saját egyetemüle. Kivívták a katolikus iskolák teljes egyenjogúságát és mind
ennek az lett a vége, hogy ebből az eredetileg kispolgári és nem túl művelt

népcsoportból kitermelődött az a katolikus értelmiség, amely a 20-as -- 30-as
évekkel szemben, ma már kiváló tudósokkal, kutatókkal, írókkal és müvé
szekkel dicsekedhet.

A nyugati katolikus folyóiratok elemzéseiből kitűnik, hogy e nagy tel
jesítménynek meglett az árnyéka is. A holland katolikusok kritikátlan
tisztelettel viseltettek a tekintély iránt. Mínt Henri Holstein írja az Études
ben, a holland katolicizmus még nem ébredt fel egészen egy fajta félénk
rnerevségéből, Amit a felsőbbség valamiképpen meghirdetett, azt minden gon
doll-odás nélkül keresztül vitték, akár a pápa rendelkezett, akár csak vala
mely más egyházi tekintély. A holland egyházban vas-fegyelem uralkodott
és a plébános a püspök egyetlen intésére, "ad nutum episcopi" áthelyezhető.

Régebben ez egyetlen levéllel történt, ma a püspök előzőleg tájékoztatja
áthelyezesi szándékáról a plébánost. Ugyanez a szigorú fegyelem jellemzi
a holland családi életet is: a gyermekek ma is magázzák szüleiket,

Ez a hierarchia vezette, immár emancipálódott katolicizm,-:s nemrégiben
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még élesen szembefordult a szocialista párttagsággal. a vegyesházaságot épp
úgy tiltotta, mint a nem vallásos állami iskolát, vagy a semleges sajtót. Csak
ne-n aggályoskodva tartották magukat a római Kúria felől jövő rendelkezé
sekhez és egyetlen intés elegendő volt a modernebb felfogások elhallgattatá
sára. Ennek a feltétlen engedelmességnek, ennek az "obsequium relígíosum"
nak súlyos lelkiismereti és egzisztenciális következményei is voltak.

Mindezt a történeti előzmények érthetővé teszik, de a helyzet főleg a
második vatikáni zsinat nyomán gyökeresen módosult. Az a tekintélytisztelet,
amely addig az egyéni véleménynyílvánítást hátráltatta, a hosszú idő óta fel
halhalmozódó bírálat belső nyomását nem tudta többé jsllensúlyozni. Míg a
püspöki kar megértette a magának utat törő változást és némi habozás után a
szocialista párttagság tilalmát felfüggesztette, addig a Kúria környékén a hol
land katolikusok szemlélet-változása iránt kevesebb megértést tanúsítottak. A
holland katolikusok nagykorúságukra hivatkozva, nyíltan vitába vonták Róma
vagy a hierarchia egyes döntéseit. A különböző csoportok és szövetségesek,
amelyeknek tevékenységét mindenfelé elismerték, szószólóíva váltak egy mé
lyen hívő, de nem "kritikátlan" katolicizmusnak. Tagjai főleg értelruíségiek,
szabadfoglalkozásúak és kisebb részben a papok közül kerültek ki.

Miután a holland katolikusok századokon át a legélesebben szembenálltak
a protestantízmussal, most utat nyitottak az ökumenizmus szellemének meg
értése felé. Jellemző e tekintetben, hogy az ökumenizmus terén éppen két
hollandusnak van nemzetközi síkon vezető szerepe lVisser't Hooft-nak az egy
házak Világtanácsában. Genfben, és Willebrands püspöknek, a Keresztény
Egység Titkársága titkárának Rómában. Rómában azonban egyesek fékező ha
tást igyekeztek kifejteni nemcsak az ökumenizmus tekintetében, hanem a
megújult teológia területén is. Igy történhetett, hogy néhány évvel a zsinat
összehívása előtt vizitátort küldtek ki a holland teológiai· tanárok és hallga
tók ellenőrzésére, aki a vizsgálat után kikényszerítette néhány professzor le
váltását. Ismeretessé vált Terruwe pszichológusnő esete. A pszíchológusnő egy
katolikus egyetem jeles morálteológusával együtt végzett pszichotherápiaí
módszerei miatt Rómában rágalomhadjárat áldozatává lett. Az eset tíz év
múltán tisztázódott, de előzőleg a professzornak fel kellett adnia katedráját.
Más esetben is kiderült, hogy a római rendelkezések nem voltak mindig a
legbölcsebbek.

Igy állván a dolgok, jellegzetes holland jellemvonások kerültek előtérbe.

Egy nem köntörfalazó, olykor egyenesen kíméletlen őszinteség és kifejezett
igazságérzet. Ebből a magyar zsinati tudósítások is adtak némi ízelítőt, Nem
volt még egy európai ország, amelyben a világiak széles köre olyan nagy fi
gyelemmel kísérte volna a zsinat eseményeit. Ennek megfelelően gyakorta
fenntartásokkal is. Sok katolikus hollandus már kezdetben különösnek ta
lálta, hogy püspöki karának pásztorlevelét a küszőbön álló zsinatról nem volt
szabad olasz nyelven nyilvánosságra hozni. Egyrészt nagyon is élesek voltak
a harmadik ülésszak végéhez fűzött kommentárok, másrészt a zsinat által ho
zott újításokat sokan túlbuzgó módon igyekeztek alkalmazni. A papság, de a
művészek, értelmiségiek és főiskolások körében is csoportok alakultak, amelyek
a liturgia reformja terén mcsszebb szerettek volna menni, mint amennyire a
konstitúció lehetőséget biztosított. Ráadásul éppen ezeknek a köröknek álltak
rendelkezésére a legfontosabb hírszolgálati eszközök, és bírálóik nem egészen
alaptalanul állapították meg, hogy ezek a csoportok egyenesen nyomást akar
nak kifejteni azokra, akik a reformáló buzgósággal szemben mérséklő hango
kat szerettek volna hallatni.

A Kúria környékén már azt rebesgették. hogy az olyannyira fegyelmezett
holland katolicizmus elszakadás előtt áll. Schoenmaker jezsuita atya, akinek
tanulmánya oly nagy vihart kavart a holland katolicizmus körül, az elszaka
dásra vonatkozó utalásait is nyilvánosan enyhítette ugyan, de engedett az a
római fórum is, amely Van Kilsdonk jezsuita atya, egyetemi lelkipásztor fel
függesztéset követelte, amikor az nyilvánosan bírálta a római Kúria gyakor
latát. A holland katolikus közvélemény fellépésére az egyetemi lelkipásztor,
ordináriusának közbenjárására, megmaradhatott hivatalában. Egyébként -
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mint meg is írtuk - nemrégiben nem kisebb személyíség, mint a holland
jezsuita tartományfőnök, udvariasan és megértéssel bár, de mégis bírálóan
foglalkozott Arrupe rendi generálisnak az engedelmességről és a tiszteletről

vallőtt felfogásával.
Néhány külső indíték, de főleg sok tudattalan érzelem is hozzájárul

ahhoz, hogy Hollandiában ma bizonyos Róma-ellenesség érezhető. Vannak
katolikusok, akik minden római döntést vagy rendelkezést eleve tévesnek tar
tanak. A jelentős és nagyon öntudatos Szent Adalbert főiskolai szövetség,
amely a szokásokhoz híven meghívást kapott a pápai nunciatúra újévi foga
dására, a meghívást nem fogadta el, mert a vezetőség véleménye az, hogy a
nunciatúrák fenntartása már túlhaladott. Egyes köröket a liturgia reformja
sem elégít ki és azt sürgetik, hogya mise kánonját is népnyelven mondják, A
holland püspökök szükségesnek tartották, hogy mérsékletet ajánljanak ezeknek
a köröknek, amelyek még olyan világos szellemű modern teológus figyelmez
tetéseit sem fogadják illő tisztelettel, mínt arnalyen Schillebeekx.

Utalva arra, hogy a teológiai gondolkodás új utakra tért, a hagyományos
felfogást a házasságról, a születésszabályozásról, az eredeti bűnről, az angya
lok létéről és különösen Krisztusnak az eucharisztiában való reális jelenlé
téről nemcsak a teológusok vitatják meg Hollandiában, hanem ezeket a kér
déseket szélesebb körökben is tárgyalják. A gyakori gyónás szorgalrnazását
- a gyermekeknél is - általában abbahagyták. E helyett a közös engesztelés
érdekében szállnak síkra, amit ugyan a püspöki kar is ajánl, de kifejezetten
azzal a fenntartással, hogya súlyos bűnöket egyénileg kell megvallani a
szentgyónásban. Ugyanígy a nyilvánosság elé vitték a reális jelenlét kérdését
anélkül, hogy a kérdést kiérlelték volna. A püspöki kar ebben a kérdésben
pásztorlevelet is adott ki, de az nem általánosan vált ismeretessé, hogy VI. Pái
pápa ezzel kapcsolatban elismerését fejezte ki a püspöki karnak. A múlt év
szeptember 3-án megjelent Mysterium fidei kezdetű enciklika ugyan az egész
egyházhoz szól, mégis megvoltak a vonatkozásai a Hollandiában kibontakozó
tanokkal, amit bizonyít az is, hogy a hivatalos latin szövcgen kívül az
enciklika hivatalos holland szővegét is elkészítették a római Kúriában.

Ha azonban a holland katolikus életnek vannak is kritikusnak mondható
vonásai, még az újító áramlatok is arról a töretlen és eleven hitről tanúskod
nak, amely a holland katolikus társadalomban él. Ezt hangoztatta ismételten
Atirink. bíboros is. A holland katolikus élet belső változásainak vannak
Kúria-ellenes áramlatai, de nincsenek pápaságellenes érzelmi kisülései. Lehet
beszélni forrongásról, a holland katolikus élet változásáról, de fenyegető sza
kadásról szó sincs. (Szigeti Endre)

RO NAY GYÖRGY: A SZERETET BILINCSEI. Kende Márton építész élet
műve valójában nem a házak, házsorok, épületek, hanem a szeretet.
A szeretet, melyben mások szolgálója lesz mind munkájában, mind családi
életében. S amikor nyugdíjba vonul, akkor is ezt épiti tovább: egészen fele
ségének él. De a légkör mégis egyre Iojtóbb, egyre sűrűbb, feszültebb : két em
ber nagy szerelme könyörtelen sorszcrűséggel halad a tragikus beteljesülés: a
halál felé. Ez a rém az, mely a tragédia előszeleként rájuk mered: hogy el kell
szakadniuk egymástól. S itt minden érték mérlegre tétetik. Egymás mellett
növő szeretetük azonban egyre súlyosabb bilincseket ver kezükre-lábukra: a
szívbajával halálra ítélt férfi autókirándulásokra viszi feleségét, minden moz
dulatával a halált kísértve, s az asszony lába már ott lebeg a fék felett: mind
ketten tudják, hogy egy végzetes játék álarcaiban mozognak, s mégsem fed
hetik fel mindkettejük által jól ismert titkukat. "Be vagyunk falazva" - gon
dolja a férfi. Mint a toronyba falazott szentek a középkorban. Mert "tapinta
tosságuk" már eltéphetetlen, áthághatatlan. S az asszony döbbenten áll meg
férje sírjánál : "Seb? Nincs seb... Az a borzasztó, hogy nincsenek sebeink.
Soha nem sebeztük meg egymást."

Rónay György novellája - legujabb kötetének* címadó írása - nem isme
retlen olvasóink előtt; először a Vigilia hasábjain jelent meg. A szeretet bi-

• A szeretet bilincsei. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1965.
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lincseiben Rónay ll. szeretet nagy földi drámáját írja meg; a legodaadóbb sze
retet is, a tovább már nem fokozható szeretet is, mely megmarad e perspek
tívák között, csupán toronyba falazott szentté avathatja az embert. De a bi
lincseiben vergődő két ember története mégis valami mély, felemelő tanul
ságot hordoz: nincs erősebb kapocs, erősebb lánc, bilincs, mint a szeretet. A
szeretet, mely minden tragikumon túl valami emberfelettit, természetfelettit
hord magában.

S ez az író központi problémája, minden kérdés lényege és középpontja: a
szeretet. A címadó novellának mintegyellenpólusa a kötet végén szereplő

Születésnap círnű színmű. E két részre osztott, de szerkezetileg egyfelvonásos
nak tekinthető kis darab egészen más figurát állít reflektorfénybe. Az öreg
asszony alakját, aki egész életében "spórolt" a szeretetével, mint ahogy az
egész élete is egyetlen "spórolás" volt: végül teljesen értelmetlenné és feles
legessé váló zsugoriság. Minden számlát eltett, mínden "áldozatát" számon
tartja - s így áldozatai is az idegenség, az ellenszenv, a gyűlölet forrásai lesz
nek -, hogy egyszer felszámolja majd azoknak, akikért hozta. S az író meg
teszi vele azt, ami a valóságban lehetetlen: feltámasztja halottait. És a 80.
születésnapját ülő öregasszonynak lépésről lépésre rá kell döbbennie élete
zsákutcáira. Itt már csak egyetlen megoldás marad: unokáját s annak szíve
választottját hirtelen kibuggyanó szeretettel, pezsgővel látja most venelégül.

Rónaynak első kiruccanása ez a dráma területére; nem tragédiát ír s nem
komédiát, hanem színpadi játékot, színművet. Nem is akar többet adni, mint
amennyit ad: könnyed, kerek, lezárt, kis megelevenített történetet, mélységes
mondanivalóval. Díalógusai jók, gördülékenyek, szépek (ez emelte igazi él
ménnyé a darab előadását az Irodalmi Színpadon) ; kár, hogy a főhős jellem
fejlődésében dramaturgiai hiba érzik: bár külsőleg kitűnően építi fel az öreg
asszony lelki változását, belülről nem elégséges a motívácíó, s ez az oka,
hogya darab befejezése a mű minden erénye ellenére deus ex machina-ként
hat.

Az öregasszony bilincsei már más bilincsek: a szeretetnélküliség bilin
csei. S a hősök, akik e bilincsek közt vergődnek, már sokkal tragikusabb ala
kok. A színésznő és a fíatalember, a kötet másik kiemelkedő novellája, tar
talmilag, mondanívalóját tekintve hasonló ellenpólusa A szeretet bilincseinek,
akárcsak a Születésnap. A tehetséges színésznő, aki egész életében csak a si
kert hajszolta, s miközben a leggyengébb darabokat is ő vitte sikerre, elvá
gott maga körül minden emberi köteléket; amikor pedig - minthogy egyszer
ő is kiöregszik - azt látja, hogy többé nem ő, hanem fiatal, tehetséges kol
léganője már a siker titka, élete értelmetlennek, üresnek, eltékozoltnak tűnik.

Utolsó beszélgetésükben egy idős, szintén "kiöregedett" színész, aki mások
szolgálatában, segftésében találta megj élete értelmét, megtpróíbállja megértertrni
ezt a gőgös, önző, önmagába zárkózott színésznővel is. De már késő: Anna
ugyanúgy befalazta magát szeretetlenségébe, mint a címadó elbeszélés házas
párja a szeretetbe; önként rohan a halálba.

Rónay György prózaírói munkásságában kétségtelen fordulatot jelentett
két éve megjelent Esti gyors című regénye. Egyszerre gyökeres változáson
ment keresztül mind az ábrázolás módja, mind a stílusa. Rónay stílusa a há
ború utáni évtizedekben forrt ki teljesen (előtte született legjobb művein is
érződik a kísérletezés egyenetlensége), tisztult le egészen áttetszővé, szinte
klasszikussá. Mégis előző kötetét, az 1959-ben megjelent Az ember boldogságát
olvasva, az az érzésünk volt, hogy az író keresi a témát kitűnő ábrázoló ta
lentumához: s így sokszor a történet nem nőtt fel az elbeszélés egyéb erényei
hez. Még ebben a kötetében is találhatunk ilyen írásokat, mint például Az
Uményi trió, A Vöcsök pusztulása, Szellemi klub. Persze e könnyebb fajsúlyú,
sokszor emlékező jellegű írások közt is születik egy-két igazán egységes, szé
pen megrajzolt, a maga nemében tökéletesnek nevezhető, főleg kisebb terje
delmű írás, mint a Kosztolányi groteszk melegségét idéző A vízfejű fiú, vagy
a kötet egyik legszebb, leglíraibb elbeszélése, a Szeptemberi halászat. S ezek
mindegyike egy-egy külön kis világ, egy-egy hitelesen bemutatott darabja éle
tünknek, mának és tegnapnak. a borongósan szép, megrázó balladáról, a má-
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sokért önmagát áldozó Unter Lajos Clpesz alakjától az utolsó útjára induló
öreg halászig, De az Esti gyorssal - a regény megjelenésekor így tűnhetett 
egy csapásra minden megváltozott. Tragikus sorsok kegyetlen végzetszerűség

gel, néha már-már a szadizmust érintő könyörtelenséggel vágnak egymásba;
s az író stílusa sem gördülekeny többé, hanem szaggató tépő lüktetésű, ör
vénylő sodrású. A szeretet bilincsei cím alatt most összegyűjtött novellák
azért is érdekesek Rónay olvasóinak, mert mintegy megmutatják e stílusbeli
és ábrázolásbeli váltás kulisszatitkait.

Már a címadó novellában is ott ez a könyörtelen következetesség, ahogy
szerető hőseit önmagukba falazza, s ez vezet A színésznő és a jiatalembe1'en
át egész Az év legmelegebb napjáig, melyben már-már naturalisztikus hangot
üt meg az író, ahogy például a novella fiatalember főhőse kábultan, részegen
az elmebénító augusztusi hőségtől, rugdalní kezdi a vonatszétroncsolta hulla
lábát. Ez a hang mintha már nem is Rónay hangja lenne, kicsit talán eről

tetett is, mégis termékenyítő hatású: e novellákkal együtt születik a nagy gon
dolati regény, az Esti gyors, mely egész írói életművét beállítja mai irodal
munk élő lüktetésébe.

Rónay György az esszéíró, a költő, a műfordító többé már nem prózaíró
is, hanem legjelentősebb prózaíróink közé emelkedett. (Pályi András)

ss: EUCHARISZTIA A:z. IDOK VÁLTOzASABAN. A keresztényi élet
megújulásának középpontjában ma is az Oltáriszentség áll. Az Úr euoharisz
tilkus alapítványa alapjlában és lényegében változatlan maradt az évszázadok
során, formája, megjelenési módia és alakjaazo:J1lban sokféleképpen változott.
Most, amíkor sok rnímdenben visszatérünk az ősegyház szokásaíhoz, nincs ki
zárva az S€IlIl, hogy azúldozás mai módja helyébe ds az eredeti lép - veti fel
a Sonntag im Bildegyik képekkel illusztrált tanulmánya. Helyes hát, ha leg
;(JObb vonatkozásadban megpróbáljuk nyomon követni ..az oltáriszentséget az
idők változásában".

A Sonntag im Bild címképén a római San Vitale egyik rnozaikja szerepel,
amely Abel és Melkizedek áldozatát ábrázolja (erről a jszentmíse kánonja is
megemlékezik). A mozaíkon látható oltár alakja és a rajta lévő tárgyak való
színűleg olyanok, amilyeneket abban az időben az Eucharisztia ünneolésekor
használtak, A kehedy helyett (a mozaík az ötödík-hatodik századi állapotokat
rögzíti) füles antik korsőt használtak, melyben illem egyszer vörös bor volt a
ma kizárólag UlaswáLt fehér helyett. A mozaíkon a mai szemostya elődjét is
jól kivehetjük: a kancsótól jobbra és balra kovásszal kelesztett kenyereIk lát
hatók, gazdag díszítéselekel. Melkizedek áldozó mozdulattal emeli magasba
az egyik kenyeret - minden valószínűség szeránt hasonlóan szélesre, színte
ölelésre ,tárt karral készültek áldozásra az ősegyház papjai.

Egy másik képmellékleten egy áldoztató talacskát láthatunk Antióehíábói,
a VI. századból. Ez az úgynevezett "ételkehely", melyben az átváltoztatott
ikeny;eret tárolták. Ez a szokás már a legrégebbi korokban is megvolt: azért
tárolták az átváltoztatott kenyereket, hogya betegeket és az öregeket és mind
azokat, akik nem lehettek jelen az istentiszteleten, megáldoztathassák. Hosszabb
tárolásra nyilván alkalmasabb volt az olyan kenyér, amely nem romlik Ezért
a(latkUi~t ki a nyugati egyházban az a szokás, hogy az áldozáshoz kovásztalan
kenyeret használnak. A középkorban eleinte ételkelyhekben tárolták a ko
vásztalan a~enyereiket, majd ,körülbelül a 14. századtól úgynevezett "osty,a-ga
Iarnbokban", melyeket az oltár közepe fülé függesztettek föl. Ezek voltak a
mai tabernákulumok ősei.~A Sonntag im Bild az egyik legszebb "ostya-galam
bot" mutatja be egyik képén a salzburgi dóm ikíncstáll'ából.)

Egy ideig párhuzamosan ·egYmas mellett volt egyszín és kétsz:in alatti ál
dozás is. Az ostya elteejedése és szentségtartókban való tárolása a feltámadási
ÜIlnepekkelvoltkapcsolatban. Az első mai értelemben vett szentségtartók a
XVI. századból maradtak ránk, s a iköve1Jke:zJő századból már ugrásszerűen

növekszik a maradványok száma. A kérdés szakértői ebből a jelenségből arra
kíövetlkeztetnek, hogy a szentségtartók használata a XV. században már álta
~ánosan elterjedt. A tabernákulum használatának eleinte heves ellenzői is
voltaIk, s ez teljesen érthető, hiszen a feltámadasi ünnepségek bevezetésére is
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rendkívül vontatottan kerűlt sor. A két-szím alatt való áldozás valószínűleg

a kőzépkor vége felé szűnt meg teljesen.
Az áldozás szertartása is érdekes változásokon ment végbe az idők folya

mán. Az eredeti - az ősegyházban szokásos - szertartás egészen egyszeru
és természetes volt, nem olyan rnértékben stilizált, mínt például a mai. Az át
változtatott kenyeret egyszeruen a kezükbe v.ették, haza vitték és otthon tá
robták (s ezt nemcsak az üldöztetések idején tették így). A kenyér fehér színű
volt, s nagyon jól kisütötték. (Néhány kutató feltételezése szerínt - jegyzi
meg a SonntllLg im Bad - az ősegyházban rozskenyeret használtak az áldo
záshoz, ezt a hipotézist azonban el kell vetnünk.) A kenyerek. eleinte egészen
egyszerűek voltak, hamarosan azonban úgynevezett kenyérpecsétekkel kezd
télk díszítení. (Ilyesféle díszítéseket hírneznek ma a kehelytartókra.) A kopt
egynázan ma is szokásban van a kenyerek pecsétekkel való díszítése. A félig
sült kenyérne nyomják a rendkrvül gazdag, változatos míntákat,

A keleti egyházban ma sokkal közelebb állnak az ősegyház szokásaihoz.
A7 ostyakat vastagabbra sütiik, és az elkészítés után kis darabokra osztják.
A paténa nem olyan gazdag náluk, viszont alakjában jól felismerhető a ke
Illyerestányér formája.

A II. vatikáni zsinat határozata nyomán ismét nagyobb körben terjed el
a kétszín alatt való áldozás a nyugati egyházban is. ünnepélyes alkalmakkor
(papszentelés, nászmise) nem is egy országban szokásba hozták. Igen érdekes
- s a fejlődés további Iehetőségét jelző tény -, hogy áldozáskor míntegy jel
képesen az ostyát mártják a borba és ezzel áldoznak. (Ferencz László)

ALLATOK CSODALATOS TAJÉKOZODO KÉPESSÉGE. Az állati intelli
genciával kapcsolatban igen érdekes tanulmányt közölt az Etudes az állatok
tájékozódási érzékéről, Jules Carles tollából. Descartes és iskolája, mint tudjuk,
az állatokban gépeket látott, és csak lassanként tört utat' később az a felfogás,
hogy az állatok többek a gépnél. Egyik leg,jobban ikidolgozott bizonyság erre
az állat tájékozódási érzéke. A postagalamb több száz kilométer távolságról
hazatalál olyan egyenesen, ~Ill,tha geometriai pontossággal húzták volna meg
az útját. A fecskék tavasszal Délafrikából jövet is rnegtalálják itthoni fészkü
ket, s a lazacok is megtalálják azt a ,kis hegyi patakot, amelyben napvllágot
láttak, pedig több ezer kilométert tesznek meg feléje a nyilt tengerről.

Carles Iegbehatóbban a méhek tájékozódási képességet tárgyalja. A há
romhetes méh, míután minden belső jszolgálatom átment, kirepül a kaptárból
és már első afkalommal hazatalál. A kérdés az, hogy mi módon? Míután el
hagyta a kifutópályát, felemelkedik a magasba és visszafordulva megnézi a
helyet ahonnét elindult. Tekíntete a kaptár kijáratán van, ezt veszi szemügyre
mindazzal, am azt körülveszi. Lassú körözéssel, nyugodtan emelkedik a ma
gasba. Közben különbözö szemszögből nézi a Kaptárt, megfigyeli az árányt és
hallatot, amelyre a visszatérésnél van szüksége, A lassú körözessel oly ma
gasra emelkedik, hogy lakása kis ponttá zsugorodik össze, de teljesen beleépül
a könnyezethe. A méh figyelemmel van az árnyékokra és fényekre. Abballl
a képben, amelyet magának alkot, benne vannak a szomszédos fák is. Hely
meghatározása annyira tökéletes, hogy abban az esetben, ha távollétében a
kaptárt máshová teszik, az üresen maradt pontra tér vissza, s képtelen kaptár
dált lffieg~aLá1mli., még ha ezt csupán 3 enéterrel toltálk is odább,

Ha a méh útja során felfedez egy virágzó fát, ahonnét bő táplálékot kap
hat a kaptár, ezt tudtára is !képes adni a saját kaptára lakóinak. De nem úgy,
hogy hazatérése után a virágzó fához vezetné őket. Tény, hogy társai egyedül
indulnak útnak és iigy talá:l,jlák meg a vonatkozó fát. A megfigyelések szerínt
a felfedező méh, amint hazaérkezett és megszabadult terhétől, nyomban az 'elő
csarnokba siet, ahonnét a méhek gyűjtő útjukra indulnak, s itt kőzli velük,
hogy merre IkeH menniök. Gyors tapogatással köröket ír le, aniközben társai
Iköa:-ülveszik, gondosan figyelik minden lépését, csápjukkal ~apogatják potro
hát, nyilván, hogy a rátapadt szagból megtudják, mílyen virágról van szó,
Tffi'sai annál számosabbak s annál izgatottabbak, rninél tovább tart a tánc és
mínél tombolöbb. Ez azt [elenti, ihogy szép, bőségesen virágzó fáról van szó,
A IIDéIh !köröm kezd, hol jobbra, ihol balra fordulva irja a kört, arrnel~be POIl1-
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tosan, rníndig egy irányban, egyenes vonalat húz. Ezzel jelzi, hogy merrefelé
repüljenek.

Az áíűaíok a Nap, vagy a csillagok után tájékozódnak, Ezt nagyon érdeke
sen lehet bizonyítani a hangyálknál. A hangya a legrövidebb úton tér vissza
fészkébe. Ha a Napot teljesen elfödik előle egy ellenzővel. s tükör segítségével
a Napot ellenkező oldalira vetítik, a hangya azonnal megváltoztatja irányát
és addig jár ezen az úton, amíg ki inem kerül az ellenző árnyékából. A rnéhek
számára is döntö a Nap iránya, illetve a vele bezárt szög, Ezzel kapcsolatban
felmerül néhány nehézség, hiszen a Nap változtatja közben a helyét. Négy
perc alatt tudvalevően egy folkikial nyugatabbra kerül. A tévedés így négy
peronyd trepülésnél 20 méter, húsz percnyi röpülésnél 100 rnéter, s ha tíz kilo
tIIlJétert kebl repülni, aikkor a felfedezett fa a jelzett iránytól már 1 kilométerre
esik. A méh azonban ennekellenére is megtalálja a jelzett irányban a virágos
fát. Úgy látszik tehát, pontosaibban tud jelezni, mint mri azt feltételeznők. A
Nap rnozgása még zavaröbb lehetne a vándormadaraknal, amelyek egész nap
röpülnek. Ugyanígy a nagy vizek halainál, de ezek mégis egyenesen rejtek
helyülkire talá1n'akA ik~sélrletek azt mutatják, hogyahalaiknak van valami
belső "napÖirájuk", amely automatikusan és azonnal korrigálja a Nap mozgá
sát. A rnéhekre visszatérve, illem zavarja ezeket az sem, ha a Nap a Iehhők

mögé búvik. Nyilván azért sem, rnert összetett szemüle igen érzékeny a sarkí
toft fény iránt, ami lehetövé teszi számukra a táiékozást akár az égbolt, akár
a Nap után.

Kísérletek azt mutatjak, lhogy a méhek a távolságot is tudják jelezni, még
pedig a tánc ,gyorsaságáMal. Ha tízszer teszé meg a Ikört az egyenes vonallal 15
másodperc alatt, 'ez 100 méter távolságot jelent, ha 6-szül', akkor 500 méter a
távolság, ha kétszer, alkiRor 5 kilométer, és ha egyszer,alkkoil" 10 kalométerre
van a tápládék. És ami ugyancsaík érdekes, ezt a távolságot akkor is berepű

Iík, ha az útvonal több pontján csalétket állótunk nekik.
AIE- állatok érzékenysége sokkal nagyobb az emberénél, akinek ilyen ter

mészetű érzékenységét a cívílízáoíó, mint feleslegeset, alighanem elsorvasz
totta, Az óra elterjedése következtében például ma már a legtöbben képtele
nek vagyunk a Nap állása után megállapítani az időt. Különösen fejlett az
á ll1atoknál a szaglás. A kutya megtalálja gazdáját pusztán szaglás után több
órával a távozása után. A Iazacok is, amelyek több évi tengeri tartózkodás
után k!i,lornéterek ezreit teszik meg, hogy visszatérjenek pontosan abba a hegyi
patakba, alhoJ1 születtek, csakis a szag nyomán igazodhatnak el. Teichman egy
alkoholféleséggel kísérletezett angolnákmal. Míndössze két grammct oldott fel,
olyan vdzmennyiségben, amely egész EurópáJt 1 méter magasain fedte volna be,
és az angolnák még ezt a parányi mennyíséget is észlelni tudták. Nem kétsé
ges, !hogyaszülőpatak szagát. mint valami nosztalgiát őrzi meg a lazac s ez
vezeti fVlUsS$ őt ív~rai a tengenből is. (Kosztolányi István)

JEGYZETLAPOK. (Egy "modemről".) Megírja verset, aztán elolvassa, és
ha túl érthetőnek találja, undorral a szemétkesárba dobja. Néha lehet segí
teni a dolgon: addig húz belőle, míg kellően homályossá nem tette. Azt mondja :
"ViISsza kell adni a modern élet lüktető ritmusát". Húsz év előtti költők

nevére fitymálva ajkát biggyeszti; Claudeit utálja, mert bőbeszédű, Valéryt,
mert kötött formában versel; Eliot neki démodé, Apollinaire érzelmes, Ba
bitsra pedig, mintha legyet piszkálna ki a leveséből, azt mondja: "Túl terna
tikus."

O nem ",tematikus". De ha vonatkoztatásait kibogozzuk. kihagyásait át
hidaljuk és homályát megfejtjük, mi marad belőle? Por és hamú, vagy az sem.
Modemsége a közhelyek misztífikácíója, De akik szeretik a mísztíkus mezbe
burkolt közhelyeket. vagy a jó, derék, tenyeres-talpas közhelyek helyett a
közhelyek röntgenképi csontvázát, tapsolnak neki. Ezért büszke meggyőző

déssel hirdeti, hogy a ISiker őt igazolja.
Valahányszor látom, amint dicsősége láthatatlan uszályát vonszolva el

vonul az utcán, mindik eszembejut Joubert mondata: "Ha ma mérhetetlenül
tetszeni akarsz, bele kell törődnöd, lhogy húsz év múlva nevetséges leszel."

h'. gy.)
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•
ENSEIGNEMENTS ET PROBLEMES DU CONTROLE DES
NAISSANCES DANS LA MORALE CATHOLIQUE

par Mihály Medvigy

Le rnonde entíerattendavec un vif intérét Ies ,propositiOlns de la commás
sion papale chargóc de díseuter 'les questions du centröle des naíssances, et la
décision du Saírit-Siege. Il est probabic que la déclaratíon finale ne contiendra
guere de theses qui n'aient pas figuré jusqu'Ici dans la littérature de la morale
cathoIique. L' auteur, professeur de théologie morale a l'école supéricure des
piaristes de Budapest, voudrait préparer les lecteurs a la compréhension de la
décision de Home. C'est pourquoi il leur explique les points de vue actuels
des moralis tes catholiques. En effet, une partie des thesos ne sont pas assez
connues, méme de l'opinion publique du clergé, bien qu'elles ne soient que de
nouvelles conclusions tírées des principes traditionnels.

Le devoir de chaque couple est de particíper, selons ses moyens, a la
perpétuatíon et .a la multi.plication de l'espece humaine. C'est la volonté de
Dieu. Les possibilités sant fixées en partie par des indications eugéniques, en
partie par l'áge, Ieacondítíons pécuníaíres, les données physiques et rnorales
des époux, en partie par Ie droit des membres de la famille déja existants it
une vie digne de l'homme, enfin par Ie besoin en hommes de la société tout
entíére, En général, une famille de quatre enfants peut constituer un milieu
éducatif de valeur total e, et, pour le mo ment, tant que la capacité productrice
de notre terre peut étre augrnentée, elle assure une saine multíplícatíon.
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D'autre part, le fait d'élever moíns de deux ou trois enfants peut eonstituer,
dans les eas mon-motívés, un crirne centre la [ustíce socíale, car ilI'léduit
l'effeetif de la population productrice, alaquelle incombe le soin de l'entretien
des autres eouehes de la socíété, C'est pourquoi c'est un devoir moral pour
tous les jeunes gens qui se marient conscients de leur responsabilité de faire
un plan de famille, qui, bien entendu, pourra étre modifié plus tard, a mesure
que les pcssibilités de la famille charigeront.

Bien entendu, la réalísatlon du plannírig familial n'est admissible que par
des moyens moralement irréproehables. L'éthique chrétienne interdit les
manouvres abortives, qu'elle corisidere eomme l'interruption injustifiée de la
vie humaine. Les moyens contraceptifs peuvent étre autorisés, si la femme a
été victime d'un viol. Le viol peutaussi étre commis par le mari lui-mőme,

car la femme a Ie droit de refuser l'approche de son mari, p. ex. s'il est ívre,
ou si la grossesse préseritait pour elle un danger sérieux. Dans ees eas-la, la
femme ne peut, bien entendu, désirer l'aete, et doit le refuser de toute son
ame, rnőrne si elle est oblígée de le subír physíquernent. Etant doriné que le
mariage est uneeommunauté affective, la these d'apparenee libérale qui dans
ce eas autorise la contracepbíon, n'estaibsolument pas propre a résoudre le
probleme de la vie conjugale chrétienne.

Au point de vue de la morale sexuelle, la eontinenee périodique est une
méthode impeccable, qui pour beaueoup de ménages chrétiens, évite les erises
de conscience. Mais la regle ortginale de Srnulders qui calcule les jours non
féconds n'est pas applícable a certains eas particuliers, dans d'autres eas elle
s'accompagne de restrictions exagérées qui perturbent la vie des époux en les
privant de l'atmosphere d'affeetion, dans d'autres eas encore, les risques de la
méthode, la rainte de la grossesse causent des troubles nerveux, Il faut done
approuver le développement de la méthode par I'observatíon des syndromes
de l'ovulation (prise de la température basale, déterrnination de la teneur en
suere des glaires du col utérm, examens instrumentaux). Tout eela, aujourd'hui,
peut étre facilement exécuté ehez soi.

La morale ne constdere paseomme contraeeption le fait d'établir ehez la
femme un état d'inféeondité, mais elle enseígne que la féeondité, tout eomme
d'autres précieusés capaeités humaines, ne peut et re saerifiée provisoirement
ou définitivement que pour sauver I'Intégrrté de I'organisme. Il y a actuel1e
ment dans le monde pres de vingt sortes de préparatíons hormonales pour
l'interruption de I'ovulation. Bien que I'mgestion prolongée des comprirnés
présente le danger d'embolíe grave, ils peuvent eependant étre utilisés soit
pour retarder la menstruation (p. ex. en eas de voyage important, de röle fl
jouer etc.) soit pour un traitement. On peut préserire des hormones pour
régulariser les eyeles menstruels trop espacés ou irréguliers, af'in qu'au bout
du traitement la eontinenee périodique soit effieaee. Apres l'aceouehement on
peut arréter quelque temps I'ovulation par un traitement aux horomnes pour
qu'une grossesse suivant ímmédíatement l'autre, ne compromette pas la santé
de la femme. On peut, par voi e opérative ou par traitement hormonal stériliser
définitivement la femme, pour éviter des grossesses dangereuses, au eours
desquelles le foetus n'atteíndraít pas la viabilité. Dans les eas précítés l'infé
condité provoquée artificiellement ne comprend aucune interdiction morale
dans la vie sexuelle conjugale. Les poínts de vue tíhéologiques qui s'y rapportont
ont du moins une valeur de probabilité et en eas de doute - selon la rőgle

de la vraisemblanee - ils peuvent étre utilisés pour résoudre les problernes
de conscience.

Par eontre,actuellement, les nouvelles tentatives par lesquelles certains
moralistes catholiques voudraient développer la morale du contröle des
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naíssances, n'ont pas eneore cette valeur de probabillté. Elles sont eneore dans
l'état de discussion théorique, et nous attendons le [ugement de l'Eglise a leur
propos. Les rnoraldstes imentíonnés, dant Reuss, éveque coadjuteur de Mainz,
tentent de prouver que les buts personnels de l'amour peuvént permettré la
vie sexuelle des époux méme en eas de contraception ou d'interruption de la
fécondité en supposant que les moyens utilisés n'empéchent pas l'union physi
que totale des deux partenaires, et que les époux accomplissent la volonté de
Dieu dans la réalisation du plan familial. Ils cherchent aussi des preuves pour
la these selon laquelle la fécondité pourrait étre interrompue non seulement
pour la santé individuelle de la mére, mais aussi pour celle de la coexistence
morale de la famiUe.

Ces aspirations abordent le problerne par une révision de la morale
naturelle. Par contre, les manifestations du Magistere sont déterminées par le
devoir de conserver le dépőt de la foi. Il faut dons élucider si I'enseignement
révélé. c'e.t a dire le bláme du péché d'Onan, cornprend-il en Iuiméme I'mter
diction de l'interruption de l'ovulation et de la contraception, mérne si elles
ont lieu dans I'intéröt du plannírig familial moralement oblégatoire. Au eas
de réponse affimmative du Saint-Siege, il n'y aura pas de revirement copemí
elen dans la .morale du mariage chrétien. Les reoherchesen vue du perfectionne
ment de la continence périodique passeront de plus en plus au premier plan,
de méme que la reglémentatíon de salaire et de politique des logernents
destinées a faciliter I'entretien des familles .

•
LE QUATRECENTENAIRE DU SEMINAIRE D'ESZTERGOM
par Vilmos Dékány

C'est au mois d'avril dernier que l'Église catholique hongroise, et en
particuher le diocese arohiépiseopal d'Esztergom ont fété le quatrieme cente
naire de la fondation du Séminaire d'Esztergorn. L'auteur de l'étude, actuelle
ment préfet du Séminaire, a aussi été un des conféreneiers des eérémonies
solennelles qui se sont déroulées en présence des représentants des autorités
épiscopales et de celles de l'Etat. Dans cette étude, il jette un regard ré
trospectif sur les circonstances de la fondaetion du premier séminaire hongroís
et sur son histoire.

C'est le coneile de Trente qui pos e les bases de la formation actuelle des
prétres, son exécutíon se fit tarder. Míklós Oláh, archeveque prirnat d'Eszter
díocese, Le conelle de Trente adopta la résolution eoneernant les séminaires a
la 23eme session du 15 juin 1963. Bien que les peres conciliaires aient voté
avee enthousiasme l'ordonnanee réíormant dans ses bases la formation des
prellres, son exécutíon se fit tarder. Miklós Oláh, archeveque primat d'Eszter
gom a l'époque, était de ceux qui reeonnaissaient entíerement l'rrnportance de
l'ordonnance du caneile. Ce prelat d'une grande érudition, qui fut un des
plus éminents humanistes de son temps, síegeaít alors a Nagyszombat. En 1513,
en effet, a cause de l'avance des treupes turques, on avait transféré le siege
arohiépiscopal d'Esztergom a Nagyszombat, situé beaucoup plus au nord. Pen
dant les années qui suivírent la résolution du concile, le pape Pie IV activa
partout l'exécution de l'ordonnance et deux de ses nonces Leonardus Marinus
et Petrus Quicciardinus virirerit mérne chez le primat Oláh en septernbre 1565.
Maís, dans son eas, il n'étaít pas besoin de le presser, car, seules les cir
constances l'avaient empéché de prornulguer avant le 19 mai 1666 la charte
de fondation du séminaire. que les archives de I'archiépíscopat ont conservée
intacte [usqu'a nos [ours, Quoiqu'il en soit, le premier séminaire de Hongrie
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est le 27éme de ceux qui ont été Iondés apres la résolution du condie de
Trente, et si nous con.iídérons que, dans le monde, il y a prés de 1900 autres
séminaires créés plus tard, la fondation de Miklós Oláh occupe un rang trés
distingué dans la chronologíe de I'étaolissernent des séminaires. Malheureuse
ment, par suite des víccissitudes de l'histoire, les documents relatífs a cette
époque précoce du séminaire ont tous été détruits, de sorte que nous ne
connaíssons ,nli la dísoíplíne, ni le programme d'études de I'ínstítutíon, ni la
formation spirituelle qui s'y déroulait. Il n'est resté qu'un livre de cornptes,
qui nous donne une idée de l'entretien matériel dont jouissaient les éléves du
sémdnaíre au XVle siécle. Le séminaire archíépíscopal d'Esztergorn est, de
nos jours aussi, une írnportante institution de la fonmation de prétres, qui
compte actuellement 60 éleves.

•
ARON TAMASI (1897-1966)

par Máté Timár

Aron Tamási, écrívain lauréat du Prix Kossuth, est décédé récemment.
Pour lui dire adieu son ami et diseiple Máté Timár, lauréat du prix Attila
József ,a éerit ce requiem sous forme de confession. En plus des frémissements
Iyriques de la douleur des souvcnírs, exprimée par l'évocation de nombrauses
impressions communes, on y trouve le résumé de la vie d'Aron Tamási concu
en ces termes:

Aron Tamási, un des meiUeurs novellístes de la líttérature hongroise,
auteur d'excellents romans populaires, et de piéces en quéte de nouvelles
forrnes s'est mís a écríre par suite de hasards pour ainsi dire transeendantaux.
Il est né en Transylvanie, dans unefamiUe sícule catholique pauvre, pour une
vie de soucis constants. C'est par suite d'un accident du au hasard qu'Il entra
au lycée, gráce a un de ses parents, prévőt de chapitre. Il passa son bac
calauréat, déja sous les drapeaux, pendant la premiere gu erre mondiale et
I'on peut dire qu'Il écrívít sa premiere nouvelle: "Le paíen Tamás Szász" a la
suite d'un pari. Il l'envoya au con eours d'un journal, sans aueune intention
d'écrivain. Les lauriers de la victoire du concours le trouverent déja en Arnéri
que, ou il passa troisans en qualité d'employé de banque. Aprés la premiere
guerre mondiale, lorsque le traité de paix eut annexé sa terre matale a la
Roumanie, Aron Tamási resta en Transylvanie ou il continua il travailler
eomme un des auteurs les plus éminents de la littérature des minorités hong
roíses, Il y passa la moitié de sa vie d'écrivain de quarante ans, et ne se fixa
a Budapest que peu avant la deuxi eme gu erre mondiale. L'individualité
d'écrivain d' Aron Tamási ne saurait étre définie sans son catholicisme. Dans
ses corites eoneernant son ortgine la race des sícules, tribu la plus orientale
des Hongrais, se targue de parenté avec les Huns d'Attila. Son catholicisme
est aussi mélé d'éléments populaires. de la conceptión presque mystique du
monde de la nature, par contre sa langue a gardé Ia pureté pour ainsi dire
archalque de la langue hongroise, sa richesse d'images et son systeme de
symboles. Aron Tamási est le meiUeur et le plus digne gardion de ce
patrímeine.

Dans sa trilogie intitulée "Abel" il adéerit I'éveil, la conceptión d'un
garcon des montagnes sicules, son Iliade d'une fraicheur naíve, et son Odyssée.
Dans ses romans ("Le prinee a la Víerge 'Marie", "Une étoile resplendit",
,;Blasonnés", "Le berceau et le hibou", ,,'Miroir de la patrie") dans ses nouvelles
et dans une grande partie de ses píeces, bien qu'avec des transpositions diffé
rentes. il perpétue le sort insolite, orígtnal et mouvementé de sa terre natale.
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La trilogíe "Abel" édltée dans une dcmi-douzaine de langues étrangeres a
obtenu un víf suecos il l'étranger aussí.

Aron Tamási constitue une couleur individuelle de la littérature hon
groise, mais il n'a non plus de parents directs dans la littérature rnondiale.
Le monde étrange de Rarnuz et la conception de la nature de Giono peuvent
Iui étre comparés, mais cette recherche arbitraire de parenté est plutöt
une indícation de route qu'une affinité contrőlable, Ces phrases expríment
Ie plus vivemerit sa fidédité il son peuple: "J'ai juré de porter [usqu'au bout
l'étendard des opprimés"; ea philosophie: "Nous sornmes au monde pour étre
ehez nous quelque part"; sa couleur: "La Provldence s'endorrnit, téte baissée,
sur le dos de son cheval Firtos, audessus d'Énlaka" ...

Sa mort a causé il la littérature hongroise une perte incommensurable.
Aron Tamási est rnort muní des sacrements de I'Eglise. Son catafalque a

été dressé dans un des plus beaux címetieres de Budapest. Apres les díscours
d'adieu officiels I'évéque Pál Brezanóczy a procédé il la cérémoníe des ob
lséques. Le COI1pS d'Aron Tamási a ététransporté et ínhurné a Farkaslak. en
Transylvanie OLI reposent tous les rnernbres de famille disparus avarit lui.

•
JOURNAL

ANNIVERSAIRE DU SIÉGE DE SZIGETVÁR

Szigetvár, située au sud de Ia Hongrie, commémore cetteannée un des
événements tragiques, mais en méme temps glorieux de l'histoire hongroise.
II ya en effet quatré cents ans que le sultan turc Soliman II qui s'avancatt vers
l'ouest il la téte d'une armée de cent mille hommes se heurta il la résistance
héroique de Szigetvár qui ne disposait pour se défendre que d'une poignée de
guerriers, et ce ne fut qu'apres avoir laissé trente mille morts sur le champ de
bataille qu'í l put enfin occuper la forteresse. Cette derníere était défendue par
Miklós Zrinyi. Lorsqu'rl se rendit compte qu'rl n'y avait plus aucun espoír, le
6 septembre 1566, il fit sonner le tocsin, et, il la téte de ses troupes, il se.
présipita hors de la iorteresse, sus il l'ennemi. Ils tombererit tous au champ
d'hormeur, au cours de la bataalle. Un sieele plus tard, son petitfHs Miklós
Zrinyi, illustre poete et guerrter, qui portait le méme nom que lui, commémora
cet évenemerit héroique dans une épopée.

Avant le [ubilé, des- fouilles archéologíques au cours desquelles furent
découvertes les douves qui, jadis entouraient le cháteau-fort, ont été entre
prises dans les alentours du cháteau.

A l'occasian du jubtlé l'Institut Scientifique de la Transdanubie síégeant
il Pécs, a redigé avec la partícipation decollaborateurs du pays et ét rangers,
un livre commémoratif publié par la maison d'édition de l'Académie hongroíse
des Sciences.

INFORMATIONS
La conférence épiscopale a fixé des le début de l'année le texte uniforme

en langue hongroíse des partles permanentes de la Sainte messe. Le texte a
été approuvé et confirmé par le reserit no 227/966 daté du 7 février 1966 du
Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. La Socíété
Sain,t-Eltienne vient de publter le texte dans une petite orochure spécíale. La
répartítíon en sera assurée par Ies centres diocésains.

L'évéque Pál Brezanóczy, secrétaire du corps épiscopal hongroís s'est
prononcé il un colláborateur de Uj Ernber sur le nouveau réglement de la
conférence épiscopale hongroíse, entrée en vigueur le 8 [uin, avec I'approbation
du Saint-Siege. Ily y a souligné que la note du Saint-Siege assure les relatíens
avec le synode épiscopal de I'Eglise uníverselle. Conformément il son effectif
la conférence enverra un représentant du synode. L'évéque Brezanóczy a aussi
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accentué que darus les affaires ecclésiastíques de caractere national, la confé
rence peut déja préridre des décisions oblígatoíres. (Pour notre part, nous
pensons que désormais le corps épiscopal horigrois aura aussi la possibilité de
participer aux travaux de la conférence épíscopale européenne.)

Tibor Sulik, élu président du "mouvement international des travailleurs
chrétiens" au congres tenu a Rome du 23 au 29 mai, est un ouvrier d'usine
brésllien d'origine hongroise érnigré au Brésil a I'áge de deux ans, maís qui
parle eneore bien la Iangue hongroíse. Sulik a dit a István Szántay, secrétaire
général de l'A. C. hongroise, qui participait au congres en qualité d'observateur,
que sa mere, aujourd'hui eneore. ne pouvait prier qu'en hongrois, Des son
retour le secrétaire général Szántay envoya en cadeau un livre de prteres en
langue hongroise a la rnere de Tibor Suluk,

Le 15 mai, l'évéque Pál Brezanóczy a sanctifié une nouvelle église dans
la cornrnune de Bodroghalom. En dehors de I'apport des autorités ecclésiasti
ques les fJ:ais de construction de I'église de style modarne ont été couverts par
les dons des paroísses avoísínantes et des fideles.

Daru; le cadre du congres international d'esperanto qui aura Heu au rnoís
d'aoüt de cette année a Budapest, on organísera des conférences speciales
pour les espérantistes catholiques, protestants, boudhistes et quakers,

Dans la conférence qu'il a tenue au cours du programme hongroís de la
radio Vatican Kálmán Tölgyes, curé archiprétre de Pomáz, actuellement rnem
bire de l'Instítut Papal Hongrods de Rome, a démontré que le ohant populaíre
religieux hongroís remonte a un passé beaucoup plus ancien que celui de la
plupart des pays européens. C'est la premiere Iois qu'un prétre hongroís non
émigré a parlé il la radio du Vatican.

Invité par la présidence de l'A. C. hongroise, Louís Rétif, théologíen et
écrívaín francals bien connu, a passé six jours en Hongrie au début de Juin.
Il a pris contact avec des prélats catholiques, des écrívains, des journalistes
et des notabilítés de la vie publique, et il a fait aussi une vísite a notre rédac
tion.

Le compositeur Gyula Kiszely a envoyé au Saint-Siege la partition de la
rnesse composée en mémoire du pape Jean XXIII qui a aussi été présentée
il Budapest. Mgr. Louís Capovilia víent de remercier le compositeur de son
attention en lui annoneant qu'Il lui a envoyé deux rnédailles du pape Jean.

Le 26 [uín, Vince Tomek, piariste hongrcís, qui en 1961 fut élu pour la
troísiéme fois général de l'ordre des piaristes, a célébré sa messe d'or dans
l'église St Pantaléon de I'ordre, István Albert, provinciál hongroís des píaristes
s'est aussi rendu a Rome pour assis ter a la cérémonie, Dans les colonnes de
l'hebdomadaíre Uj Ember, Béla Saád a consacré un articleau compte-rendu
et a l'éloge de la carríere et des méri tes du général, qui, dans sa patrie, [ouit
aussi de I'estlrne et de l'affection publiques.

Dans toutes les églises du pays, les catholiques hongroís ont célébré le
troísíeme anniversaire de I'mtronisation de Paul VI. Le 26 juin, la présidence
nationale de l'A. C. a organisé il. la Basilique Szent István de Budapest un Te
Deum précédé d'une messe solennelle, pontifiée par 'Sándor Kovács, évéque
diocesaín de Szombathely.. Apres l'évangile le sermon a été prononeé par
Károly Mészáros, chanoine d'Eger, directeur du bureau.

Le 25 juin, il. l' Académie Centrale de 'I'héologie de Budapest a eu lieu la
promotion de douze docteurs en théologie. La plupart des theses de doctorat
traitaient des sujets les plus actuels, entre autres: "L'idéal du prétre du
nouveau testament", "Perception chrétienne de la réalité", "Possibilités oeeumé
niques dans 1'enseignement de la prédestination catholique et protestant",
"Dogmes, symboles et psychologie", "St Thomas d'Apuin et la recherche actuelle
de la voie de la science morale", "La théologie de l'évangéüsatíon''.

Ordínations. Au cours du mois de [uin, il Győr le coadjuteur József Bánk
a ordonné six prétres, a Esztergom le coadjuteur Imre Szabó en a ordenné
douze et a Pécs I'évéque József Cserháti" gouverneur apostolique, en a
ordenné deux.
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KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

A szentmise állandó részeinek egységes magyarnyelvű szövegét még az év
elején állapította meg a püspöki konferencia. A szöveget a Consilium ad Ex
sequendam Constitutionem de Sacra Liturgia 1966. február 7-én kelt 227/9lm.
szárnú leiratával jóváhagyta és megerősítette, A Szent István TársuLat most
külön füzetecskében kiadta aszöveget. Szétosztásuk az egyházmegyeí köz-
pontok útján történik. .

A magyar püspöki konferencia új szabályzatáról. amely a Szeritszék jóvá
hagyásával júmi.us 8-án lépett életbe, Brezanóczy Pál püspök, a magyar püs
pökfJcar titkára nyilatkozott az Új Ember munkatársa előtt. K'iemelte, hogy
a szentszékí bejegyzés kapcsolatot biztosít a világegyház püspöki szinodusa
felé is. A konferencia, létszámának megfelelően, egy képviselőt küld majd a
szinodusba, Arra is rámutatott Brezanóczy püspök, ihogy a konferencia orszá
gos jellegű egyház! ügyekben immár kötelező döntéseket is hozhat, (íMagunik
részéről úgy véljük, a magyar püspöki karnaik ezekután módja lesz arra is,
hogy belefollyon az európai püspöki konrerencía rnunkájába.)

Sulik Tibor, akit a "kevesztény dolgozók nemzetközi mozgalrnának" május
23-29-én Rómában tartott kongresszusán a rnozgalom elnökévé választottak,
magyar származású braziliai gyáni.mumkás, aki rmég kétéves korában került
Bruzíltába, de ma is jól beszél magyarul. Sul!k elmondta Szántay Istvánnak,
a magyar A. C. főtitkárának, aki megfigyelőként vett reszt a kongresszuson,
hogy édesanyja ma is csak magyairul tud imádkozni. A főtitkár hazaérkezése
után. magyarnyelvű .imakönyvet küldött ajándékba Sulik Tibor édesanyjának

Uj templomot szentelt fel május 15-én Bodrogihalom községben Brezanóczy
Pál püspök. A modern stílusú templom építési költségeit az egyházhatósági
tárnogatúson kívül a környékbeIli ple'bálll'iák és a hivek adományai fedezték.

A nemzefJköz;i eszperantó kongresszus ;keretében, amelyet ez év augusztu
sában tartanak meg Budapestem, külön értekezleteket rendeznek a katohkus,
a protestáns, a buddhista és a kvéker eszperantísták számára,

Tölgyes Kálmán pomázi esperes-plébános, aki jelenleg a I1ómaJÍ Magyae
Pápai Intézet tagja, a vatíkámd rádió magyar műsorában tartott előadásában

kimutatta, hogya magyar egyház! népének jóval reg:elb'bi rmúltra tekínthet
vissza, rnint a legtöbb európai országé. Ez volt az első eset, hogy nem-emig
ráns magyair pap szerepelt a vatiikáni ,rádióban.

Louis Rétij, a neves francia teológus és író, a magyar A. C. elnökségének
meghívására [únius el,ején hat napot töltött Magyarországon. ahol katolikus
főpapokkal, írókkal, újságirókkal és közéleti személyiségekkel találkozott.
Látogatást tett szerkcsztőségünkben is.

XXIII. János pápa emlékére írt és Budapesten is bemutatott rnisójénok
partitúráját Kiszely Gyula zeneszerző megküldte a Szeritszéknek is. Loris
Capovilla most levélben köszönte meg a figyelmességet és értesítette a zene
szerzőt, hogy ikét János pápa-érmet loüldtek neki ajándékul.

Tomek Vince magyar píarista., akit 1961-ben már harmadszor választot
tak meg a piarista rend generálisává, június 26-án mutatta be aranvrníséjét
a rend S. Paritaleo templomában. Az ünnepségre Rómába utazott Albert Ist
ván, a pia'I'IÍstáik magyair tartományának főnöke is. A szűkebb hazájában is
köztísztoletnok és szerétetnek örvendő generálta pályafutását és érdemeit külön
cikkben rnéhtatta Saád Béla az Új Ember hasábjaim.

VI. Pál megkoronázásának harmadik évfordulójáról az ország összes
templomaiban megemlékeztek a magyar katolikusok. Budapesten a Szent Ist
ván Baz:ilikában június 26-án volt az A. C.országos elnöksége által rendezett
ünnepélyes Te Deum és főpapi lmise,amelyet Kovács Sándor szombathelyí
megyespüspök pontifíkált. Evangélium utáln Mészáros Károly egri kanonok,
irodaigazgató rnondott szentbeszédet.

Tizenkét teológiai doktort avattak júmius 25-én a budapesti Központi Hit
tudományi Akadémián. A doktori értekezések zöme a Iegidőszerübb kérdése
ket tárgvnlta, a többi között !ilyen círnekkel: "Az újszövetség papi eszménye",
"Kereszi··cny valóságszernlélet", "ÖkUlmenikus Iehetöségek a katolikus és a re-
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formátus predestínációs tanbam", "Dogmák, szimbolumok és a pszichológia",
"Aquinói Szent Tamás és az erkölcstudomány mai útkeresése", "Az igehirde
tés teológiája".

Papszentelések. Győrött Bánk József segédpüspök hat, Esztergomban Szabó
Imre segédpüspök tizenkét, Pécsett Cserháti József püspök, apostoli kormányzó
két áldozópapot szentelt június folyamán.

Olvasóinkhoz. - Felhívjuk Olvasóinkat, akik valamilyen ügyben levélben
hozzánk fordulnak, hogy nevüket és címűketakkor is tűntessék fel a levélen,
ha kérdésükre A kis út-ban vagy a szerkesztői üzenetekben várnak választ.
Név és cím nélküli levelekikel nem tudunk foglalkozni.

"Bonyolult probléma." - Igazat kell adnunk olvasónknak, hogy a júniusi
számban "Eredeti bűn" [eligéjű üzenetünk félreértésekre adhatott okot. Nyo
matékosan megállapít juk azonban, hogy az abban előadottak nem voltak ellen
tétben egyházunknak azzal a tanításával. miszerint az emberi lelket Isten
kőzveflenűl teremti meg. Mímthogy azonban ez az egész Ikérdés sokkal nehe
zebb és bonyolultabb, semhogy néhány sorban közérthetően megvilágíthassuk,
felkérésünkre dr. Zemplén György, a budapesti Hittudományi Akadémia pro
fesszora s egyben a római Pápai Magyar Intézet rektora, vállalta annak tüze
tes kifejtését. Reméljük, hogy tanulmányát rövidesen meg is kapjuk. Addig is
olvasónk tűrelmét kérjük.

Index. - Mint azt már a sajtó is közölte. az egyház végérvényesen törölte
az ún. "Index"-et, vagyis a tiltott könyvek [egyzékét. A Hittani kongregáció
egy ezévi június 14-én kelt "Notificatio"-ban jelentette 'be ezt, amelyet az
Osservatore Romano június 15-i száma közölt. Az okmány megállapítja, hogy
az Integrae sorvandac kezdetű motu proprio (ez intézkedett a Szent Officium
Hittani kongregációvá történő átszervczéséről) megjelenése óta sok kérdést in
téztek a Szeritszékhez a tiltott könyvek jegyzékével kapcsolatban. Ezekre a
kérdésekre válaszolva, a Hittani kongregáció, a Szeritatyával folytatott meg
beszélés után kőzli, hogy az Index megőrzi erkölcsi érvényét, amennyiben a
hívek lelkiismeretét figyelmezteti, de nem egyházi törvény többé és megszűn

nek a rhozzákapcsolt szankciók is. Az egyház a jövőben rábízza magát a hívek,
és különösen a katolíkus Irók, kiadók és nevelők érett lelkiismeretére. Bízik
továbbá az egyes püspökök és püspökkari konferenciák éberségében, akiknek
joguk és kötelességük, hogy mcgvízsgálják, és ha szükséges elitéljék a hitre
és enkölcsre veszélyt jelentő könyveket. Szükség esetén a Szeritszék maga is
élni fog ezzel a jogával, ha valaki olyan könyvet [elerítetne meg, amely a hit
tel és erkölccsel ellenkező tanításokat és véleményeket tartalmaz, Ilyen esetben
emberségesen (hurnaniter) felhívják, hogy javítsa ki a tévedéseit, és csak ha
ezt megtagadja, kerül 150'1' az elitélésre. Akö~leményt Ottaviani bíboros, a Hit
tani kongregáció proprefektusa. és Parente érsek, a kongregáció titkára írta
alá. Az Osservatore Romano .kommentárt is fűzött a közleményhez P. szignó
val, amelyet Parente érseknek tulajdonítanak. A kommentár visszapillantást
vet az index történetére, majd megállapítja, hogy a publikációk egyre növekvő

rnennyisége mellett a tiltott könyvek jegyzéke többé nem alkalmas eszköz a
hit és erkölcs védelmére, és egy pontos jegyzék összeállítása nemcsak meg
oldhatatlan vállalkozás lenne, de nem felelne meg a megváltozott egyéni és
társadalmi légkörnek sem.

A Vigilia összegyűjtött évfolyamait, imakönyveit köttesse a Fővárosi
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