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budás Mik16s
püspö),

A MAGYAR LITURGIKUS NYELV KIALAKULÁSA

ÉS A BIZÁNCI SZERTARTÁSÚ

KERESZTÉNYSÉG HAZÁNKBAN

A címben megjelölt témának külön időszerűségét ad az a magyar
nyelvű ünnepélyes főpapi mise, melyet t.avaly, a II. Vatikáni zsinat záró
ülésszakán celebráltam a római Szerit Péter bazilikában. Erdeklődést biz
tosíthat a zsinat határozata is, mely a "Keleti katolíkus egyházak" című

dekrétumában ezeket mondja: "Az egész világon gondoskodni kell tehát
az összes partikuláris egyházak, vagyis szertartások, védelméről és fej
lődéséről. " a különbözö egyházak főpásztorai igyekezzenek kialakítani
bizonyos cselekvési egységet, egyesült erővel karolják fel a közös felada
tokat ... A papokat, főként pedig a papnövendékeket, gondosan oktassák
ki a különbözö ezertartásokra és különösen a rítusok közötti kapcsolatok
gyakorlati szabályaira. Sőt, a hitoktatás keretében, a hívekkel is meg kell
ismertetni a különböző szertartásokat és azok törvényeit."

Amikor a magyar liturgiáért folytatott évszázados törekvéseket vá
zolom, nem hiva1kodni akarok ősiségünk f'elidézésével, hanem csupán elő

deink kitartó hűséget és szívós küzdelmét szerétném érzékeltetni, melyet
sokszor nehéz körűlmények és csüggesztő félreértésekkösött folytattak a
magyar liturgikus nyelvért.

I.

Ez a törekvés és küzdelemegyídös a magyar bizánci kereszténységgel.
Ez viszont egészen a honfoglalásig nyúlik vissza, sőt az azt megelőző szá
zadokba. újabbkori történészeínk, mint Hóman-Szekfű,Moravesik Gyula,
Győrffy György, Gutheil Jenő és mások kutatásaí nyomán ma már el
fogadott, bár nem eléggé közismert tény még, hogy - miként Moravcsík
írja - a "kialakuló magyarság, Illetve a kialakulásában részvevő egyes
népelemek már a honfoglalast megelőző századokban belekerültek a bi
zánci politéka és művelödés measzesugárzó hatáskörébe". Moravesík Bi
zánc és ét magyarság című művében (Akadémiai kiadó, 1953) bőven tár
gyalja ezt a kapcsolatot és sók eredeti forrás felhasználásával mutat rá
eredményeire. A továbbiakhan ebből veszem az adatokat és idézeteket,
amelyekkel a magyar liturgikus nyelv kialakulásának történelmi hátterét
szerétném felvázolni.

Egész sereg adatunk van arra is - állapítja meg Moravcsik -, hogy
a bízánel térítés eredményesen működött a Fekete-tenger északi partvi
dékén tanyázó hun, ogur, és egyéb népek körében is, melyek között le
hettek a magyarság kialakulásában szerepet játszó népelemek. A IV. szá
zad végén Szent Jeromos azt írja egyik levelében, hogy a "hunok" ta
nulják a zsoltárokat. Egy keleti forrásban viszont azt olvassuk, hogy 523
táján a Kaukázus-vidéki hunok közt a kereszténység olyan sikeresen hó
dított, hogy a szentíratokat hun nyelvre is lefordították.

Bizánc térítési módjáról egy rendkívül érdekes tudósítás maradt ránk.
Jusztiniánosz császár uralkodásának első évében, 827-828-ban, Konstan-
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tinápolyba érkezett a krími Boszporusz város közelében tanyázó hunok
fejedelme, Gordasz. Ott megkeresztelkedett, maga a császár lett a kereszt
apja. Miután megkapta a szokásos ajándékokat és címeket, visszatért ha
zajába. Megpróbálta népét verőszakkal kereszténnyé tenni, de a hunok
papjai feldühödtek emiatt. A fellázadt nép megölte Gordaszt és helyébe
testvérét, Muageriszt tette fejedelemmé, Egyes kutatók úgy vélik, hogy
Muagerisz hun fejedelem nevében a "magyar" népnév rejlik, s Muagerisz
ben egyenesen magyar fejedelmet látnak.

Moravcsik szerínt a bizánci térítés az onogurok körében már komo
lyabb eredménnyel járt. Ezt bizonyítja egy bizánci püspökség-jegyzék a
VIII. század közepéről. Ez többek között rövid leírását adja a hími gothiai
egyházi tartomány ezervezetének. Ezek között találjuk a hunokén kívül
az "onogurok" püspökét is. Abból a tényből, hogy a négy püspökség, kö
zöttük az onoguroké is, népnévvel van megjelölve és a székhely nincsen
megadva, csak területe, arra kell k övetkeztetnünk, hogy ezek míssziós
püspökségek voltak, amelyekben püspökök vezették az illető nép körében
folyó térítés munkáját, A bizánci egyház tehát a VIII. században szervezett
és állandó jellegű térítö rnunkát végzett a hunok és az onogurok körében.
Igya magyarság egyes elemei már jóval a !honfoglalás előtt érintkezésbe
jutottak a bizánci kereszténységgel. S ez a kapcsolat nem szakadt meg
a honfoglalással, sőt inkább fokozódott.

II.

Moravcsik is kiemeli, hogy a honfoglaló magyárok a meghódított és
új hazává tett földön szintén 'keresztény hagyományokra bukkantak, ame
lyeknek hatása alól az ide sodródó népek sem tudták kivonni magukat.
Ez a hatás két irány:ból érte a magyar földet, egyrészt Róma, másrészt
Bizánc felől. A pannóniai 'kereszténység római eredetű volt, de később

bizánci hatásokkal kereszteződött. A nyugatrómai birodalom bukása után
Magyarország földje Bizánc politikai és művelődési szférájába került.
Róma és Bizánc egyaránt igyekezett az itt élő és egymást váltogató népe
ket a keresztény térítés útján gazdasági és hatalmi érdekkörébe vonni.
"Sőt kétségtelen, hogya hatalmi szóval történő térítés először Bizáncból
indul ki, s az első magyar püspökség bizánci eredetű volt."

A bizánci egyház hatása egyáltalán nem volt eredménytelen. Egy
bizánci kézirat tanusága szerint Árpád fejedelem dédunokája, Bulcsu, a
Horka törzs feje, 948 táján Konstantinápolyban megkeresztelkedett és
maga Konstantin császár lett a keresztapja. Kevéssel utóbb, talán 952 kö
rül, egy másik magyar rész-fejedelem: Gyula kereste fel Konstantin csá
szár udvarát és szintén megkeresztelkedett. Moravcsik szerínt a Bulcsu
megtéréséhez fűzött remények nem váltak he-.Egészen más, a magyarság
életére messze kiható következményekkel járt viszont Gyula megtérése.
Gyula megmaradt a keresztény hitben, fenntartotta a bizánci birodalom
mal a jóviszonyt. Hazájába visszatérve, magával vitt egy Hierotheosz nevű

szerzetest, akit Theophülaktosz konstantinápolyi pátriárka (+956) Turkia
(vagyis Magyarország) püspökévé szentelt. Hierotheosz volt 'tehát Ma
gyarországelső püspöke. Az ő feladata lett, hogy térítse a magyar népet
és a bizánci egyház kebelébe vezesse.

Gyula törzsének szállásterülete tudvalevően a Maros két oldalán, a
Tlszaés az Erdélyi Közephegység között volt. Itt játszódott le tehát a
magyar kereszténység életének első, alig ismert fejezete, itt működött az
első magyar mísszíós püspökség. Gyula földjén, a tiszántúli magyarság kö-

506



rében, a bizánci kereszténység mély gyökeret vert. Ezt bizonyítja az a
tény, hogy fél századdal később újra hallunk róla. Ajtony, aki szintén
a fejedemi háznak volt tagja s akinek területe ugyanott volt, mikérrt a
Gellért-legendában olvassuk, a görögök szertartása ezerint Viddin váro
sában keresztelkedett meg s Maros városában monostort épített Keresz
telő Szent János tiszteletére; apátot helyezett bele görög barátokkal "az
ő törvényök és ezertartásuk szerént",

Amikor István király vezére, Csanád leverte a király központosító tö
rekvéseivel szembe helyezkedő Ajtonyt, az ütközetben elesetteket Ma
rosvárba vitték és eltemették a görögök monostorában, minthogy abban
a tartományban akkor más monostor nem volt. "Az ott lakó barátoknak
pedig azon város egyharmada szolgál vala, kiket Csanád nem kergete el,
hanem azon állapotban engedé őket maradni, melyben találta." Később

Csanád fogadalomból új monostort épített Szent György tiszteletére, A
görög apátot .3. barátokkal együtt átvitte Oroszlánosra, az ő monostorukat
pedig Csanád a püspöknek és a barátoknak adta át.

A keleti ritusú kereszténység tehát a magyar föld délkeleti részén a
XI. század elején még jobban megerősödött- állapítja meg Moravcsik, és
így összegezi a tényeket: "A mondottakból világosan kitűnik, hogy milyen
messzemenő következményekkel járt Gyula konstantinápolyi megtérése.
A termetén működő első magyar püspökség sikeresen térített az ottani
magyarság körében ... Ott alapította Ajtony az első görögrítusú magyar
bazilita monostort, Az első magyar püspökség azonban mégsem tudta fel
adatát, a magyarság egészének megtérítését, teljesíteni." Köziben ugyanis
nagy erővel megindult a nyugati egyház térítő tevékenysége. Géza feje
delem politikája egyházi téren már határozottan nyugati irányt mutat,
Mindez azonban nem jelentette azt, mintha a már korábban érvényesülő

bizánci egyház; befolyás rnegszünt volna. Sőt Gyula konstarrtínápolyi meg
térésének szálai egészen István király udvaráig vezetnek. Gyula leánya
volt Sarolta, Géza fejedelem felesége, István király anyja, akit valószí
nűleg még Hierotheosz keresztelt meg. így az sem lehet véletlen, hogy az
első magyar király, István, keresztségében ugyanazt a nevet kapta, mint
anyai nagyatyja, Gyula vezér, a bizánci. udvarban nyert keresztsége
alkalmával.

De egy, önmagában páratlanul álló írásosemlék is tanúskodik arról,
hogy István király udvarában a bizánci rítusú kereszténység gyökeret vert.
Ránk maradt ugyanis egy görögnyeívű oklevél - Kálmán király 1109 évi
átírásában - amely arról szól, hogy István, Magyarország királya, Vesz
prémben a Theotokosz (Istenszülő) tiszteletére apácamonostort létesített,
IS azt adományokkal és kiváltságokkal látta el. Bár az oklevél körül még
folynak a viták, azt minden történész elfogadja, hogyaveszprémvölgyi
monostor görögszertartású volt.

III.

A bizánci kereszténységel terjedtségét a magyar nép széles rétegeiben,
már a tatárjárást megelőző időkben, meggyőzöen érzékeltetik oa hazánk
termetét behálózó bizánci ezertartású monostorok. Ezek a XII. és XIII.
században már nem a hittérítő idegen ezerzetesek missziós központjaí, ha
nem a mélyebb keresztény életre törekvő bizánci ezertartású magyárok
népesítík be azokat, ami már az imént említett oklevélből is kitűnik:

"Rendelem én, István a keresztény, aki is egész Magyarország királya,
létesítve, szervezve és berendezve a szeatséges Istenszülő veszprémi ...
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monostorát, benne összegyűjtvén apácák seregét a magam, egyszersmind
hitvesem, gyermekeim és egész Pannonia lelki üdvösségéért."

Ezeknek a monostoroknak jelentékeny száma és az ország nagy te
rületén való elszórtsága arra, mutat, hogy ebben az időben az ország szinte
minden részében jelentékeny számban éltek görögkatolikus magyarok. Hi
szen közülük kellett kikerülniök az új szerzeteseknek, akik saját népük
körében fejtették ki lelkipásztori munkájukat. Ezeknek a monostoroknak
köszönhető, hogya bizánci ezertar-tású magyarok a nagy keleti egyház
szakadás és a tatárjárás után is fennmaradtak s csak jóval később lettek
orthodoxokká.

Moravesík sok bizánci ezertartású monostorról tesz említést, én csu
pán néhányat emelek ki közülük. A marosvári (oroszlánosi) és a vesz
prémvölgyi monostorok mellett más szerzetesi központokemlékei is fenn
maradtak az Árpád-korból. I. Endre Visegrád közelében alapított görög
ritusú monostort, melyben III. Hononius pápa levele szerint regtől fogva
görög szerzetesek voltak. Ezeket Endre mindenvalószinüség szerint a
Zebegény közelében lévő remete-telepről gyűjtötte egybe. Ugyancsak I.
Endre telepítette a Tihanyi félszigetre azokat a bazílítákat, akik az ottani,
ma is látható remete-barlangokban laktak. Ezeken kívül még sok más
görög monostornak kellett lennie hazánk területen, amint ez a tatárjárá
sig alapitott kolostorok egy statísztíkaí összeállításából kitűnik. Minden
valószínűség szerint görög monostor volt eredetileg a pásztói is. A XIII.
századbeli oklevelekben felbukkan a Dunapentele közelében lévő Pan
taleímon-monostor, amelyről egy 1329. évi oklevél azt írja, hogy hajdan
görög apácák laktak benne. Ugyancsak görög monostor volt Szávaszerit
deméteren (a mai Mitrovicán) is, amelyet III. Honorius pápa 1218. évi
levele említ. VI. Kelemen pápa 1344-ben kelt levelében pedig azt olvassuk,
hogy ebben alapítása óta görögök, magyárok és a szlávok elkülönülve él
tek. Apátjukat a konstantinápolyi pátriárka nevezte ki.

Nemrégen került napfényre egy egészen egyedülálló okmánya közép
kori Magyarországot behálózó bizánci kolostorok szervezeti rendszeréről.

Ez egy 1216-18. évből való pápai iratnak két recenziója, amely bizonyos
"Berria" nevű - még pontosan meg nem határozott helyiség - kolos
torának kdváltságaival foglalkozik. Két Száva-parti kolostort említ ez,
mint a monostorrendszer két fő tagját. A két monostor mellett felsorol
legalább 25 filiális kolostort ("casale"-t, ami megfelel a görög "metiehion"
nak), 15 templomot és 3 helységet ingatlanaival együtt, amelyek mind
az anyamonostorhoz tartoznak. (G. Papp: I monaci del Ordine di S. Ba
silio in Ungheria nel secolo XIII.) Névszerint említi meg Nádudvart a ka
loesai érsekségben, Szatmárnémetít, Somogyvárt és Csepel-szigetet,

III. Ince pápának 1204-ből kelt levele is azt mondja, hogya görögök
nek Magyarországon sok monostoruk volt. "Imre királyunk szóba is hozta
III. Ince pápa előtt, hogy kívánatos és üdvös volna ezeket a görög szer
zetes-egyházakat (ecclesias monachorum) - amelyek nagy területen püs
pöki joghatóságot is gyakoroltak - egy különálló és közvetlenül az Apos
toli Szeritszéktől függő püspökségbe beosztani. A király előterjesztése 
ki nem deríthető okból - eredmény nélkül maradt, de a görögszartartású
magyarságra nézve mégis rendkívül fontosságú intézkedést szült. Az 1215.
évi IV. Lateráni zsinat ugyanis utasította a latínszertartású püspököket,
hogyaTiszamentén lévő görögszertartású magyaregyházakiba igazhitű

papokat küldjenek, akik azoknak anyanyelvén végezzék az egyházi szol
gálatokatés így őket a szakadárságtól elvonják." (Emlékkönyv a görög
szertartású magyarak római zarándaklatáról, Budapest" 1901.)
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Ez a tény világosan mutatja, hogya keleti szartartású magyarok a
nagy egyházszakadás és a tatárjárás után is jelentős tömegben éltek ha
zánkban, főként a Tiszamentén és a Tiszántúlon, vagyis éppen ott, ahol
ma is a legtöbben élünk, IS él tatárjárás után beszivárgó román és szláv
orthodoxok hatásaellenére iS,ezek megőrdzték magyarságukat, még szer
tartásaikban is. "IX. Gergely pápa 1234.Jből való és IV. Béla királyhoz
intézett leveléből kitűnik - írja Moravcsik -, hogy Erdélyben ezidőben

szintén nagy számmal voltak görögszertartású magyarok, nem is szólva
a magyar befolyás alatt álló Havasalföldről. melynek 1359-től külön met
ropolitája volt, akinek címéIben Ungria (Magyarország) neve is szerepelt
és akinek egyházi főhatósága 1401-től a magyarországi görög ritusú egy
házra is kiterjedt."

IV.

Ezek és más, az ország területén elszórtan élő keleti szertartású ma
gyarok idővel egyre keveredtek a Munkács-környékére betelepitett ruté
nokkal és a határok mentén beköltöző románokkal. A közös szertartás foly
tán azok egyházi ezervezeteibe nyertek beosztást. Népiségüket és nyelvü
ket azonban megőrizték és csak nehezen viselték el az idegen liturgikus
nyelvet. Amennyire csak tehettek, igyekeztek érvényesíteni sajátjukat,
Erre mutat a IV. Lateráni zsinat imént említett rendelkezése.

Nem hiányoznak egyéb történelmi emlékek sem, melyek szintén azt
bizonyítják, hogy a görögszertartású magyárok - ahol csak lehetett 
liturgiájukba is belevitték a magyar nyelvet. Ezt sejtetik, legalábbis rész
ben, a magyar nyelvbe beszivárgott, liturgikus jellegű szláv jővevénysza

vak. Erre enged továbbá következtetni legrégibb nyelvemlékünk is: a
"Halotti beszéd". Bár a probléma még nem teljesen tisztázott, az eddigi
kutatások alapján feltehető, hogy ez egy, a bizánci szartartású szerzetes
temetés imáiból összeállított gyászbeszéd, a benne foglalt könyörgés pe
dig a "pannychis"..,nek, egy bizánci gyászszertartásnak hű fordítása, amely
ben nemcsak a szavakhoz, de sokszor még a szórendhez való ragaszkodás
is megfigyelhető.

A magyar nyelv térhódítása a liturgiában az únió után eleinte többé
kevésbé spontán folyamat volt, mely gyakran függetlenül játszódott le az
egyes egyházközségekben. Inkább a "nép ügye" volt, mint a papságé. Moz
galom volt, amely a néptől, a nép érdekében indult el. Kezdetben a szertartá
soknak csak azt a részét végzik magyarul, amelyet a nép énekel. A papság
csak jóval később meri magyar fordítással helyettesíteni a nép számára ért
hetetlenné vált papi részeket. (Patacsi G.: "Die ungarischen Ostchristen",
Ostkirchliche Studien, 11 Bd. 4. HeH, 1962, Würzburg.) Ezt szinte ki
kényszerítette a hívek lelki igénye, amint ez kitűnik a XIII. Leó pápának
átadott Emlékiratból: "A mindennapi szükség idézte elő azt, hogy isten
tiszteleteinkiben tényleg a magyar nyelvet alkalmazzuk. Ahol a magyar
ezertartást még nem hozták be, a templomok jobbára üresek, a népének
megszünt, vagy botrányosan eltorzult. Mióta e gyakorlat megvalósult,
a hitélet örvendetes lendületet nyert. Szegény népünk díszes templomo
katemel és magyar szertarjását kimondhatatlan szeretettel gyakorolja..."

A magyar liturgikus nyelv mozgalmának az únió újabb ösztönzést
adott. Mint a már idézett Emlékkönyv kiemeli, két okból is: 1. Amint
elődeink a római katolíkus hittestvérekkel újra lelki közösségbe jutottak,
olvasták a nagy Pázmány Irásait, Káldi bibliáját, a magyar egyházi iro
dalom remek termékeit, zúgolódni kezdtek: az általuk nem értett szláv
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nyelvellen. 2. Számításba kellett venni a görögkeletiek únió-ellenes tö
rekvéseít, Ezek papjai pedig a nép nyelvén prédikáltak és végezték a kü
Ionféle szertartásokat,sőt nyomtatásban is kiadták az Evangéliumot, az
Apostolokat, a szentek életét, s miridezek élén hangsúlyosan idézték Szent
Márk és Szerit Pál szavait, amelyekben "a nép által érthető nyelven"
rendelik hirdetni az Isten igéjét.

E hatások ellensúlyozására a munkácsi püspökök, akiknek jogható
sága alatt élt a görögkatolikus magvárok zöme, maguk is indíttatva érez
ték magukat arra, hogy egyre nagyobb teret engedjenek a magyar nyelv
nek szerfartásainkban. így a XVII. század vége felé De Camillis József
püspök (1690-1706), aki alapítványt is tett a munkácsi papnevelő inté
zetbengörögkatolikus magyar ifjak neveltetésére, magyar vidékeken ma
gyarul prédikáltatott és magyarul énekeltetett. Rokona, lzaiás szerzetes
által, aki maga is több görög éneket fordított le magyarra, kilátásba he
lyezte a magyar szentmisét is, csak tartsanak ki a hívek az únió mellett.

Az úndó megszilárdításához nagyban hozzájárult Bacsinszki András
hajdúdorogi lelkész, éppen a magyar liturgikus nyelv felkarolásával. Lát
va a hívek lelki szűkségét, magyarr.a fordít több liturgikus éneket és na
gyobb ünnepeken ezeket énekelteti mind a templomban, mind azon K1vül.
Ez az első komoly lépés oa magyar nyelv visszaállítására a liturgiában.
A magyar énekek révén bevonja a népet a liturgikus cselekményekbe.
Mínden bizonnyal ez történik sok más egyházközségben is. sőt ebben az
időben már másutt is magyarul végzik a Szerit Liturgiaegyes részeit is.
(Prof. Ivánka E.: "Ungarn zwischcn Byzanz und Rom", in: Blick nach
Osten, 2, 1949.)

A mozgalomban még nagyobb haladást idéz elő Bacsinszki András ki
nevezése munkácsí püspökké (1771-1809). Ö az, aki először tereli hiva
talos útra a liturgikus fejlődést. Megengedi, hogy a nagyobb községekben
magyarul végezzék a szentírásí olvasmányokat, az apostoli és evangé
liumi szakaszokat és a szeritbeszédet. így a törvényes előljáró engedélvé
v:el a papok is belekapcsolódhattak a mozgalomba, Ez az első komoly
lépés, mely egyben jogalapja is a további törekvéseknek.

Bacsinszki püspök nagyvonalúságának köszönhető az is, hogy az ő

püspökségének ideje alatt keletkeztek az első - kéziratban máig is fenn
maradt - teljes liturgia-fordítások. így Kricsfalussy György ungvári ma
gyartanár Aranyszájú Szerit János miséjét fordította le magyarra, ff:
1795...ben azt nyújtotta át Bacsinszki püspöknek névnapi ajándékul. Eb
ben az időben fordította le magyarra a szentmisét a sátoraljaújhelyi lel
kész, késöbb kanonok, Krucsay Mihálv is.

Bacsinszki püspök utóda, Pócsi Elek püspök a hívek követelő lelki
igényének engedve, szintén támogatta a magyar 'egyházi nyelvet.

V.

A XIX. század így kedvező kilátásokkal indult a görögkatolikus ma
gyarok számára. Miután Hajdúdorogon 1796-ban hiányos magyar nyelvis
merete míatt lemondatták Tarkovics Gergely leszkészt, utóda, Bányai An
tal esperes, magyar nyelven végezte az összes istentiszteleteket, még a
papi imákat is, a szentmisét kivéve. Utódának, Kerekes Demeter hajdú
dorogi lekésznek, Liturgia-fordítása már nyomtatáshan is megjelent Nagy
váradon és Kassári.

Az 1840-es években a magyar liturgikus nyelv érvényesülése utolsó
fázisába érkezett. Sok helyen már maguk a papok is kizárólag magyar
nyelven végezték az összes istentíszteleteket. 1855-ben maga Popovics
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Bazil megvéspüspök is kívánatosnak mondja, hogy magyar vidékeken
magyarul énekeljenek a kántorok, Mídőn a hajdúdorogi küldöttség ugyan
ebben az évben a magyar Iíturgíkus nyelv végleges szentesítését kérte
tőle, megígérte, hogy közben fog járni a Szentszéknél.

A 60-as években már bőséggel vannak liturgikus fordítások a papok
kézirataiban. így Kerekes Liturgia-fordítása, Lukáts József Ménea- és
'I'riod-fordítása, Csopey Antal pedig görögből lefordította a szertartásokat.
Ezek a fordítások általános és nyilvános használatban voltak Szabolcs,
Szatmár és Hajdú megyében. Ebben az időben fordította le Roskovícs
Ignác hajdúböszörményi lelkész a reggeli- és délutáni istentisztelet énekeit
(utrenye és veesera). Műve 1862~ben jelent meg Debrecenben. Ugyanitt
jelentek meg a királyi rendelettel felállított hajdúdorogi püspöki hely
nökség félhivatalos gondozásában Aranyszájú Szent János liturgiája (1882),
az Egyházi Szentkönyv (1883), Nagy Szent Bazil liturgiája (1890), az Előre

megszentelt Áldozatok liturgiája (1890) és a Görögszertartású Általános
Énekkönyv (1892). Az apostoli- és az evangéliumi szakaszokat (perikopá
kat) 1882-ben adta k,j Melles Emil Egerben. Ezeket mind be is vezették
a vikáríátus egész területén. előkészítve ekként a magyar liturgikus nyelv
érvényesülését.

Szívós és kitartó munkával készítette elő a görögkatolikus magyar
ság a múlt század végén annak küzdelmes útját, hogy az ószláv, a román
és az arab stb. nyelvek után a magyar nyelv is bevonulhasson a keleti ka
tolikus egyházak liturgikus nyelvei sorába. A döntő lépésre egy nem ép
pen kellemes incidens adta meg az ösztönzést. A millenniumi ünnepeken
- 1896 nyarán --: ünnepélyes magyarnyelvű istentiszteletet tartottak Bu
dapesten az Egyetemi-templomban. Habár ez megfelelt a magyar vidé
ken fennálló istentiszteleti gyakorlatnak, mégis feltűnést keltett és a Szent
Officium tiltó rendeletét vonta maga után. Viszont a Szerit Officiumnak
ez ,a dekrétuma intelrnül is szolgált a magyar görögkatolikus hívő nép
nek, hogy olyan hosszú időn át vajúdó ügyét közvetlenül az egyedül ille
tékes és legfőbb pásztor, a pápa elé terjessze.

Az Emlékiratot az 1900-as szentéví magyar görögkatolikus zarándok
lat ünnepélyes pápai kihallgatásán nyújtották át a zarándoklat vezetői:

Vályí János eperjesi és Fircák Gyula munkáosi püspökök, kérve a Szent
atyát, "hogy az abban foglalt bizonyító okok fontosságát fígyelemre mél
tatni, igazságos kívánságukat kegyesen meghallgatni és a magyar nyelv
nek liturgikus alkalmazását apostoli jóváhagyással megerősíterri és szen
testteni kegyeskedjék". Az illetékes római Kongregáció azt válaszolta,
hogy nagy dolgot kérnek, míért is azt érett és beható megfontolás tár
gyává kell előbb tenni.

Közben a mozgalom taktékát változtatott. A magyar liturgikus nyelv
szorgalrnazása helyett a magyar egyházmegye létesítésére helyezték át a
hangsúlyt. A történelmi fejlődés tanusága szerint ez volt a helyes út. A
mozgalom egyik vezetője, Farkas Lajos, Egy nemzeti küzdelem története
című könyvében (Budapest, 1896) ezt írja: "Nemzeti (liturgikus) nyelvünk
ügyét a magyarul beszélő vidékeken minden fáradozásunk dacára sem vi
hetjük dü1őre addig, amíg el nem érjük a független magyar püspökség
felállítását."

VI.

Hosszú évek szívós küzdelmei után 1912. június 8-án látott napvilágot
Szent X. Pius pápa bullája a "Christifideles Graeci Rítus", melyben a
Szentatya az addigiegyházmegyéIkbőlkiemélt és taxatíve felsorolt 163
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magyar par6chiából, valamint 705leányegyházból megalapította a haj
dúdorogi egyházmegyét, melynek az 1918. évi sematizmus szerint 217.640
görögkatolikus híve volt 208 templommal. A bulla liturgikus nyelvként
az "ógörögöt" jelöli meg, és a magyar nyelv használatát csak a nem-li
turgikus funkciókban engedélyezi. Ez kompromisszum a magyar kérés és
a római Kúria álláspontja között.

A görög nyelvet azonban nemcsak a nép, de a papság jó része sem
értette s annak megtanulására a rövidesen kitört első világháború miatt
az idő sem volt alkalmas. így a Szeritszék rendeletét nem is Iehetett vég
rehajtani. Az új egyházmegye 1920-ban, most már püspöki jóváhagyással,
kiadja az új "Liturgikon"-t magyar nyelven, melyben csupán az "ana
phora" (canon) bilinguis, vagyis görög-magyar nyelvű. Ezt követik aztán
a tisztán magyar nyelvű kiadványok.

Az egyházmegye első püspöke, Miklósy István, ezeket megküldte a
Szentszéknek, de irattárunkban semmi nyoma sincsen annak, hogy Róma
bármit is válaszolt volna. így azután a magyar nyelv maradt továbbra
is az új egyházmegye liturgikus nyelve. Úgy látszik, hogya Szeritszék
a türelmes hallgatás álláspontjára helyezkedett. Ez nem volt kényszerű,

hanem tervszerű hallgatás. Erről személyesen győződhettem meg, nem is
egy alkalommal. Mint római teológus pappászentelésem előtt megkérdez
tem a Kongregáció illetékesét, hogy mint szerzetes, akit külön fogadalom
speciálls engedelmességre kötelez a Szeritszék iránt, milyen álláspontra
helyezkedjem a magyar liturgiát illetően? A válasz nagyon megnyugtató
volt: Altalános gyakorlattal szembehelyezkedni - még ha "abusus" volna
is - nem az 'egyes papok, vagy szerzetes-rendek kötelessége; ez csak za
vart keltene; nyugodtan alkalmazkodjanak az általános gyakorlathoz. Ez
a válasz még a túlérzékeny lelkiismereteket is megnyugtatta, hiszen magá
tól értetődően nem maradt az én személyes titkom.

A széküresedés igen hosszú volt, több mintegy évig tartott. Míkor
1939. áprilisában átadtam Serédi Jusztinián bíboros prímásnak a kine
vezésemről neki szóló bullát, a legelső szava az volt: "Van-e benne va
lami a liturgikus nyelvről?" Tagadó válaszomra megkőnnyebűltensóhaj
tott fel: "Hála Istennek!" Csodálkozásomat látva hozzátette: "Személyesen
kértem a Szentatyát,högy amennywen változtatní akarna az egyházme
gye liturgikus gyakorlatán, azt ,sede ~:'1cante' tegye, hogy az új püspök
ne induljon egy esetleges tilalom végrehajtásának tehertételével." Ez szín
tén megnyugtató volt számomra és papjaim, valamint híveim számára is. '

Első magánkihallgatásomon XII. Pius pápa előtt teljesőszínteséggel

feltártam liturgikus gyakorlatunkat. Nyíltan megmondtam azt is, hogy
sok pap magyarul végzi a szentmise anaphoráját - a canont - is, sőt

némelyek az átlényegülés szavait is magyarul éneklik, illetve mondják.
Figyelmesen hallgatott és csak a konszekráció görög szövegének a szor
galmazását kérte, de azt is csak úgy, megértő atyai jósággal.

VII.

Tovább növelte bizakodó reményünket XXIII. János pápa atyai meg
értl5 szelleme, aki hatálytalanította oa Kongregáció már kiadott tiltó ren
delkezését az angol nyelv liturgikus használatára vonatkozóan az ame
rikai melkitáknál. Ekkor már szinte a Vatikán árnyékában, a pápa véd
nöksége alatt álló italo-görög Grottaferrata bazilikájában is elkezdték ola
szul végezni a nép számára celebrált liturgiát, nem véve ki az átváltoz
tatás szavait sem.
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Ilyen előzmények után került sor a II. Vatikáni zsinat utolsó üléssza
kán a magyar főpapi rrnsére. A zsinati titkárság minden nehézség nélkül
hozzáj árult, hogy egyik teljes ülésen magyarnyelvű ünnepélyes főpapi

liturgia legyen a hivatalos zsinati mise. Igy, 1965. november 19-én, ma
gyarországi Szerit Erzsébet napján, Szent Péter sírja előtt a zsinati oltár
nál, édes anyanyelvünkön énekeltük Aranyszájú Szent János liturgiáját.
Ösi népénekeink egyszerű, de mély áhitatot és méltóságot árasztó dalla
mai érezhetően nagy hatással voltak a vibg minden részéről egybegyűlt,

mintegy harmadfélezer zsinati atyára. Olyan ünnepélyes és számunkra
megrázóan nagyszerű megkoronázása volt ez évszázados sóvárgásunknak
és küzdelmeinknek él ml",'V:F liturgikus nyelvért, arnilyenre még legme
részebb álmainkban sem mertünk gondolni. Isten jóságának és az Apostoli
Szeritszék megértésének tartozunk hálával azért, hogy a magyar nyelv
ilyen fenségesen ünnepélyes körülmények között, a katolikus egyház leg~

népesebb zsinatán, a Szent Péter bazilikában emelkedett a keleti katolikus
egyházak liturgikus nyelveinek sorába.-
ANGOL KÖLTŐK VERSEI

W. B. Yeats: HOSSZÚLAB'IJ L:E':GY
(Long-legged fly)

Hogy kultúránk ne bukjon el,
Ha veszve már a harc,
Csitítsd kutyád, vidd messzire
A lovad s kötve tartsd;
Sátrában ül Caesar urunk,
Térkép térkép hegyén,
Szeme a semmire tapad,
Homloka tenyerén.
Mint csermely vizén hosszú lábú léglJ
Úgy fut cr csenden a lelke.

Hogy égjen tetőtlen torony
S ok az az arc legyen,
Vigyázva járj, ha járni kell
Itt, e kihalt helyen.
Egyrészt nő, háromrészt gyerek,

Roy Campbell: HAJNALI MISE
(Mass at dawn)

Nem látják, azt hiszi;
Ostfoltozóként kopog egy
Utcán, e tánc viszi.
Mint csermely vizén hosszúlábú léOY
Úgy fut a csenden a lelke.

Hogy az ős-Adámot a lány
Serdülve sejtse meg,
Pápák szentélyén zárj kaput,
Zárd ki e gyermeket.
Allványon fekszik ott hanyatt
Micháélangelo.
Alig üt egérzajt keze,
A meg-megmozduló.
Mint csermely vizén hosszúlábú léfJY
Úgy fut a csenden a lelke.

Hálóm száradt, vitorlám hullt lazán,
Hol part kövén árnyat ró a platán
S dús lombja közt elrejtve valahol
Éjjel-nappal a csalogány dalol.
Bár szűrke volt a hold s a sziirkiilet,
Kifestett bárkám fénylett araként
S kosaramban ezüstlötta keszeg:
Karom fáradt volt és szemem nehéz,
Am ahogy ételt hozva fénybe ért
Otta gyermekhad, nem volt soha méQ
Oly piros a bor s fehér a kenyér.



A szerelmet ásták köves
Ejfél alá a tolvajok;
A megrabolt sziv csontot esd,
Lombként susog a kárhozott.

W. H. Auden: EGY SZEM FORRÁSBA N~Z

(Eyes lOOlk ínto the well)

Egy szem forrásba néz,
A szemből könny fakad;
A torony megreped s a tél
Nyugodt egéről leszakad.

Arccal az árba dőlt,

Többé már mit se mond;
Katonák ragadták el őt

S eldobták, préda volt.

Louis Mac Neice: TUDATHASADÁSOS NO
(Scihizophrene)

Hallja, kinn a csap fürdővizet önt,
Gyermekkorába oldja ez - kiságy
Mélyén hallja bálj6s, vad zuhogását,
Felnőtt nyitotta meg, nem sejtve lágy
Zaja mit jelent, ám ő tudja mi;
Az Ej, az Ar, a Rossz. Mindent, mi már mást
Jelent, szétdúl - babát, kalácsokat;
Gyermekhalált akar6 akarat.

Hallván, egyhangúan szuszog a gázláng,
Sz6ra vár, de nincs sz6, szappanköves
Kézzel haját simitja s érzi, hogy
A kéz másé- a szin változik, ez
Hideg puszta már, hol szél megreked,
Föld megmered s valami homokot
Atütve csontig hatol, ide,gig,
S agyába fúrja acélkaccsait.

Hallván meqint a sürgönydr6t, megint
Hogy zúg, folyton, megint. Hallgatnia
Kell, mint búg a dúc s lesni e beszéd
Mit is jelent; tudja, egy latrina
Falára elsőként ő irta fel
S önvád gyanánt alá teljes nevét;
Az6ta kézjelével száz hurol
Fut a föld ,körül s mind ellene vall.

Ha hall harangot, rögtön tudja, csak
Ű hallja, hisz' sehol se láthat6
Templom vulgy torony, ahol függene,
Nincs kötél, nem húzza harangozó,
TesUelen harang ez, a megfagyott
Káosz beszél, az fenyeget vele,
Mig föld s világok szét nem hullanak
S csak érezhetetlen Káosz marad.

Végül a szürkületben a kakas
Rikolt, újra sz61 s ő borzadva másba
Olvad át, ki a próba idején
Mesterét megtagadta s annak átka
fejére száll. Ha kiálthatna, most
Vezekelhetne a bűnért szegény.
Am a ikakas tudja mért - rikogat

S mi mást tehet, taga,d, tagad, tagad.

Bittei Lajos fordításai
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Nyiri Tamás

ÉRTELEM ÉS SZELLEM

Az ideális detektívtörténet a bűntény elkövetése után mihamarább
feltárja az összes nyomravezető adatot. Az olvasó azonban ennek ellenére
sem jön rá mindig a megoldásra. Hiába követi feszült figyelemmel a tör
ténetet, hiába tartja emlékezetében az eseményeket. Homályban: marad
h'lt. a tettes a legutolsó oldalig. Mert nem a nyomok észlelése, nem isa
nyomokra valóomlékozós fejti meg a talányt. A megoldás abban áll, hogy
az értelem megfelelő szempont szerint rendezi el a nyomokat. A meg
felelő szempont rávilágít a történetek egyetlen helyes magyarázatára. Eb
ből viszont belátható a rejtély nyitja.

A belátás nem azonos tehát a figyelemmel, észleléssei vagy -emléke
zéssel, Hanem hozzájuk járul. Nem titokzatosan ködös intuíció a belátás,
hanem az a megszekott folyamat, ami aránylag könnyen és gyakran jön
létre az átlagos intelligenciájú emberben. Olyan egyszerű és nyilvánvaló,
hogy magában véve nem érdemel több figyelmet, mint amennyit ráfor
ditunk. Ugyanakkor viszont a belátás játssza az emberi megismerés leg
fontosabb szerepét, A belátás belátása nélkül könnyen megeshet, hogy
olyan előadáson veszünk részt, amelynek hiányzik a főszereplője. Vagy,
ami ezzel egyre megy, a megértés megértése nélkül úgy járunk, mint aki
életlen korcsolyával ment a tükörsima jégre.

További bevezetések helyett, nézzünk mindjárt egy példát. Ha el
csépeltnek is tűnik, legalább a történet maga nem lesz annyira érdekes,
hogy elvonja a figyelmet attól, amit meg akarunk világítani vele,

Archímedes esete

Bizonyára sokunknak emlékezetében van, hegy Archimedes, ,a nagy
görög matematikus és fizikus, aki Kr. e. a harmadik században élt. éppen
fürdőzött, amikor egyszerre csak kiugrott a vízből, IS úgy amint volt, ki
futott az épületből. Föl és alá szaladgált Syracusa utcáin. Közben állan
dóan kiáltozott: "Megvan, megvan!" A dolog azzal kezdődött, hogy Hiel'O
király, Syracusa zsarnoka egy fogadalmi diadémot csináltatott. A király
nem kételkedett az ötvös ügyességében. annál inkább becsületességében.
Megbízta hát udvari fizikusát, Archimedest, állapitsa meg, színaranyból
van-e a korona? Archímedes fürdés közben talált rá a megoldás kulcsára:
vízben kell megmérni a koronát. Ötletében bent rejlett a vízkiszorítás és
a fajsúlyelve. Azonban nem a hidrosztatika törvényei miatt foglalkozunk
Ardhimedes esetével. Célunk .az lesz, hogy belássuk: mi a belátás? Archi
mede:s a koronáról gondolkodott, és közben belátott valamit. Mi Archi
medesesetéről gondolkodunk abban a reményben, hogy közben nekünk
is támadnak megfelelő belátásaink.

Mindenkinek az lenne a legelső kérdése, hogy míért ujjongott Archi
medes? Mert megszünt lelkének feszültsége. Míért szünt meg eza belső

feszültség? Mert létrejött egy belátás. Belátása feloldotta a kutatás okozta
feszültséget. Arohimedes gátlástalan ujjongása szinte drámailag érzékel
teti a belátásnak azt a vonását, hogy feloldja a kutatás feszült állapotát.
A kitörő ujjongásnál sokkal fontosabb azonban, ami megelőzte: a kutatás
és keresés. Mert ha nem Ls ilyen viharos a kutatók megelégedésé elért
eredményeik miatt, általában jóval komolyabban kutatnak és keresnek,
mint Archímedes. Minden embert hajt a megismerés vágya, hogy tudjon
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es értsen, választ kapjon a miértekre, rájöjjön a dolgok értelmére, hogy
megtalálja a mélyben rejlő okokat és megmagyarázza az eseményeket.
Sokféle nevet adhatunk tudásvágyunknak. Pontos mivolta vita tárgyát ké
pezheti. Nevezzük azonban, ahogy akarjuk, a kutatás és keresés tényét nem
vonhatjuk kétségbe. Ha betöltjük egyéb igényeinkct, kiemelkedik lelkünk
mélyéből a tudásvágy. Óriási ereje képes lefoglalni az egész embert. Na
pokra és hónapokra, esetleg egész életére Iaboratóriumának, vagy dolgozó
szobájának négy fala közé zárhatja. Életveszélyes expedíciókra köldheti.
Elfordíthatja az élet minden más örömétől és feladatától. Betölti ébrenlétét,
elrejtheti előle a mindennapi életet, megszállhatja álmait. Fenntartás nél
küli áldozatot követelhet meg az embertől, a siker reményében ugyan, dc
a siker minden biztos igérete nélkül. Ezt fejezi ki, s persze még jóval töb
bet, az archimedesi "megvan".

Vizsgáljuk tovább hősünk esetét. Belátása váratlanul támadt. Nem
azt mondom, hogy véletlenül, de váratlanul. Egészen köznapi alkalommal.
Archímedes nem abban a pózban ült, ahogy Rodin képzelte el a gondol
kodót. Hanem éppen pihent. Fürdött, A belátásnak egy újabb jellegzetes
ségét állapíthatjuk meg ebből. Nem úgy jött létre, hogy Archímedes meg
tanult bizonyos szabályokat és eljárásokat, tudományos módszereket sa
játított el. A belátás felfedezés. A felfedezés pedig kezdet. Új szabályok
és eljárásokeredete, amelyek kiegészítik, vagy teljesen helyettesítik a ré
gieket. A lángész alkot. Éppen azért lángész, mert valami újat indít el,
a megrögzött rutin helyett. Ha a felfedezésnek lennének szabályai, akkor
a felfedezés csupán levezetésekbőlállna. Az elektronikus gépek megis
merhetnék a valóságot, s a lángelmék napszámosok lennének, mint
MiChelangelo az Ember TragédiJájában.

Megállapíthatjuk azt is, hogya megértés vagy belátás, nem külső, ha
nem belső feltételektől függ. Syracusa 'fűrdőit sokan látogatták. Egyedül
Archímedes jött rá közülük a hidrosztatika törvényeire. Pedig mindenki
érezte a vizet, hidegnek vagy melegnek találta. Kitűnik ebből a megértés
és az érzékelés közötti óriási különbség. Csak a süket nem hall. Csak a
vak nem lát. A látás, hallás, érzékelés közvetlenül függ a külső körülmé
nyektől. A megértes azonban nem következik automatikusan belőlük.

Bár rnindenki látja a színeket, aki nem vak, mégsem érti mindenki a szí
nek elméletét. A megértés inkább született adottságainktól függ. A meg
értés másik belső föltétele, hogy milyen irányt vett életünk. Kialakult-e
bennünk a kérdezés állandó készsége? Nem kell sokat kérdezni, csak ezt
az egy szóeskát: miért? Végül pedig igen sokat szárnít a probléma pontos
megfogalmazása. Ha nem bízza meg Hiero király Arehimedestezzel a
feladattal, Archírnedes nem töprengett volna rajta. Ha nem törte volna
a fejét ilyen kitartóan, talán még kétségbeesetten is, akkor Syracusa für
dői semmivel sem lennének híresebbek a Lukács fürdőnél.

További megállapításunk az lesz, hogya megértés összeköti az elvan
tat és a konkrétet. Archímedes konkrét feladatot kapott. Meg kellett ál
lapítania, hogy a diadém színaranyból készült-e? Megoldása is konkrét
volt: vízben kell Iernémi a korona súlyát, Ezzel fején találta a szöget. De
rníért sikerült ezzel az eljárással megoldania feladatát? Mi volteljárásá
nak veleje? Erre a kérdésre a fajsúly és a felhajtóerő elvont elvei vála
szolnak. Ezek .az elvönt elvek adják a megoldás sarkalatos pontját. Nélkü
lük merő külőncködés lenne a vízben való mérés, Mihelyt felfogjuk az
eljárás velejét, jelentéktelenné válik Hiero király, koronájával együtt.
Történelmi epizóddá zsugorodik. Mert a megértést az általánosság jellem
zi. Konkrét problémábólered. Konkrét feladatot old meg. Sokkal jelen-
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tősebb azonban, mint az a konkrét feladat, és sokkal szélesebb körben
alkalmazható. Archímedes belátása például rendkívül hasznos hajók és
repülőgépek építésénél. A megértés a konkrétumból ered. Ezért kell pa
pír és ceruza még a matematikusoknak is. A tanárnak szüksége van táb
lára, lehetőleg maguk végzik a kísérleteket a diákok, az orvosnak látnia
kell a beteget, a szerelőnek ki kell mennie a helyszínre. Azért alakulhat
nak ki azonban az elvont tudományok, mert egy belátás jelentősége es
alkalmazhatósága mindig túlszárnyalja a konkrét problémát, A belátás
köti össze a konkrét világot az elvont tudományokkal; összeköti számok
kal és szimbolurnokkal, képletekkel. definíciókkal és posztulátumokkal. A
belátás a híd, az összekötő kapocs, a közvetítő. Ezt a világot értjük meg,
amiben élünk, ami érzékeinkre hat és amit képzeletünk magunk elé állít.
Amit azonban megértünk benne, vagyis amit belátásunk ád hozzá a ta
pasztalathoz, azt pontosan és szabatosan csak a tudományok elvont nyel
vén fejezhetjük ki.

A belátást észben tartjuk. Bevésődik elménkbe. Rányomja bélyegét.
Archimedesnek szüksége volt a belátás felvillanására, hogy megoldja
problémáját. E pillanatnyi sugallat fényében találta meg a rejtély kulcsát,
Azután már nem kellett azonban egy újább inspiráció, hogy a királynak
is elmondja a megoldást. Ha egyszer megértünk valamit, átkerülünk a
túlsó partra. Egy perccel előbb még megoldhatatlannak vélt probléma,
súlyos és nyomasztó gond. Most, a belátás felvillanása után, hihetetlenül
egyszerű, világos és nyilvánvaló. És ilyen egyszerű és könnyű marad
mindig. ~z teszi lehetövé a tanulást is, ha a tanulást nem azonosítom a
memorizálással, Aki régi belátásaihoz újat ad hozzá, értelmesen tanul.
Az új nem szorítja ki a régit. Legfeljebb teljesebbé teszi. Esetleg helyes
bíti. A tanulás kezdeti sötétségből indul el. Ekkor még csak tapogatózunk.
Nem tudja az ember, merre tart, és mire való az egész. De ha elindul
tunk, fokozatosan kiderül. Lassan tájékozódunk már. A kezdet bizony
talartságát felváltja a tanuló szerény biztonsága. A differenciál és integrál
számítás, vagy a potencia, forma és aktus filozófiai problémája nem tar
tozik többé az árnyak és ködök országába. Esetleg mi tanítunk másokat.
f:s mennyit panaszkodunk ilyenkor, hogy nem látják be azt, ami - ter
mészetesen - oly világos annak, aki már belátta egyszer.

Belátás és elképzelés

Már volt arról szó, hogy a belátás nem azonos az érzékeléssel és az
elképzeléssel. Az egyik nem a másik. Annak ellenére sem, hogy egészen
szorosan összetartoznak. A belátás és az elképzelés közötti különbségnek
és egyben összetartozandóságnak a megértése egészen alapvető. Mert erre
a megértésre épül a keresztény filozófia minden sarkalatos tétele; mint
például az emberi lélek szellemisége, vagy Isten léte.

Egy újabb, igen egyszeru példa segítségével mutassunk rá a belátás
és az elképzelés közötti különbségre és összefüggére. A kör definícióját
minden iskolásgyerek ismeri: sík lapon lévő olyan görbe vonal, amelynek
minden egyes pontja egyenlő távolságra van a középponttól, És mit nem
tud minden iskolásgyerek? Hogy mi a különbség a definíció megértése
és a rnemorizálása között. Hogy miben különbözik a kőr elképzelése és a
kör definíciójának a belátása. Nézzük meg tehát, ebből acélból, hogyan
jön létre a kör definíciója.

Képzeljünk el egy kocsikereket. Vastag kerékaggyal. küllőkkel, és egy
jó erős abronecsal. Azután kérdezzük meg: rniért kerek? Kérdésünket
határoljuk is el rögtön. Nem azt kérdezzük, hogy miért készítette ilyen
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alakúra a bognár. Hanem azt kutatjuk, hogy mi az alapja annak, hogy
a kerék alakja kör. Tegyük fel, hogy azért kerek, mert küllői egyenlő

hosszúak. Ez még nem elég azonban. Mert a küllők hossza különbözhet,
attól függően, hogy mílyen mélyre eresztették be őket a kerékagyba, vagy
a kerék talpába. Az is előfordulhat, hogya küllők között nem görbe, ha
nem lapos a kerék. Mégis rájöttünk a megoldás nyitjára. Gondolatban
ponttá kell zsugorítani a kerékagyat. A küllők és a kerék talpa legyenek
oly vékonyak, n;tnt a vonal. Ha végtelen sok küllő volna, és mindegyik
pontosan egyenlő hosszú, akkor tökéletes kör lenne a kerék talpának ke
rülete. Meg ::3 fc.cc'(t~::lt6: ha nem egyenlő hosszúak a küllők, akkor ok
vetlenül tojásdad, vagy hepehupás a kerék. Ennélfogva kimondhatjuk,
hogy a kerék szükségképpen köralakú abban az esetben, ha kerületének
rninden egyes pontja egyenlő távolságra van a kerékagy középpontjától.

Elmondtuk a definíció genezísét. De mit akarunk belátni a definíció
létrejöttéből? Elsősorban azt, hogy pont és vonal nem képzelhető el. Ef
képzelhető az igen kicsiny petty,. de bármilyen kicsiny is legyen, mégis
van kiterjedése. Ponthoz azonban csak akkor jutunk, ha .megszűnik a
petty kiterjedése. Ezzel viszont a petty maga is eltűnik Elképzelhetünk
egy igen vékony nylonszálat. De bármilyen vékony is legyen, mégis van
szélessége és mélysége, nem csupán hossza. Ha viszont eltávolítjuk a fo
nal szélességét, akkor ezekkel együtt a fonal hossza, tehát maga a fonal
is eltűnik. Pont és vonal nem képzelhető el. Azonban fielátható és meg
érthető. Az ilyen tartalmat hívjuk fogalomnak.

Menjünk egy Iépéssel tovább. Vizsgáljuk meg, hogyan alkotjuk a
fogalmakat. Vágyaink és félelmeink az elképzelés területén játszódnak
le. A megértés és a belátás a fogalomalkotás területén jön létre. Olyan
dolgokat is elképzelhetünk. amelyeket sohasem láttunk, hallottunk, vagy
éreztünk. Amikor fogalmat alkotunk, olyasmit hozunk létre, amit nem is
lehet látni, hallani, érezni. Hogyan tesszük? Föltevések segítségével. Az
elképzelt pettynek kiterjedése és helye van. Azt mondja erre a mértan:
tegyük föl, hogycsak helye van, kiterjedés nélkül. Tegyük föl, hogya
fonalnak csak egy kiterjedése van, a másik két méret nélkül. Bármily kü
lönösekIs ezek a feltevések - s minél bonyolultabb egy tudomány, an
nál különösebb feltevéseket használ -, okunk van rá, hogy feltételezzük
őket. Miért zsugoritottuk ponttá a kerékagyat? Mert az a megoldás kulesa,
hogy egyenlőhosszú legyen minden iküllő. A küllők viszont mindaddig le
hetnek nem egyenlőhosszúak, amíg a kerékagynak kiterjedése van. És amíg
a küllőknek is három méretük van, addig a küllők végén lapos lehet a
kérék és nem görbe. Azért tételeztünk fel egy kiterjedés nélküli közép
pontot,és csak egykiterjedésű vonalat, hogy olyan görbét nyerjünk, amely
feltétlenül és szükségszerűen kerek. A fogalmakat a feltételezés, meg
fontolás, fogalmazás hozza létre. E sok név ugyanazt az egy műveletet

jelzi. A fogalom pedig 'önmagában véve nem több és nem is kevesebb e
művelet eredményénél. "Nem véletlenül merül föl a fogalom, hanem fel
tevés, megfontolás, fogalmazás, definiálás közben. S e sok névvel illethető

tevékenység sem véletlen, hanem szoros kapcsolatban áll a belátással.
Igen fontos mégállapítás az is, hogy 'egy kerék elképzelése közben

értettük meg a kört. Mert a belátás míndíg rászorul az érzékelésre és az
elképzelésre. A belátás külső feltétele az érzékelhető kép, képzet vagy
érzéklet amelyben belátjuk az érthetőt. Nem képzelhető el a pont és a
vonal, valamint a szükségszerű és a lehetetlen sem. A kör definíciójához
úgy jutottunk viszont, hogy beláttunk valamilyen szűkségszerűséget, il
letve lehetetlenséget. A görbe, egyenlő rádíuszok esetében szükségszerüen
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kör. Viszont lehetetlen, hogy kör legyen, ha nem egyenlő hosszú az összes
rádiusza, A "lehetetlent" és "szükségszerűt" nem tudjuk elképzelni. Te
hát oa 'kör definíciója nem a képzelőerő műve. Azonban nem egy elvont
szükségszerűségetláttunk be, hanem a kör szükségszerűségét,ami egyenlő

rádiuszokból fakad. lia teljesen kiiktatnók a középpont. a görbe, és a rá
diuszok képzetét. akkor velük együtt eltűnnék a kör szükségszerűségének

vagy lehetetlenségének a belátása is. Akkor nem lenne nyersanyag, ami
ben létrejön a belátás. Hiányoznának azok az adatok, amelyeknek szűk

ségszerű összefüggését megragadja az értelem. Mert a megértés éppen eb
ben rejlik. Az adatok szükségszerű összefüggésének megragadásában. A
szükségszerű összefüggések felfogása .különbözteti meg a definíció meg
értését annak memorizálásától, s emlékezetből való elszajkózásától, Mind
ezekből igen fontos következmények fakadnak. Egyrészt az, hogy képze
tek nélkül nincs megértés. Másrészt pedig az, hogya megértés nem azpnos
az elképzeléssel, hanem hozzájárul. Amikor megértünk valamit, "kapcsol"
az eszünk. Az elképzelt egyenlő hosszú rádiuszokkal összekapcsoljuk a
görbe tökéletes kőralakját, A megértés mindig kapcsolás. De nem véletlen,
hanem szükségszerű összefüggések között,

Példánkban szerepelt egy kérdés. Miért kerek a kocsikerék? A kér
dést szavakkal fejezzük ki. Mondatba foglaljuk. A szavak mögött jelenté
sek állnak. A jelentések mögött rejtőzik az a belátás, amelynek fényében
érti valaki, hogy miképpen használja ezeket a szavakat. A szavak jelen
tése és használata a nyelvtanhoz. a mondatok a Iogíkához tartoznak. Min
ket azonban más érdekel most. A kérdés forrására vagyunk kíváncsiak.
Honnét ered ez a "miért", mi nyilvánul meg benne, mire utal? Már em
lítettük azt a lelki megkönnyebbülést, amit egy probléma megoldása okoz.
A megkönnyebbülést feszültség előzi meg. E feszültség, szükség, ösztön
zés, törekvés, megértésre irányuló vágy szülőtte a legelső "miéI1t?". Nevez
zük, ahogy tetszik. Szellemiélénkségnek, elmeélnek, értelmi érdeklődés

nek, az értelem fényének vagy cselekvő értelemnek. E sok név mind
egyre megy. Ugyanazt az aktiv tudásvágyat jelenti, amivel nyilván min
denki találkozott már életében. Ha pedig sikerült e nevek egyikének is
a jelentését azonosítani azzal, amit az olvasó maga is megélt már, akkor
könnyű belátni, hogy e sok név mínd ugyanazt az elsődleges, alapvető

ésőseredeti kérdést jelenti. Azt a tiszta kérdést, ami megelőz minden be
látást, fogalmat vagy szót. Mert a megértés, fogalom és szó a válaszhoz
tartozik már. A válasz oldalán áll. A választ azonban míndíg megelőzi a
kérdés. Csak akkor keresünk választ, ha igényünk támadt rá. Ez az igény,
ez a vágy, ez a tiszta kérdés ősibb, mint a megértés, fogalom vagy szó,
de ez is föltételezi a tapasztalást és képzeleteket. Amint a megértés
konkrét és elképzelhető dolgokba való belátás, ugyanígy konkrét dolog
kelti föl a tiszta l, ~",lOd. F>q tiszta kérdés az a csodálkozás és ámulat,
ami minden filozofálás kezdete.

Végül pedig nézzük a folyamatot. Ha egy állatnak nincs mit tennie,
akkor velalszik. Az elektronikus gép sem végez egyéb műveletet, mint
programszer-ű feladatát. Főleg nem csodálkozik. Legfeljebb "ideg,es"
lesz, de hamar visszaszerzi egyensúlyát, és nem tesz fel kérdéseket. Ha
egy ember felszabadul egyéb elfoglaltsága alól, akkor kérdéseket tehet
föl. Ha egy ember felszabadul a biológiai igények és a hétköznapi rutin
uralma alól, akkor megnyílik értelme. Kiemelkedik lelkében acsodálko
zás, a megértés utáni tiszta vágy. A folyamat második mozzanata az ötlet.
A rejtély kulcsa, A helyes nyom. Lehet, hogy jó nyomon járunk. Nézzünk
utána, így van-e? A nyom felfedezését a belátás kiemelkedése követi. Kép-

1511



zelöerőnk felszabadult egyéb gondjai alól. Hajlandó együttműködni ér
telmi erőfeszítéseinkkel. Együttműködéseabban áll, hogy igyekszik utol
érni értelmi feltevéseinket. A képzelőerő segíti, de bizonyos határokon túl,
éppen segítsége által korlátozza is értelmi tevékenységünket. Hiszen a
képzelőerő megközelítésre képes csupán, az elképzelhetőséghatárain belül.
Negyedik mozzanat az eredmény. Kérdés és belátás, képzet és fogalom
egységes fromtot alkot. A válasz szabályes rninta szerínt rendezett fogal
mak teljes készléte (pont, vonal, sík, szükségszerű). A fogalmak (pont)
és a megközelítő képzetek (petty) közötti különbséget a fogalmí megha
tározás fejezi ki: csak helye van, kiterjedés nélkül. Képzeteket és fogal
makat a belátás kapcsoj cssze. A kívánalmat pedig, amit meg kell ütnie
ri belátásnak. fogalmaknak és képzeteknek. a kérdés szabja meg. Ha a
válasz nem felel meg a kérdés nívójának, a tudásvágy újra felteszi a kér
dést, Megismetelt kérdésével újra indítja a folyamatot. Amit persze akkor
is megtesz, legfeljebb valamivel később, és a régi kérdés helyett egy újabb
kérdéssel, ha kívánalma szerinti választ kapott. Mert értelmünk tudás
vágya korlátlan.

A tanulékony gépek és az ember

Erre a korlátlan tudásvágyra kell gondolnunk, amikor kimondjuk azt
a szót, hogy emberi szellem. A korlátlan tudásvágyban rejlik a "szellem"
vagy "szellemi" kifejezések pozitív tartalma, a puszta tagadás helyett,
hogya szellemi nem anyagi. Mielőtt azonban ezt a pozitív tartalmat vízs
gálnók, egy kontraszt alkalmazásával tegyük élesebbé az eddig nyert
képet.

Szóesett már az elektronikus gépekről. Számoló automatákon kívül
egyéb feladatok. például fordítás elvégzésére alkalmas gépeket is készítet
tek. A feltételes reflexeket modellálják az ún. tanulékony gépele a
"Machina Speculatrix": a bécsi műegyeternen épített teknősbéka, vagy a
szegedi mű-katicabogár, A logikai gépek jól modellálják a gondolkodás
technikáját, az alkalmazott logikát. A. M. Turing, az azóta elhunyt angol
matematikus már 1936-ban kimutatta, hogy egy - akkor még nem létező

- számoló automata képes rninden olyan számtani feladatot elvégezni,
ahol a számítási eljárást egyértelmű módon véges számú szabályba lehet
foglalni. A Turing-féle gép azt is bebizonyította azonban, hogy mire nem
képes a gép. Kimutatta, hogy vannak olyan egzaktul fogalmazott szám
tani és logikai feladatok, amelyeket képtelen a gép megoldani. Elméleti
leg is ugyanerre az eredményre jutunk K. Gödel bécsi matematikus 1931
ben felállított elve alapján.

Ha a logikai gépek működését összevetjük az ember értelmi tevé
kenységével, akkor ennek az összehasonlításnak az alapján kiderül, hogy
a belátás és megértés az, amit hiába várunk a géptől. de amire már ,egy
4-5 éves gyermek is képes. Amint a gépnek nem merülnek fel problémái,
úgy nem képes olyan feladatokat elvégezni, amelyeknél a megoldás konk
Tét problémák és helyzetek belátására épül. A gép nem tudja megtervezni
a megoldást, nem képes felfedezni célravezető eljárásokat, nem jön rá a
megfelelő módszerre, A gép teljes biztonsággal csak szígorúan vett leve
zetéseiket tud megoldani. A gépek merőben logikusan működnek, de nem
értelmesen, mert a logikai szabályok helyességet vagy helytelenségét már
nem látják be. A gépek kizárólag a "memóriára" hagyatkoznak. A gya
korlott emberi fordító csak ritkán keres ki egy-egy szót a szótárból, mert
a legtöbbjét amúgyis érti. A gép ezzel szemben minden 'egyes szót mín
den egyes alkalmat újra és újra sikeres a memóriában tárolt szótárból;
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még akkor is, ha utoljára egy másodperccel korábban használta. A gép
nem tudja észben tartani a szavakat, mert nem érti jelentésüket. Amint
a kibernetikusok szekták mondani, meglehetősen buta, de roppant szor
galmás.

E rövid kitévés után térjünk vissza az értelem korlátlan tudásvagyá
hoz. Amikor egy gép elvégezte feladatát, befejezi működését, Az emberi
szellemről sohasem mondhatjuk ezt. Tudásvágyunk csak időlegesen ké
}2:es megnyugodni, akkor, amikor választ kapott egy elhatárolt, konkrét
témára vonatkozó, pillanatnyi kérdéseire. Nyugalmát azonban hamarosan
felváltja az újabb kéidés: új összefüggések, mélyebb megértés iránt. Az
emberi szellem nem nyugodott meg mind a mai napig, és nincs is semmi
remény arra nézve, hogy valaha is felhagyjon a kutatással és kereséssel,
Értelmünk korlátlan tudásvágyat fejezi ki a Gödel-elv is, amikor ki
mondja, hogy a matematikai axiórnák és definiciók minden egyes soroza
tához szükségképpen hozzátartozik a további kérdések újabb sorozata.
Ezek az újabb kérdések az előző sorozattal kapcsolatosan merülnek föl, de
annak alapján már nem válaszolhatók meg. Miért? Mert értelmünk dina
mikája a lét egész tágasságára tör. Mindenrőlakar tudni mindent, Ha egy
általában tudunk valamit, akkor azt egészen biztosan tudjuk, hogy min
denről akarunk tudni míndent,

Megközelíthetem a kérdést egy másik oldalról is. Tudásvágy alatt
korrekt megismerésre irányuló dinamikus törekvést értek. Ez a törekvés
kérdésekben nyilvánul meg. De nem a kérdések szóbelí kifejezése a tu
dásvágy. Nem is a kérdések fogalmi meghatározása. A tudásvágy nem
belátás vagy gondolat. Hanem az az előzetes törekvés, ami a megismerés
folyamatát az érzékeléstől és az elképzeléstől a belátásori és a megértésen
át az ítéletig hajtja. Az ítélettől pedig a korrekt ítéletek teljes sorozatához.
amit tudománynak mondunk. A kutató és kísérletező ember kritikus szel
lemea tudásvágy. A tudásvágy arra készteti az embert, hogy 'törekedjék
a belátásta. Nem engedi, hogy megelégedjék a belső és külső tapaszta
latokpuszta folyamával. Önkritikára és tanulásra biztat, mert korrekt is
meretet akar szerezni, Reflektálásra ösztökél. Sürgeti az embert, hogy
keresse a feltétlen t, hogy azt fogadja csak el fönntartás nélkül, amiről be
látta, hogy föltételei megvalósultak. Megőrzi attól, hogy megelégedjünk a
szóbeszéddel és legendával, igazolatlan hipotézisekkel és kellően nem -el
lenőrzött elméletekkel. Kizárja az önelégült tunyaságot és restséget. Mert
az ember nem lehet addig megelégedett, amíg kérdéseire nem kapott vá
laszt. Ha pedig keresi a választ, akkor nem rest. A tudásvágy nem elé
gedik meg a puszta belátással, hanem arra is kiváncsi, hogy helyesen
értett-e meg? Másképpen kifejezve, azt akarja tudni, hogy amit belát
tunk, az ténylegesen így van-e, vagyis igaz-e? Hogy nem gondolkodásunk
terrnéke-e csupán, mint a kentaur vagy flogiszton. Az első kérdést (mi
ez?) ezért követi nyomon mindig egy második (igaz-e?). Erre a második kér
(j·ésre igennel vagy nemmel felelhetünk csupán. Az ".igen" azt állítja ar
ról, amit peláttunk, hogy van. A "nem" tagadja. Az "igen" a valóságot,
a realitást, a létezés tényét állítja. Tudásvágyunk akkor nyugszik osak
meg, ha eljut az igenhez, a léthez. A létet azonban nem korlátozza az,
ami nincs. Ennélfogva tudásvágyunk korlátlan törekvés.

Ez a korlátlan törekvés tudatos vágy. Nem vak, mint a fizikai vagy
kémiai energia. Nem érzéki, mint az étvágy, hanem tudatos törekvés. Sen
kit sem kell rá tanítani. Rögtön kérdez a gyermek, mihelyit nyíladozik
az esze. S legelső kérdése is tiszta, világos logikaról tesz tanuságot. Mert
arnikor azt kérdi: mi ez?, megkülönbözteti az érzékelt adatokat ("ez") és
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azt, amit, megért, vágy belát azokban ("mi,j). A gyermek legelső kérdése
is megkülönbözteti már az érthetőt és az érzékelhetőt. Az érzékelhetőben

keresi az érthetőt. De nem elégedik meg a gondolkodással, hanem a va
lóságot keresi. Ezért követi az első típusú kérdést a második típusú kér
dés: igaz-e? A kérdések alkatából nyilvánvaló, hogy tudásvágyunk eleve
tud az elgondolás és a valóság közötti különbségről is. Mert mindent
megelőzően, eleve tud a létről. Ez az előzetes tudás nem a válasz, hanem
a kérdés alakját ölti magára. Nem rendelkezik fogalmakkal és meg
határozásokkal, mert a fogalmak és meghatározások a válaszhoz tar
toznak már. Nem is szólva arról, hogy ha ez a tudásvágy korlátlan, ak
kor nem határozhatja meg semmi más, mint a lét egész tágasságára való
határtalan ráutaltsága. Ez a korlátlan vágy úgy tud a létről, mint süket
a hangról, mint vak a fényről, azzal a különbséggel, hogy nem süket
és nem vak. Vagy amint a szív tud a Earátság és szerelern közöttí kü
lönbségről, mielőtt még része lenne benne. Mint ahogy tudja az ember
anyanyelvének szabályait akkor is, ha használat közben nem gondol
rájuk, esetleg nem is képes megfogalmazni őket. Mert nem tudattalanul,
nem is ösztönösen, hanem értelmesen és okosan tesszük fel a kérdéseket,
mert az érthetőt és az okot kutatjuk. Az értelmes és okos kérdés azon
ban mindig tudatos kérdés. Tudatos kérdést tudatos csodálkozás szülhet,
s tudatos csodálkozás tudatos dinamikára vall. Ha egyszer tudni vá
gyunk, akkor ez a vágy csak tudatos lehet.

*
Értelmünk korlátlan tudásvágyát, ami a lét egész tágasságára irá

nyul, szellemnek mondtam. Szellem, mert nem olyan elhatárolt, mint az
anyagi dolgok. Nem korlátozódik egyik vagy másik ingerre, mint érzék
szerveink. Semmi sem tudja úgy lefoglalni, mint a képzelőerőt a félel
mek és vágyak. Még a gondolkodás szabályai sem töltik be programját,
mint az elektronikus gépnek. Szellem, mert a léten kívül nincs, ami
meghatározhatná, A létet és a tudásvágyat nem választhatom el egy
mástól, egyiket nem határozhatern meg a másik nélkül. Létnek mon
dom azt a célt, arnire korlátlan tudásvágyam tart. S azt a korlátlan tö
rekvést, ami a lét egész tágasságára tart, emberi szellemnek hívom.-
AKIKET SZER~"'TEK

Ak~ket szeretek, magammal cipelem,
velem vannak mindig, nem válok el soha
tőlük, bennem izz,ik a szemük mosolya
s a bánatuk is bennem ragyog fényesen.

Bármerre kószálok, a déli tengerek
korallkertjében, vagy a Góbi sivatag
homokján, vagy a fjordok hús ege alatt,
- lényük mindenütt a leLkem mélyén remeg.

Enyémek ők az álló és forgó időben,

fülem néha szavuk muzsikájára döbben,
különös öröm ez és különös varázslat.

Egy á11amkörben élek veliLk s tündökölve
sugárzom őket, egyek vagyunk mindörökre,
lényüket tükrözöm, mint tó az azur fákat.

Ölbey Irén
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Bognár Andras és Scharpf Egon

A POLIGENIZMUS TEOLÓGIAI LEHETŐSÉGÉRŐL

Kőztudomású, hogy poligenizmusnak azt a tudományos véleményt
nevezzük, amely szeránt az 'emberiség nem egyetlen emberpártól, Adám
tól és Evától, származik, hanem több őse van. Osembertaní leletek sza
porodtával egyre többet foglalkoznak ezzel a kérdéssel természettudósok
mellett teológusok is. Külföldön már terjedelmes irodalom is kelétke
zetrkörülötte.'

Teológiai oldalról közelitjük meg mi is ezt a kényesnek tűnő prob
lémát: megkíséreljük kimutatni, hogya poligenizmus elmélete, mint eset
leges vélemény (opinio coniecturalis), nem áll ellentétben a katolíkus ta
nítással, sem a Szentírással, sem az egyházi tanítóhivatal dogmatikai dön
téseivel. A kinyilatkoztatás fényében foglalkozunk a poligenizmussal, a
természettudományos részletkérdéseket figyelmen kívül hagyjuk. (így
például nem vizsgáljuk, hogy az esetleges "több őstől való származás"
egy törzsű, vagy több törzsű-e.)

Sem a monnogenízmust, sem a polígenízmust nem igazolta mindmáig
végérvényesen a természettudomány, a teológia sem építheti rendszerébe
véglegesen egyiket sem. Mint lehetőséggel azonban mindkettővel szá
molnia kell. Sőt szavát is kell hallatnia ebben a problémakörben. hi
szen olyasmiről van szó, ami a hittudomány egyik lényeges tárgyát, az
embert érinti.

Hangsúlyosan előrebocsátjuk, hogy csupán egy teológiai "elmélet"
lehetőségét vetjük fel írásunkban.

Az 1950-ben megjelent Humani generiskezdetűenciklikában az egyházi
tanítóhivatal kifejezetten is kitér a poligenizmus problémájára: "Cum vero
de alia coniecturali opinione agitur, videlicet de polygenisme quem vocant,
tum Ecclesiae filii eiusmodi libertate minime fruuntur. Non enim chris
ti fideles eam sententiam ampleotí possunt, quam qui retinent asseverant
vel post Adam ihisce in terris veres hornines exstitisse, qui non ab eodem
prouti omnium protoparente, naturali generatione originern duxerint,
vel Adam significare multitudinem quandarn protoparentum; cum ne
quaquam appareat quomodo huíusmodí sententia componi queat cum iis
quae fontes revelatae veritatis et acta Magisterit Ecclesiae proponunt de
peccato originali, quod procedit ex peccato vere commisso ab una Adamo,
quodque generatione in omnes transfusum, inest unicuique proprium."
Magyar fordításai j.Midőn pedíg a második? esetleges véleményről esik
szó, amelyet polígenízmusnak neveznek, az egyház fiai kevésbé élhetnek
ugyanilyen szabadsággal. A keresztény hívek ugyanis nem fogadhat ják
el azt a véleményt, amelynek képviselői azt tartják, hogy Adám után
is léteztek itt a földön igazi emberek, akik nem tőle, mindenekősszülőjétől

természetes nemzés útján veszik eredetüket, vagy hogy Adám az ősszülők

valamiféle sokaságát jelenti; mert egyáltalán nem világos, hogyan egyez
tethető össze az ilyen vélemény azzal, amit az igazság kinyilatkoztatott

ll. A Vigilia hasábjain. Tamás György ismételten írt róla: 1964. 3. és 12. szám; 1965.
12. szám. A külföLdi irodalomból: H. Lennérz S. J.: "Qu1d theolego ceasendum de po
ly,genJsmo?" Gregnrianum 1948. 343. skk. - P. E.. Ceuppens O. P.: "Le polY'gerusme et
la BibLe." Angelicum. 1947. 20--32.

'2. Az elözö bekezdésben ae: "egyik" véleményről, az evolücíonízmusrö; van szö,
melyet ,kJellő óva,tosság,g,ail szabadon el ilehet :roga,cIni.
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forrásai és az egyházi tanítóhivatal határozatai az eredeti bűnről elénk
adnak. Az (eredeti bűn) az egy Ádám valóban elkövetett bűnéből szár
mazik, nemzés útján átszáll mindenkire és mindenkinek a sajátja is."

A latin szövegben is kiemelt cum kötőszó itt nyilvánvalóan oksági
összefüggést jelöl: a keresztény hívek azért nem fogadhatják el ezt a
véleményt, mert az nem látszik összeegyeztethetőnekaz eredeti bűn ta
nával. (Következtethetünk tehát arra, hogy ha a poligenizmus az eredeti
bűn tanával összeegyeztethető,a teológus és a hívő ezt is tarthatja "óva
tos szabadsággal'") A poligenizmus belső tartalmának kifejtése az en
ciklikában érthetően vázlatos (ez az idézet első fele), hiszen nem az
egyházi tanítóhivatal feladata egy tudományos elmélet taglalása. Csak
annyit mond az egyház, amennyit célja, az eredeti bűn dogmájának fenn
tartása érdekében feltétlenül fontosnak vél.

*
A teológusok zöme a Humani generis megjelenése előtt is már óvást

emelt a poligenizmus elmélete ellen. Óvásuk okát - éppúgy, mint az
enciklik.a állásfoglalásának alapját - az eredeti bűnre, annak mivoltára
és átszármaztatásának módjára vonatkozó hittételekben jelölték meg.

Minden ember azért születik az eredeti bűnben, mert Ádámtól és
Évától, az első emberpártól származik, mégpedig természetes nemzés út
ján (per naturalern generationem). Hittétel az is, hogy az eredeti bűn ter
mészetes nemzés útján száll át az utódokra. A tridenti zsinat tanítása sze
rint, " ... az emberek nem születnének a bűn állapotában, ha nem Ádám
magvából szaporodva születnének." XI. Pius a Casti connubii körlpvélben
azt írja: "... az élet természetes nemzésének az útja a halál útja, ame
lyen az eredeti bűn átszáll az utodra ..."

Szent Pál szorint, "a bűn egy ember által jött be a világba és a bűn

miatt a halál ..." (Róm. 5, 12). Azért vagyunk tehát bűnösök, mert va
lalamiképpen mindannyian Ádámmal vagyunk kapcsolatban. Ezt az Ádám
hoz való kapcsolódast azonban aligha gondolhatjuk cl másképpen, mint
a természetes nemzés útján: Ádám tehát minden ember ősatyja. Az ál
talános eredeti bűn' tette szükségessé az általános megváltást. Isten
". .. tulajdon fiát sem kirnólte, hanem odaadta értünk, mindnyájun
kért ..." (Róm. 8, 32).

Krisztus megváltói művét a szentírás többször is párhuzamba állítja
Ádám tevékenységével: "Egy ember által jött a halál, egy ember által
jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meg
halnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre kelnek" (1. Kor. 15, 21-22).
"Adám az első ember élő lénnyé lett, az utolsó Ádám pedig éltető lé
lekké" (1. Kor. 15, 45). Krisztusnak "minden tekintetben hasonlóvá kel
lett lennie testvéreihez, hogy ... kiengesztelje a nép bűneit ..." (Zsid. 2.
17). Krísztus nem szégyenli testvéreinek nevezni az embereket (v. ö.
Zsolt 2, 29). "Mivel pedig ,a gyermek teste-vére kőzös, ugyanígy részesült
azokban ő is" (Zsid. 2, 14).

Akivel Krisztus nincs vérrokonságban, azt nem is váltotta meg 
márpedig hittétel, hogy Krisztus minden embert megváltott, aki Ádám
bűnét viseli! A Krisztussal való testvériségünk, vérrokonságunk alapja
pedig nem más; mint a közös őstől, Ádámtól való származás.

Úgy látszik tehát, mintha .az egy emberpártól való származás téte
lét következetesen fenn kellene tartanunk.

*
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Mielőtt a probléma tulajdonképpeni tárgyalásába fognánk, végez
zünk el egy gondolatkísérlete t. A gondolatkísérlet a moderri tudomány.
ban a modell szerepét tölti he: az áttekinthetőséget és az érthetőséget

könnyíti meg.
Gondoljuk el, hogy egy más naprendszerben lévő bolygón értelmes,

emberhez hasonló lények élnek, és valamiképpen eljut hozzájuk egy földi
ember. Tegyük fel, hogy e lények és az ember között lehetséges a termé
szetes nemzés útján történő szaporodás. Arride mivel ezek a lények nem
a Földön élnek, nem tartoznak a földi ernberek üdvrendjébe sem. Téte
lezzük fel, hogy például a természetes ősállapotban élnek: Isten nem
emelte fel őket a kegyelmi rendbe, ősbűnük nincs, amit átőrőkíthetné

nek, így megváltást st' nyertek. Ha most egy földi férfi és egy idegen
nőnemű lény között (vagy fordítva), házassági kapcsolat jön létre és
gyermekeik szülotnek - mi lesz ezekkel ,a gyermekekkel? Eredeti bűn

ben születnek-o vagy sem? Szükségük van-e Krisztus földi megváltásá
nak gyümölcseire vagy sem?

A felelet osak egyértelmű igen lehet.
Az eredeti bűn ugyanis hasonlítható valamely olyan betegséghez,

amelyet a szülők átörökítenek az utódokra, s a többiek csab egyéni gyó
gyító eljárás (keresztség) révén szabadulhatnak meg tőle. Sőt ha rnég
egyénileg meg is szabadul tőle valaki. utódaira akkor is tovább örökíti.
Ezenkívül az eredeti bűnben élő ember állapota teológiai értelemben
magasabbrendű, mint a természetes ősállapotban élő emberé. Az pusztán
természetes, ez már a kegyelmi rendbe tartozik. Csak a természetfeletti
kegyelem állapotában követhette el az ernber az ősbűnt. A természetes
emberi állapotnak azonban nem szükségszerű eleme a kegyelem, amely
Isten ingyenes ajándéka.

Tehát azon a másik bolygóri a leírt módon született gyermekek is
eredeti bűnnel jönnek a világra, szükségük van Krisztus megváltásának
a kegyelmeire -- mégha csak egy ágon származnak is földi embertől.

*
Kérdés, lehetséges-e, illetve volt-e az emberiség történetében olyan

állapot. amelyben az élet a másik bolygón folyó élethez lenne hason
lítható?

A téológiaaz emberiség történetében a következő állapotokat külön
bözteti meg:

1. A természetes ősállapot (status naiurae purae): Az emberben meg
van mindaz, ami természet ezerint az ember-mivolthoz szükségss, Az
ember célja ebben az ősállapotban Isten természetes megismerése és sze
retete,

2. A kegyelmi előkészület állapota (status naturae elevatac): Isten
megismerteti az embert a természetfeletti céllal és rendelkezésére bo
csátja a eéleléréséhez szükséges eszközöket.

3. A kegyelmi ősállapot (status naturae integrae): Az ember elnyeri
Istentől a megezentelő kegyelmet és mínt különleges adományt a hal
hatatlanságot, a tudást, az akarat határozottságát és a szenvedésnélkü
liséget.

4. Az elbukott ember állapota (status natume lapsae): Megmarad a
természetfeletti célhoz való hozzárendeltség, de hiányzik a lehetőség a
cél elérésére.

5. A megváltott ember állapota (status naturae reparata.e): Az em
ber Krisztus által újra elnyerheti a megezentelő kegyelmet. és annak
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kísérőit. A kegyelmi ősállapot előbb említett négy különleges adománya
azonban már nincs meg.

6. A megdicsőültember állapota (status naturae glorificatae): Az
üdvözültek állapota a végítélet után. Ebben az állapotban nagyobb di
csőségben részes az ember, mint amilyenben Adámnak volt része a bűn

beesés előtt, vagy amilyenben része lett volna az ősbűn nélkül.
Az első állapotban teremtette Isten az embert, a második előkészü

let a megezentelő kegyelemre (a kiválasztástól a paradicsomi-kegyelmi
ál1apotig tart), a harmadik a paradicsomi ajándékok állapota, a negye
dik az ősbűnben töltött állapot, az ötödik a Megváltó megígérésétől a
hatodikig, azaz a világ végéig tart.

Az egyes állapotok időtartamáról nem sokat tudunk. A paradicsomi
ajándékok állapota és az ősbűnben töltött állapot valószínűleg elég rö
vid ideig tartott, a többiek időtartamáról még a rövid-hosszú víszonyla
goeságában sem mondhatunk semmit, bár szoros kapcsolatban állnak
üdvösségünkkel. Nem tudjuk, mennyi idő telik el Krisztus megváltásától
a végítéletig; nem ismerjük az évek számát a Megváltó megígérésétől

Krísztusíg; azt sem tudjuk, meddig tartott a megszentelő kegyelem be
fogadására előkészítő két első állapot, a kegyelmi előkészület állapota és
a természetes ősállapot. Mintha az emberiség teológiai története az időn

Icivül állna ...
Nem kerülheti el figyelmünket az sem, hogy az első két állapot

teológiájával nagyon keveset foglalkeztak a teológusok, sőt a kegyelmi
ősállapot hittana is eléggé változatos. Pedig - ahogyan Schütz Antal
írta "A hittudomány jelen fázisai és feladatai" címmel 1934-ben meg
jelent tanulmányában - "ma elérkezett az ideje, hogy ... a 13. és 17.
századi nagy teológusok nyomán megálkossuk a ,status naturae purae'
teológiáját b; gyümölcsöztessük ... a katolikus vallástörténet számára, hol
az őskinyilatkoztatás égető kérdése várja megoldását ezen a dogrrsrtikaí
alapon".

A "status naturas purae" érdemel legtöbb figyelmet apoligenizmus
most tárgyalt problémája szempontjából is. Ez a természetes ősállapot

ugyanis valamiképpen olyan, hogy összehasonlítható egy más bolvgón
folyó élettel. Ha ugyanis ez az állapot olyan hosszú ideig tartott, hogy
a benne született emberek meg is haltak benne, ezeknek a túlvilági sor
sáról, Istenhez és a kegyelmi rendhez való viszonyáról semmit sem tu
dunk - a kinyilatkoztatás forrásai erről hallgatnak.

Vitatott kérdés a teológiában, hogy ez a természetes ősállapot huza
mosabb ideig valóhan fennállt-e? Petrus Lombardus, Duns Scotus, Szent
Bonav,entura, a ferences teológiai iskola és Aquinói Szent Tamás fiatal
korában azt tartották, hogy hosszabb ideig valóhan fennállt. Vélemé
nyük alátámasztására felhozzák, hogy az isteni kegyelem befogadására
akkor is fel kellett készülntök az embereknek, például a természetes eré
nyek gyakorlásával. Hasonlóképpen, mint ma. A természetfeletti meg
igazulás az ember részéről is feltételez valamilyen előkészületet.

Az egyház! tanítóhivatal dokumentumai erről a kérdésről a követ
kezőket mondják:

A tridenti zsinat: "Adam ... sanctitatem et iustitiam in qua consti
tutus fueret amisiss.e ..." Azaz: "Adám ... a szentséget és megigazultsa
got, amelybe állíttatott (nem "teremtetett") elvesztette ..."

Baius és Jansen tanait elítélve az egyház úgy nyilatkozott, hogy ter
mészete szerint nem illeti meg az embert a természetfeletti célhoz való
hozzárendeltség és a oél eléréséhez szükséges eszközök. Az emberi ala2-
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természethez tehát nem tartozik hozzá a természetfeletti, vagyis a ter
mészetes ősállapot a teremtés után huzamosabb ideig fennállhatott.

Tarthatjuk tehát, mint teológiai véleményt, hogya természetes ős

állapot hosszabb ideig fenn is állott.

'"
Ezek után a kérdés a következő: Ebben az ősállapotban az emberek

mind Adám leszármazottai voltak-e? A Genezis első fejezeteinek néhány
szövegéből úgy tűnik, mintha az ősídőben Adám ivadékain kívül is él
tek volna emberek.

A Genezis 1, 26: "Alkossunk embert a mi képűnkre és hasonlatos
ságunkra, hogy uralkodjék ..." A héber adam (=ember) szó itt kétség
telenül gyűjtőnév, éppúgy, mint az akkád udmu szó. Az uralkodásra való
felszólítás (jirdu=uralkodjanak) többesszámban is áll, ami személynév
esetében teljesen indokolatlan volna. Érdemes ezzel összevetni a Genezis
5, 2-t: "Férfiúnak és asszonynak teremtette, megáldotta és Adámnak ne
vezte el őket azon a napon ..." Itt is többesszám szerepel az Adám név
mellett! (Gyűjtőnévmég az Adám máshol is: Deuz 4, 32,; Jób 14, 1. stb.).
A "szaporodjatok és sokasodjatok" rendelkezése azonos az 1, 22-vel, ahol
az állatok "fajuk szerínt" való teremtéséről van szó, és az 1, 28-ban, ahol
az emberről beszél. A Genezis 1, 26-t tehát így is lehetne fordítani: "Al
kossunk emberiséget (vagy embereket) a mi képünkre és hasonlatossá
gunkra, hogy uralkodjanak ..."

A teremtés leírásából (Gen 1, l-2, 4a.) ezek szerint nem dönthető

el, hogy az Isten egy embert, vagy több embert (emberiséget) és "faja
szerint" egy, vagy több állatot teremtett-e. A Genezis 2, 4b-től kezdve,
külőnösen a 2, 7-Iben már a paradicsomi (kegyelmi) élet élőkészítéséről

van szó: a személyes Adámról, akit talán ez alkalommal agyűjtög,ető

,-:agy nomád-pásztorkodó életformáról a földművelésre is elvezetett az
Ur, a természetes állapotváltozással jelezvén, hogy megváltozott lelki
szellemtállaoota is.

A Genezis 4, 17: "Kain azután megismeré feleségét sez fogana és
szülé Hénokot.s Majd várost építe s aztvelnevezé a fia nevéről Hénok
nak." Az még csak magyarázható lenne, honnan "ett magának Kain fe
leséget - esetleg húgát "ette el -, de honnan szerzett embereket, akik
segítettek a városépítésnél ? (Hénok Kain elsőszülőttje.) Bármily kicsi
várost épített is, feltétlenül szüksége volt jónéhány ember segítségére.

A Genezis 6, 1-4.: "Mikor pedig az emberek sokasodni kezdtek a
földön s leányokat nemzettek, láták az Isten fiai, hogy az emberek leá
nyai szépek, és feleségűl vevék közülük mindazokat, akiket kiszemeltek.
Mondá erre az lsten: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mi
vel test ő: százhúsz esztendő legyen még napjaiból. És óriások voltak a
földön azokban a napokban, míután ugyanis az Isten fiai bementek az
emberek leányaihoz és azok szültek; ezek azok az erős, az ősidőkből hí
res férfiak."

Ezt a négy verset a szentírásmagyarázók keresztjének tartják. So
kak felfogása szerint "az ISIten fiai" Szet utódai; "az emberek leányai".
Kain ivadékai.

Az "Isten fiai" kifejezésnek sokféle értelmet lehet adni a szeritírás
alapján, a legkézenfekvőbb magyarázatnak mégis az látszik, hogy "az
Isten fiai" a kiválasztottak. Az ószövetségben a választott nép Isten fia:
Exodus 4, 22: "Izrael nékem elsőszülött fiam," azaz: Izrael az én vá
lasztottam. Zsoltárok könyve 2, 7: " ... az Úr mondotta ezt nékem: Az
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én fiam vagy ..." Hasonlóképpen az újszövetségben: János 1, 12: "Mind
annak ... aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen ..." A
Galaták 3, 26: "Isten fiai vagytok mindnyájan a Krisztus Jézusba vetett
hit által ..."

Ha "az Isten fiai" a választottak, akkor ",az emberek leányai" nem
lehetnek mások, mint a többi földi emberek, a nem kiválasztottak. Olyan
emberek, akik Ádám személyes kíválasztása előtt, vele egy időben, vagy
utána éltek. A választottak és oa nem-választottak vérkeveredése termé
szetes szempontból szerenesés is lehetett Ádám utódaira nézve: felfris
sítette oa vért úgy, hogy termetes, erős emberek születtek házasságukból.
A következő versben nem is ezt oa házasságot rója fel az Isten az embe
reknek, hanem azt, "hogy szívük minden gondolata mindenkor goneszra
irányul".

Természetes ősállapotban született embereket, akik ebben az álla
potban meg is haltak, mint említettük, nem tudjuk a mi üdvrendünkbe
sorolni. A kiválasztott Ádám ivadékainak és a nem kiválasztottaknak
házasságából született gyermekek viszont már az eredeti bűnnel jöttek
a világra, tehát beletartoznak a jelen üdvösség rendjébe. Az emberi nem
egysége természetes szempont szcrint biológiai egységet jelent: A szapo
rodás Iefíetőségét a különböző egyedek között.

Az eredeti bún természetes nemzés útján száll át mindazokra, akik
Adám vérszerinti leszármazottai. És a számos ezredév alatt, amely Adám
búnbeesésétől Krísztus megváltásáig eltelt, bőségesen volt idő, hogy
Adám bűne minden emberre átszálljon. Iétrejőjjőn a teolóuiai értelem
ben is egységes emberi nem. Amikor már minden ember hordozta az
ősbűnt, .akkor jött el az idők teljessége, eljött Jézus Krisztus, a Meg
váltó.

E feltételezések alapján az eredeti bűnre és átszárrnaztatásának mód
jára, valamint a megváltás általánosságára vonatkozó hittételek érintet
lenek maradnak.

*
A szentírásból iazt a két helyet kell még megemlítenünk, amelyet a

teológusok leggyakrabban hoznak fel az egy emberpártóf való származás
bizonyítására. Míndkcctőt a görög szövegből fordítjuk.

Bölcsesség könyve 10, 1: "Ez (ti, a bölcsesség) óvta meg azt. akit Is
ten először formált a földkerekség atyjává ..." Az isteni bölcsességről
van itt szó, amely a földkerekség atviává tette az embert, azaz urrá tette
minden élőlény felett. Az ember előtt ilyen úr még nem volt. Világos
utalás a Genezis 1, 28-3D-ra.

Apostolok cselekedetei 17, 26: "Az emberek minden népét egyből

(ti. népből) alkotta, hogy lakjanak az egész föld színén." A görö.l;( szö
végben az ex henos (egyből) a pan (minden, összes) ellentéte. így for
dithatjuk tehát: "Az emberek minden népét egy népből alkotta." Az egy
emberpártól való származásra itt nincs utalás,

*
Végkövetkeztetésünk tehát, hogya poligenizmus tudományos elmé

lete nem án elháríthatatlan ellentétben az üdvösségünket érintő alap
vető hitígazságokkal: az eredeti bűn és a megváltás általánosságának a
dogmájával. Fontosnak tartjuk ezt azért, mert ha a poligenizmus elmé
lete olyan mértékben általánosan elfogadottá válik, mint például a fejlő

déselmélet, akkor valamiképpen a teológiának is bele kell építenie azt
a maga rendszerébe.
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Szeghalmi Elemér

A SZÉPÍRÓ KEMÉNY ZSIGMOND

A KRITIKA TÜKRÉBEN

Kemény Zsigmond életművének súlyos gránittömbjét a több mint
száz év alatt rárakódó eszmei és esztétikai felfogások, észrevételek is ne
hezítik. A különböző irányú magyarázatok és tetszetős koncepciók inda
ként fonják körül 3z:':pprózai munkásságát, s ha a kutató időnként átte
kinthető tisztásra bukkan is, rövidesen újból eltéved az eszmék őserdei

világában. Jósika romantikus kísérletei, Eötvös tiszta, új korszakot for
máló regényművészete vagy Jókai meseteremtő géniusza, műveik elol
vasása után szabályosan kikristályosodnak bennünk; Kemény Zsigmond
bonyolultabb, áttétdesebb író, regényeinek roppant kiterjedésű szellemi
övezete az alkotást kommentáló írások fényében válhatna igazán ismertté
és körüljárhatóvá. Kemény esetében nem a mellőzést, az értékek fölött
átsiklo szemek rövidlátását kell felrónunk, - hiszen az alkotásai iránt ta
núsított érdeklődest kötetekre rúgó irodalom jelzi - hanem az eszmei
ségéből szilánkokat lehasogató, szélsőséges felfogást. Gondolatvilágának
széleskörű, igényes feltérképezése helyett, eszméit sokan időszerű mezbe öl
töztetik és a végletekig sarkítják; szellemi szikráiból a Bach-féle önkény
uralom éveiben éppúgy tüzet csiholnak, mint a kibontakozó fasizmus
korszakában.

Kemény-elemzéseink a múlt század utolsó harmadától kezdve a fél
reértésekegész sorát indítják meg. Gynlai kevésbé eredeti, de óvatosabb
ítélete után P(>tcrJy JC';1ő "saját érzékenységének drámáját" rejti CI Ke
ményröl írt tanulmányában, ~:s megalkotja a "kikerüLhetetlen végzet"
dméletét a sors hálójában vergődő egyén képével. A vaksággal, gyönge
séggel vert ember kűzdelmo csak látszólagos, a bukás Komény regényei
ben könyőrtelcnül bekövetkezik - vallja Péterfy, - és meg sem kísérli,
hogy a posszimis ta burkon átderengő biztató megnyilatkozásokat is ku
tassa. Beöthy Zsolt már a hálóban vergődő nemzetekről szól a "t,otgi'kus"
Kemény kapcsán, s az író alakja [assan, észrevétlenül a bukásra, végzetes
sorsra ítélt magyarság szimbólumává növekszik. Sötér István találóan mu
tat rá, hogy ez a jelkép különösen ct két háború kőzőf.ti korszakban hang
súlyozódik ki, amikor a magyar történelem kudarcait, katasztrófáítszívc
sen magyarázzák fátumszerűséggel,eleveelrendeltséggel. A kudarcbs ful
ladó, lesüllyedt magyar tehetségek sorsát vizsgálva kelti életre Németl:
László a "mélymagyarság" fogalmat, s e mélymagyarok egyik legjr-llem
zőbb, szabályt ~erősítö alakja Kemény Zsigmond. Az életében és reg:myei
ben talált, s a magyarázatok folytán. közéleti síkra tévedő fátum-elv so
kakat felold a felelősség alól ; - a passzív magatartás, a megal
kuvó szemlelet így nyer polgárjogot a történelem súlyosabb szakasz liban.

Kemény eszmevilágát más oldalról közelíti meg, s a Péterfy-Beöthy
koncepció tévedéseire helyesen rnutat rá Horváth János elemzése. Hor
váth szakít a "kíkerülhetetlen végzet" elméletével. a kutatások áramkö
rébe bekapcsolja Kemény erkölcsi tartását és felfogasát. E komoly hő

fokú izzás birtokában el lehet kerülni él sötét végzetet, mert ez az erköl
esiség "kizár minden személyt, szenvedólyt, ábrándos könnyelműségnt,hiú
ambíciói. népszerűséghajhászást,képzelgest és teáriát; ellenben megköve
teli az önismeretet (számolást tehetségűnkkel. erőnkkel, helyzetünkkel) a
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valóság józan tudomásul vételét. a fajért való cselekvésnek ezekhez való
igazodását." Horváth János értékes fejtegetése egy vonatkozásban nem
helytálló: a nemzeti klasszteizmus általa felépített rendszerében olyan el
ütő írókat és életműveket próbál összekapcsolni, közös alapból levezetni,
mint Petőfit, Arany Jánost és Kemény Zsigmondot. Kemény ellentmon
dásos, korszakonként módosuló munkásságát ezzel a módszerrel nem is
merhetjük meg kellőképpen. Horváth nagy érdeme, hogya Keményt kö
rülfonó eszmei zűrzavarból helyes irányt mutatott, s ennek nyomán a ké
sőbbi kutatók a történeti fejlődés, az egymástól elütő karok és jelenségek
rnélyebb elemzésével már az életmű lényegéhez, legbclsőbbelemeihcz

nyúlhattak.

De addig még eltelt néhány évtized. A második világháború után Ke
mény Zsigmond neve hosszú ideig nem bukkan fel az irodalornkutatás
során, a korforduló átértékelesi igénye érthetően más életművek felé fOI'
dul; az 1950-€S évek beszűkült szemlélete pedig a Keménynél kevésbé
problématíkus írók értékelését sem kísérli meg. Kemény trónfosztását
egyetlen tünet jelzi: regényei lekerülnek a kötelező iskolai ofvasmányok
jegyzékéről. Az író alakjára, műveire és felfogására rakódó homályt, a
vele kapcsolatos elvi és esztétikai bizonytalanságat osak az utóbbi évek
ben sikerült néhány irodalomtörténészünknek eloszlatnia.

Barta János a Kemény-kérdésben a szépírói, művészi vonatkozások
eredményeit a kor társadalmi, politikai szövetéről le nem választva, de
mégis önálló koncepcióként összegezi, s az irodalmi közkincs számára meg
őrizhető 'értékeket nem a közéleti és publicisztikai működés negatívuma!
alapján ítéli meg. Barta az 1960. október 22-i pécsi irodalmi vándorgyű

lésen tartott előadásában méltó helyére állítja Keményt , megerősítve,

hogy a kortársak között, sem emberi egyéniségében, sem művészi eszkö
zeiben nincs rokona. Kis áttekintés keretében felvázolja írói indulását: a
Scott és Hugo nyomán kialakult festői romantika helyett Keményre in
kább a vallomás-jellegű. szubjektív romantika hatott, de felfogott a "B.al-

. zac-féle rnodernebb realizmus sugaraiból" és az akkoriban kibontakozó,
modern természettudományokból is.

Barta észreveszi, hogy az író sajátos útja, eredetisége, negatívumokat
is rejt magában: elkülöníti őt Jókaitól és a nyomában fejlődő magyar
prózától. Műveínek, a bennük felbukkanó folklorlsztikus elemek ellenére
sincs szerves kapcsolata az alsóbb irodalmi kultúrával, az íratlan elbe
szélő formákkal. Ugyanakkor egy keveseknek megadatott vonás is elő

bukkan; a népszerű magyar írótipushoz viszonyítva, Kemény az az író,
akinek a művészettel kapcsolatosan személyes életalakítási problémái van
nak, S számára az alkotás 'részint kifejezője, részint eszköze és megoldója
is ezeknek az életalakítás körül vívott küzdelmeknek, Ez a sajátos jegy
különbözteti meg a Jókai-típusú íróktól és közeliti Széchenyi, Arany és
Madách, színtézist hozó emberi és alkotói géniuszához. Barta János 
bár egyesek a fejlődés rajzát hiányolják előadásában - valójában min
den lényeges kérdést felölel a szépíró Kemény Zsigmondról szólva, Rá
mutat az érdekes írói egyéniség antagonisztikus vonásaira; az erkölcsi
normák és aszépségélmény megszállottja a maga környezetében hiába
szomjúhozza az eszmények teljesülését, végül is a végzet falába ütközve
a :kilátástalan küzdelem és a disszonancia hangjait szólaltatja meg.
" ... Az egyéniség fegyelmező, integráló ereje csekély: lassan alakul ki
megoldás gyanánt a lemondás, az aszkézis, a kiábrándultság magatar
tása - közben pedig növekszik a személyiség széthullása is; már az öt-
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venes évek derekán Gyulai kritíkája (és Péterfyé is - sz. e.) kiégett
szívet emleget Keménynél."

A rnúltszázadi és mai kritíkusok egybehangzó véleménye szerint
Kemény Zsigmond legnagyobb szépírói erénye a lélektani látás és hi
teless ég. Barta ebből a szempontból két írót jelöl meg, aki a pszichológia
mai szintjén is megállja a helyét: a költő Arany Jánost és a prózaíró Ke
mény Zsigmondot. Kemény lélektani érzéke, emberismerete kivételes mű

vészi erővel párosul, művei "mély jellemek és mély erkölcsi problémák
átéléséhez segítenek bennünket és közvetítik, tükrözik az emberi életnek
szépségben és bájban, fönségben és tragikumban való gazdagságát".
Mindez kiegészül az író világában oly jelentőssé váló önbecsüléssel, Ke
mény hősei a romantikus kor értékrendjéhez tapadnak, annak a kor
szaknak tisztaság kultuszát hirdetik. Legfőbb erkölcsi értékük a tisz
taság, - rossztól, szennytől való teljes érintetlenség. Az író saját élmé
nyei, vívódásai fejeződnek ki ebben a szemléletben, Barta véleménye
ezerint a forrongó érzések és indulatok megértéséhez és értékeléséhez
a szépirodalmi művek szolgáltatják a leghelyesebb mértéket.

Barta széleskörű, igényes előadását számos hozzászólás egészíti ki.
A vele egyetértő, gondolatait továbbszövő véleményeket a túlzott rész
letezés veszélye nélkül nem sikerülne tolmácsolnunk, ezért jobbára
csak az ellentétes, más irányba mutató felszólalásokra térünk ki.

Kardos Pál szerint Kemény egyéniségét nem a bűntől való irtózás,
hanem egy végletesen önmarcangoló, aggályoskodó alaptermészet hatá
rozza meg, mely gátat vet a forradalmi átalakulást élő nemzet elé.

Pándi Pál a kutatás szempontjából kizárólag a politikus és a köz
Író Keményt jelöli meg - "mint ilyen hatott a XX. század gondolko
dóira, - Adyra, Móriczra is." A becsületes szándék és felelősségtudat

ellenére Kemény nemzeti kérdésekre adott válaszát helytelennek érzi,
és működését szigorúan csak ebből az aspektusból vizsgálja.

Wéber Antal Keményben a néptől idegen írót látja, akinek nincse
nek népi gyökerei és alapjai. Romantikájában is kevésbé értékes voná
sokat pillant meg, az érzelmi elemek, a lelkesedés és a nagy célok óhaja
hiányoznak ebből, mint ahogy hiányzik az átfogó társadalmi eszme is.
A magyar irodalom fejlődését tekintve megállapítja, hogy Kemény nem
jutott túl a romantikán és innen maradt a realizmusen. Regényeiben
kora és saját meghasonlott lelke tükröződik, de művészete nem lehet
reprezentatív jellegű egy nemzeti irodalomban, legfeljebb bizonyos tör
ténelmi korszakok tragédiáját tudja hitelesen felmutatni az utókor
számára.

Magunk részéről nem látjuk pontosan a rugóit annak a szándéknak.
amellyel Pándi a szépíró Keményt figyelmen kívül hagyva csak .a ked
vezőtlen kép kialakítására törekszik. Az a kitétele, hogy Kemény mint
polibikus hatott a XX. század gondolkodóira.t'Adyra, Móriczra is - kissé
elnagyoltnak tűnik; Móriczra a kor- és lélekábrázoló legalább annyira
hatott, mint a közéleti személy - ezt Móricznak a Rajongók iránti elis
merése s a regény, általa készített stiláris átdolgozása is igazolja.

Wéber Antal jobban körülhatárolja a kifogásokat, de egyik alapvető

tételét sem tudjuk elfogadni. A "néptől idegen" megjelölést inkább meg
bélyegző pecsétnek érezzülk; az eszmei göcsörtöket aligha oldja meg egy
bonyolult viiágú és ellentmondásos író értékelésében. Nem tartjuk helyt
állónak Kemény romantikajáról mondott véleményét sem; Barta hatá
rozottan a külsőséges romantíkán túlmutató alkotói jegyekre hívta fel
a figyelmet, - "az író helyét valahol a romantika és a realizmus között
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kell meghatározni, mert sem az írói ábrázolást sem a stílust nem látjuk
meg világosan, ha csak a romantikát látjuk meg benne. Mihelyt hősei

között közelebbről szétnézünk és regényeinek remekbe készült mallék
szereplőit is vizsgáljuk, mindjárt kiderül, hogy itt nemcsak a korábbi
romantika, naiv lélekábrázolásáról van szó, hanem a realisztikus lélek
ábzázolás első, igen jelentős lépéséről is."

A Ikifogások. a kérdésfeltevés minősége és iránya Pándi és Wéber
részéről szinte eleve meghatározzák Kemény értékének csökkentését.
Bóka László is megállapítja az egyértelműen forradalmár irók és a Ke
mény közötti világnézeti különbséget, ám ez korántsem befolyásolja az
íróról .alkotott kedvező képet: Kemény nagyságának varázsa éppen ab
han rejlik, ahogyan a kettősséget, az életművében jelentkező meghason
lottságot művészi erővel ábrázolja. Bóka szerint Kemény Zsigmondban
legnagyobbjaink is taláhtak kimagasló vonásokat és értékeket; neve kitö
rölhetetlenül beleivódott a magyar köztudatba.

Sőtér István korszerű, konkrét valóságból kiinduló tanulmányát scm
a nyilvánvaló értékek elvitatása jellemzi, a kor előremutató jelensé
geivel kapesclatban felisme:i Kemény polgárosodás iránti igényének, tö
rekvéseinek körvonalait, - az elvont fejtegetések helyett a kevésbé is
mert művekből tapint rá .az író felfogásának ezzel összefüggő gyökereire.
Sőtér is elveti a korábban kihangsúlyozott ...vak végzet" pesszimista
felfogását, irodalmí-esztétikai szempontból pedig az eddig csak komor
és tragikus színezetűnek tartott prózát új oldaláról világítja meg. Ke
mény városi és falusi életképeiben (A Szerelem és hiúság s a Köd.képel~

a kedély láthatárán lapjain) merőben más írói profil 'bontakozik ki . a
kritíkus kitűnő érzékkel veszi észre az említett részek Krudyra emlé
keztető vonásait. A csöndben hulló hópillék, az ablakok jégvirága, a
kandallóban pattogó tűz, a prémes cselédek a hintók bakjain, a sétáló
[urátusok, a számlakönyveket írató kereskedők a belváros üzleteiben,
hiteles környezetrajzzal és p.angul.ati színezéssel jelennek meg előttünk

a reformkori Pest eleven lüktetésében. Pontos és találó a falusi élet meg
örökítése: a konyhába visszaverődő füst, az elárvult gólyafészek a ház
tetőn, ,a sertésólak csöndessége s .a feltűrt ujjú leányok sürgése a ház kö
rül - vagy az erdélyi vendégeskedésrőlés szokásokról készített szamos
pillanatkép. A reális ábrázolás helyenként a külső elemek rajzából csap
át a belső jellemzés területére. A Ködképek egyik részlete festői remek
léssel indul; az út közepéri puszta kútágas áll megzöldült vedrével, az
udvaron bozontos kuv,aszokat, porlban fürdőző tyúkokat látunk, a tört
ablakú kocsmaból zeneszó és kurjongatás hallatszik ki - majd a"ka
mera" hirtelen váltással az úriházat mutatja be, a ."régi jó világot", 
hatlovas hintőt, számos cselédet, dúsan terített asztalt - a végnélküli
dáridókat, a magyar társasélet szertelen túlzásait.

A Férj és nő című regényében Kemény szinte didaktikus érthető

séggel vonultatja fel az egymással szembenálló osztályok képviselőit, az
arisztdikrata Kolostoryakat és a polgári Norbert családot. Kemény élet
rajzírója, Papp Ferenc már 1926-ban ki meri mondani, hogy "Norbert
és leánya megszégyenltik a büszke arisztokrata családok sarjadékait" és
rámutat Kolostory Albert anakronisztikus vonásaira, a furcsa, súlyta
lan szónoklatokban vagy egy-egy szóvírágos vers olvasásában elmerülö
férfi belső tehetetlenségére. Vele szemben áll a nyilvánvaló rokonszenv
vel megrajzolt Norbert Lipót bankár, akit ebben a műben nem vagyonos
volta, hanem becsületessége, gyakorlati gondolkodása, humanizrnusa, ho
máIytól és kiváltságoktól irtózó lényeeme1 ki a szereplők közüL Pol-
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gád önérzete és tisztánlátása eleve rossznak és elhibázottna:k tartja a
leánya és Kolostory közöttí házasságot, de tiszteletben tartja Eliz ér
zéseit, s amikor a házasság valóban zátonyra fut, segítő kézzel, meg
értően fordul a sokat szenvedett asszonyhoz. A polgári erények, a "mun
kás életből fakadó önérzet" és a hitvesi hűség ellentétét is megláthatjuk;
az előkelő világ szenvelgő alakjaira az egyéni szeszély tévedései, az áll
hatatlanság, a testi és lelki tunyaság, a világ és az emberek nem-isme
rése jellemzőek. .

Kemény haladó szándéka, a mű hibái - aránytalansága, gyengébb
részletei - ellenére is érvényesül. A korabeli ujságok közül a Családi
lapok 1853. évi kritikája a regényt felekezeti elfogultsággal botrányos
nak nevezi, Norbert és Kolostory jellemzésében teljesen indokolatlanul
katolikus egyház ellen irányuló támadást állapít meg.

Néhány évvel később azonban, a Rajongók megjelenése alkalmával,
a vallásos irányú lapok figyelemre sem méltatják a regény igazi hitet
tükröző sorait és vonatkozásait, Pedig Bodó Klára 'kimagaslóan szép em
beri lényében töretlenül él a hit, "keble mélyéből a szeretet Istenéhez
szállottak imái, mégpedig oly bensőséggel, oly feltétlen átengedéssel,
oly gyermeteg megnyugvással, minőre csak a kivételes természetűek

tudnak fölemelkedni ..." Az öreg szombatos aggastyán szerint az em
bel' akkor hisz a gondviselésben igazán, ha kötelességéből semmit sem
mulaszt, Lórántffy Zsuzsanna nemes emberségét is ez a felszabadult,
megértő vallásosság jellemzi. A regény legtöbbet szenvedett alakjával, a
szökött jobbágy Szőke Pistaval kapcsolatosan a következőket mondja
Kassai kancellárnak. "Én nem a szombatost, hanem a súlyos betegségben
sínylödöt veszem védelmem alá. A keresztény könyörületnek nincsenek
hitfelekezettől függő korlátai. Alarnizsnája, ápolása még a pogányokra is
kiterjed."

A Hajongók emellett a vallási fanatizmusnak, a vezető körők prak
tikáinak, a nép öntudatlanságának és babonás voltának ábrázolásával szé
leskörű tablót teremt meg. Nagy Miklós érdekesen fejti ki, hogy az
írónak bármennyire igaza van is a felekezeti elfogultság negativ meg
elevenítésével, a tömegek komor, sötét tónusú festése által ugyanakkor
elriaszt az igazságos népi mozgalmaktól, A kritikus különösnek tartja,
hogy Kemény a szabadságharc nagyszerű forradalmi látványa után job
báraelrettentőnek rajzolja a tömegmozgalmakat, nemcsak a csőcselék

kavargását, a szombatosak tömörülését. célkitűzéseit is értetlenül szem
léli, Nem bízva e csoportok mélyén szunnyadó társadalmi elégületlen
ségben. az író szárnos szociálís gyökerű panaszt és igazságtalanságot fi
gyelmen kívül hagy. Mulasztását részben az menti, hogy végül mégis
csak rábukkan .a kivezető útra, "a humánum megőrzésének egyetlen mód
ját az egy,~ni tisztaságban látja, amit a jó emberek kicsiny köre védhet
meg." Kemény megőrzött hitét és emberségét Nagy Miklós és még so
kan kihallják a műből; Móricz Zsigmond a lángbaboruló Európa fajgyű

lőletet, embertelenséget árasztó korszakában, 1941-ben mementóként mu
tat rá a regény időszerűségére és értékeire. "Azért választottam a Ra
jongókat, mert ebben a Kemény regényben bámulatosan benne van ko
runk szelleme. A háboru által feldúlt világ, a szenvedélyességig úszított
nép és a faji, vallási viharok írtózatató tombolása."

A Zord idő körül hosszú évtizedeken át folyik a kritikai harc: egy
időben a legjobb Kemény-műnek tartják, majd sötétnek és vigasztalan
nak látott írói szemlélete miatt a háttérbe szorul. Egyesek behelyette
síteni, aktualizálni próbálnak; a helyzetek és alakok hasonlóságát, 1'0-
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konvonásait olyan aprólékos elemzőkedvvel boncolgatják, hogy a bí
rálatok többségében elsikkad a lényeg és a mondanivaló mozaikokra
bomlik. Ugyanazt a vonatkozást néha merőben más eredménnyel össze
gezik - s előfordul, hogy mindegyik fél helyes nyomon jár. Németh
László a regény korrajzának fogyatékosságait emeli ki: "A Zord idő is,
melynek évszáma 1541, Buda bevétele, színeiben inkább emlékeztet Rá
kóczi György korára, mint a reneszánszra, A tizenhatodik század tar
kább, fűszeresebb, ábrándozóbb ... itt a vallás és történelem kiszárította
már a kedélyeket: az emberi hóbort és a gonoszság is a puritanizmus L
másolja ..."

Nagy Miklós ezzel szemben a török hódítók módszereinek rajzában
kimagaslónak érzi Kemény korbemutatását. Szerinte nincs olyan elve
temült eszköz, amelytől ez a mínden ízében korhadt, reakciós hatalom
vísszariadna, s míndezt az író átfogó, széles ábrázolással, az egész állami
gépezet hű bemutatásával éri el és közvetve a későbbi zsarnoki állam
rendszerek lényegére is rátapint.

A korrajz. a történeti szempontok és a számos lélektani motívum
vizsgálata következtében kevesen veszik észre a regény művészi értékeit.
Másrészt Kemény szépprózájának sokat emlegetett egyenetlensége, ne
hezen olvashatósága is más .írányba tereli a kritíkusokat. Barta János
az egységes, harrnóníkus elbeszélő modor hiánya mellett pozitívumokat
is meglát e kíegyensúlyozatlan írói természetben: "... ma, amikor az
európai regény az elbeszélő magatartásnak új változatait alakítja ki, 
amikor a fejlődés egyik jele éppen az elbeszélő magatartással való kí
sérletezés: megvan Kemény kaotikus sokszínűségének is a maga új ér
dekessége."

A palackokba fojtott madarak hasonlata a légüres térbe került ma
gyar urak láttán; György barát jellemének telitalálatszerű megrajzolása
("Ha egy földingás tönkrejuttatta volna a várost, melyben neki :háza
volt: ő lenne az első, ki a közbódulás alatt sem vesztve el lélekjelenlé
tét, a düledékekből kiválasztaná a használható anyagpkat örvendene
minden ködarabnak. mellyel a rögtön megkezdett munkásságot foly tat
hatna s az alap letételekor már gyönyörködnék a vörösszalágú koszorú
han, melyet a fedél bevégzésével ki fog tűzni.") - vagy a budai polgár
mester, Turgovics, és a törökök találkozása Budavár elfoglalása előtt,

a legpazarabb művészí remekléseket idézik fel az olvasóban. Az utóbbi
részlet az extatikus emberi állapotnak, az érzékszervek vibráló, furcsa
működésének, a nem-hitt belső valóságnak és a hajszálpontosan meg
örökített történelmi szituácíónak olyan teljességet rnutató ábrázolása,
amelyre kevés példát találunk a magyar irodalomban.

Több mint száz év különböző irányú, felfogású és hőfokú kritikaí
halmazat nehéz megfelelőerr összegezni, kétségtelen azonban, hogy a me
rev elutasítással éppúgy nem érünk célt, mínt a megalapozatlan túlér
tékeléssel. Az életrajzíró Papp Ferenc hasznos munkálkodását minden
bizonnyal beárnyékolja az az elfogultság, amellyel Kemény Zsigmondet
Balzac és Thaekeray fölé, Shakespeare közvetlen szomszédságába helyezi
az irodalom értékrendszerében. Kemény részére nem indokolatlan vi
lágírodalrní osúesokat, hanem azt a reális helyet kell kijelölni, amelyet
értékei, hibái és sajátos alkotói tehetsége révén megérdemel. Irodalom
történész és krdtikus számára semmiképpen sem hálátlan és lebecsülendő

felada] a helyes értékelés jelzőkaróit újabb feltárt területen letűzni,

mintegy elégtételt szolgáltatva egy "töredéketben is legnagyobbal mér
hető" írónakés az igazságnak.
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EGY GYERMEK HALÁLA írta .l a c q u e e Madaule

Nem láttam meghalni őt. De a szemét én zártam le. Ez a feladat rám
hárult. Utolsó éveiben már majdnem vak volt, ezért jóformán soha nem
tette le a szemüveget. Csak olyankor, mikorÖlSszeráncolva szemét, tűbe

fűzött. De azon a napon a szemei nem voltak ősszeráncolva. Tágranyíltak
és telve voltak rémülettel. Mintha látta volna, mint terem előtte az a
Megnevezhetetlen Valami, amítől mindig rettegett. Utolsó elröppenő sóhaja
után szája nyitva maradt. Habár én azt hiszem, ami kiszakadt belőle, az
inkább a rettenet végső kiáltása volt.

Mikor azt mondom, hogy mindig ettől rettegett, kissé elhamarkodva
és sommásan fejezem ild magam. A halál az ő számára ugyanolyan szó
volt, mint a többi.

Mint mindenki más, hosszú élete alatt, ő is látott maga körül meg
halni embereket. Talán ő még többet mint mások, mert mindig készsége
sen segédkezett a haldoklók körül; segített felöltöztetni a halottakat és
virrasztott mel1ettük, néha egyedül is. Mikor még fiatal volt és egészséges
- és igen sokáig az volt - gyakran mondogatta, hogy nem fél a halál
tól, a halottaktól pedig még kevésbbé. De aikkor nem a saját halálaval né
zett szembe. Azt hajtogacta, hogy százhúsz évig fog élni, ami nála a szá
zadok teljességével látszott felérni. A halál csak a mások számára volt va
lóság, nem az ő számára. Az egyedüli dolog, amitől igazán félt, az élve
eltemettetés volt. Gyakran emlegette ezt; olyannyira lehetetlennek tar
totta a saját halálát, hogy azt hitte, először bizonyára csak tetszhalott lesz.

Ment a halál mégiscsak komoly dolog. És vele, akármilyen furcsa is,
soha nem történt semmi komoly dolog egész életében. Öt is érték bajok,
igaz. Alig volt negyvenöt éves, mikor a férje meghalt. Nehéz körűlmények

közé került. Akkor a szüleíhez költözött, szülei halála után pedig a fia
tartotta el a szülői házban. Rettenetesen féltékeny volt tehetősebb 00
rátnőire, még a tulajdon nővérére is; pedig megvolt mindig a legszük
ségesebbje, így hát csak a halál, a saját halála volt az egyedüli igazán
komoly dolog, ami vele történhetett. Egyetlen fia bekövetkezhető halála
is az lehetett volna ugyan és ő úgy is tett, míntha rettegne ettől; de
alapjában véve nem hitt benne. Talán akkor félt tőle egy kicsit, amikor
a fia a háborúban volt, de én nem voltam tanúja aggódásának. Nekem
csak beszéltek erről.

Titokban arra gondolt: csak nem érhet ilyesfajta dolog engem, éppen
engemet! Már amúgyis eléggé szerenesétlen vagyok, férj nélkül, pénz
nélkül, ha ráadásul még a fiamat, egyedüli támaszomat is elveszítem, ez
már sok lenne, nem lenne igazságos. Lelke mélyén őrizte a reményt, a
biztonságot, hogy ez nem történhet meg vele. Mert vele semmi igazán
komoly dolog nem történhet a saját halálán kívül. Ismétlem: gyermek
maradt habár igen öreg volt, mikor meghalt. Igazi jelentőséget csak az
olyan dolgoknak tulajdonított, amelyeknek alig volt jelentőségük, pél
dául a vizsgáknak. Élete nagy napja az volt, mikor fia letette az állam
vizsgát. Hogy ragyogtak a szemei a lornyon mögött! Azesküvője is ilyen
nagy nap lehetett a számára ...

Szabad idejében csip-csup dolgokkal foglalkozott. Sdk elfoglaltsága
volt és sok elfogultsága, fi ezek kitöltötték a napjait, a hónapjait, az éveit.
Mikor sok-sok keresgélés után megtalált egy-egy elkallódott tárgyat,
titokban, de néha nyíltan, mindenki előtt is - megbüntette a tárgyat. A
legkisebb, előrenemlátott késés ikizökkentette nyugalmából. Látszólag
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nyugodt életében tehát sok izgalom adódott. Mondta is, hogy ő soha sem
unatkozik, és nem is érti, hogy unatkozhat valaki. Annyi tennivaló van
egy nap alatt! Ő saha, egy percig sem volt tétlen, minden pillanatot ki
használd. Mondják, sok időt fecsérelt el azzal, hogy barátnőivel trécselt.
De rnialatt az ember mesél, vagy másokat hallgat, csinál valamit. És ha
senki sincs kéznél, ott van Isten. Betölti, elfoglalja az embert. Az ember
misére megy, olvasót morzsol, bűnbocsánatot nyer. Nincs ennek vége
hossza.

A vallási gyakorlat sem volt sokkal komolyabb dolog számára, mint
bármi más. Talán itt találhatott volna némi biztosítékot a halál ellen,
de alapjában véve, ő nemigen hitt. Emlékszem egy napra, mikor az
ebédlő félhomályában olvasóját morzsolgatta. Nagyon rnoleg volt, az
ablaktáblák be voltak téve. Egy kicsit elbóbiskolt, aztán folytatta. De
attól való félelmében, hogy figyelmetlenségből t.alán kihagyott egy sze
met, az egészet újrakezdte. Mert az ember nem lehet eléggé elővigyá

zatos a vallási gyakorlatban. Hirtelen félbeszakította magát és rámné
zett, szemüveg nélkül, nagy szemekkel. Szinte olyanok váltak a szemei,
mint halála napján. De akkor, ott, a homályban inkább csak elképzel
tem, semmint igazán láttam ezeket a szemeket.

- Ha mindez igaz lenne - rnondta - az túlontúl szép lenne. Te
mit gondolsz erről? Végül is... hinni kell ...

Nem tudom már, mit válaszoltam. de különben sem volt semmi je
lentősége válaszomnak. Osak azért kérdezte ezt tőlem, mert épp kéznél
voltam; de a kérdést tulajdonképpen sajátmagához intézte és felelet nem
volt rá. Tudta, hogy ez valami rettenetes komoly dolog és bármennyit
gondol is rá az ember, semmi sem használ. Akkor már okosabb, ha az
ember azon mérgelődik, hogy kifutott a tej, vagy hogy a szakácsnő el
számolásából hiányzik egy pár fillér. Ez megnyugtatöbb. Persze, voltak
napok, amikor ő is úgy beszélt, mint mindenki más, azt mondta, hogya
halottak boldogok, mert túlvannak a földi szenvedéseken, Az élők, az
ittmaradottak a sajnálatraméltók, nem igaz? Legfeljebb az aggasztotta.
hogy az emberek általában fiatalon halnak meg. "Csak hetvenöt éves
volt ... még fiatal volt". Csak nyolcvan év betöltése után illik meghalni.
Az a baj, hogy az ember maga adja fel a fiatalságát. Sokáig nem ér
tettem, miért titkolja a korát, miért tesz úgy, mintha élfelejtette volna
születésí évét. Nem kacérság volt ez nála, - egyszerűen nem akarta tu
domásul venni, hogy aző :számára is közeleg az óra.

A legutolsó éveiben különböző bajokról panaszkodott. Azt mondta,
szédül, hogy nem érzi olyan jól magát, mint az anyja az {5 korában. Az
anyja kilencvenkétéves korában halt meg, ő ezt nem fogja megérni. Mi
kor szepternber végén elutaztunk, sírvafakadt. mert arra gondolt, va
jon egy esztendő_múlva itt lehet-e még. De, azt hiszem, mihelyt az ajtó
becsukódott mögötte, már másra gondolt. Például kinyitotta a rádiót és
hallgatta a végnélküli fecsegést. Már csaknem minden barátnöje. meg
halt viszonylag fiatalon. Elveszítette Paulet, Valentinet, Cecilet, azután
a nővérét, aki alig valamivel volt idősebb nála. Maradt a rádió. A rádió
nem hal meg, s ez megnyugtató. Es az ember még levelezhet is a rádió
val. Verseket küldhct neki "Egy öreg nagymama" aláírással, és megtör
ténik, hogy megdicsérik, sőt el is szavalják ezeket a verseket. Mert en
nek oa gyermeknek volt némi költői tehetsége.

A költészet az élet azon díszei közé tartozik, amelyek sokkal többet
érnek, mint maga az élet, Az ember a verssel megállítja az időt, bebör
tönzi a prozódia fűzőjébe. Persze nem szabadverseket írt, hanem nagyon
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is szabályos verseket, amilyenekre még az apja tanította. Szigorúan rá
gaszkodott a szabályokhoz. a legkisebb eltérést sem engedte meg magá
nak. Éppúgy nem, mint ahogy el nem mulasztott volna egy ávét a ká
polnában, vagy egy tizedet az olvasóján. A költészet volt a támasza élete
végén, amikor egy dominikánus kolostorban élt, mert már nagyon öreg
volt és nagyon beteges ahhoz, hogy egyedül lakjon otthon, a komfort
nélküli nagy házban.

Emlékszem elutazásunkra. Tél volt, hérkocsin mentünk. Nem látszott
rajta, hogy bánkódna, pedig valószínűleg tudta, hogy a jelek ezerint nem
tér vissza többé. A földet platánlevelek borították. Lelvélszőnyegenmen
tünk, a karjánál fogva tartottam, hogy el ne essen. Talán elhítette ma
gával, hogy Párisba utazik. Nem tudom, mi mindennel bátorithatta ma
gát ezen a napon. A tizennyolckilométeres út alatt én is sok rnindent
mondtam neki. De a válaszaira már nem emlékszem, Azt hiszem, nem
igen beszélt. Mit láthatott akkor azon a megszekott úton, az aláhulló
estében?

Mikor megérkeztünk a kolostorba, ami igazából kórház volt, két
fiatal, mosolygó apáca szaladt elé, átölelte és karjukban vitték fel a má
sodik emeleti szebájába. Ö egy kicsit meglepődött ezen a túláradó fogad
tatáson, Miikor magunkra maradtunk, körbejárta új, kicsiny birodalmát.
Megállapította, hogy a fehér fából való szekrény nem látszik elég szi
lárdnak és mélabúsan nézegette bőröndjét és útitáskáját. Azt hiszem, csak
akkor adott számot magának arról, hogy mi az, ami most vele történik.
De tökéletesen megőrizte bátorságát, sőt, méltóságát is. Nincs mit tenni.
Ez az élet. Egyszer he kell fejezni, ilyen vagy amolyan módon, nem igaz?
Az ember tehát belekapaszkodik az apró, jelentéktelen részletekbe, hogy
ne lássék rajta, észrevette a lényegest, a fődolgot ... - Jó lesz itt ne
kem. " Úgy látszik, az apáca!< nagyon kedvesek... Menj, hazautaz
hatsz ... -

Nem tartóztatott. Nem volt több mondanivalónk egymásnak. Kü
Iönben, látszólag soha sem volt sok mondanivalónk egyrnásnak.

Furcsa, hogy egész életében olyan keveset beszélgettünk. Mind a
ketten irodalmárok lévén, ismertük a szavak sulyát, és tudtuk, illetlen
lenne a mindennapi életben olyan szavakat használni, amilyenek a köny
vekben megindítanak. Tudta, hogy számíthat rám és mondogatta is néha,
de soha sem az én jelenlétemben: - Jó fiam van. - Nem tudom, mond
tam-e én valaha életében, amit most Ieírok: - Jó anya volt.

Mindig tanított.engem, nem is tudom, hogyan. Azokat a könyveket,
amelyeket ő elolvasott, nekem már nem is kellett elolvasnom. és ha mé
gis megtettem, jólismert dolgokra bukkantam bennük. Például még fia
tal lány korában olvashatta a Nyomorultak-at; én tehát Jean Valjeannal
bizalmas viszonyba kerültem már jóval mielőtt kinyitottam volna a
könyvet Sokat mcsélgetett nekem és én halgattam őt. Talán akkor tör
tént ez, amikor kint sétáltunk a mezőn ... Vagy amikor szünidőben be
hozta a reggelimet és odaült az ágyam szélére. Arra tanított, hogy sze
ressem a szegényeket és általában azokat, akiknek nincs sikerük az élet
ben; például a kereskedőket. akiknek kevés a vevőjük, és akíknek, félő,

nem nagyon jó az árujuk. Hányszor kísértem el őt sötét és poros bol
tokba, ahol a boltos öreg és fakó volt, sovány és ráncos! Végtelen ideig
keresgélt, amíg megtalálta a lim-lomok közt azt, amit épp kértünk tőle.

S ha mégsem találta meg, akkor mást vásároltunk tőle. Mert az efféle
bol tokból nem lehet elmenni vásárlás nélkül.
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Ez a gyermek általában nagyon vidám volt, meghökkentő gyorsá
sággal csapott át haragból nevetéebe. Mindenen a világon gúnyolódott
egy kicsit, még sajátmagán is. Voltak, akik haragudtak rá ezért. Neki
minden jó alkalom volt a nevetésre, a halál rnindenekfelett. Egy holt
test körül mindig adódnak furcsa dolgok, amik elfelejtették vele a töb
bit. A 'halál néha komikus. Ez igazán a legkevesebb, amit el lehet várni
tőle.

Sokat nevettünk együtt, semmin és mindenen, ez a gyermek és én.
Gyakran mondogattam neki, hogy szellemileg nincs több tízenkét éves
nél. Hitetlenül mosolygott, de tulajdonképpen nem haragudott. Hosszú
életében semmi sem volt teljes valóság a számára. Talán még ez a kór
házi szoba, sem Iétezett igazán. Akisasztalon iregatta a verseit, várva a
jó időt, amely újra hazavezérli. Az ő számára rninden úgy vonult el, mint
a képesalbumokban. Az ember kívülről nézi a dolgokat, az idegesítő vagy
a groteszk oldalukról. De az egész nem érinti igazán.

Csak nagy emberek veszik komolyan a dolgokat, - hogy ne kell
jen észrevenniök a saját nevetségességüket. Az apja meg a férje ilyenek
voltak: komoly férfiak. A férje családja is ilyen volt. Közöttük mlndig
valahogy megfélemlítettnek érezte magát. Olyan nagyon rendes és sza
bályos ház volt ez! Ö néha-néha megkockáztatott egy-egy tréfát; soha
nem fogadták ugyan rosszul a tréíáit, de azok soha nem is voltak össz
hangban a környezettel. Én sokat szenvedtem ettől, mindig féltem, hogy
akaratlanul rnegalázzák, vagyegyszerűen megéreztetik vele a lét ko
molyságát. Olyan jól élt ennek sejtelme nélkül! Férje halála óta ösztö
nösen mindig védelmeztem; rajtam kívül senkije sem volt.

Alig-alig beszéltünk egymással. És egyre kevesebbet. Ott kellett
hagynom a kórházi szobában, beszéd nélkül, szó nélkül. Mínden héten
meghatározott napon írtunk egymásnak, én röviden, ő hosszú leveleket.
telve semmiségekkel. Szeretett írni és ha az én levelem a várt napon
megérkezett, azt sem bánta, ha rövid. De egyetlen nap késést sem vi
selt el. Milyen megnyugtatok az egymásra következő hetek, minden
szombaton egy levéllel! Nincs semmi, ami ezt valaha megszakíthatná.

Ez így ment egész télen M, és miután a kötelék nem szakadt meg,
a kórház felért az otthonnal. Verseket írogatott, többet mint valaha, s
a versek elbájolták az apácákat. írt verset Karáosonyra, írt Üjévre, írt
aHáromkirályokra; akrosztichcnokat" is írt az apácák nevére, - igen jól
tudott akrosztichonokat írni.

A rádió eléggé hiányzott neki, s valamivel el kellett foglalnia magát.
Néha látogatóba ment a szomszédokhoz ; őhozzá is jöttek vendégek, mert
sok barátja volt a városban, sőt még rokona is. A nővérek azt mondták,
soha sem volt vidámabb és könnyebben kezelhete lakójuk.

Februárban influenzás lett. Antibiotikumokkal tömték. legyöngült.
A főnökasszony március vége felé azt írta nekem, hogy nem szedi össze
magát oly gyorsan, ahogy remélték.

Este érkeztem a városba és szobát béreltem a pályaudvar melletti
szállodában. A pályaudvar melletti szállodák mindig piszkosak egy ki
csit, hacsak nem paloták. Ez itt nem volt az. Homályos ablaküvegek.
poros folyosó, rokkant lépcsőház ...

Másnap reggel tizenegy órakor meglátogattam. Agyban volt, ami
meglepett, mert kisgyermekkorom óta sohasem láttam őt ágyban. Azt
mondta, nincs rosszul, csak fáradt. Az orvos épp akkor volt elmenőben.

• Akroszcíchon olyan vern, amejyben a versszakok vagy sorok kezdő betűI egy
nevet vagy mondast adnak CA Szerk.)
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Nem volt elégedetlen a beteggel, azt mondta, nemsokára jobban lesz. Ö
megmutatta a lábát, ezt se tette eddig még sohasem. Kissé püffedt volt
a lába. Megkérdezte tőlem, míért nem Marie néninél szálltam meg. Marie
Jeanne a nővére volt, néhány éve meghalt ugyan, de a .háza megmaradt,
természetes hát, hogy a család minden tagjának ebben a házban kell
megszállnia. Többször visszatért erre. Úgy emlékszem, másról nem is
beszéltünk ezen a délelőttöri. Megigértem, hogy délután háromkor újra
eljövök és elmentem az üvegese vizelettel. amit egy laboratóríumba vit
tem vizsgálat végett.

Az unokanővéremnél ebédeltem. Az ebéd végefelé jártunk, mikor
csengettek. A szemszed fakereskedő jött, épp most kapott egy telefon
üzenetet a ikórházból, hogy a beteg nagyon rosszul van, azonnal menjek
hozzá. Egyasepp i1lúzióm sem volt. Tudtam, hogy meghalt. A hosszú
úton semmi határozott dologra nem gondoltam. Talán nekem is éppoly
nehezemre esett felfogni ezeiket a dolgokat, mint őneki.

Bevezettek a szobájába, ahol reggel óta semmi sem változott. Csak
annyi, hogy ő meghalt. Out feküdt tágranyilt szemekkel és azzal a ré
mült szájával. Amit az imént látott, az többé nem képeskönyv volt, de
kegyetlen valóság, ami torkonragadja az- embert. Hiába várjuk, hiába
készülünk rá, mirtdig készületlenül ér. Az ember egy kép lesz a képes
könyvben, amit mások nézegetnek majd, mielőtt rájuk kerül a sor, rní
előtt ök maguk is belépnek a képeskönyvbe.

Ezért rajzoltam meg a könyvemben az ő képét magamnak.
Az anyám volt. Palotai Erzsi fordítása..

PETRA·SZABÓ GIZELLA VERSEI

HA NEM VOLNA ISTEN

Sárga nyár, nagy sárga 6$%,
mégiscsak jól megy nekem!
Ha. nem volna Isten,
nem volna ősz sem,
s a levelek régtől a földön hevernének.
Ki látná akkor a pörgésüket?
Ki látná, amint visszacsavarodnak?
Ha nem volna Isten, _
nem nézhetné akárki a fákat,
nem ihatna akárki -4 kutakból,
ha nem volna,' nyár nélkül, ősz nélkül,
hold nélkül hevernénk a szúrós ,ötétbfln
mikor meghjtlunk.

AKI NEM KÖSZÖN

Van akit világra szülnek.
Van akit megfogalmaznak.
Van aki nem köszön, mikor köszönnek,
megmarad gondolatnak.
Van aki akar, van aki vádol,
olykor tanácsot is kér a világtól.
Van akit befogadnak.
Van aki határoz, van ,aki enged.
Van aki nekivág egyszer az útnak
Van aki megmarad úttalanul bolyongó gondolatnak.
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MINDENT ÚJRA KELL KEZDENI
Írta Dallos Sánoor

A férfi ott ült a szobában, feje a szék támláján, szinte úgy lógott
elvetődve és csüggedten a széken, s nézte az eget. Kint tél volt, valami
nyolcfokos hideg, a nap már lebukott a hegy mögé, s az ég alján olyan
hosszú, keskeny, pirosari vonuló felhők úsztak el, mintha távoli kara
vánok lennének. Vándor vágyak és vándor gondolatok, szabad csordák,
amelyek mennek új hazát keresni.

Nézte őket és olyan szomorú volt, hogy azt hitte, mindjárt sírva fa
kad. Olyan árvának érezte magát, olyan tehetetlennek, olyan sütának
itt, ebben a megszekott lakásában. Olyan összekavartnak és olyan ide
gennek önmaga előtt is, hogy szinte félt magától, és nem tudta, mi lesz,
hogyan lesz az élet ezután, mit csinál, ezekben a napokban egészen ösz
szeomlik-e vagy megmenekül és bírja tovább?

Nem is értette saját magát se, délelőtt még nem volt ebből a szörnyű

érzésből semmi se. Délelőtt még rendezkedett itt, mindent puhára sírno
gatott, az asszony felvetett ágyát ezerszer megigazgatta. meg a kicsi
gyerekágyat is a takarókkal. Isten tudja hányszor megnézett mindent,
hogy jól van-e, virágokat hozatott és várta az időt, mikor a felesége
és a kislánya, aki tíz nappal előbb született, hazajöjjenek. A délután két
órát, mikor értük megy a klinikára. hazahozza őket és itt lesznek körü
lötte. Lázasan és izgatottan és magában jó szavakat, a fogadtatás szavait
mondogatva várt. mint ahogy hallotta másoktól, más apáktól, hallotta
a tízezeréves sablónt, hogy az apák milyen zavartalan, tiszta érzéssel
várják haza a feleségüket, aki szült és a gyermeküket, aki a vérük, és
hogy ez a legtisztább, a legmelegebb, a legboldogabb öröm.

Hát ment és hozta őket, és a soff'őrt nyaggatta és biztatta az úton.
hogy csak gyorsan, gyorsan, mcnnél gyorsabban otthon legyenek, hogy
megteljen a két ágy élettel, és ő élvezhesse az apaságot, a szédítő örömöt.
a tisztát, de ekkor már valami furcsa érzés volt benne, valami csorba
ság, mintha erőltetett lenne ez a nagy lelki sürgölődés, mintha hamis
lenne, valahol hibás, de csinálta, ahogy hallotta másoktól, ahogy elter
vezte, ahogy kigondolta, ahogy illett. Behozta őket és lefektette őket,

elmondta a fogadtatás szavait, kiszolgálta a hazatérteket. beszélt, mo
solygott, kérdezősködött, felemelte a gyermekét, gügyögött neki, móká
zott, fintorokat vágott, de egyszer csak rémülten jött rá, hogy mindez
nem igaz, nem őszinte, nincs benne semmi repesés, semmi tomboló öröm,
inkább valami leülönös idegenség, valami végtelen szomorúság vesz erőt

mindjobban rajta, amely egyre jobban szorítja és betakarja, és ő ezt az
egész örömet csak úgy csinálja. kötelességből, és szinészkedík itt.

Mikor erre rájött, megdöbbent és ijedfen kezdte vízsgální magát,
hogy mi van ővele, mi okozza benne ezt a rettenetes és kiábrándító szo
morúságot? Miért nem tud ő úgy örülni, mint más, mint ahogy mások
mondják? Más apák. A barátai és az ismerősei.

Leíogta magát, a színjátszást elvetette és kezdett vizsgálódni, hogy
mi van, kezdte megnézni a feleségét és a gyerekét, nyugodt és tárgyi
lagos és kutató szemekkel, és magát figyelni, s csaknem hanyatt esett a
rémülettől, miikor az érzés nevet kapott benne, mikor, mint valami iltés
hidegét, megértette, hogy ez az asszony és ez a gyermek neki teljesen ide
genek. Olyan megfoghatatlanul idegenek, mintha sohase látta volna se
az egyiket, se a másikat, pedig hiszen két éve élt már az asszonnyal,
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szerelemből vette el, és imádta, és a vére legszebb buzgása volt, é:s a
gyereket is tíz napja tudja már, hogy van, és naponta háromszor látta
őket bent, a klinikán, beszélt velük, mókázott nekik és semmi idegen
séget nem érzett. Csak most, hogy ide hazajöttek, elfoglalták a lakásban
a helyüket, elfoglalták a helyüket az ő életében, most jött rá a rémes
világosság,' ez a hideg és borzasztó meglátás, hogy ezek idegenek. Ez az
asszony nem az már, akit ő elbocsájtott, akit ő elvett, akit ő megszere
tett, és ehhez a pólyában alvó. kis szíveflen és oktalan és tehetetlen va
lakihez nincsen semmi érzésbeli köze se.

A hideg verejték kiverte és azt hitte, hogy az egész élete összeom
lott. Hát hogy lehet ez? Hát hogy lehet,hogy kétévi izzó szerelern után
éppen akkor, mikor leghevesebbnek és legujjongóbbnak kellene lennie
a vonzalmának. mikor ez a tőle fogant .;'lsszony megszülte a vére és ::
szerelern gyümölcsét, annyi tenger ijedelem, szenvedés, borzasztó testi
megrázkódtatás, az asszonyélet legnagyobb és legrettentöbb megfeszített
sége után, ő itt áll hülyén és sután és hidegen és szomorúan, mint egy
letört állat, és nem tud közösséget érezni velük, nem tud felujjongani,
nem tudja elfogadni őket?

Ez az iszonytató, hogy nem tudja elf'ogadní őket, s olyan az együtt
létük, mintha az a másik asszony, aki az övé volt, még két hete is az
övé. és akit szülni elengedett, eltűnt volna, az az édes, szerelrnes, az a
szép és az .a lágy. lelkének kétévi virágzása, meghalt volna. de meg
hagyta volna neki, hogy ezekről gondoskodjék. Hogy ezekről őhelyette
gondoskodjék. Mintha ennek az utolsó levelét itt örizné a zsebében. s ez
a levél, ez az emlék uralkodnék felette, nem ennek a két emberi élettel
telt ágynak a valósága.

- De hát ez iszonyú! - gondolta, - Ez iszonyú! Mindenki más
örülni tud ilyenkor, csak én vagyok keserves és ide-gen? Csak én? Vagy
akik csorduló, tiszta örömről beszélnek. azok hazudnak?

Nem értette. Nem tudta eldönteni. Csak annyit tudott, hogy ő nem
találja magát, ő elveszett, s ez az egész mindenség, ami itt körülveszi,
olyan idegenség, mintha egy óceánjáró hajóba költözködött volna be, s
az valami ismeretlen útra indulna el vele. Jégvilágba, vagy az Isten
tudja hová.

Ez volt az érzése. Az agya és az értelme tudta, hogy ezek itt övéi,
hogy ez az asszony az ő felesége, s ez a pólyás gyermek ott az ő ivadéka,
az agyával tudta, hogy semmise történt, csak egy gyerek született, de
az érzése, amely be volt irányítva a kétévi magános szerelemre..amely
nem a gyermekért szeretett, hanem6nmagáért, nem gyermeket akart,
csak a~"!.zonyi társat. abban boldogságet és örömet, 'az megtorpant. az til
takozott, az az eredeti világot követelte vissza, amelyet alkotott és ki
k~zdött magának, de az nem volt, itt egy új világ támadt, egy kompli
kalt. egy ismeretlen, egy népesebb, egy más. Az történt, hogy míg ő élt
magának és magáért és azért az asszonyért. akiért semmi erőfeszítést

SP sajnált és akiért felment volna a csillagokig. ez az asszony itt meg
változott, más lett, nem a lány többé, akit ő ismert, szerétett és akihez
csak ő férkőzhetett, hanem egy anya, nem a virág, a szépség, hanem a
természeti törvényeknek egy funkcíónáríusa, nem a borzongató, min
dennapos örök szüzesség, többé nem a boldog titok, hanem mint min
denki, mint minden asszony, olyan.

Megértette, megértette az érzésével, hogy ő egy lányba szerelmes
férfiként áll itt, lélekben egy szerelmcs legény, túl társadalmon, korlá
tokon, paragrafusokon és minden fenén, ez meg itt már, ez az asszony,
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nem szerelmes lány többé, hanem egy eddig idegen Iogalommá, eddig
ismeretlen lénnyé hangolódott át, akinek mától fogva más a gondolatvi
lága, mások az érzéseí, más kategóriába tartozik. Anya. Aki az ő mohó
és szép és önző és virágzó szerelmét kijátszotta, elmenekült előle,

olyanná lett, mint az anyja, aki őt szülte,
Csak bámult az asszonyra, meredt rá:
- Miosoda szörnyű lelki fordulat ez, ami itt most végbemegy ben

nem? Idegesség ez, vagy midennapos valóság?
- Te, - mondta az asszonynak, - kedves, nézz csak rám!
Az asszony nézte, és ő is őt, és ijedten érezte, hogy most nem tudná

úgy szájon csókolni ezt az asszonyt, hogy ebből a régi költészet ébred
jen benne, a régi vágy, a régi, boldog öröm. Nem. Nem hívta semmi
belső hang hozzá, semmi unszolás, semmi kívánság.

Valami mord és harapós düh támadt benne, gyűlölködő és esömö
rös és vak, mintha a tíz nap alatt valami idegen férfi ért volna az asz
szonyhoz és azt érezte, hogy ellenséges érzés van benne ez ellen a ma
roknyi újszölött ellen. Azt érezte, hogy csaknem gyűlöli a saját gyer
mekét, Legjobhan szerétett volna most elmenni innen. Osszecsomagolni
kis batyut, megfogni a botját, kilépni az ajtón, itthagyni ezeket, és el
menni tőlük valahová.

Csak nézte az asszonyt, ezt az elváltozottat, ezt a mást IS úgy szen
vedett a magánosságában, amibe b elezuhant, és a társtalanságában, hogy
erről, ami benne dúl, nem beszélhet senkinek, 'hogy csaknem sírva fa
kadt. Sajnálta az eltünt szeretőt, minden boldogságát, ami volt, a meg
foghatatlanul elillant szépsége1ret. a bevégzett életét, mindent. Mi jön ez
után? Mi jön ezután, hogy a dolgok szála így elszakadt? & ezt az aBZ
szonyt is sajnálta, akit szerétett volna szeretni, Ezt a gyönge asszonyt,
aki még elosigázottan és sápadtan feküdt, mert nehéz szülése volt. :es
riogott és kínlódott magában:

- Hogy lehet ·ez? Hogy lehet? Míesoda szörnyű és torz és gyilkos
csoda ez?

Azt nem tudta, mert még nem tudhatta. hogy minden leányban első

öntudatától kész forma az anyaság.vde a férfi apává osak úgy alakul
át,erőszako:"!m, lassan fS a ténv hatása alatt. A f~rfi szabad, Hogy ami
a riőben ösztön, az a férfiben idegenség és szűkőlés és rémület, mert a
hímek otthagviák az ivadékaikat és az anyák szenvednek és küszköd
nekés robotolnak velük, míg a hímek valahol esellengve és szabadon,
és boldog és teremtett feledékenységgel csavarognak. Mert az ős tör
vény ez.

De ezt nem tudta még, csak a szerelmet tudta, a boldogságot, a
leányt, az anyát nem és az apaság akkora se volt benne, mint egy csíra.
mert nem is lehetett, mert a teremtés nem így akarta, csak az emberi
rend akarta így, hát kegyetlenül szenvedett ennek az ősi, bitang ősz

tönneka nyomása alatt, és birkózott a lelkével, hogy el ne menjen, Iki
ne hűljön €~észen és könyörgött gondolatban, mert szeretni akart, ma
radni, rendes ember lenni, apa, mint a többi, aki könnyen törik be, aki
nek a robotossá és az áldozatossá való átváltozás pillanatok kérdése, s
Hkj. talán mindebből nem is érez semmit, mert már úgy át- meg át
járta már a rend, könyörgött magában:
. .- Istenem, add vissza a szeretetemet! Add, hogy meg tudjam ta

lalm ezeket! Add, hogy az enyéimnek tudjam érezni őket! Hogy kitart
sak velük! Tudjak tenni értük! Birkózni velük! Szeretni!
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Milyeneket kell kérni, Uramisten! Milyen természetesnek és meg
lévőnek látszó dolgokat!

És most hirtelen eszébe villant valami harminc év távlatából. az ap
jának, az ő remek és nagyszeru és gyönyörű apjának egy tekintete, amint
ott ültek egyszer a tornác alatt és néztek el, el a hegyek felé, akkor ő
véletlenül az apjára pillantott és látta, hogy annak olyan rettentő szo
morú a tekintete, olyan siratnivalóari szomorú, mintha nem lenne sen
kije, rnintha magányosan és vadidegenül állna a világban és érthetetle
nül és elveszetten. Akkor ő megremegettettőlaz áradó szomorúságtól, és
sírva fakadt tőle keservesen s most tudja, hogy az a szomorúság ez volt,
ez, amit ő most érez. Ez az iszonyú elhagyatottság, ez az önmaga nem
találása. Ez. És ez volt a mesében is, amiket az apja mesélt, emlékeze
tében felhőmagasságokba torkelő apja, ez a rettentő férflszomorúság.
Mert ez az. Az ilyesmi nem jut ki, csak férfinak, a többi küzdelme mellé.
Igen, ezekben a mcsékben magányos vándorok mindlg kerestek vala-
mit, kutattak, hajszoltak. .

- Nem láttátok, emberek, az aranyszőrű bárányt?
- Nincs nálatok a bongó ezüst ezerszám?
Ezek voltak a Kérdések és a felelet mindig:
- Nem, Nem. Nem.
Mindig ugyanaz.
Látta az apját maga előtt és tudta: ő is így lehetett. Ugyanígy. Szép,

szabad férfi, amíg megtört. De soká tört be és de megcsontosodott az
arca szegénynek belé! Kezdte mondani magában, úgy a lelkével, a társ
talan lelkével és hívón:

- Édesapám! Édesapám!
Mer:t most társ senki más nem lehetett, csak ő, ez az egyetlenegy

halott férfi, aki míatta ment végig mindezeken, míatta szenvedte át eze
ket, miatta viselte el. Ez volt az egyetlen barát és segítség és minta. Egy
magas, vállas, kemény arcú és rettentő akaratú ember.

- Édesapám!
Ezt így csinálta. Az asszony meg nézte, figyelte az arcát és rémület

volt a szemében, hideg és riadt ijedelem: mi van ezzel az emberrel? Mi
bántja ezt? Miért ilyen furcsa ez? Sírva fakadt, hideg könnyek hullot
tak a szeméből, mert még csak Ji rideg arcot látta, a jeg.es idegenséget
ezen a férf!n és hirtelen úgy érezte magát, mint egy megesett cseléd
lány,akinek nincs hites férfíja és a vadvilágnak és a kietlenségnek szülí
meg a gyermekét. Az iszonyat fagyott az agyában, a szívében: jaj, ez
elutasít bennünket! Ennek nem kellünk! Ez egy barom és rideg hóhéri
idegen, egy teherbe ejtő, bitang haj óslegény! És zokogott hangtalanul,
már vagy negyedórája sírt, míkor az ura feltekintett. Akkor el aikart
bújni és az volt benne, hogy felugrikés magához szorítja a gyermekét
és így, ahogy van, belemegy egyszál hálóingben. elgyötör:t testtel és szű

lés után tíz nappal a fagyba, mert most úgy útálta és úgy gyűlölte ezt az
embert, mint a ragadozót, amelyik véres testről sbotorkál jóllakottan ha
zafelé, mint a gyilkost s gyilkosnál jobban, de akkor az ember azt
mondta:

- Add ide a kezedet, Dusa!
Akkor hirtelen és váratlanul, és maga se értette, hogy hogyan tőr

ténhetetrt meg, odaadta, a hideg, remegő, gyönge és lélekben eltaszított
kis asszonyi kezével fogta azt a nagydarab és izzó,és szerosari az övére
kapcsolódó férfikezet, s egyszerre mínt egy csodát, mint egy szívére
ütő, végtelen meglepetést fogta fel: ez kapaszkodik! Ez az ember ka-
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paszkodiik! Jézusom - és a szíve vadul, forró, áradó és tíiokz,atos kene
tekben, döngve és borzongva elindult -, ez az ember szenved! Ez szen
ved és belül sír! Jézusom!

Nézte és akkor egyszerre meglátta. Meglátta a borzasztó zűrzava

rában, az elhagyatottságában, az iszonyú birkózásában és imádkozá
sában és a vad férfi kínjában. Meglátta és megmozdult benne valami
rettentő, titokzatos és ösztöni értelem.

- Hát így van ez? - remegett meg. - Egy férfi ilyen? Neki ilyen
borzasztó más, az ő dolga itt ilyen nehéz?

És sajnálta. Mint egy gyermeket, úgy sajnálta. És úgy szerette, hogy
zókogni tudott volna érte. Zokogni és hideg köveken térden állva imád
kozni. Hogy ez így van. Hogy ez ilyen. És azt érezte, hogy ő borzasztó
erős. Most olyan borzasztó erős, hogy ezt a férfit és az egész életet egyet
len újján tartja. Mínt a pihét. És olyan jó és olyan jó, hogy el tudná jó
sággal önteni a világot, mint ,egy meleg folyam. És felült és csöndesen
azt mondta az urának:

- Ne félj, majd megtalálszbennünket.
Nézett az urára s az, mintha keresztülszakadt volna valami iszonyú

fal, úgy őrá, csodálkozva és ámultan, hogy egy asszony ilyet mond. Ilyet
tud mondani.

- Igen - mondta, kapva ,a csodálatos szó után és most úgy volt,
hogy rögtön kizuhan belőle a borzasztó férfisírás - igen, biztosan meg
talállak benneteket. Mert kereslek. Csak most még minden furcsa és a
dolgok úgy vannak bennem, hogy minden más itt, minden új, te is, és
újra kell mindent kezdeni. Nekem újra meg kell szeretnem benneteket.

Hónapokig tartott a dolog, míg rnínden a régi lett és az életek újra
összeilleszkedtek, és ezéttéphetetlen lett a szeretet, de ott kezdődött, hogy
a férfiember kizuhanhatott és egy asszony előtt magáról őszintén be
szélhetett.

•

MINTHA LOBOGNAL

cseresznyefa ágai kozt mintha lobognál, tökéletes
kitapintom puha üdvösséged tiizek: forrása, mintha lebegnél
Eget Betöltő Édes Asszony s,?Ínültig tisztaságos ezüsttál

égtáj léptekkel kozelitesz érezlek, mint misztrált az aloe-levél
kaiáezieit; szelek futnak tenyeredbe mint fényt fehérét mutató
tenyered nyitottszirmú virág szemem alja

úgy verdes mindenség alakod rozsdavörös ágaktól befonottan
mint selyemkárpit mögött te vagy a lassan lépő ég
sirályszárnyak esője a felcsavarodó fák között

vállad fényes, mint szelid ablaküveg
feldörrennek a betlehemi vaskarikák
lépcsőn fut le a fény, tétova ajtók

hétkarú gyertyatartók, sikátorok sziklajalai
forognak, mint lassú hidak, ébenfa sötétlik
barlangszáj szélesedik, farönkön reszket a szalma

csillagnyira nő a magány
árkok aranya ég s a várakozás
térdére hajtja fejét.

Vasadi Péter
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A KIS ÚT

Sajnos, megtörténik, hogy késve érkezem a szentmisére. Néha akkor, mi
dőn már mondják vagy éppen befejezik a nemrég elrendelt új miserészt,.az·
imaszándékok litániáját közvetlenül felajánlás előtt. Érvényes-e ilyenkor a
misehallgatásom ?

Sajátságos fogalomzavar, hogya hí
vek igen gyakran rnisehallgatásuk
"érvényességéről" beszélnek, noha
csak arról beszélhetünk, hogy súlyos
mulasztás nélkül eleget teaek-e az
egyház törvényének parancsolt ünne
peken. Az érvényesség fogalmát igenis
ismeri a katolikus hittanítás, de egé
szen más összefüggésben használja a
szentségekkel és a szentmisével kap
csolatban. Beszélünk ugyanis szentsé
gek érvényességéről,ha valóban létre
hozzák természetfölötti hatásukat; és
beszélünk a szentmise érvényessége
ről, ha benne Krisztus és az egyház
valóban bemutatja az áldozatot. Nem
érvényes a mise, ha a míséző nincsen
pappá szentelve, vagy ha nem szán
dékszik misézni, mert csak szerepet
játszik (például filmfelvétel vagy rá
dió-hangjáték céljára), ha nem mond
ja ki Jézus utolsó-vacsorai igéit, vagy
ha nem őáltala rendelt anyaget vesz
hozzá (búzakenyér helyett kukorica
kenyeret használ, szőlőbor helyett
műbort, teát vagy mécsolajat önt té
vedésből a kehelybe.) Hiánytalanul
teljesülő feltételek esetén a szentrnise
érvényesen az egyház áldozata, ke
gyelmeiben az egész egyház részesül
még akkor is, ha történetesen egyet
len egy hívő sincs jelen a bemutatá
sánál. A misézés tudniillik nem a pap
egyéni áhítatgyakorlata, hanem lénye
génél fogva közüsségi tevékenység. A
miséző az egyház nevében, a tőle ka
pott meghatalmazás alapján ténykedik.

Minden szentmise Krisztus titokza
tos testének áldozata, vagyis világ
szerte minden megkeresztelt emberé,
tekintet nélkül arra, hogy az egyes hí
vő gondol-e rá vagy sem, jelen van-e
rajta, vagy nincs, ha csak eleve ki
nem zárta magát belőle. Egy-egy ha
tározott szentmisét pedig akkor te
kinthet "érvényesen" a magáénak, ha
tényleg részt vesz a bemutatásban. Fi
gyelemmel kíséri folyását, egybekap
csolva imádságát a papéval, vagy leg~

alább szándékát Krisztus és az egy
ház meg a pap áldozatbemutató szán
dékával. Aki így csatlakozik az áldo-

zathoz, a többi kereszténynél bősége

sebben részesül az áldozat kegyelmi
gyümölcseiben, mindenesetre lelkének
befogadóképessége szerint. Igazán el'
mondhatja, hogy mísehallgatása ér
vényes volt, mint ahogya gyónás vagy
a szentáldozás érvényességéről is ak
kor beszélünk, ha lelkünkben 'érvé
nyesültek természetfölötti hatásaik.
Ilyértelmű érvényes mísehallgatás

lehetséges az egyházi parancs teljesí
tése nélkül is. Teljes szentmise sem
szükséges hozzá, hiszen az áldozatbe
mutató lelkület oszthatatlan, nem fe
lezhető és nem aprózható el. Érvénye
sen bekapcsolódhat a szentmise ke
gyelmi áramkörébe az is, aki nagy
messzeségből, látcsövön kíséri figyel
mével a szabadtéri szentmisét, vagy
aki rádión, televízión "egyenes adás
ban" közvetített szentmisébe kapcso
lódik belé. Nagy vigasztalás ez sokak
nak, különösen a mozgásukban korlá
tozott betegeknek, de pásztoroknak,
erdőőröknek, raboknak is, akikhez el
hallatszik a harangszó, amely a mise
kezdetét és az átváltozást, az áldozat
bemutatás tetőpontját jelzi. Megvan
tehát az elvi, teológiai alapja azok
nak a kedves régi Iegendáknak, ame
lyek szerint Isten csodákkal mutatta
meg, hogy kedvét leli az efféle "tá
volsági" misehallgatásban. Az Apos
toli Szentszék maga is tárnogatní
óhajtja a jelen nem lévők bekapcso
lódását. A Rítus-kongregáció 1958-ban
kiadott utasítása szerírit: "Kívánatos,
hogya rádión közvetített misét a hall
gatók megszakítás nélkül követni tud
ják, Segítségükre lehet a miséző PaP
- főként külön tolmácsoló híján -i
ha egy kissé emeltebb hangon mond
ja azokat a szövegeket, amelyeket az
előírások szerint halkan kellene mon
dania, és ha nagyon jól érthetően ej
ti ki, ami hangosan mondandó. Igy a
hallgatók könnyűszerrel követhetik az
egész szentmisét."

Az Anyaszentegyház vasárnapi és
ünnepi parancsa egyáltalán nem ír elő

"érvényes mísehallgatást" a hívő ré
széről. Beéri a valóságos és tudatos
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jelenléttel a misebemutatás színhe
ly6n. Megkívánja azonban, hogy teljes
szentmisén legyünk jelen a kezdet
kezdetétől az áldozást követő miseré
szek végéig. Nem tesz eleget a pa
rancsnak, aki eszméletlen állapotban
van jelen (alszik vagy részeg); az sem,
aki magánál van ugyan, de egyáltalán
nem vette észre, hogy a templomban
szentmise folyik, mert úgy el volt me
rtllve elmélkedésében vagy munká
jában. Ha azonban tudomást vett a
szentmíséről, közben már bármily val
lásos tennivalóval elfoglalhatja magát,
például szentolvasót imádkozhat vagy
akár szeritgyónáshoz is járulhat anél
kül, hogy lehetetlenné válnék számá
ra az egyházi parancs teljesítése. Ha
szundíkál a mísén, már nem teljesíti
tökéletesen a parancsot, és felelőssé

gének mértéke szerínt vétkezik is, bár
semmiképpen nem súlyosan. Bűnt kö
vet el az is, aki saját hibájából nem
hallgat teljes misét; sőt egyáltalán
nem teljesítette az egyház parancsát,
aki túl sokat mulasztott, például fel
ajánlástól fogva nem vett részt a
szent Iiturglán. A mísehallgatás tel
jessége azonban nem oszthatatlan.
Bűn nélkül pótolhatjuk egy másik mi
séből, amit az egyikből elmulasztunk,
csak az áldozati cselekményt magát
ne osszuk meg, vagyis azt, ami átvál
tozástál a pap áldozásáig tart.

Ennyi az egyház törvénye és a ké
zikönyvekben hozzá adott értelmezés
rövid tartalma. Az evangéliumi szel
lemű keresztény lelkület tisztelettel
fogadja, de nem elégszik meg vele.
Egy bizonyos katolikus minimalizmus
vagy a merő népszokássá vált temp
lomozás persze megáll ennyinél, sőt

méltatlankodik is, ha ki akarják emel
ni a régi kerékvágásból. Ezt manapság
a Iltnrgía zsinati reformjának végre
hajtásánál lépten-nyomon tapasztal
juk. A szentmise megújítása azonban
ráirányította figyelmünket néhány
egyszerű kötelességre is, amelyet nem
emberi törvényhozó szabott elénk, ha
nem természetszerűenvele jár a nagy
keresztény családba tartozásunkkal.

Egyszerre megvilágosodott például
a szentmise első felének jelentősége.

E rész új neve "az ige liturgiája",
mert teljes egészében szóból áll:
imádságokból és tanításokból. Nem
tartozik szervesen az áldozatbemuta
táshoz; az új előírások szerint a ke
helynek nem kell még ilyenkor az 01-

tárori lennie. A pap sem az oltárnál
tartózkodik, hanem a hívekkel szem
közt ül vagy áll, köszönti őket, vezeti
közös imádságukat, szeritírást olvas
tat nekik, és alkalomszerű buzdító
szavakat intéz hozzájuk. Ez a míserész
voltaképp keresztény .Jcözgyűlés": a
krisztusi test helyi élő sejtjének, az
egyházközségnek hetenkénti családi
összejövetele az atyai házban. Persze
csak a közösségi szentmisében mutat
kozik meg így, de a misekönyv új
rubrikái szerint másféle típusú mí
sét nem is szabad mondani az egybe
gyűlt hívek számára. Aki tehát ki
vonja magát az ige liturgiájából, az
zal mentegetve magát, hogy "felaján
lástól fogva még súlyosabb bűn nél
kül eleget teszek a misehallgatás kö
telességének", nem csupán egy formai
előírás ellen vét, hanem sokkalta in
kább a keresztény közösségi élet el
len. Tékozló fiú módjára jussát szo
rongatva külön életet kezd, semmibe
véve a családi összetartozás értékeit.
Az ige liturgiájának végén van az
imaszándékok litániája, hivatalos ne
vén "a hívek imája". Régente csak
a "hívek" vehettek benne részt, vagyis
az egyházközség teljes [ogú tagjai,
mert a keresztségre készülő "jelölte
ket" előzőleg elbocsájtották, és bezár
ták utánuk a templomajtót. Aki e mi
serészt rendszeresen elmulasztja, vagy
dacosan és némán magánimádságába
temetkezik, megmutatja érdektelensé
gét a nagy keresztény család szükség
letei iránt.

A felajánlással kezdődik az utolsó
vacsora megújítása : az áldozat és az
áldozás. Végeztével a miséző pap a
közösség nevében - igen röviden 
megköszöni Istennek a szent lakoma
kegyelmeit, majd elbocsátja a híveket
a Szentháromság áldását adva nekik
útravalóul. A minimalistáknak ennyi
már túlságosan sok. Alig hogya mí
séző kiissza a kelyhet, zsebrevágják az
imakönyvet, veszik kalapjukat, és már
vonulnak is kifelé. Viselkedésük nem
csak tisztelethiánv, hanem egyházfo
galmuk kiüresedésének mutatója is.
Sajnálkozva nézünk utánuk. Az Üd
vözítő szava cseng fülünkbe (Máté 23.
37-38): "Jeruzsálem ! Jeruzsálem! ...
Hányszor akartam egybegyűjteni fiai
dat, mint ahogya tyúk gyűjti szár
nyai alá csibéit, de te nem akartad.
Meglátjátok, elhagyatott lesz háza
tok." Medvigy Mihály



NAPLÓ

A SZENTSZÉK ÉS JUGOSZLAVIA MEGALLAPOl>A~A.A június 25-én
Belgrádban aláírt és hivatalosan "protokolnak", jegyzőkönyvnek nevezett ok
mány, amelyben a Szentszék és Jugoszlávia közt folyó megbeszélések eddigi
eredményét rögzítették, világszerte élénk visszhangot keltett. Az okmányt 
mint arról olvasóink már máshonnan is értesülhettek - a Szeritszék részéről

Agostino Casaroli, a vatikáni államtitkárság rendkívüli egyházi ügyekkel fog
lalkozó tagozatának helyettes titkára, a jugoszláv állam részéről Milutin
Moraca, a szövetségi egyházügyi bizottság elnöke írta alá. A jegyzőkönyv be.
vezetésből és négy szakaszból áll. Tartalmukat az Informatíons Catholique,
Internationales alapján ismertetem.

A felek szándéka az volt - mondja a bevezetés -, hogy eljussanak, ha
nem is az összes problémák megoldásához. mindenesetre azonban "a "kapcso
latolt szabályozásához a katolikus egyház és a jugoszláv szövetségí szocialista
köztársaság közőtt", S kiemeli a bevezetés, hogy már az eddigi megbeszélések
is hozzásegítették a feleket egymás álláspontjainak jobb megismeréséhez.

Az első szakasz ismerteti azokat az elveket, amelyekre a jugoszláv állam
támaszkodik, rámutat továbbá a vallási közösségeknek arra a jogi helyzetére,
amelyet a jugoszláv alkotmány és a jugoszláv törvények szabnak meg számuk
ra. A Szeritszék mindezt tudomásul veszi. A jugoszláv kormány ugyanakkor
elismeri a Szentszék egyházi joghatóságát a jugoszláviai katolikus egyház fö
lött, és biztosítja a püspököknek az érintkezés szabadságát egyházkormányzati
és vallási ügyekben a Szeritszékkel. A Szentszéknek jogában áll az is, hogy
amennyiben úgy itélné, hogy az állami törvények alkalmazásával kapcsolatban
a vallásgyakorlás szabadságát illetően észrevételt kell tennie, tudomására hoz
za ezt a jugoszláv kormánynak, amely igéretet tesz arra, hogy az eléje tárt
eseteket mindannyiszor kivizsgálja.

Ennek ellenében a Szentszék a második szakaszban újra megerősíti, hogy
a katolikus egyházi személyek papi teendőik gyakorlásában meg fognak ma
radni a szigorúan vallási és egyházi dolgok körében. Törvénybe ütköző lenne,
ha papi hivatalukkal visszaélnének olyan célokból. amelyek valójában poli
tikai természetűek, tehát nem tartozhatnak bele a kultusz gyakorlásába, a
szentségek kiszolgáltatásába, az egyház dogmatikus és morális tanának ok
tatásába, a hívek lelkipásztori gondozásába. Ha e tekintetben kötelességsze
gések fordulnának elő, a Szentszék kész megvízsgální a tudomására adott ese
teket. Eleget téve ezzel kapcsolatban a jugoszláv kormány kifejezett kívánsá
gának, a Szentszék újólag leszögezi, hogy helyteleníti és elitéli "a terrorizmus
nak és a politikai erőszak hasonló bűnös formáinak minden cselekedetét,
bárki kövesse el". A Szentszéknek - olvasható a jegyzőkönyvben - nincs
semmi oka arra, hogy elhárítsa azoknak az eseteknek megvízsgálását, ame
lyeket a jugoszláv kormány szükségesnek tart vele közölni. s a vizsgálat
eredményéhez mérten kész ezeket orvosoini is, azoknak az eszközöknek útján,
amelyeket az egyházi törvénykönyv ír elő. (Az Informations Catholiques Inter
nationales nézete szerint a jugoszláv kormányt ilyen értelmű kívánságára
feltehetően az a magatartás késztette, amelyet a háború után külföldre emig
rált jugoszláv katolikusok, köztük különösen egynémely horvát papok tanú
sítanak.)

A harmadik és a negyedik szakaszban kijelentik a felek, hogya közös
érdekű kérdések felől kölcsönösen kikérik egymás véleményét míndanrwí
szor, amikor ezt szükségesnek itélik. S hogy ezt az elhatározásukat könnyeb
ben megvalósíthassák. a Szentszék és Jugoszlávia képviselőt küld Belgrádba,
illetve a Vatikánba. Képviselőik "küldöttek" lesznek és félhivatalos jelleggel
bírnak, de ugyanabban az elbánásban részesülnek, mint amelyet az érvényben
lévő nemzetközi szerződések a diplomaták számára állapítanak meg. A Szent
szék küldöttje az "apostoli delegátus" címet viseli és annak teendőit végzi.
(A Tablet itt megjegyzi: a szövegből nem tűnik ki, hogy pontosan rní lesz a
címe a vatikáni jugoszláv küldöttnek.)
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A megállapodást VI. Pál pápa személyesen jelentette be, éspedig az alá
írás előnapján, június 24-én, azok előtt a bíborosok előtt, akik névünnepe al
kalmával tisztelegtek nála. Elmondta a pápa, hogy amikor a megbeszélések
lehetősége felmerült, készségesen hozzájárult azok megkezdéséhez és irány
elveket is adott folytatásukra vonatkozóan. "Az ekként vállalt út első állomása
pozitív módon befejeződött - emelte ki a pápa - s bízunk abban, hogy ez
az eredmény meg fogja hozni jótékony gyümölcseit mind az egyház, mind
Jugoszlávia népeinek javára."

Érthető, hogya megállapodás legtöbb kommentálója visszapillantást vet
a jugoszláv szővetségí szocialista köztársaság és a katolikus egyház viszonyá
nak arra a múlt j ára, amelyet a nyilt konfliktusok árnyékoltak be. Ami azon
ban ezeket a konfliktusokat illeti - mutat rá Jean Offredo, a Témoignage
Chrétien cikkírója -, az igazság az, hogy úgyszólván elkerülhetetlenül adód
tak abból a "súlyos és tragikus örökségből", amellyel az itteni katolikus egy
házat a hitlerizmus támaszául szolgáló Pavelics-diktatúra és a horvát usz
tasa-rendszer terhelte meg a második világháború éveiben. Szerbia ortodox
vallású területein voltak akkor az ellenállás igazi fészkei s a szerbellenes ir
tóharcban - mondja Offredo ~ "a fanatikus nacionalizmus és a katolicizmus
különös módon keveredett". Ez az oka annak, hogy Jugoszlávia felszabadulása
után a Tito tábornagyelnöklésével megalakult szövetségí szocialísta köztársa
ság a katolíkus egyház nem egy vezető papi személviségét, köztük Stepinac
zágrábi érseket is felelősségre vonta, s általában is bizalmatlanság nyilvánult
meg a katolikusok irányában. A hivatalos szakítás azonban a Szeritszékkel
csak 1952-ben következett be, amikor a 16 évi kényszermunkára ítélt Stepinac
érseket XII. Pius pápa bíborossá nevezte ki. A jugoszláv kormány a kineve
zést séntőnek és kihívásnak minősítette, s kiutasította a Belgrádban mindad
dig működő apostoli delegátust,

A társadalmi valóságok mérlegelése és figyelembe vétele azonban mind
inkább a konfliktusos helyzet feloldása irányában hatott. A Zycie Warszawy
lengyel kormánylap, amely most örömmel üdvözölte. a jegyzőkönyv létrejöt
tét, legfőbb tényezőként utal "arra a konstruktív fejlődésre", amely a jugosz
láv püspökök magatartásában Stepinac kikapcsolódása után megindult. Mind
többen adták őszinte tanúságát annak, hogy .Jojálísak az állam és annak szo
cialista rendszere irányában". S nem elhanyagolható mozzanat ez akkor, ha
meggondoljuk, hogya hatmillió katolikus Jugoszlávia lakosságának közel
egyharmadát jelenti.

Az enyhülés első kézzelfogható jelének mondják a hírrnagyarázók a ju
goszláv kormánynak azt a gesztusát, hogy amikor Stepinac bíboros 1960 feb
ruárjában elhunyt, a kormány megengedte, hogy a zágrábi székesegyházban
helyezzék örök nyugalomra. Ahhoz is hozzájárult, hogy a temetési szertartások
végzésére Kőnig bíboros bécsi érsek Zágrábba utazzék. Ezt az első lépést
csakhamar továbbiak követték, amiben nagy része vol.t a két évvel ezelőtt el
hunyt Ujcic belgrádi érsek és Bukatko püspök, s mindenekelőtt az új zágrábi
érsek, Seper fáradozásainak. Az .,apró lépések polí tikája" újabb hivatalos
gesztusokban is kifejezést nyert. Tito tábornagy Ujdc érseknek a legmagasabb
jugoszláv polgári kitüntetést adományozta. A jugoszláv püspökök résztve
hettek a zsinat valamennyi ülésszakán. VI. Pál pápa tisztségének elfoglalása
kor sajátkezű levelet és aranyérmet küldött Tito tábornagynak. A jugoszláv
kormány Seper érseknek, amikor 1965 januárjában megkapta a bíbort, sze
rencsekívánataít fejezte ki.

A mostani megállapodásra vezető "előzetes mcgbcszéléseket" a múlt év
januárjában kezdték meg, amikor Casaroli Belgrádba Iátogatott. Összel bizo
nyos mérvű zökkerrőt okozott a jugoszláv püspöki kal' közös pásztorlevele,
amely a szülők jogával foglalkozott gyermekeik vallásos neveléséhez, Casaroli
nak azonban sikerült e1.símítania az emiatt támadt nehézségeket.

Magyarország után így most Jugoszlávia a második szocialista ország,
amely írásba foglalt és kölcsönösen vállalt megállapodást kötött a Szent
székkel. Mint a már említett Zycie Warszawy - nyilván a lengyr-l püspöki
kar felé tekintve - külön hangsúlyozza, a jegyzőkönyv aláírásával a Szent-
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szék "hivatalosan alátámasztotta Seper bíboros példaadó magatartását",aki
mindenkor szószólója volt a békés koegzisztenciának egyfelől a katolikus egy
ház és a katolikus hierarchia, másfelől a szocialista állam és annak kormá
nya között. A belgrádi jegyzőkönyv nem oldja meg ugyan mindazokat a prob
lémákat, amelyek a tanácskozások során szőnyegre kerültek - írja a Témoig
naqe Chrétien -, függöben maradt többi között a vallásoktatás, a papnevelő

intézetek és a katolikus sajtó kérdése, ennek ellenére azonban jó alapnak te
kinthető további megbeszélések számára. Az illetékes vatikáni tényezők a
jegyzőkönyvet önmagában is nagy jelentőségűnek ítélik - állapította meg az
Informations Catholiques Internationales közlése szerint az Osservatore Ro
mano -, de még nagyobb jelentőséget tulajdonítanak neki azok míatt a lehe
tőségek miatt, amelyeket nyitva hagyott. Megjegyzi azonban a lap, hogya jö
vőben sem lehet szó sem konkordátumról, sem "modus vívendív-ről a szó
jogi értelmében, nem pedig azért, rnert alkotmánya értelmében a szocialista
szövetségi köztársaság nem juttashat különleges helyzetet a Jugoszláviában
létező különbőző felekezetek egyikének sem. A zsinat befejezése óta minden
esetre ez az első kétoldalú egyezség, amelyet a Szentszék megkötött, szígo
rúan szem előtt tartvu azoknak az elveknek szellemét, amelyeket a zsinati
okmányok fektettek le. Különösen észlelhető ez, ha az egyház és a modern
világ viszonyáról szóló pasztorális konstitucióra gondolunk, amelyben a ka
tolikus egyház nyomatékosan kijelenti, hogy nemcsak nem óhajt kiváltságokat
az államhatalmak részéről, de kész önként lemondani 'törvény alapján gya
korolt jogokról is, ha ezt az új körűlmények índokolják, vagy ha azt kellene
észlelnie, hogyajogokkal való élés kétséget kelthet szándékainak őszintesége

felől.

A belgrádi jegyzőkönyv örvendetes és újszerű vonásaként emeli ki a
Christlicher Sonntag a feleknek a bevezetésben kifejezett ama meggyőződését,

hogy megállapodásuk "elő fogja mozdítani a békét a népek között és a ter
mékenyebb nemzetközi együttműködést". Ezekből aszavakból - úgymond 
VI. Pál hangját érezhetjük ki, újabb bizonyságául annak, hogya mostani
pápa XXIII. János szellemét és irányát igyekszik átvinni a valóságba. A jegy
zőkönyv mindenesetre további jelentős állomása a békés koegzisztencíán való
fáradozásnak. Hangsúlyosan utal ezzel kapcsolatban a Christlicher Sonntag az
Osservatore Romano ama vélekedésére, hogya belgrádi jegyzőkönyv rendel
kezései "komoly alapot nyújtanak a katolikus egyház és a kommunista párt
vezette szocialista országok viszonyának további javulására". S idézi is a vá
tikáni félhivatalos közlernényéből: "A Szeritszék meg van győződve annak
lehetőségéről, hogy pozitív eredmények kilátásával nyúljanak hozzá a legko
molyabb tárgyi nehézségekhez is - amelyeket történeti körülmények vagy
ellentétes rendszerek támasztanak -, feltéve, hogy kölcsönösen megvan a
tisztességes megoldás akarata, az elválasztó kérdések megvizsgálásának komoly
sága, az eltökéltség annak keresésében, ami egyetértésre vezethet, a készség a
lojális megvitatásra s elismerése azoknak a határoknak, amelyeket a jelen
adottságai vonnak meg."

Összhangban van ezzel a Borba jugoszláv kormánylap kommentárja is,
amelyben a Tablet közlése szerint szintén hangot kap az a nézet, hogy "a
belgrádi megállapodás szélesebb körű nemzetközi előzménynek bizonyulhat a
Szentszék és más kummunista országok viszonyát illetően".

Igen figyelemre méltó, hogy az olasz jezsuiták folyóirata, a Civiltd Catto
lica, amely inkább integrista hajlandóságoknak szokott teret adni, most nem
kevesebb, mint 12 oldalas kommentárjában ugyancsak azt húzza alá, hogy bár
az egyház hűségesen ragaszkodik hitigazságaihoz és a marxizmustössze
egyeztethetetlennek tekinti a kereszténységgel, a marxizmus és a szocialísta
államok képviselőivel őszintén keresi az alkalmat a találkozásra és a lojális
eszmecserékre. Emlékeztet a folyóirat arra a megkülönböztetésre, amelyet
XXIII. János és utána már VI. Pál is tett egyfelől a katolikusok számára elfo
gadhatatlan tanok, másfelől az utóbbiak által sugallt "történelmi mozgalmak
között, amelyek éppen mert történelrniek, fejlődésre képesek". Esszerű követ
kezménye ennek - teszi hozzá a Civiltd Cattolica -, hogy a Szentszék soha-



sem utasít vissza semmi lehetőséget diplomáciai kapcsolatok létesítésére, 8 lS
maga soha nem szakít meg ilyen kapcsolatot, ha egyszer létrejött.

Magam részéről talán csak annyit fűznék hozzá beszámolómhoz, amely
ben egyedül a tényekre szorítkoztam, hogy ismét azok Igazolódtak. akik nem
is annyira az elméleti, mint inkább a gyakorlati dialógust kezdeményezték és
szorgalmazzák a marxizmussal. Világos ugyanis, hogy amire eddig is szükség
v()lt~ arra lesz szükség a jövőben is: a társadalmi valóságérzékre és ennek
nyomán a kölcsönös megértés és bizalom légkörére. (Mihelics Vid)

ÖTSZAZÖTVEN KATOLIKUS VILAGI BEADVANYA A pApAHOZ. Jú
11U8 24-i számában adta hírül az új Ember, hogy "a család, a születésí arány
szám és a népesedés bizottsága", amelyet még XXIII. János pápa hívott életbe
és VI. Pál kibővített, befejezte munkáját, Döpfner bíboros, a bizottság alelnöke,
II többségi jelentést, Ottaviani bíboros, a bizottság elnöke, a kisebbségi jelen
tést átadta a Szeritatyának. A döntés tehát, amelyet főleg a fogamzásgátlás
kérdésében várnak feszült érdeklődéssel, immár a pápa, azaz a legfőbb taní
tóhivatal kezében van.

Az ezt megelőző hetekben került nyilvánosságra annak a Louvainben ki
dolgozott és az idei év májusáról keltezett beadványnak szövege, amelyet 550
katolikus világi hívő terjesztett a Szeritatya elé. A beadványaláíróinak zöme
orvos, de mint a szervezők mondják, igyekeztek az aláírókat úgy megválogat
ni, hoV azok a laikus gondolkodók valamennyi körét képviseljék. A TabIet
megemlíti, hogy van köztük 86 belga, 110 kanadai, 72 USA-beli, 54 holland, 50
francia, 23 német és 20 angol. Spanyolországból és Írországból nincs aláíró,
Afrikából csupán 2 kongói, a délamerikai államokból mintegy 30. Ugyanezek
a szervezők már 1964 októberében beadvánnyal fordultak a zsinathoz. Mint
hogy ezt akkor 120 katolikus világi írta alá, arra kell következtetni, hogy a
~gmozdulás azóta tovább gyűrűzött. Az alábbiakban a Tablet nyomán az újabb
beadvány teljes szövegét közöljük. Nyilván ki fogja egészíteni azt a képet,
amelyet Medvigll Mihály rajzolt meg a születésszabályozás problémáiról múlt
hónapi tanulmányában. A zárójelbe tett alcímeket is az angol katolikus folyó
iratból vettük át.

(A zsinat és a házasság.) Jelen dokumentum aláírói, amikor ismét az egy
ház hivatalos szerveihez folyamodnak, hálájukat fejezik ki annak az előző

beadványuknak szívélyes fogadtatásáért, amelyet még a zsinathoz intéztek.
Most részletesebben kívánják megvízsgální az előző dokumentumban tárgyalt
bölcseleti és tudományos kérdések néhány konkrét oldalát, úgy amint ezek a
jelenpillanatban tűnnek fel előttük.

A második vatikáni zsinat nemrégiben olyan tant fogalmazott meg a há
zasságról, amely képesnek mutatkozott arra, hogy a kereszténység örök érté
keit összhangba hozza több mai meglátással, amilyen a test és lélek egységé
ben előlépő egész ember méltóságának tudata, és a házasságnak akként való
felfogása, hogy ez a gyermek világrahozása tekintetében felelősséggel tartozó
személyek közössége,

Ezeknek az elemeknek sikeres összeegyeztetése azt is mutatja, hogy maga
tartásának meghatározásában az egyház jobban el tudta különíteni magát bi
zonyos múltbeli fogalmazásoktól, amelyek nem tartoznak bele a kereszténység
lényeges örökségébe. Gondolunk a többi között az ember dualista felfogására,
amely a test tekintetében egyfajta pesszimizmusra vezetett; a természettör
vénynek inkább kozmológiai szemléletére, amely a biológiai alakulásoknak
közvetlen meghatározó szerepet tulajdonít az emberi cselekvésben; és a há
aaasilg túlzottan társadalmi-jogi szemléletére, amely hiányosságai miatt nem
tehet eleget a személyi elem összes követelményeinek.

Szükségszerű, hogy ez a történelmi jelentőségű tanbeli fejlődés kihasson
a lelkipásztorkodás területére. Mindazonáltal észlelhetők némely oldalról be
folyások, amelyek azzal fenyegetnek, hogy végzetes következményeket hozva
magukkal aláaknázzák az okos haladást. Kötelességünknek érezzük tehát,
IloIY klfejezzük felfoiállunkat éi újólag emlékeztessünk a problémák komoly
sAiára.



(A szaporodás szabályozásának sziikséqe.) Az emberi szaporodás manapság
nagyon valóságos problémákat támaszt, amelyeket a katolikus közösség igen
nagy része nem vett még elégségesen fontolóra. Mintegy húsz év óta a viláC
sok térsege tapasztalja a "népesedési robbanást", azt a jelenséget, amely gyak
ran bekövetkezik a technikai fejlődés kezdeti szakában. Az emberi termékeny
ség - belső lehetősége szerint - igen nagy, mert az a rendeltetése, hogy a
legkedvezőtlenebb körűlmények közott is biztosítsa a fennmaradást. Igy azután
a tényleges szaporodás szertelenül magas színtjét eredményezheti, mihelyt
mind a gyermekek, mind a felnőttek életbenmaradási kilátásai megnövekednek,
hála az emberi beavatkozásnak, különösen az orvoslás terén. Tudósok és szall:~

emberek ha eltérően vélekedhetnek is arról, hogy miként ítéljük meg a fo
kozás lehetőségeit a javak termelésében és elosztásában, tulajdonképpen egyet
értenek abban, hogy aránylag rövid időn belül lényeges emberi értékek ke
rülnek veszélybe, ha az emberi faj a maga élettanilag lehetséges szaporodást
képességét nem veti alá valami korlátozásnak. Innen van az, hogy sok nemzet
találja magát szemben a születésszabályozás viszonylag új, de sürgető felada
tával. A megoldás módját főleg azok az indítékok és indokolások befolyásol
ják, amelyek az egyes társadalmakon belül érvényesülnek. Ezenfelül úgy Iát
szik, hogy a különböző eljárások alkalmazásának lehetőségel az egyének ér
telmi természetétől és pszichológiai hajlamaitól függnek. Olyan fogamzást
szabályozó módszerek például, amelyek önmegtartóztatáson alapulnak, külö
nösképpen alkalmatlanok a nagy demográfiai probléma megoldására.

A technikai fejlődés előrehaladottabb állapotában a helyzet más színben
jelenik meg. Az általa kiváltott körülmények között általánosan gyakorolják
a születésszabályozást, éspedig olyan szociológiai indítékok alapján, amelyek
pozí tív emberi értékekre támaszkodnak. Olyan érdemes fejlemények, mint pél
dául az iskoláztatási idő meghosszabbodása, a nők társadalmi előrenyomulása,

az adott szociális összefüggések között az emberi méltóság érvényesülésének
magas anyagi kellékei - mindez nagy erőfeszítéseket követel a szülők részé
ről, ha illő módon akarják felkészíteni az életre gyermekeiket.

Következésképpen a házaspárok tetemes része - gyakran sajnálkozva és
bánkódva - arra kényszerül, hogy házaséletének nagy részén át a születés
ellenőrzés valamilyen formáját gyakorolja. Az időszaki megtartóztatás mödsze
re az esetek oly magas arányában bizonytalan, hogy tisztán technikai szem
pontból sem válik be mint a születésszabályozás problémájának egyetlen meg
oldása.

A születések ellenőrzése összefér azzal a magatartással. amely valóban po
zitív az élet irányában. A fogamzásgátláshoz való folyamodast nem szükség
szerűen sugallják hedonisztikus (gyönyörhaihászó) indítékok. Az a szakadék,
amely az emberi faj tényleges szaporodási képessége s a szaporodás míndín
kábbkorlátozott lehetősége közott nyílt az egész világon, valóságos, sőt gyötrő

problémák elé állít. Semmiféle fontolvatás sem küszöbölhetí ki azt a tényt,
hogy számos nemzet s megszámlálhatatlan jószándékú házaspár részére a fo
gamzások hatásos és gyakorlatias szabályozása nem csupán szükségesség, de
múlhatatlan kötelesség.

(Pozitív hozzájárulás szüksége.) Az egyház nem engedheti meg magának,
hogy azért tegyék majd felelőssé a történelem előtt, amiért lekicsinyli a leg
nagyobb problémák egyikét, amellyel az emberiségnek szembe kell néznie.
nem is szólva arról az esetről, ha akadályt gördít a valódi megoldásokra iri
nyuló általános vizsgálódások elé: az emberiség pozitív erkölcsi hozzájárulút
vár a világ nagy szellemi erőinek egyikétől.

Minden hitelesen keresztény etika alapja a tisztelet és szerétet az emberi
személy iránt, aki megkapta a szabadság és az értelem képességeit I akit IUl
élő Isten a saját hasonlatosságára teremtett.

Ezt az elvet, amely kiindulásul szolgál a mai világgal való párbelzédhe14
egyértelműen előtérbe helyezte a zsinat, mint a házasságra vonatkozó tarlj(táaá...·
nak alapját; tartalmazza ez az elv az ember tényleges felelősségét a ltü1ön~
böző emberi értékek megőrzéséért és cselekvő megvaléaításáért, bel•.we _
testiség értékeit is.



A termékenység problémájának külőnböző oldalait, így azt is, hogy mí
ként kell erkölcsileg megítélni a szaporodás különböző tényezőinek élettani
épségét, ennek az elvnek a fényénél kell taglalni. Mit jelent ez az élettani ép
ség a házasélet értékeinek végső összegezésében. amely a hitvesi egységgel és
il felelős termékenységgel fejezhető ki? A zsinat, amikor személyi értékekre
hivatkozik és aláhúzza ezeknek mindent meghaladó, páratlan jelleget, nem
veti alá ezeket az értékeket az élettani renddel való örökös vagy feltétlen
egyezésnek. S valóban, a jelen kőrulrnények között nem lehet továbbra is oly
bá venni ennek az élettani rendnek teljes és maradéktalan betartását, mint
az emberi integritás "sine qua non" feltételét.

(A biológiai integritás nem abszolút.) Igaz, hogy a rnúltban bizonyos lelki
pásztori eligazításokat határozott és pontos kifejezésekben rögzítettek meg.
Ezek az eligazítások azonban beletartoznak a maguk különleges történelmi

"összefüggéseibe, s akként kell magyaráznunk, ahogyan a természettörvény ak-
kori - s ma már hibásnak felismert - értelmezése sugallta azokat. Az a
teológiai felfogás, amelyen ezek az eligazítások alapszanak, nevezetesen, hogy
Isten az ura és tulajdonosa az emberi testnek, nagyon kényesen árnyalt értel
mezést kíván, ha el akarjuk kerülni, hogy antropomorfizmus íze legyen és az
ember dualista bölcselete következzék belőle. Az ember élettani folyamataiba
való különböző fontos beavatkozások megengedettsége is, ami fokozatosan
nyert elismerést - komoly okból immár szervek is átültethetők -, arra mu
tat, hogy az élettani épség tiszteletbentartási kötelességének fogalma nem olyan
abszolút, hogy ne rendelhetnők alá az emberi személy javát hirdető elvnek,
értve utóbbit valamennyi vonatkozásában.

Bizonyos új teológiai törekvésekről, amelyek az embert tárgyaló bizonyos
bölcseletből az embernek azt a kötelezettséget vezetik le, hogy feltétlenül ves
se magát alá biológiai alkatának - általában vagy különösen szexuális dol
gokban -, legkevesebb, ha azt mondjuk, hogy óvatosan kell azokat kezelni.
Fenntartásokkal kell fogadni bizonyos teológiai irányzatokat is, amelyek pszi
chológiai nézeteket - még ha ezek helyesek is - abszolut erkölcsi törvénuvé
emelnek, s mert elmulasztják az indokolt megkülönböztetést a különbözö is
meretágak között, egy újfajta determinizmusba torkollnak, amely szintén el
lentétes a perszonalizmussal.

Vannak azonban különféle tárgyi tények is, amelyek útját állják annak,
hogy az emberi funkciók élettani integritását tegyük meg az erkölcsösség
abszolút feltételévé.

(A teljes emberi összefüggés.) Ezt a kérdést elsősorban az egyetemes em
beri problémával teljes összefüggésben kell nézni. Maga a zsinat tanítása nem
egy már előzőleg meglévő renden alapszik, amely ,,3 priori" szabályokat tar
talmaz, hanem az emberi személy értékein. Nem lehet itt elhanyagoini az em
beri tapasztalatot : komolyan számításba kell venni ezekre a dolgokra vonat
kozóan azokat a meggyőződéseket, amelyekre fokozatosan jutottak a különböző

emberi és keresztény közcsségek.
.Orvosi és tudományos szempontból vitatható továbbá az a tétel, amely

abszolút elsőbbséget kíván adni az élettani integritásnak. Az ilyen állásfoglalás
annyira határok közé szorítaná az orvosi gyakorlatot, hogy ezt sok szakember
jó lelkiismerettel ítéli ellentétesnek a személy igazi javával.

Számításba kell vennünk végül annak a ténynek jelentőségét, hogy buzgó
és nagylelkű katolíkus házaspárok igen nagy számban kerültek abba a hely
zetbe, hogy amikor meg kell választaniok azt a magatartást, amely legjobban
megvédi házasságuk sokféle célját, ideértve házaséletük globális épséget 
akkor lelkiismereti és tárgyi okokból úgy döntenek, hogy a pusztán élettani
-íntegritás nem lényeges előfeltétele minden egyes házassági aktus valóban em
beri jellegének.

Ilyesformán vitatni sem lehet, hogy manapság olyan nyitott kérdéssel né
zünk szembe, amelyet a "possessio [uris" elve semmiképpen sem hatálytalanít
hat. Ezért tölt el minket akkora aggodalommal az az irányzat, amely szerint
a 'kérdést fegyelmi és lelkipásztori szinten kell megoldani, éspedig akként,
hogyegyszerűen fenntartják a régi eligazításokat, jóllehet ezek sok minden



tárgyi okból kétségessé váltak napjainkra. Ilyen megoldás az egyház számára
azzal a súlyos kockázattal járna, hogy elveszíti erkölcsi tekintélyét annak kö
vetkeztében, hogy végzetes hasadás támad az egyházi tanítás és a mai világ
mély meglátásai között.

(Az egyház nagy alkalma.) A problémák néhány fontosabb oldalának-iméntí
rövid elemzése bizonyos következtetésekre késztet, amelyeket szeretnénk elő

adni.
Az emberi szaporodással kapcsolatos nagy erkölcsi problémák olyan síkon

fekszenek, amely nem a technikai szabályozás síkja.
A technikai eljárások önmagukban nem elegendők sem a népesedési

problémák, sem az egyes házaspárok nehézségeinek megoldására. Mind a nem
zetek, mind az egyének erkölcsi okadatolást igényelnek, amely szaporodó
képességük gyakorlásában vezetné őket és megkönnyítené számukra az értel
mes választást. Ilyen okadatolás szükségét mindinkább érzik ott is, ahol el
néptelenedés mutatkozik, és ott is, ahol túlnépesedés fenyeget. Szükség van
rá a szexualitás humanizálásának soha véget nem érő feladata miatt is,
amely külörilegesen hárul az egyházra is. Valóban, nincs még egy szellemi
hatalom, amely nagyobb tekintéllyel ösztönözhetné a házaspárokat termékeny
ségüknek arra a felelős gyakorlására, amelyből kitűnik, hogy adott szociális
helyzetükhöz mérten áldozatosan törődnek a közjóval. A házasságról szóló
katolikus tanítás, ahogyan azt a zsinat az emberi személynek járó tisztelet
alapján megfogalmazta, nemes eszményt állít a házaspárok elé, megmutatva,
hogy miként lehetnek hívek hivatásukhoz saját korukban. A zsinat tanítá
sát, amelyet még nem eléggé értettek meg, világosan kell előadni, távol rnín
den kétértelműségtől, távol különösen az olyasféle célzatos értelmezésektől,

amelyek a természettörvény "fizikalista" felfogására próbálják ráállítani azt.
Hallatva ezt az üzenetet és ráalapozva ezt azokra a nagy elvekre, amelye

ket neki kell őriznie, az egyház páratlanul pozitív és pótolhatatlan módon já
rulna hozzá a jelen napok egyik nagy problémájának megoldásához.

Több konkrét erkölcsi kérdés marad még fenn, de ezeket is olyan tapasz
talatok és emberi értékek fényénél kell megítélni, amelyek egyetemesen em
beriek. Hogy megfelelő választ lehessen adni azokra a kérdésekre, amelyeket
folyvást fel fognak tenni a születésszabályozás és a családi élet széles terü
letén, elsődleges fontosságú, hogy normális feltételeket teremtsenek a tanulmá
nyozások számára, és hogy a kutatásokat a bizalom és nyíltság szellemében
végezzék. Ezért kérjük, hogy a zsinat által felvázolt tanbeli egység keretén be
lül engedjen szóhoz az egyház ezen a téren különböző felfogásokat és tegyen
lehetővé különböző magatartásokat. Ilyen küiönbözések ugyanis szükségszerű

en lépnek elő egy átmeneti korban, amikor az új tudományos és bölcseleti
megismerések igen eltérő értékelésre találnak.

Egyre nyilvánvalöbb az is, hogy ezekben a dolgokban lehetetlen lefektetI1)i.
vagy fenntartani olyan erkölcsi eligazításokat, amelyek technikai vagy fizi
kai síkon túlságosan részlétezők. Ilyenfajta eligazítások csak nagyobb lelkiis
mereti válságot okoznának és veszélyeztetnék a keresztény üzenet maradan
déságát és kimagasló méltóságát.

Végezetül úgy véljük, hogya nyílt felhívás az együttes kutatásra nem
hogy ártana a vallási egységnek, hanem egyenesen elősegítené a párbeszédben
álló katolikus világ összetartását, s megnyithatná az utat az álláspontok töké
letes egységbe foglalása felé, amit mindannyian várunk a jövőtől.

Következésképpen reméljük, hogya tanítóhivatal bizalmat fog mutatni a
katolikus közösség szellemi érettsége tekintetében. Isten Népe minden tagjá
nak joga, sőt kötelessége, hogy képességétől telően hozzájáruljon a kutatások
eredményességéhez. Ennek a beadványnak aláírói is ebből indultak ki, amikor
ezt a dokumentumot megfontolás végett tisztelettel a katolikus hierarchia fi
gyelmébe aján'l,já'l\l (M. V.)
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Közel egy esztendővel francia kiadása után
végre magyarul is megjelent Mészöly Miklós regénye." Hogy az új magyar
próza jelentős alkotásai közé tartozik, az kétségtelen.

Mottója a következő: "Ozolin, a rekorder: Gyorsabban, magasabbra, távo
labbra." De miért gyorsabban? Hová magasabbra? Meddig távolabbra? A
kérdés a regény végén is csak kérdés marad; hiába gyűjti össze az atléta, Oze
Bálint, élettársa, Hildi ennek a fiatalon elpusztult életnek az adatait, hiába ál
lítja össze a töredékekből történetét : mindez nem ad választ a kérdésre.

Az olvasóban két gondolat is kísért, amikor Az atléta halála irodalmi ro
konságát keresi. Az egyik: Bálint megidézett fiatalsága, kamaszéveinek zava
ros világa, sajátos. vad szekszualitásával, az "ötösfogat" - e sportnak, ke
rékpározásnak, egymásnak és egymás ellen élő négy fiú és egy lány - zárt
társadalma óhatatlanul a század nagy kamasz-regényeit idézi emlékezetünkbe,
azokat, melyek az "enfants terríbles' birodalmát és légkörét fedezték föl. A
másik: a regény ugyanakkor mintha rokona volna azoknak a műveknek is,
amelyekre gyűjtőnévül Romain Gary egy magyarul is (Hajnal felé címmel)
megjelent regényének eredeti francia címe illenék, az "éducation européenne",
rokona rnindazoknak a regényeknek, melyek a két háború köztí és második
világháború alatti ifjúság "európai neveléséről" szólnak.

Könnyű lenne túlságosan egyszerű következtetéseket vonni ezek után: ez a
fiatalság, illetve ennek egy része, miután kíábrándult a fölnőttek hazug vilá
gából, az életére súlyosodó árnyék, a háború szorongatásában egyetlen "esz
ményt" talált magának, a sportot; így aztán Az atléta halála nem is egyéb,
mínt a modern regény-szerkesztés minden togását és szabályát kidűnően is
merő beszámoló a sport, az atléták világáról. Akadt is a regénynek francia
bírálója, aki valóban nem látott benne egyebet, iskolapéldáját szolgáltatva
ezzel annak, hogyan lehet egy - bizonyára csak fölületesen átfutott - köny
vet telj esen félreérteni.

Az a sport ugyanis, az a hosszabb vagy rövidebb távú futás, az a ver
senyzés, amelyről itt szó van, jóval több, mint puszta sport, verseny és fu
tás. Egy karlsteini kiránduláson, míg a csoport tovább megy a vezető után,
megtekinteni a lovagvár nevezetességeit, Bálint elmarad; "csak a következő

teremben vettem észre, hogy nincs köztünk - emlékezik vissza a történtekre
Hildi. - Feltűnés nélkül visszafordultam, és a fülkénél - (régi vezeklőfülke)

,.- találtam rá; gyufával próbált bevilágítani a nyíláson. Elpirult, amikor
meglátott. Akkor ilyen volt az edzőtábor - mondta és igyekezett nevetni." De
ez nem tréfa, nem szellemeskedés; a nevetés erőltetett, és nem képes palás
toini azt, hogy itt mélyebb, egzisztenciálisabb kapcsolatról van szó. Bálint, ez
a furcsa, hamleti atléta megsejti, ami társaiban talán föl sem merül: hogy
sportjában, visszájára fordítva a testiben, voltaképpen lelki-szellemi értékek
kereséséről, illetve pótlásáról van szó, a pótlás hiány-sarkallta, kétségbeesett
kísérletéről. S hogy mennyire valóban kétségbeesett kísérletről, azt egy má
sik részlet, Hildinek egy másik emléke sejteti. Bálint Bécsbe indul versenyre;
végre lecsukják a bőröndöt, a taxi már lent vár a ház előtt. "Még megkér
deztem Bálinttól, hogy mire van szüksége ... Semmire most már, csak a rossz
lelkiismeretre - mondta. - De azt viszem... Akkor futott Európa-csúcsot,
ott Bécsben." Mintha a "rossz lelkiismeret" csiholná ki belőle a rekordot.
Számára a futás: a rossz lelkiismeret legyűrese a teljesítményben, a teljesít
mény idejére.

"Gyorsabban, magasabbra, távolabbra." Csakhogy a rossz lelkiismeretet
nem gyorsasággal, nem távolsággal, nem magassággal lehet legyőzni; azzal
bent kell mcgmérkőzni. Ez az atléta döntő tévedése: kívül akarja megoldani
azt, amit csak belül lehet megoldani. Ezért keres Bálint míndíg új meg új
módszereket; végülis ezért vonul ki a Vlegyásza völgyének légüres terébe, a
teljes magányba, ahol reménytelen tréningjeinek senki tanúj a nincs, és ahol
kezében a stopperórával maga próbálja tisztázni magával élete kérdését. Mi
lyen sikerrel, nem tudhatjuk: a mutatók végülis nem mutatnak semmit. A

*Mészöly Miklós; Az atléta halála. Magvető, 1966.
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végső verseny, a végso önfelülmúlási kísérlet eredményének megítélése már
valaki másra tartozik.

Akkor is ez lett volna ennek az életnek a vége, ha az a bizonyos naiv báta
kolosi bemutató, ahol Bálint értetlen közönsége előtt szeretetből futott, nem
csak egyetlen, és kései epizód a pályáján? Ezt sem tudhatjuk. Gyanítani azon
ban gyaníthatjuk. A szeretet gyümölcsei másutt teremnek.

Igy ez a jelentős, kitűnően megírt regény, melynek élesen vágott képeit,
egy-egy jelenetének sűrű atmoszféráját aligha felejtjük el, végülis válasz he
lyett csak újabb kérdéseket ver föl az olvasóban. Igaz: egy-egy ilyen, életünk
értelmét illető kérdés többet ér a túl könnyen kerekített válaszoknál él az
előregyártott megoldásoknál.

* • *
Aki Képes Géza új kötetének* ars poeticaját akarná meghatározni, annak

maga a költő siet segítségére: ő maga fogalmazza meg "költészettanát" egyik
legjellemzőbbversében, a Barátomnak címűben, a híres verlaine-i Art poétique
nak ebben az ellendarabjában. Lényege, nyers prózában, a következő: legyen
a versnek "értelme", ami azonban egyáltalán nem azonos holmi szimpla "ért
hetőséggel"; ne lágy legyen és érzelmes, hanem olyan keményen formált, mint
a vas; zenéből elég a legszükségesebb, s akkor is legyen "érces"; a vers ne
tapadjon a földhöz, hanem "jelezzen ég és föld közt", s a mindenség egy-egy
darabját ragadja meg "mohó csápjaival".

Az effajta nyers próza azonban kopárrá fosztja a kőltői rnondandót QS fo-
galmazást, amely sokkal árnyaltabb és gazdagabb.

Értelmet mindenek előtt!

- s az értelem nem érthetősé" 
agy ragadd meg a reszketó-szép
gondolatot (mely agyvelőd

szakítja szét) mint a vasat,
mit kovács kohóból kicsap
az űllőre s úgyalakítsad
az izzó szülöttet, amint csak
te tudhatod és senki más,
istentől elhivott kovács -

mondia az első versszak; és ez nemcsak ars poetica, hanem plasztikus ön
jellemzés is. A verlaine-es rímben a verlaine-i "reszkető-szép" jelző jelzett
szava a "gondolat": ez az elsődleges mozzanat Képes Géza számára, de nem
mint "eszme", nem is mint meditáció, hanem mint az értelem indulati jellegű

állásfoglalása, ahogy a zárójelbe tett mellékmondat közli: "mely agyvelőd sza
kítja szét" (s ehhez párhuzamul idézhetnénk többek között a Nem mindegy
megdöbbentő vallomását a pattanásig feszült idegzet fenyegető "tűzvészerői").
Ezt az indulat magas hevében olvadó gondolat-ércet "csapja ki", mint kovács
a vasat a kohóból, izzó újszülöttként "az üllőre" - "kicsapja",. nyers, indulatos
mozdulattal, nem pedig faragja míves gonddal, vagy formázza aprólékos aggá
lyossággal; kemény pörölycsapásokkal alakítja, kovácsként. és kovács fiaként
- fiaként annak a kovácsnak, akiről annyi szép verse szól, s ebben a kötetben
is az egyik legszebb, a kalevalai ritmusú Piros ménes.

Hagyd a zenét! Csak annyi kell,
mint hogyha kígyó siklik el
s az avar csörren ércesen,
vagy penge, hogyha pendítem.
Vagy sas ha száll, kedvére csak
s a levegőbe néha csap,
vagy nyári éjjel, ha a csüggedt
föld szíve tücsökhangra lüktet -

"Képes Géza: Enek meredek parton. Szépírodalmí Könyvkiadó, 1966.
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folytatja a Barcitomnak; s ha az utolsó két sorról a kötet egy másik kiemel
kedő darabja jut eszünkbe, a Nyugtalan gyönyörű éj, a penge-pendülés vi
szont az epigrammák és szatírák költőjének kemény hangjára emlékeztet.

De enyhébb hangjai is vannak. Enyhébbek, de sosem érzelmesek: még
szerelmében is van valami "ércesség" ("Húsz éve már - pillantásodra pendül
- megfeszült idegern" ... "S ha szédülünk a magunk örvényeitől - egymásba
megkapaszkodunk" .. , "Húsz év telt el egyetlen lobogásban - A hegy belül
izzik iszonyú lázban - s kiönti a megolvadt közetet ... Ömlött a vers. A sza
Vlak mint a láva - őrzik életünk megkövült nyomát). Ezek a versek, a Dal,
Te, Az éjszaka vizein, vagy a Háfiz fordítójára valló Örök szomjúság és Tavaszi
betegség szépen képviselné egy szerelmes antológiában a férji, hitvesi szere
lem költészetét.

Az Enek meredek parton egy saját törvényei szerint kiérett líra delelő

jének termése; a már említettek mellett említsük meg gazdag anyagánah
olyan darabjait, mint a Képes Géza költészetében ismét új utat jelző Bartók,
Számvetés, Igy él tovább, vagy mint a Félelem, a Geometria, a szorongató HJ],
elfulad a sziv, a hölderlini lüktetésű Enek meredek parton, vagy a színtén ön
jellemző Eposztöredék:

Konyha, szoba, kovácsműhely

együtt. A műhelyt és szobát
vékony fal választotta el,
kora reggel már azon át

hallottam három kalapács vad
táncát, zúgott a fergeteg:
Az üllőn engem kalapáltak,
parázsló testű gyermeket.

Ennem, innom tudod mit adtak?
Olvadt, izzó vassal itattak,
fogva nagy harapófogókkal.

Anyám se birt hajolni csókkal
fölém - Hozzám ne érjetek,
mindenkit összeégetek.

* * *
"Ma lettél volna ötven éves, - s már túl vagyok a nyolcvankettőn. 

Ugyan meddig maradok még itt? Én kórházban, te temetőben. - Mit tudha
tom, mi van még hátra - azon túl: anyádra vigyázzak ?" - olvassuk Gellért
Oszkár új kötetében;* s e családi tragédiára, fia elvesztére utaló szakasz köz
vetlen folytatásaként: "Mintha most tennék érettségit: - szorgalmam ne légy
sose véges. - Már túl vagyok a nyolcvankettőn. - s ugyan meddig maradok
még itt? - Jobb halni, mintsem élni meddőn." - Akit egykor rég sírba tért
pályatársai, ahogy Babits nevezte, mint a Nyugat költőjét tartottak számon
és kedveltek, annyi csapás és megpróbáltatás után ma is termékenyeri írja
verseit, és ma is előre néz: "Nem a múlt, de a Majd, a Jövő, - a lekaszáltak
ból kinövö, - nem a Múlt, ami volt, de a Van - legyen indulóra a szavam"
- írja, s mintha csak visszhangját hallanánk egy híres régi versének, egyik
legszebb és legmaradandóbb költeményének. melyet pár lappal később idéz
is A tavalyelőtti ének-ben: "Fiatalok! - Most innen a máglyaról kiáltom felé
tek, - hogya harci dicsőség a halál horgan csak - hiú csalétek", és: "Fiata-,
lok! - Mert a teremtés rendje nem az, hogy a vének - temessék fiaikat."

Neki mégis két fiát kellett eltemetnie, egyet aki "végzett magával", s egyet,
akinek "erében egy darabka leszakadt" - "Szúette korhadt fenyő én, ifjú fák
mellett: - ez a sors megaláz. - Mondjátok hát, nem korholva, szelíden: Jőjj

'Gellért Oszkár: Zuhanóban. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1966.
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szél - s döli, nyavalyás." A kötet legmélyebb versei erről a tragédiáról. a
fiait túlélő apa fájdalmáról beszélnek; a legmegkapóbb köztük talán a Holt
birnami erdő, "a veterán-kort ért fa kockázatáról" : hogy mellőle fiatal fákat
csavar ki a szél, de ő nem döntheti ki önmagát: "Nem mondhatja azt: Öngyil
kos leszek - s él, él, tovább él, mint eszeveszett - és hallucinál és vizionál:
- minden fa eldőlt s ő egyedül áll, - holt birnami erdő köröskörül - ezt
képzeli, s dermed és megkövül."

A címadó Zuhanában című vers mondja: "Nyári hőben, téli hóban - ez
nem az a szárnyalás már, - amit újra megcsodálnál. - Vagyok immár búcsú
zóban, - s vágynám bár az égi-régit, - mindhiába, hogyha szédít." S ha a
Holt birnami erdő, vagy a Ne csak a magadét, a Vietnami fáklya-fénykép azt
az "égi-régit" idézik is, a kötet verseinek többsége inkább az emlékíró aszta
lán született meg, vagy reflexióként olvasmányokra, napi eseményekre. Talál
kozunk például egy egyszerűségében, puszta tényközléseiben megható verssel
Elek Artúrról; egy másikban a költő arról beszél, hogyan fedezte föl, mint a
Magyar Géniusz szerkesztője, Kaffka Margitot; s mindezt azon egyszerű, meg
hitt, mesélő hangon, "múltját maga rendezgetve", ahogy verses önéletrajza
előhangjában írta, az Egy irá életé-ben.

** *
Aki hosszú-hosszú évek múltán visszatér nagy ifjúkori élményei színhe

lyére, rendszerint csalódik. A parkok összezsugorodnak, a házak megkisebbed
nek, a homlokzatok megcsúnyulnak. a városok elrútulnak. Mindenesetre rnín
den más, mint volt.

Valahogyan így járt Dénes Zsófia is.* Elment megkeresni a világháború
előtti Párizst, Ady Párízsát, és jóformán semmit sem talált belőle. Ezért mint
ha egy kicsit megkeseredett szájízzel írna élményeiről, tapasztalatairól. Jogo
san? A maga szempontjából talán igen: neki az a régi igazabb, szebb, mozgal
masabb volt. Hogya maga szempontja mennyiben fedi a tárgyi igazságot, az
más kérdés, és vajmi nehezen dönthető el. S nem tudom, az a - megvallom.
számomra kicsit régies, századeleji modorú - riporteri stílus és szemlélet,
ahogyan a dolgokat kiválasztja és észleli, eléggé megfelelő műszer-e a mai
Párizs szellemi életének a mérésére. Mert miről tájékoztat, és mi felől tájé
kozódik ? Beszélget Simone de Beauvoirral, érzésem szerint kicsit túl elfogó
dottan, körülnéz a regény "új hullámú" vidékein, elég röptében; foglalkozik
a Goncourt díjjal és jutalmazottjaival, pedighát a Goncourt díj már régóta
nem az, ami volt; de arról, ami ma igazán jelentős, legalábbis irodalmi téren,
nincsenek föltétlenül megbízható értesülései (például: Saint-John Perse mint
szimbolista), s azzal, úgy látszik, nem sok érintkezése akadt. Ugyanakkor vi
szont amivel akadt, arról többnyire nagyon egészségesen, okosan, jó érzékkel
ítél. Példa rá Beckett, akiben megérzi az "igaz embert" és igazi költöt: azt, aki
hiteles, aki nem trükkökkel dolgozik, s aki valami nehezen megfogalmazhatót,
de nagyon lényegeset hoz föl színre kora mélységéből, És ezt a mai párizsi
színpad másik "hírességéről", Jonescóról már korántsem lehet elmondani:
nála Dénes Zsófia jó szemmel észreveszi a trükköt és a blöfföt.

Megvallom. amikor ilyesfajta fogalmazású mondatokat olvasok: "Gaugin,
akit úgy vitt a delej az útjára, mint a holdkórosat, aki művészetéért kósza és
beteg vándor lett, és el is pusztult többféle nyomorában" - nem lelkesedem
különösképpen; ez már a mi izlésünknek túl első-világháborúelőtti ; mi már
kopárabb, tárgyiasabb. még lírában is más Iírájú fogalmazás hívei vagyunk.
Vagy amikor egy fejezetben Jouhandeauról és feleségéről, Élise-ről olvasok,
meg a kettejük "botrányáról": a "botrány" vajmi kevéssé érdekel (Ady szerette
párizsi beszámolóiban az effajta témákat és ezt a bennfentességet sejtető mo
dort) : mert Johandeau sokkal, de sokkal több, mint Pnerbán Gide tanítványa,
vagy követője: neki megvan a maga külön birodalma, illetve külön .Jcisváro
sa", és ezt a Chaminadourt épp úgy nem lehet kifelejteni többé a modern fran
cia próza térképéről, mint ahogy a róla készített pokoli rézkarcok sorozatát

"Dénes Zsófia: Párizsi körhinta. Magvető, 1966.
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sem lehet elfelejteni. Egyébként sem hiszem, hogy egy műhöz, egy művészhez

vagy művészethez a róla keringő anekdotikus anyag vinne közelebb. Rouault
nak a műkereskedőjéhez való viszonya például vajmi kevéssé vezet be Rouault
világába; s ha Dénes Zsófia talán alaposabban szemlélte volna a képeit, aligha
írta volna le, hogy szinte kételkedik Rouault katolikus voltában, és nem ta
lálta volna áhitatát irgalmatlannak. Nekem, megvallom. éppen az ellenkező a
benyomásom: én a megrendült irgalom áhítatát érzem Rouault-ban, és áhítata
mély katolicitását.

Persze tudom, hogy igazságtalanság Dénes Zsófián a mi ízlésünknek meg
·felelő puritánabb, személytelenebb. objektívabb stílust és szemléletet számon
kérni. Könyve folyamán ő maga hivatkozik nem is egyszer az életkorára; ért
hető, ha annak az időnek a stílusát és modorát képviseli, amelyben, hogy úgy
mondjam, "szakmai kiképzését" nyerte, mégpedig nem megvetendő iskolákban,
nem megvetendő mesterektől ! Inkább kell tisztelettel néznünk ezt a töretlen
frfsseséget, ezt a változatlan fiatalságot, amivel a megváltozott világban kö
rülnéz, s inkább kell elismeréssel adóznunk széleskörű tudásának, máig csilla
pítatlan tudásszomjának változatlanul színes, könnyed és élvezetes előadás

médjának. S ismétlem: annak a biztosságnak is, ahogyan olyankor ítél, ha tel
jesen a saját jó ízlésére és ösztöneire hagyatkozik, mint Vértes Marcell,
Adolphe Reth, Geriét vagy - mint már említettem - Beckett esetében. Meg
tudja különböztetni a selejtet az igazitól. a trükköt a valódítól ; s ami még
több: fölismeri a valódinak álcázott trükköt és csalást is. Könyve nemcsak
élvezetes olvasmány, hanem tanulságos is. (Rónay György)

SZ!NHAzI KRÖNIKA. Szerenesés választással a BuéLapesti Nemzetközi
Vdsár lengyel pavilonjában nyitotta meq kapuit az idén a Körszínház. Sze
rencsés a választás, mert a csöndes, kellemes városUgeti környezet sokkal al
kalmasabb a színpadi művészet nyári hajlékául, mint az éjszakai autóbusztelep
tfiszomszédságában álló, Verseny utcai sportpalota, és. a nézókne,k végre nem
kell elszenvedniük annak az épületnek kiszellőztethetetlen, 'tornatermi öltöző
szagát.

Shakespeare: "Troilus és Cressida" cimű drámáját tűzte ezúttal műso

rdra a színház, és egy általános áramlathoz csatlakozott ezáltal. A nagy szín
padi varázslónak ez a darabja világszerte reneszánszát éli. Régebben alig ját
szották. Nálunk először és utoljára a századfordulón, Fejes István forditásában.
Később Zigány Arpád is lefordította, míg végül a gyűjteményes kiadás szá
mára Szabó Lőrinc, s a mostani előadásnak külön érdeme, hogy ez a. naUY
szerű. konzseniális fordítás végre színpadon is megszólalhatott.

A "Troilus és Cressida" Shakespearenek valamennyi között a legkeserűbb

írása. Sem ezelőtt, sem ezután nem mgadja el többé ilyen fékezhetetlen erő

vel az indulat; mégegyszer nem engedi meg, hogy még a művészi objektivitás
rovására is, ennyire gátlástalanul szabad folyást engedjen megvetésének az
emberi hitványság iránt. Az újabb Shakespeare-kutatás a régebbi 1609-cel
szemben 1602-1603-ra, közvetlenül a Hamlet utánra datálja a darabot, de
aligha tévedünk, ha keletkezésének idejét valamivel még korábbra, 1601 vé
gére vagy 1602 legelejére tesszük. A történelmi események és a Shakespeare
életére vonatkozó, bár kétségkívül nagyon hézagos adatok ismeretében, az
egyetlen olyan esemény, amelyről föltételezhetjük, hogy az íróban ilyen mérvű

elkeseredést és fölháborodást VÓJltott ki, Essex Károly kivégzése volt. Essex
herceg I. Erzsébet királynő kegyeltje és egyik legsikeresebb hadvezére volt.
bár különben nem volt harcias ember. Shakespeare rendkívül nagyrabecsillte,
s6t szerette a nála három évvel fiatalabb, nagyon eszes és nemeslelkű fiatal
embert. 1599-ben Essexet lrországba küldték a lázongó írek megfékezésére,
ő azonban a nyers erőszak alkalmazása helyett, okos diplomáciával fegyver
szünetet kötött a lázadókkal. Emiatt hatalmas intrika indult ellene az udvar
ban, és hiába szervezkedett, ellenfeleivel szemben elbukott és 1601-ben kivé
gezték. Shakespearét mélységesen megrázta ,az eset, és minden jel arra mutat,
hogy ezt a keserűséqét és haragját öntötte ki a "Troilus és Cressidá"-ban.

A dráma a trójai háborúban játszódik, hol a görögök táborában, hol Tró
jában, hol pedig a kettő közöttí csatatéren. Névszerint a homéroszí hósöket
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látjuk, valójában azonban csak kegyetlen és cseppet sem jóinduLatú karika
túráikat. Ostobaság, rosszindulat, gyávaság, árulás és bujaság jellemzi ezeket
a hősöket, akik egy közönséges utcalányért (ez lenne a "szép HeLéna") hada,
koznak. Csak egy alak emelkedik ki az általános erkölcsi posványból, az okos,
tisztaszívű és nemes Hector, aki noha jól látja az egész háború méltatlanságát,
mégis becsületből kitart családja és baJ'látai mellett. Ö a gáncstaLan hős, aki
lovagiasan visszaadja ellenfelének az elejtett kardot. Az ő erkölcsi kikezd
hetetlensége az egyetlen támasza a rossz ügyért harcoló és pusztulásra ítélt
Tr6jának. És Achilles, aki Shakespeare bemutatásában közönséges, otromba,
gyáva hencegő, végül is nem szemtől szembe vívott küzdelemben győzi le,
hanem szolgalelkű fogdmegekkel (ezekké válnak a darabban a myrmidonok)
orvul gyilkoltat ja meg. Hector makulátlannak megrajzolt alakJában szinte
lehetetlen föl nem ismerni a szeretett, eszményített és tragikus véget ért
Essexet.

A legtöbb "Troilus és Cressida" értelmezésnek közös hibája, hogy a cím
szereplőkből indul ki, "Romeo és Júlia" párhuzamok után kuiat, holott könnyen
lehetséges, hogy ez a jelentéktelen kis szerelmespár csak alibibő J került a
darabba és annak címébe. Bár nincs tudomásunk róla, hogy Shakespeare még
r. Erzsébet életébim megkísérelte volna a darab előadását (val6színűleg csak
1609-ben. hat évvel a királynő halála után mutatták be, amikorra elcsitultak
már a 1'égi szenvedélyek), mégis kézenfekvőnek látszik az a föltevés, hogy
Shakespeare azért kerekítette Troilus és Cressida köré a történetet, hogy el
terelje a figyelmet a dráma igazi mondanivalójáról. Mert a szöveg semmiben
sem ig,azolja főszerepüket. Troilus, Priamus trójai király fia, bágyadt, jelleg
telen epekedő, Cressitia, a görögökhöz átpártolt trójai pap lánya, könnyű faj
súlyú, csapodár pillangó. Nyoma sincs bennük Romeo és Júlia emésztő szen
vedélyének. És Shakespeare még csak meg sem kisérli, hogy különösebb ér
deklődést keltsen föl sorsuk iránt. Annál nagyobb drámai erővel jeleníti meg
a darab igazi konfliktusát.

A Körszínház színlapjának belső oldalán olvasható, és föltehetően a ren
dező Kazimir Károly tollából származó kommentár a többek között ezeket írja:
"A ,Troilus és Cressida' nem mondható tragédiának, híszen hőseivel nem
buki,k és nem győzedelmeskedik semmilyen nagy eszme." Nos, az előadás,
akarva vagy akaratlanul, maga cáfolja ezt a megállapítást. Ugyanis, ,amint
a színpadon umlomra jut a varázsos shakespearei szó, a néző azonnal észre
veszi, hogy mi a lényeges és mi a lényegtelen: és Troilus és Cressida banális,
és banálisan végződő szerelme (Cressuia hűtlenné lesz) eltörpül az igazi nagy
összeütközés mellett, amelyne,k egyík pólusán a becsületet, tisztességet, emberi
nemességet Hector képviseli, akivel szemben Achilles az ostoba, öntelt és gyáva
erőszak, és az alantas ármány megszemélyesítője.

Két belső kommentátora, illetve rezonőrje van a dambnak, akiken keresz
tül az író mintegy beleszól a cselekménybe. Az em/ik az okos Ulysses, akinek
hosszú mondókáj,a a darab elején, val6ságos vádbeszéd az esztelen önkény
ellen, és a másik, Thersites, a "nyomorék és mocskosszájú görög", akinek szá
jába adja Shakespeare mind azt a válogatott átkot és fröcskölő szidalmat, ami
csak tehetetlen dühében eszébe jutott. Az egy Hector kivételével, senkit és
semmit sem kímél ez a bolondság jogán minden igazságot kimondó topron
gyos alak.

Nem tudjuk, hogy a XVI. és XVII. század fordulóján, az Essex ügyön
kivül volt-e még vaLami más esemény is Shakespeare életében, ami elkese
rítette. Egyes irodalomtörténészek szerelmi csalódásra is gondolnak Tény az,
hogy az ekkor kezdődő évtized hozta meg azokat a na,gy drámákat, amelye,k·
ben Shakespeare az emberi lélek legmélyebb szakadékaiba vilógított be, mint
például a Hamletben, a Learben, az Othellóban vagy a Macbethben. Ezeknek
előfutám a maga szókimondásáv,al, művészileg sem szublimált nyerseségével,
maró gúnyjáva.l és hirtelen kiábrándultságával a "Troilus és Cressida".

A Körszínház nem elégedett meg a felújitás érdemével, hanem igyekezett
azt megfelelő művészi keretbe is állítani. Két kiemelkedő alakítást láttunk. Az
egyik Tahi-Tóth Lászlóé. aki Cressida nagybátyját, a szerelmese,k kerítőjét,

Pandarost játszotta, és Szabó Gyuláé, aki Thersites alakjában végre egy tes-
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tére szabott szerephez jutott, amelyben kedvére kikomédiázhatja magát. A két
címszereplő közül a Troilust alakító Kozák András még a szöve,gnél is szúr
kébb volt, míg Domján Edit, mint Cressida, nem érzékeltette megqyőzően azt'
a könnyüvérűséget, ámit ,a szöveg sugall. Felfígyeltünk viszont a fiatal Huszti
Péterre, aki Hector szerepében egyenranl;lú partnere volt az olyan rutinos szí
nészeknek, mint az Achmest és A,gamemnont (kitűnően) alakító Inke László,
metve Horkai János. Pécsi Ildíkó Helénája és Drahota Andrea Cassandrája
is emlékezetünkbe vésődött-; de általában jól helytállt az egész társulat. Kazi
mir Károly rendezői és főleg értelmezői fölfogása - amennyiben valóban ő
írta az idézett magyarázatat - vítatható, de az előadásban ez nem jutott za
varóan kifejezésre. Rajkai György díszletei és Láng György jelmezei szépek.
Az előadás megérdemelné, hogya téli músorba is átkerűljön.

(Doromby Károly)

KÉPZOMűVÉSZET.Mai francia festők. A franciák által igen kedvezően
fogadott - a párizsi Petit Palalis-ban megrendezett - nagy magyar képző- és
ipanművészetl kiállítás ("Magyarország rnüvészete a X. századtló a XX-ig.")
viszonzásaként a budapesti Műcsarnokbar, Maí irameia festők címmel láthat
tunk egy közel száz festményből álló ,gyűjteményt. E kiállftás. amely mint
egy a Francia festők Delacroix-tól Picassóig círnű közelrnúltbeli, emlékezetes
tárlat folytatása, a Braque-ot, Léger-t, Chagallt és tárnaikat követő Gromaire
Bissíere-e-Masson-nemzedék utáni generácló tagjait, - tehát a mai ,középkorú
francía festőket mutatta be. A magyar közönségnek most elsőízben volt módja,
hogy találkozzék olyan prominens mesterek munkáival. mint a hatalmas tehet
ségű,vdbbanÓereíü Pierre Soulaqes, a nagy nemzetközi tekintélyt élvező Victor
Vasarely-Vásárhelyi, a remek kolorista Gustave Singier, az 1960-as Velencei
Biennálé nagyddját elnyert Hans Hartung, a katolikus szakrális rnüvészet meg
újulásában vezető szerepet játszó Alfred Manessier vagy a rnodern egyházmű

vészetben ugyancsak jelentősen tevékenykedő, pár hónappal ezelőtt Budapes
ten is járt Jean Bazeine. Az ő alkotásaik és még egy-két társuk (lÍgy Piaubert,
Beaudin) munkái voltak a kliállítás nagyszeru élményei, legünnepíbb percei.
Kétségtelenül akadtak a kiállított művek Ikö~ött .középszerű, sőt gyenge dara
bok is (így pl. Francis Desnoyer konvencíonálís mumlfáí), - de rnelyík kiállí
táson nincsenek ilyenek? Sajnálatosabb viszont, hogy e közénkorú nemzedék
olyan kiváló tagjait, mínt M. E. Víeira Ga Silva, N. de Staél, Wols vagy Jean
Fautrier - nem képvíselték művek. Meglehet: azért, mert e művészek kőzül

egybk-anásík pár év óta nincsen az élők sorában. Ez azonban mít sem változtat
azon, hogy ők is a Manessier-VasarelY-lJlemZJedék tagjaí, s hogy például Wols
nagyon is maii, műveíemanácíőját tekintve nagyon lis élő mester ...

A kíállftáson szerepelt mdvészeket a Párizsi Iskolához sorolja a művészeti

irodalom. Névsorukat végignézve kitűnik, ihogy amiként a századeleji francia
művészet jópar legfelső mestere (Modigldani, Chagafl, Picasso, Brancusí, Kupka,
Soutíne stb.) nem volt született francia, úgy Párizs ma lis mágnesként vonzza
magához a más-nemzetiségű alkotókat, ~gy a német Hantungot, a pécsi Vásár
helyít, a spanyol Borés-t, az orosz Poljákovet. Ez utóbbi rnűvésszel való meg
ismerkedés (a "Camille Renault portréja" c. Poljákov-mű a kiállítás egyik
legszebb darabja volt) alkalmat adott arra, hogy újból elgondolkozzunk: az
oroszok - Kandinszkí i-től és Lísszickiitöl kezdve Aechípenkón és Zadkine-on
át Ivari Puní-ig, Rothko-tg - mílven fontos és maradandó szerepet töltöttek
be a XX. század stílusforrndalmaiban, avantgarde-enozgalmaíban.

A Mai francía festők círnű tárlat anyagának budapesti bemutatása kétség
telenül nagy nyeresége a magyar rnüvészeknek és II műélvező publtkurrmak.
A kiállítás - több kiváló alkotónak az előzőkben már említett távolléte elle
nére is - arról adott hírt, hogya francia művészet napjainkban is eleven és
valódi értékeket termelő organizmus, amelynek dús és színes gyümölcseit ér
demes, sőt szükséaes tanulmányoznunk. Nem azért persze, hogya festők át
vegyék a legfrissebb "párizsi divatot", s nem is azért, hogya krrtfkusok most
már leszóljanak míndent, am nem emlékeztet Soutages vagy Hartung képeire,
hanem azért, hogy tudjunk arról, mli történik a világban, hOlgy ne nézzük
idegenkedő értetlenséggel vagy titkolt-titkolatlan ingerültséggel a :kJülföldi kor-
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társ-művészet fejlödését, alakulását. A Művészet cimű folyóirat 1965. évi ja
nuárí számáiban - Solymár István cííokében - e megszívlelendő szavak vol
tak olvashatók: "A világ áramaiból nem lehet bümtetlenül kikapcsolódni."
Hogy "a világ árarnait" jobban megismerjük, ehlhez járUllt hozzá - hasznosan.
ísmeret-gyarapftóan, szemhatár-tágítóari - a Műcsarnok termeit megtöltő .
francia festészeti kíállftás.

•
Borsos Mikl6s 60 éves. Ez év augusztusában tölti 'be élete 60-ik esztendejét

a Carrara- és Kossufh-díjas Borsos Mi'kl6s, a modern magyar szobrászat kiváló
mestere, Az 1906~ban, Erdélyben, székely családban született Borsos' festőnek

készült; pár hétig a budapesti képzőművészeti főiskolán Glatz-növendék volt.
'I'anuűmányaít azonban félibehagyta, 'kiment Olasz- és Franciaországba, s ott.
- múzeumokat, katedrálisokat, a nagy klasszikus mcstereket tanulmányozva 
formálódott ki művésm arculata. 1933-1ban kezdett faragni, s a 40-es évek leg
elején már ötven rnűvel mutatkozott 'be, mint szobrász, A bazaltból, tradhiúból
és egY1éb Mfaj,tákból készült 'k!Ör;plaszBkákkal egyidóben születtek kivételes
szépségű vörösrézdornborításaí: "Leány kecskével", pásztorok barmaikkal, bib
liai jelenetek, női aktok, őriarcmások. A második világháború utáni élViekben
bontakozott ki érem- és rajzművészí rmmkássága ; plakettjeivel is, tusfestmé
!l1Yi€Í'V'e1 'is a legelső sorban Ibiztosított magának helyet.

Borsos szemlélete egyrészt a régi magyar szobrászat (kőzépkori kalocsai
k1irályfej), másrészt az új európai plasztika (lBrancusi, Jean ~~)talajában

gyökeredzik. mPigon azonban sohasem volt (még korai munJká'1ban sem), mind
egyik alkotása szarverén szellemi produktum. Művei küliJjöldfu (Linz, Grác stb.)
és itthon sok kiállftáson arattak megérdemelt sikert; ez év nyarán a Velencei
Biennáléra k~vit~ szobrait fogadta rneleg méltánylással a nemzetközi művé

szetí élet. Gian Alberto Dell'Acqua professzor, a biennálé főtitkára a vaskos
'katalógus élén ~öZlÖlt 'bevezető fráséban mindössze öt-hat rnestert (az idős
svájci absztrakt-festőt: Ittent, a dán szebrász Jacobserit s mégegy-két legkü
ronbet) emel íki név szerínt a 33-ik biennálén résztvevők közül, s e féltucat
művész-név között ott van Borsosé lis, alcínek "Ének,ek Éneke" círnű szobráról
reprodukcíót is ad a katalógus.

*
A magyar képzőművészet egy Larousse-lexikonban. Raymond Charmet

nak, az Arts enűkrttikusának szerkesztésében - Dictionnaire de l'art contem
pomin címrnel - a patinás és tekintélyes Larousse-kiadó a közelmúltban
Illusztrált zseb-enciklopédíát adott Ikl ((965). A kézikönyv oldalain számos
magyar névvel és magyar vonatkozással találkozunk, Külön cikkek szólanak
egy SOIl" Magyarországról elszármazott s leülföldön vílághírűvé vált művészről:

az "uomo undversale" IVÍdfioly-Nagy Lászlóról, Vásárhelyí Győzőről (az. "Op
Art" atyamesteréröl), Kolos-Vary-ról (azaz Kolozsváry Zsigrnondról, a negyven
esztendeje Párizs/ban élő nonfíguratfv festőről), Kemény Zoltán szebrászról (aki
fémrehefjeivel elnyerte a két év elötti Velencei Biennálé nagydíját) és má
sokról. De a hazájuktól el nem szakadt magyar rnűvészek közül lis külön klis
cikket kaptak négyen: Csontváry Tivadar, Szinyei-Merse Pál, Rippl-Rónai Jó
zsef és Czóbel Béla. (Ez utóbbi mestemek egyébként tavasszal Amsterdamban
nyilott ikiáHítása, amellyel hosszan és nagyon elismerően foglalkeztak a nagy
holland lapok, felelevenítve Czóbel 1914 és 1919 közöttü németalföldi tartóz
kodását. A müvész ezekiben az esztendökben Be~genlben élt; ekkor született
kíváló 'Portréja Roland Holst hollandus Iírikusról és legy ber,gieni protestáns
'lelkészről.)

Összefoglaló írást is közöl a párázsi ké'.z5'könyv a nnodern magyar művé

szetről, - említve Ferenczy Károly, EgiryJózsef, PÓ[" Bertalan, Szőnyi István,
Bernáth Aurél, a sokáig Párrizsban élt Farkas István, Aba-Novák Vilmos, Fe
renczy Béní, Kerényi ,J'enő, Medgyessy Ferenc és mások nevét, munkásságát.
Bár a Larousse-kiadványnak egyik-másik, műv;ész:etünk.kj,e~ kapcsolatos meg
állapítása téves ~így például Szinyei-Merse stílusának - a lexikon vélemé-
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Illyével ellentétben - nincsen köze MontlceUiéhez" s aligha. indokolt beszélni a
kubizJffiusll1lak Aba-Novakra gyakorolt döntő hatásáról), és bár fájlaljuk Gu
lácsy Lajosnak s még néhány kimagasló művészűnkriek említetlenül-hagyását,
mégis többé-kevésbé meg lehetünk elégedve azzal az érdeklődessel és tárgyi
lagossággal, amelyet a francia lexikon szerkesztői a jelenkori magyar festészet
E'>,s szobrászat iránt tanusítottak. (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (N Y á r i e g y h ciz z e n e i e s e m é n y e k.) Sokszor
panaszoltuk már, hogy templomainkban az egyházzenei művek választéka igen
szűkös. Ezért is fogadtuk nagy érdeklédéssel a Be,lvárosi templomban Mozart
K. 337-es C-dur Missa solemnisének előadását. A mise valószínűleg 1780 leg
ele1én keletkezhetett, s ott él benne Mozart párizsi útjának JThinaen színe és
újdonsága, s az a keserűséq is, mellyel megpróbált beleirleszkedni salzburgi
környezetébe. A "solemnis", az ünnepi jelleget elsősorban a mű világos szinei
és hatalmas iokozásai biztosítJák. Különösen a Kyrie és a Credo szép, s ez
wtóbbi nagy dolog, hiszen a zeneirodalom miséi között kevés olyan 7)an, mely
b'en a nitv,a-llást si,keTÜlf a sz,erzőnek elevenen és "hitvallásszeTŰen" megkom
ponálnia.

Örömmel hallgattuk ezúttal is a Belvárosi Főplébánitemplom ének- és ze
nekarának kitűnő teljesitményét. V i r á g E n d r e, a kórus vezetője nagy am
bicióval és lelkesedéssel dolgozik, ennek lehet tulajdonítani azt a hatalmas
fejlődést, mely a templomot az egyhazzene egyik legigényesebb otthonává
avatja. A kórus friss, fiatalos hangzása, tökéletes összmunkája és fegyelme
zettsége nagy reményekre jogosít.

A XIV. kerületi Tanács kezdeményezésére a Vajdahunyad-várban is érde
kie\s zenei eseménynek lehettünk tanúi. A Fővárosi Ta-nács Z,enekara és a Má
tyás templom Kórusa K ó sa S á n,cl o r vezényletéve'l szép műsorra l örvendez
tette meg a nagy számú hazai és külföldi hangversenyrajongót. Az est első

részében Mozart Linzi szimfóniaját adták elő, majd a szünet után a Requiemet.
Ez utóbbi clőadásánál módunk volt elismeréssel figyelni a kórus kitűnő stílus
ismeretét, és a szoprán szólam teli, fényes hangzását. A zene,kari kíséret is
ideálisnak bizonyult.

Mozart Linz; szimf6niáJtinak az a furcsa sorsa, hogy rendszerint a hang
versenyek első sZámaként, szinte bemelegitésként hangzik fel. Ezért sem be
csülik annyi1'a, mint Mozart többi "nagy" szimfóniáját. A mostani előadásban

a szimfónia csodálatos derűje, "őszi" színei teljes pompájukban érvényesültek.
Mozart ugyanis ezt a szimfóniát 1783 októberének utolsó napjaiban, a nyár
minden szépséaét idéző 6szben írta nagy sebesen.

Előzőleg Salzburg 'Jan járt, ahol apját igyekezett megbékíteni - kevés si
kerrel. A salzburgi hercegérsek udvarában is több nagysikeTŰ hangversenyt
adott közben (teljesen indokolatlan az a zenei könyvekben is gyakori megjegy
zés, hogy Mozart emlékezetes bécsi afférje után minden kapcsolatot megsza
kitott az érsekket.) Október 30-án érkezett Linzbe, s itt értesilli arról, hogy
november 4-én hangversenyt tartanak a helyi szinházban, s az ő egyik szim
fóniáját is elő akarják adni. "Mivel nincs velem egyetlen szimfónidnn sem 
írta Mozart október 31-én apjának -, hanyatt-homlok dolgozom egy újon,
amelynek addi,gra mindenképpen el kell készülnie. Be is fejezem levelemet,
mert a körmömre éaa munka ..." A szimfónia időben elkészült, s bemutató
Ján a közönség lelkesen ünnepelte Mozartot. A Iinziszimfóniának külön jel
legzetessége még, hogy lépten-nyomon érezni benne Haydn zenei építkezésének
hatását. Mozart nyilván tudatosan akarta így megtisztelni atyai barátját. Az
utókor épp ezt a kettősséget értékeli a szimfóniában, és Kósa Sándor vezé
nyelte előadását is ennek érzékeltetése emelte magasM.

(B é c s i ű n n e p i H e t e k; 1 g 6 6.) A zenei fesztiválok sorából minden
alkalommaI kiemelkedik a Bécsben rendezett, május 21-töl, június 19-ig. Az
idei bécsi fesztivált is jelentős zenei események tették ünneppé, bár a régeb
biek mintha rangosabb" szereplőket vonultattak volna fel. Az ünnepélyes meg
nyitás napján egész Bécset fényár vonta be. A Rathausplatzon tartották az
ünnepélyt, a műsorban stílszerűen szerepelt Mozart Kis éji zenéje is. Az igazi
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megnyit6 azonban másnap volt, am4ko'l' az ottani zeneakadémia nagyte'l'mében
a Bécsi Filharm6nikusok hangversenyén Karl Éöhm kísé-retében fellépett Wil
helm Baekhaus, korunk "nagy öregje", a zongora egyik utols6 nagy virtu6za.
Jelenleg nyolcvankét esztendős, d,e még mindig töretlen erővel játszik, csodá
latos átéléssel, virtu6z techn~kával. Beethoven G-dur zongoraversenyét adta elő.
Böhm is hatalmas sikert aratott az V. szimf6nia megszólaltatásálVal. Ugyanaz
nap este a Bécsi Szimf6nikusok Zenekaráta Budapes,ten is ismert Wolfgang
Sawallisch vezényelte. Az est sz6listája David és Igor Ojsztrah volt: Bach
egyik kettősversenyét sz6laltatták meg 6riási sikerrel. Ezzel a koncerttel egy
időben Jörg Demus tartott zonooraestet, szintén telt ház előtt.

Mi teszi na,ggyá az ünnepi heteket? - kérdezhetné valaki. Nos, az a cso
dálatos zenei érdeklődés, mely egy nap három ilyen magasszínvonalú zene~
eseményt nYúJt - és befogad. S még nem is sz6ltunk a délelőtti egllházzenet
eseménye,kről. A karmeliták templomában Bruckner e-moll miséjét vezényelte
Alfred Bamer. Nagyon érdekes ez a mise: érződik benne - akár Bruckner
többi műveiben is - a romantika végs5 túlteHtettsége, de ezt olyan érzelmi
feszültséggel tölti meg, hogy a mise nagy, maradandó élményt hagy hallgató
jában. A Mária születéséről elnevezett templomban ugyanekkor Mozart egyik
fiatalkori remekművét adtak elő, a K. í39. számú, úgyne'l)ezett "Arvaház" mi
Stéjét Hans Zwb1fer vezényletéve'l. A bécsi egyházzenei életre elsősorban a
klasszikusok hatása 1ellemző. Náluk talán még annyi kísérlet sem történik,
mint nálunk. Igaz viszont, hogy az a ooros, amelyik Mozart, Haydn, Beetho
ven, Schubert és a tőbbiek működésének színtere lehetett, joggal őrizi hagyo
mányait.

A sok esemény ,közül is kiemelkedett a Bécsi Szimf6nikusok estje, melyen
Wolfgang SawaHisch vezényletével Mozart Jupiter szimfóniáját és a Koroná
zási misétszólaltattáJk meg, olyan csodálatos sz6listákkal, mint Irmgard See
fried, Margarita Lilowa, Anton Dermota, Ernst G. Schramm. S ugyanezen a
napon volt Sztravinszkij Miséjének előadása a Minorita templomban Hans
Gillesberger vezényletével. A ze'YI"',;:~~5:;: szinte egyöntetűen úgy vélekedtek
a Mise 5sbemutat6ja ut/Í.n, me' jet Ernest Ansermet vezényelt 1948-ban a Sca
laban, hogya darab egyházi használatra alkaI. 'ULtIan. Nos, ez az előadása

arr61 vallott, hogy nem igy áll a dolog. Nem, mert Sztravinszkijnak ez a műve

ószintesé,gével, lázas, kereső hangjával, az egyházi zene nagy a,lkotásait idézi.
S az sem véletlen, hogya műnek éppen a Credo,' I a legsikerültebb! (Érde,kes,
hogy másnap a Tonkünstler-orché·"ter és az Ijjúságí K6rus a mise szellemi előd

jét, a Zsoltár-szimf6niát adta .elő Günther Tl'.euri,ng vezényleté1.'el.) Nagy él
mény '-'olt Otto Sieg,z Missa humilítatisán(];k előa<iisa is a Szervita templom
ban. A művet Friedrich Wolf vezényelte. Otto Sieqi éppen ezen a napon ünne
pelte hetvenedik születésnapfát. Nevét nálunk alig ismerik, pedig számtalan
bécsi művész köszönheti neki a zeneelmélet tökéletes ismeretét, hiszen huszadik
esztendeje oktat az ottani zeneművészeti főiskolán. Művét inkább a hagyo
mányok tisztelete, semmint az új keresése' jellemzi.

Külön érdemes szólni a Müncheni Bach-Zenekar estjéről, melyen Karl
Richter vezényletével Bach hat brandenburgi versenyét adták elő. Ez az
együttes világszer:te e,gyike a legkivál6bb Bach-előadóknak, s játéka nyomán
már érthető, hogy miért az ő k6zremúködésével veszik fel a legtöbb lemezt.
A ma·gyar hallgat6 pedig fájÓ nivvel gondol arra: milyen szomorú, hogy ná
lunk még a kivál6 Magyar Kamarazenekar sem vállalkozik a brandenburgi
versenyek előadására. Pedig ezek alighanem a zeneirodalom csúcspontját je
lentik ...

Nem térhetünk ki zenei beszámol6nkban a fesztivál egyéb eseményeire.
Van azonban a fesztiválnak egy-két olyan tanulsága, an:elyet a Budapesti Zenei
Hetek mind tekintélyesebbé váló ünnepségein is érdemes lenne kamatoztatni.
Ki kellene adni egy a bécsi hez hasonl6 műsort. Ebben mindennek szerepel
nie kellene, az egyházzenei eseményektól a kiállitásokig. S össze kellene han
golni az opera, a hangversenytermek és a templomok műsorait, mert ebből a
szempontból mi talán a bécsinél is nagyobb választékkal, több újdonsáqgal
szolgálhatnánk. Egy fesztivál sikere pedig elsősorban az 'Újdonságokon múlik . . .

(Rónay László)
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FILMEK VILÁGÁBÓL. A "cinéma véríté" módszere a hatvanas évek e1e
Jen tűnt föl a filmművészetben. Rendezői kerülték az aprólékos előretervezést,

a szereplők pontos beállítását, gyakran nem is dolgoztak hivatásos színészek
kel, dokumentumszerű részleteket vágtak be, és igyekeztek egyszerű eszközök
kelfilmet készíteni. Tényrögzítő hajlandósága miatt kezdetben sokat vitatták
ennek a módszernek művésziességét.Pedig a módszer nem volt új, csak techni
kailag fejlődöttnagyot. Hasonló fölfogásban forgatta például R. Flaherty világhírű

filmjét, a Nanuk az eszkimót évtizedekkel ezelőtt. A "cinéma véritének" idő

vel két fő változata alakult ki. Az egyikben a hangsúly a dokumentálásra te
vődött, a rejtett kamerával készített fölvételekre; a rendező szerepe nagy mér
tékben a vágásra összpontosult. Neves képviselője ennek az angol Free Cinema
és a New Yorki iskola. (Az utóbbihoz tartozott Cassavedes nálunk is bemuta
tott műve, a New York árnyai.)' A másik változat inkább csak a hagyományos
játékfilm kereteit lazította meg, a való életből fölvett részleteket építette be,
és a szígorúan előírt "megjátszás" helyett mind a rendezésben, mind a színé
szi alakításban lehetőséget adott a véletlennek.

Agnés Varda filmje, az 1961-ben készült Cl eo 5-től 7-ig (pontosabban csak
fél 7-ig) jellegzetes példája az utóbbinak. Egy fiatal asszony másfél óráját mu
tatja be, a jósnőnél. kalapvásárlás közben, otthon az énekpróbán, a barátnő

jével, a parkban, amint megismerkedik egy fiatal katonával, s elmegy vele a
kórház elé. S mialatt közvetlen hétköznapisággal telnek percei, annak a vizs
gálatnak az eredményét várja, mely végül is eldönti, hogy rákja gyógyítható-e
vagy sem. A cselekményben nincsen semmi drámaiság, csak a film tárgya
drámai. Az egész inkább a regény nyugodt elbeszélésmódjára hasonlít, s ebből

a szempontból Godard filmjére, az Eli az életétre emlékeztet. Egyszerű, sok
szor minden gépmozgás nélküli totálplánban látjuk a képet, hűvös objektivi
tással; a 13 fejezetre osztott film percnyi pontossággal beszámol Cleo minden
mozdulatáról. De nemcsak a történet ideje valóságos, valóságos a környezet, s
olykor az emberek is. Itt igazán "cinéma vérité" ez a film: Cleót nemcsak a
jósnőtől kísérjük végig az orvosáig, hanem egyben a Rue de Rivolitól a Raspa
ille bulváron át a Salpetrier-e kórházig, miközben betérünk a híres párizsi
kávéházakba, mint a Döme, vagy a Pagoda, s a fölvételeken nem színészek,
hanem az utcai járókelők a szereplők, s azok valóságos beszélgetését halljuk.
Mindez beolvad Cleo életébe, s a létezés sokrétűsége, az elkapott megjegyzé
sek, a számtalan jelentéktelen esemény újabb irányt ad töprengéseinek. fölold
ja, vagy kínzóbbá teszi szorongását, Az élénk cselekményszerűség,a külsősé

ges feszültség halványult csak el, de a drámaiság megmaradt, csupán mélyebb
re húzódott. Ez a részletező, póztalan stílus Varda egyénisége révén még va
lami nőies impresszionizmussal telítődik. Marguerite Duras kisregényeiben
találkozhatunk ilyen hangvétellel (például a Moderato cantabile-ben), de
ezek az összecsengések bizonyára nem véletlenek. A lassan érvényesülő női

művészetszemlélet és az elmúlt évtizedek formai egyszerűsödése, hétköznapib
bá válása, és aprólékosabb részletezése találkozik ilyenkor.

Míről is szól valójában ez a film ? A burleszk jelenet adja meg a kulcsát:
attól függően, hogy mílyen szemüveget viselünk, látjuk derűsen vagy komo
ran a világot. Ez határozza meg Cleo érzéseit is; ha betegségére gondol, ész
reveszi az ijesztő álarcokat a kirakatban, melyek más embernek csak díszt je
lentenek, borzasztja a békát nyelő ember, s nem örül semminek sem. Vardd
szereti a jelképeket, s ez olykor kissé irracionális ízt kölcsönöz művészetének.

Filozófiailag az egzisztencializmushoz kapcsolódik ez a film; azt vallja, hogy
az élet korántsem olyan fontos valami, hogy megérné a kétségbeesést, illetve,
hogy csak kétségbeesés nélkül fontos. A boldogsághoz nagyon kevés is elég,
s ez a kevés az emberekben van, többek között a barátságukban. "Úgy tűnik,
hogy boldog vagyok", - mondia Cleo a fiatal katonának a film végén, holott
még mindig nem tudja, meggyógyul-e, s az eltelt másfél ÓDa ahhoz kellett,
hogy Cleoval együtt a néző is elhiggye ezt. Kár, hogy a főszereplő Corinne
Marchq,nd arcáról hiányzik sokszor az, amit belső mozgásnak nevezünk, s
ettől néha élettelen lesz az alakítása.

Peter Szondi már korábban írt arról, hogy a film inkább epikus, mint drá
mai műfaj. Hozzátehetjük, hogya film önálló műfaj, s helytelen számonkérni
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tőÍe a klasszikus dramaturgia szabályait, A "cmema vérité" gyors előtőrésében
tulajdonképpen ez, a filmművészetben potenciálisan meglévő epikai lehetőség

érvényesült. Az elbeszélőt a karnera "helyettesíti", a környezet, a szereplők

kiválasztása, az elbeszélés zökkenőmentessége néha már fontosabb, mint a
drámai szerkezet. A módszer azóta már elvesztette újszerűséget, lecsillapultak
a viták is, de mégsem tűnt el, hanem lassan beépül a ma művészetébe. Most
már nem szenzáció, hanem természetes eszköze a rendezőnek, s talán éppen
az a gyors alkalmazkodás igazolja Peter Szondi megállapítását.

Az Egy szöszi szerelme című cs hszlovák film időszerű, komoly emberi
problémát dolgoz föl, sikertelenül. Igazi, "nehéz" téma: az ipartelepítés kö
vetkeztében az egyes gyárak saját arculatukra formálják környezetük lakos
ságát. Bizonyos iparágak majdnem kizárólag nőket foglalkoztatnak, s ennek
következtében természetellenes polarizálódás következik be a lakosságban. A
javarészt csak lányok lakta gyártelep közelébe - a vezetőség gúnyoros hu
nyorításától kísérve - tartalékos, öreg katonákat vezényelnek. Milyen követ
kezményekkel jár ez egy urbanizálódó világban, ez a film drámai magja.
Forman rendező sajnos hiába nyúlt azokhoz az eszközökhöz, melyeket Varda
a filmjében használt: a leíró, részletező előadásmód. a rögtönzött játékok és az
amatőr szereplők nem feledtették a megfelelő élményanyag és látókör hiányát.

A nyári idény sok gyöngébb filmje közül nehéz kiválasztani a kevésbé
rosszakat. Wal! Disney filmje, a Csipkerózsika, gyerekeknek készült, bár a
legkisebbek számára néha már túl ijesztő egy-egy jelenete. Mindenesetre
Disney csodálatosan rajzol, s ez kevésbé a főszereplőkön látható, akik mindig
klísészerűek maradnak, rnínt a környezet és a mellékszereplők kidolgozásában.

A mai tárgyú filmek közé tartozik a Három lépés a földön című lengyel
film, amelynek három története újsághírek nyomán született meg. A film tar
talmi igényességét olykor megrontja a mesterkéltség, és a túl könnyed hang
vétel. A Hajsza agyémántokért című francia film ízléses humorával sem emel
kedik ki túlzottan laz aktuális kalandfilmek közül. A történelmi kalandfilm
színvonalán rendezte meg Rosselini Stendhal regényének, a Vanina Vanininek
filmváltozatát, de ez még mindig jobban sikerült, mint a Párisi Notre Dame,
melvnél Jean Delannoy rendező számára bizonyára csak a népszerű Lotlobriai
da szépségének kamatoztatása volt az irányadó. (Ungváry Rudolf)

EMBERSÉGET MINDEN mŰBEN. (Berda József fejfájára.) Akik látták
őt Tamási Aron temetésén. megdöbbenve nézték tétován ide-oda ténfergő alak
ját, gyűrött, szétesö arcát, ezt a nagy darab, riadt szenvedést a közismert szür
ke kalap árnyékában. Elveszetten kóborolt a tömegben, mint aki sehol nem
leli a helyét; botját megemelve néha olyan mozdulatot tett, mint a vakok. Ké
sőbb leült a lépcsőre és magába roskadtan a földre meredt. Az egykori "ke
mény legényt" szemlátomást kezdte már legyőzni "nagyranőtt verekedéseiben"
a halál. "Kék szemei immár örökre - lecsukódtak, karja-Iába nem hadonászik,
nem - mozdulhat többé, s közönnyel várja, hogy daliás - testét, mely lobogó
izgalmak tűzijátéka volt egykor, - megegye falánk gazdája, a föld, melynek
- szerelméből fakadt e beborult világra" - írta egy régi, szép versében, a
Sirató ének-ben. Egy másikban, az Epitáfium-ban, saját jövendő sírfeliratául
pedig ezt: "Az örökkévaló fiatalság énekese volt - egykor, s nem volt rest
soha pajzán örömében - nagyokat ölelni, míg kedvire éhetett-ihatott - e
bitang világban ... - Nem tudott ő - megöregedni soha; legény volt ám a
talpán, - ki, ha meghalt is, él még irgalmatlanul, - s mintha félálomban
volna, úgy hallgatja most - alulról, mínt zengenek néki hangversenyt a ma
darak - odafönn, míg meghatottan egyre várja a vigasztaló napot, - mikor
fiatal lábak rneleg tapadása alatt - dicsőségesen feltámad majd halottaiból."
Egy harmadikban, az Utolsó szó címűben így végrendelkezett: "Ha lehunytam
szemem mindörökre s véle - szívern is megszűnt dobogni : kék koporsóba 
tegyetek engem, mint az ártatlan gyermekeket szokás... - Mert gyermek
voltam én, kedveseim ! Rakoncátlan és szemérmetes: lányokkal-fiúkkal s ku
tyákkal - egyként barátkozó!" Egy negyedikben meg így vallott, még fiata
lon, Félelem címmel, az öregkorról : "Még nagyobb - gyötrelem, hogy végül is
aggastyán, öreg bolond - leszek a majdan fiatalok előtt, kik, mínt a - tisz-
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teletlen 6yerekek, nyelvet öltenek majd reám, - s nem lesz kegyelem, bár
fiatalabb leszek akkor is - náluk, teli rajongással öreg szívemben. - Ö, gye
rekek, hangos kamaszok, legyetek irgalmasok - akkor, s ha lehet, kicsinyt
igazságosak is irántam !"

Ez az igazságosság legelőször is azt követeli, hogy még a saját, sokszor
megrajzolt önarcképének se higgyünk föltétlenül. Az a "méltóságos bendőjű"

örök kamasz, aki harsogva dicséri a testi élet örömeit, az evéstől-ivástól az
emésztésen át az ágyban heverésig és a mosakodásíg, korántsem mindenestül
Berda József. "A bőétkű vadállat, kit a nyelv dallama - igazabb örömök be
csületére nevelt", írta magáról egy Hasonlat című versében; s miközben "gyarló
örömök boldog énekesének" vallotta magát, nemcsak érzéke volt a magasabb
örömökhöz, hanem énekesük is tudott lenni. Sültek, de inkább csak szerény
kolbászok és bor mellett Gargantuának ez a kései leszármazottja, akiben a hu
manista Rabelais fölöttébb kedvét lelte volna, nem trágár duhajkodásokban.
hanem az értelem és a szellem örömeiben edzette magát: "Bartókról, Kodály
ról beszélgettünk, áradoztunk és - vitatkoztunk a késő éjszakában nagy he
vülettel. - Minden szavunk a zene hullámaival hömpölygött kamasz-boldo
gan ..." Valódi szümposzion volt egy-egy ilyen berdai evés-ivás; de nemcsak
az volt, hanem már-már világ-elvarázsló szertartás is. "Úgy eszem, iszom és 
nevetek mindnagyobb kedvvel akár - egy csavargó diák, ki állandó vakáció
nak - véli mindig a világot", írta egyik versében; de az ilyen vallomások és
önjellemzések igazi értelme csak akkor bontakozik ki, ha más, keserűbb val
lomásokkal egybevetve úgy tekintjük őket, mint választ az utóbbiakra, mint
állásfoglalást, mint - bármily különösen hangozzék is épp ezekkel a versek
kel kapcsolatban - morált: nem megadni magunkat, fölébe kerekedni a vi
lág részvétlenségének. kíetlenségének, önzésének, és a maguknak-zsugorgató
gazdagok közt pazarul osztogatni a magunk irgalmatlan szegénységéből: "Élnie
kell - életének e dög élet istentelen hidegében, ölelni - s csókolni embert s
állatokat".

A Panaszkodó levél-ben mondta: "Büdös szegénység ez már, nincs benne
semmi - vigasztaló hidd el. Olyan bitangság, melyre nincs - szép szó, bár
mint szerétnéd is ... - Pedig ember vagyok én is . . ." Ebben a szegénységben
a jobb falat valóban ünnep, amikor a megtiprott ember, ha a test, ha a jólla
kás elemi örömén át is, az emberrnéltóság első lépcsőfokára emelkedik.

De a "gyarló örömök" berdal költészetének van bizonyos agapé-jellege is.
Egyik legjellemzőbb kései verse, az Előszó, a Iíráját ért bírálatokra reflektál
va, már-már programszerűen is megfogalmazza ezt: "Nem fejlődik, csak hasán,
torkán - keresztül nézi, szemléli a világot! - mondják rólad imitt-amott is.
Hát mi - volna egyéb ez (ha valóban ennyi - igaz csak benned is), mint az
anyag - örömének dicsérete? l" A jóval korábbi Szilveszteri hajnal pedig az
évente legalább egyszer beköszöntő "jóságot" ünnepli, mikor az ember megfe
ledkezik önzéséről és ezzel "Isten kedvire való dolgot mível". De talán mín
dennél jellemzőbb ilyen verse a Vendégszeretet. Az enni-innivaló - mondja
- a föld ízes ajándéka, melyet közösen kell fogyasztanunk, örvendező szere
tetben egymás és az ajándékozó világ iránt: "Te nem ismersz még engem, de
tudom, - mennyire szeretnél, ha látnád akamarám, - mely telis-teli van
költészettel: befőttekkel, - lekvárral és savanyúságokkal duzzadón! - Ha
hozzám jössz, gyomrod nevetésre ingerül majd, - s én meghatottan nyitom ki
néked mind - e firiomságok ajtaját s véle a szívemet is - bátoritásnak:
egyél és derülj fel, pajtás! - Lásd, teli van az én karnrám a föld ízes - aján-l
dékaival s én nem tudok velök mit kezdeni - egyedül. Nosza légy hát a Ilegít-'
ségemre bőséges örömömben; hadd legyenek jó gondolataid felőlem - a más
világon is !"

Az anyag örömének dicsérete; az anyag közösen élvezett örömén át a sze
retet, a testvériség dicsérete; "de te mindennél - többet akarsz, egyre többet,
főként - emberséget minden időben, mégakkor is, - mikor az iram mást kí
ván, követel !" Igy az Előszó; egy másik verse, a négysoros Hagyd abba I pedig
így vall: Emberré magasodj, még akkor is, ha - nincs mit innod-enned I" .

A "szegénység szuronyain táncolva" ez volt mindig a legfőbb elégtétele:
hogy "a vad viharok kellős - közepeben is ember mertél maradni". Megalku-
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vást sosem ismert, "szabad farkas, az erdőbe vonulok inkább", írta; később
pedig, Kakuk Marci "kedélyes, imitt-amott még huncutabb hasonmásaként"
a Kakuk Marci íróját köszöntve: "Mindig karámon - kívül éltünk, mint a
sintérek által - kergetett kóbor kutyák."

"Karámon kívül" élt mint költő is; függetlenül irányoktól és iskoláktól,
kezdettől fogva a maga külön útján járt, a maga külön - és különös szabá
Iyú - versét írta (s mindig ott jó, ahol ezt írja, rímek nélkül, a versmondat
sajátos megtöréseível, egyetlen ritmuselvként az átvonással, s valami időnkint

föl-fölsejlő antikos ritmus-reminiszcenciával). A valóságtól sosem rugaszko
dott el, semmiféle szürrealizrnus soha nem csábította (jellemző tanúság erre a
szürrealizmus álom-ihletét kereken elutasító Bolotuiorszáq: "Isten ments, hogy
ily képtelen szédületet - ismerhessen meg álmon inneni életünk, hisz - föl
dön kívül él az álom l"); és mindig "konkrét" volt: "Sohase beszéltél tolvaj
nyelven, mindíg - nevén nevezted a gyereket."

Szomorú ősze volt, az "egyre elviselhetetlenebb egyedülléttel". "Nap, Nap,
- ne hagyd el a földet, világíts - fölötte míndörökké !" - kiáltotta, mikor aa
ő napja már leáldozóban volt, és már csak "a legmagasabb zenétől" várta
"meggyalázott élete" megmentését. És búcsúzóul ez a kitűnő költő, aki mert
kívül állt a míndenkori dívatokon, nem is fog elmúlni semmi divattal, joggal
írhatta magáról, végső "epitáfiumául", hogy - akár megköszönték neki, akár
nem, akár emberszámba vették érte, akár nem - "én is - tettem valamit az
emberi méltóság - tiszteletbentartásáért ... undorodtam a - hazudozástól
mindenféle értelemben, bármiként - fújt is a szél, divatozott a dőre divat.
Én - már gyógyíthatatlan betege vagyok eme elvi - konokságnak".

(Rónay György)

MAURIAC úJABB VALLOMÁSA LELKI BÉKÉJÉNEK TITKÁROL.
"Mindig az volt a szívem vágya, hogy megjelenítsem az élet teljességét - írta
Franl;ois Mauriac már két évvel ezelőtt Mémoires Interieurs (magyarra talán
így fordíthatnók: Emlékezések belső élményeimre) címmel kiadott kötetében.
- A hajdani világnak egy darabkaja éled újra könyveimben. a francia vidék
nek egyik sarkocskája, amit még a franciák sem ismernek eléggé, s ahol én
iskolás koromban a szünidőket töltöttem el. Amikor először kezdtem írni ezek
ről a vidékekről, alig akartam elhinni, hogy valakit érdekeljen. Azt remélni
sem mertem, hogy a külföldi olvasókat is leköti egyszer. Igaz, az ember önma
gából nehezen ítélhet. Elfelejtjük például, hogy azok a könyvek, melyeket
lélegzetvisszafojtva olvasunk, Eliot, Dickens, Tolsztoj vagy Dosztojevszkij köny
vei olyan országokról szólnak, melyek nagyon különböznek a miénktől. Olyan
embereket ábrázolnak. amilyenekkel mi alig találkoztunk. Mégis magunkra
ismerhetünk ezekben az emberekben. Az egész emberiség benne van Tolsztoj
parasztjaiban ... A regényíró adománya abban áll, hogy képes a teremtett vi
lágnak, melyben él és szenved, alkot és küzd, egyetemességet ábrázolni."

Ezeket a gondolatokat szöví tovább Mauriac visszaemlékezéseinek újabb
kötetében, amely Nouveaux Mémoires Interieurs címmel a közelmúlt napokban
látott napvilágot. Míg azonban a korábbi mű elsősorban "irodalmi" volt, a
mostaniban '.öbb a bölcselkedő elmélyedés. A 81 éves író aki karosszékében
ülve elmélkedik a világ folyásáról, mindinkább a végső kérdések felé fordítja
figyelrnét,

A Nouveaux Mémoires igazi mondanívalóját az epilógusban sűríti össze az
író. Erről az epilógusról állapítja meg Robert Speaight, a Tablet kritikusa, hogy
"az élet csodálatos igenlése és a hit fennen lobogó hitvallása". "Nem dicsérem
és nem is akarom vádolni magamat - írja itt Mauriac -, költő voltam csupán,
olyan költő, akit polgári ősei irányítottak. Emellett keresztény voltam. Mert a
kereszténység édessége járja át meg át ezt a sorsot, melyről e kötet lapjai
szólnak. Olyan ez az édesség, mint az imádott gyermekkor, mint anyám gyen
gédsége, mint az álom, melybe belekábultam ott, az ő ágyához kötött bölcső

ben, a szeba közepén, miközben félelmetes árnyak növekedtek és imbolyogtak,
a tűz pedig utolsókat lobbant. Még hallani véltem a kikötő szirénáját, egy
e"Y gőzös füttyét, és egy megkésett hintó dübörgéset ... Néha bizony nehéz
megkülönböztetni az örökkévalóságot az idő múlásától. Félek magam is, hogy
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összekevertem azt, ami Istentől adatott, azzal, ami törékeny, pillanatnyí és
illanó. Pedig tudom, hogy őt halálom órájában sem hagyom el úgy, mint min
den más evilági dolgot: hiszen feléje megyek. Mi marad utánam e lapokból ?
Ami a rétek zsongásából a régi vakációk estéin, vagy ami a lombok zizzenésé
ből a holdas éjeken. miközben én ott álltam, mozdulatlanul, mezítláb a veranda
deszkáján, amikor éppen tizenöt esztendős voltam." Ez a rövid idézet is jelzi,
hogy Mauriac új kötete a múlékonyt és az örökkévalót, az evilágit és a túl
világit állítja szembe, s mondatainak szabálytalan lüktetésével, jelzőinek sor
jázásával is a kettő különbségét akarja érzékeltetni.

Mauriac hite - akárcsak Bernanosé vagy Claudelé - küzdelmes, nehéz
ségeken is győzedelmeskedő hit. Az ellentétek kiéleződése és soha nem szűnő

harca jellemzi egész életművét. Folyvást hallani vélte a krisztusi hivást a jobb
és teljesebb életre, s most, amikor végigpillant életén, annál inkább megriad,
hogy középútori haladt csupán Isten és a Mammon között, Pillantása azonban
a szebája falán függő feszületre esik, s egyszeriben úgy érzi: Krisztus megbo
csát neki. Hiszen Krisztus azért jött, hogy békességet hozzon, irgalmat gyako
roljon, s az emberi élet minden fázisára kisugározza végtelen kegyelmét és
könyörületességét, .

Ezt a belenyugvást és bizakodást több kritikus is némi megűtkőzéssel fo
gadta. Egyesek Mauriac "öregedésében" keresték a magyarázatát annak, hogy
ilyen könnyedén oldja föl 'az ellentéteket, s ennyire leegyszerűsítve szemléli
Isten és a bűnös világ viszonyát. Pedig az igazság az, hogy már sokkal előbb

is hasonló vonások léptek elő Mauriac gondolkodásában. Bizonyságául érde
mes idéznünk egyik 1953-ból származó kis tanulmányát, mely "Békém titka"
címmel jelent meg a Der Krystall című lapban. "Tulajdonképpen mindig cso
dálkoztam - írta ebben Mauriac -, hogy világom olyan sötét benyomást kel
tett olvasóim körében Franciaországban is, külföldön is. A halandók - mert
halandók - félnek a halál nevétől is, s azok, akik soha sem szerettek senkit
és viszont szeretetben sem részesültek, idegenkednek és visszariadnak az olyan
művektől, amelyeknek központi problémája a szeretet és az emberi kapcso
latok. ,Mondj olyan dolgokat, melyek tetszenek nekünk' - mondták a zsidók
Izaiásnak. Ezt valahogy így fordíthatnám le: ,Csapj be minket kellemes. csa
lódásokkal'. Az emberek képzeletét azonban csak azok a művek mozgatják
meg és csak azok hagynak bennünk maradandó emlékeket, melyek az emberi
ség drámáját teljes egészében magukban foglalják. Ezek a művek nem kerülik
mega magányosság és az egyedüllét problémáját sem, hiszen ez a mi életsor
sunk, és egészen az utolsó egyedüllétig, a halálig, ennek a közegében élünk."

A halálnak ez a lezáró, de mégis új távlatokat nyitó szemlélete teszi tel
jessé és "nagy" olvasmánnyá Mauriac emlékezéseinek új kötetét is. "Minden
kegyelem" idézi az író Bernanost, s hozzáteszi: "Minden úgy történik mintha
egy Valaki arra használná fel a környezet és öröklés által adva lévő elemeket,
hogy egy sajátságos, mindenki mástól kűlőnböző lényt formáljon, akinek leg
főbb jellegzetessége a szeretet. Az, hogy ,minden a kegyelem', azt jelenti, hogy
Isten míndent felhasznál, még a középszerűt is, még a közönségest is, sőt még
a rosszat is - sőt talán éppen inkább a rosszat, mint ez Magdolna történe
téből is kiviláglik, aki mindenki másnál jobban szereti az Urat, mert az Úr
többet bocsátolt meg neki, mint bárki másnak." Mauriac két mozzanatra ala
pozza hitét. Egyfelől a "vétkeid megbocsátatnak" ígéretére, másrészt az "íme,
ez az én testem" soha nem múló csodájára. S valóban - teszi hozzá Speaight
-, aki ezt a két igéretet bizonyosságként éli át, az maga is olyan gyermeki
odaadással és megnyugvással tud Isten felé fordulni, mínt Mauríac teszi em
lékezéseinek új kötetében.

"Az író feladata rendkívüli - mondja Mauriac. - Művének középpontja
ba állíthatja az embert, ahogy az Atya alkotta a maga képmására, ahogya
Fiú vére által megváltotta. s ahogya Lélek nem sokkal később megvilágosí
totta. Aki ezt ábrázolni tudja, az csak optimista lehet, még akkor is, ha a
történet, amelyet bonyolít, esetleg kilátástalan." Strindberget említi ezzel kap
csolatban, aki életének minden nányatottsága ellenére sírkövére ezt a mondatot
vésette, mert úgy érezte, hogy megnyitja számára az örökkévalóság kapuit:
,,0, crux, ave spes unica !" (Siki Géza)

568



HASZNOS-E VAGY KÁROS A KOEDUKÁCIÓ? Az. utóbbi évtizedben
szeme a vrlágon sok 'helyen bevezették az iskolai oktatásban a koedukációt,
8.2JaZ a jjiúk és a lányok együtt, egy osztályközösségben tanulnak. Vannak, akik
kedvezően, vannak, akák kedvezőtlenül vélekednek róla, Elméleti viták alap
ján természetesen nem lehet a kérdésben - tudniillik, hogy hasznos-e vagy
káros a koedukáció - megoldásra jutni - állapítja meg az Orientierungban
megjelent tanulmányában Jean Nicod. Elsősorban nyilván azt kellene felmérni,
milyen hatassal van a Ilwedukáci6 a fiúk és lányok viselkedésére. Értékes ada
lékokat szolgáltat erre a Parents et Maitres círnű Párizsban megjelenő peda
góg:iaii lap körkérdése, melyet a tanuló ifjúságihoz intézett a koedukácíóval
kapcsolatban.

A válaszokból mindeIlJelkelőtt az világlik lki, hogy a vegyes osztályokat
végzők számára a "vegy,esség" egészen természetes, másként Imár el sem tud
ják képzelni az [~otlai közösséget. Sok fiatal azt a jelenséget emelte ki vála
szában, hogy a koedukcíó nyomán fokozódik az iskolában a szellemi vetélike
dés, [avufnak a tanulmányi eredmények, előnyös módon erősödik az önkritika.
"Akivel minden nap együtt vagyunk, találkozunk, az lassan elveszíti tündéri
nimbuszát" - hangoztatja az egyik válasz. A míndennapos együttlét nyomán
az ifjélik és lányok teljesebb, lhitelesebb képet ailkothatnak egymásról, elő:blb

utóbb megszűník a zavar, félszegség, ,feloldódlnak a gátlások és rmindankiből

teljesebb,őszinrtélbb ember válik.
A kép első látásra így biztató, de némcsenek-e veszélyek is? - teszi fel

a kérdést Nícod, Vannak, sőt nem kis számban. Az ifjúságazon,oan - a kör-
- kérdés tanusága szerint - tisztában van a problémákkal is. Mi sem bízonyítja

jobban, m!iII1t az, hogy válaszaíloban a felnőtt tudatosságával beszélnek a koe
dukáci6 problémáiról és bírálták árnyoldalait, A lányok váíaszar Jcözött ilye
Illeikire akadlhatuník: "korai kapcsolatok alakulnak ki", "eLmosódnak a határok
a barátság és a szerelern között", "gyakori a tiszteletlenség", "a legszebb érzé
sek elvesztik romantakájukat, s ezt bizony nagyon nehéz a valóságban újból
meglelni". Ezek és a többi hasonló válaszok arra vallanak, hogya koedukációs
osztályokiban nagyon nagy szerep vár a nevelőre - elsősorban az osztály
főnökre: a diákok igénylik tanácsait és tapíntatos indításait.

A felsőbb osztályos diákok még nagyobb felelőséggel és érettebben köze
lítiQ{ meg a kérdést. Az egyik igen tanulságos választ érdemes részletesebben
,is !idézni: "Egy vegyes osztályban a fogalmak 'teljesen átalakulnak. Más értel
met kap a szolídarítás, új tartalommal telítődik a kölcsönös segítés eszménye.
Felnőtt éveim Iegjobb előd.skolájának tekintem azokat az esztendőket, ame
lyeket ebben a vegyes os2ltáJlYiban 'töltöttem el. Itt tanultam meg, mit is jelent
majdani életemben aféJ:fia!k és nők közöbt; békés egymás mellett élés, a fi
gyelmesség és megértés."

Csupán e válaszok alapján azorabari nem dönthető el, hogy pozdtív vagy
negatív hatású-e a koedukácíó, Nicod szerínt a kérdés felvetése ilyen formá
ban korai is 'lenne. Először azt kell tísztázrumk, hogy rni tette szükségessé a
koedUJkáaiót. "A rni nyuga.lti társadalmunkban ez az oktatási forma - írja 
gazdasági és társadalmi erők hatására jött létre, s [óforrnán a hagyományok
ellenére. Olyan okokból, amelyeken nem tudunk változtatnd., mert az esetek
többségében a mí akaratunktól és elképzeléseínktől függetlenek. Nyilvánvaló.
!hogy csak alkoedukáció segítségével lehetett enegoldani az iskolai képzés ki
szélesítését és meghosszabbétását és csak ~gy lehetett biztositani a nők egyen
jogrú egyetemi képzését. Csakis így Iehetett megtalálni a kultúra terjesztésé
nek adekvát formáját."

De hiszen az egyetemi koedukáeíó egészen természetes! - vetheteié ellene
valail{)i. Jean Nicod azonban ddézí ezzel kapcsolatban tekinrtélyes egyetemi taná
rok véleményét is. "Fel sem rnérhetjük azokat a lelki sérüléseket - vallja az
egyik professzor -, amelyeket il<ellő előkészítés nélkül az egyetemi koeduká
cíö okozhat, Ez,eIk annál súlyosabbak, aninél ímteldektuálísabb és mánél érzé
kenyebb Ielkeket érnek. Véleményem szerínt az ország összes középískoláíoan
be 'kJellene vezetni a koedukácíót, hogy a fiatalok ne az egyetemen döbbenje
nek bele az 'Új l1e:lyzebbe." {A nyugateurópai országosban tudvalevően nem
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mindenütt vezettek be a koedukációt, Nálunk, Magvarorszégon, az általános
iskola nyolc osztáíyábancsek koedukácíós osztályok vannak, a girnnázlum és a
teohníkumok négy osztályában azoniban nem míndenütt. Ennek az is a magya
rázata, hogy. a továbbtanulásbari jelenleg a lányok arányszáma nagyobo.)

Az idézett vélemény amellett szól, hogya koedukáció előnyös hatású,
rnert a felnőttebb életre nevel - állapítja meg Nicod. De hívatkozik szülők,

lelktiatyák és pedagógusok kedvező tapasztalatára is. Eszerint a koedukáció
ikJialakítja a lliJúk és lányok kőzötti természetes viselkedési formákat. Csök
kenti a szexuális képzelődéseket, a beteges zárkőzottságot, s a "világrundort".
A' Imi korunkban, amikor a:DH:mek és a televízió szinte gátlástalanul adagolják
az erotikát, a nemek szeránt elkülönített nevelés szinte robbanásig feszíti a
fantazíét, A koedukáeíó, a fiúk és lányok egészséges vezetéssei kialakított együt
tes iskolai élete viszont hatástálarutja az egészségtelen befolyásokat. A tanulők

hamarabbesaméínek rá az ideálok [elentőségére, hiszen gyakran egymásban
találják IDEIg azokat. S az ideál előtt mindenkí a lehető legjobb színben akar
feltűnni. Ezért~?ikori a koedukációs osztályokban a kiugró tett, ezért hajlan
dók ott a Itanulók az átlagosnál nagyobb, néha meglepően nagy áldozatokra.

A koedukácíó előnyös hatásainak karnatoztatása elsősorban a nevelők fel
adata - foly taltja Nícod. Nekik kel<l megtalálniok azokat az új oktatá-nevelő
módszereket, amelyek alkalmasak az ,ifjúság újszerű formálására. A tanárok
közléseí szerínt a felsőbb koedukált osztályokban az oktatási folyamat színte
"ketté válik", külön kell foglalkozni a :Diúkka,l és külön a lányokJkaI. Ezek is
mást értékelnek és élveznek, amazok is. Állandóan olyan légkört kell fenn
tartani és bíztosűtani, amely mánden kétértelműségtőlmentes, Mindkét csoport
érdekíődését maximáitsan ki kell elégíteni, míndkettő értékeit lehetőség sze
rínt felszfnre Ikell hozni. Ezért célszerű, ha a tantestületeken belül is érvénye
ts'm bizonyos egészséges nemi megoszlás. így persze csak annál aggasztóbb a
pedagógiaí pálya világszerte megfigyelhető elnöíesedése.

A pedagógusok egy részle abban látja a koedukáeió nehézségeit, hogy az
érltelimi képzés amúgysem könnyű problémáját egyéb nevelési kérdések ne
hezítVk meg, "Nem az a Ibaj - idézi az. egyík tariárt Nícod -, hogy a vegyes
osztályoleban fiúk és lányok ülnek egymás mellett, hanem az, hogy ebben az
osztályban a tanulők problémái is vegyesek, eltérőbbek, mínt eddig bármakor.
hiszen a fiúk is lányok is más indítást kaptak a szü'lői háztól, másra hívták
fel figyelmüket, s jmásra várnak választ. Megfigyelésem szerínt olyan osztá
lyokban sosem adódik probléma, ahol a szülök kellő ,.lelkti egyensúllyal' ren
delkeztek. Aho'! azonban csupán egy-ikét gyermeknél is csaűádí problémáik
adódnak, vagy akár egyetlen megválaszolatlan kérdés, ott a közösséget nehéz
lesz megfogni: Az ilyen gyermekek előBb-uWbb az egész kcedukélt oeztály
békéjét és nyugalmát felborítják, rossz útra terelhetik társaikat, s a felnőtt

társadalom tekintélyét is megingatjáik előttük. Pedig lehet, hogy csak egyetlen
kérdésre kellett volna őszintén, kertelés nélkül válaszolni!"

A szülőknek tehát nyaltan, egyenesen kell nevelnlök gyermekeiket. Hig
gadtan, kimerítően kell válaszolniok a ,Jkényes", vagy annak biitt kérdésekre
is. CSak így alakulhat ki megh:i<tt viszony az ifjúság és a felnőttek világa kö
zött, Osak Lgy érthetik meg egymást, mert az elhallgatott, vagy félig válaszolt
P!I'obIémák mindig bízonytalanságot szülnek. Esetenként bátran kell váUalkozni
szalardnak hitt formák átértékelésére is. Felvetődhet a férifiasság és nőiesség
kérdéskomplexusa is. Régen pontosan körül volt írva, mi a nő és mi a férfi fel
adata az életben és otthon, a családban. Ma ezen a téren sok mímden meg
változott. ÉPPelIl a koedukációs nevelésnek kell "helyéne tennie a módosult
fogalmakat, Amról azonban sosem szabad megfeledkeznünk - fejezi be cikkét
Nieod -, hogy hiába vannak olyan munkaterületek, ahol a férifiaJk is, nők is
nagyszerűen érvényesülnek, mégsem lehet őket unifonmízálnt. Isten férfinak
és nönekteoemtett bennünket. A férfi és a nő fogalma természetesen nem
határozható meg önmagában, a másiktól elválasztva. A közöttük lévő dialógus
csak lényegük, lényük és a világban elifoglalt helyzetük pontos meghatározá
sával váíik lehetségessé, Ebben a vonatkozásban is fontos szerep vár a koedu
kációs nevelésre, tlletvea nevelés Újjjonmái1ra. (Ferencz László)
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•
FORMATlON DE LA LANGUE LITURGIQUE HONGHOISE ET LE
CHRI8TIANI8ME ÍJ.. LITURGIE BYZANTINE EN HONGHIE

par l'évéque M i k l ó s D u d á s

La rnesse solennelle en langue 'hong,roise célébrée I'année deI'niere pendant
la session finale du deuxieme concile du Vatican a la Basilique St Pierre de
Home par l'auteur de I'arücle, évéque des catholiques hongrois a ldturgie orien
tale, prete une opportumité parbículrare au suiet indlqué par le títre. De plus,
la résolution conciliait-e presenvant dans le décret intltulé "Eg1ises 'catholiques
il rite Igrec" que ,.dans Ie mande entier, il faut assurel' la défense et le dévélop
pement de toutes les Eglises, c'est a dire des Iíturgíes partieulieres ..." le
rend également intéressant.

Dans son étude, l'auteur esquisse les efforts déployés par les catholiques
hongroís de rrte grec pour obtenir 'la liburgie en Iangue hongroíse, Cea aspira
tains éléments hongroís étalent déja eritrés en contact avec le ehrtstianísme
conquéte du pays et rnérne des temps qui Font précédée, done au VIIle-IXe
síecles. De nombreuses données prouvend. que l'évangélisatíon byzantíne était
Iructueuse dans les peuples rums, ogurs et d'autres qui s'étaíent établis sur les
cötes du nord de la mer Noire. Un docurnent de l'évéohé byzantín qui nous
est resté du milieu du XlIIe sieele décrivant I'organísatíon du domaíne écelé
síastique de Ootha en Crímée mentionne I'évéque des "onoguI'es". Done cer
Mans éléments hongrois étaíent déja eritrés en contact avec le ehristdanísme
a rite grec bien avant la conquéte du pays, et ces rapports ne cessgrent pas
par la suíte, Les Hongrois, arrívant a leur líeu d'établíssement actuel y trou-
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Verent déja des traditíons chrétiennes qui, dans l'ouest du pays, étalent d'ori
gíne romaíne, tandis qu'á l'est, c'était I'Influence de I'Eglise byzantine qui so
falsait sentér. Apres l'établdssement de la Hongrie, cette double influence con
tínua a s'exeroer. Deux des chefs de tribus hongroíses établies au sud (a cette
époque les Hongroís étalent organísés en tríbus) qui avaíent ére baptísés ft
Constaneintdnople, mvíterent des évangélísateurs pour convertie le peuple de leur
propre termtodre,

Bien que St 'Etienne soit Ie premier roí hongrois au nom duquel se rat
taohent la consolídatíon de I'autorité royale centrale et l'organísatíon de la
monarchíe moderne de style européen, et qu'il se soi t eíf'orcé 'en premier Heu
de relter le [eune christianisme hongross a I'occídent et a Rome, I'influence
de I'Eglíse orientale qui s'étaíit exercée plus tot ne cessa pa:s pour autant. Ainsi,
un dooument en Iangue grecque prouve que prés de Veszprém, en Transdanu
bíe, St Etienne avatt foridé un oouvent de relígíeusesen l'honneur de Theoto
kos (Díeu-pare) et que la liturgie y étaít grecque. En général, au moyen-áge,
il y avait eneore en Hongríe de tres. nombreux monastsres á Titurgie byzan
tine. C'est ce dont témoigne égalernerrt la lettre du pape Innocent III datée
de 1204. Apres le ,grand sohisme de 'l'É,glise et I'invasion des Tartares. les
Hongroís chrétiens de Iíturgíe ogrecque vivaient encore tres nombreux dans
notre pays, surtout sur les bords de la Tisza, au-dela de la rívíere, ou la ou
ils sant eneore les plus nombreux auiourd'hin. Ces hongroís a l!iturgie orien
tale célébraient leurs cérémoníes dans leur propre Iamgue, ce qui ne cessa
transítoírement que Iorsqu'avant I'urrion iís forrnererit quelque temps une EgIise
ccrmmune avec les ruthenes et Ies rroumaíns venus de l'Orient pour s'établir
dans le pavs, Maís apres I'uriíon la langue hongroise gagna de plus en plus
de terram, ce que les fideles demandaient plutót que le clergé, Jusqu'8o un
certaín point, la langue hongroise comperisa aussí les efforts déployés par'
l'Eglise oríentale, centre I'union, Les évéques de Munkács eux-mérnes, sous
I'autoríté desquels vívaíent la plupart des hongrois catholiques de rite grec
autorísaíent de plus en plus l'usage de la langue hongroíse dans les cérémo
nics. A la fín du XVIIe síecle, pour I'éducatíon de jeunes hongroís catholiques
de .rite grec I'évéque de Camillis institua une fondation au séminaire de Mun
kács et, dans les régiens hongroises, fdt précher etchanter en hongrois. Des
traduettens comoletes de lrturgie en langue ihongroise, et le texte de plusíeurs
messes OIIlt été conservés du XVIIle sleele.

Au XIXe síecle, la mise en valeur de la langue liturgique hongroíse at
teígnít sa derníere phase, A eette époque tous les offices étalent célébrés pres
qu'exclusivernent en Iangue hongroíse, Mais en rnéme temps, le Saint-Siege
de Rome ne reconneissait toujours pas le hongrois au nombre des Iangues
oífícíelles de' la Ii.turgíe, Lorsqu'au cours de l'été 1896, a I'occasion de fétes
organisées pour Ie ,millénaire de la Hong,rie, un servi. ce solennel en langue
hongroise füt prononcé a Budapest, cet évenement fit si grand bruit qu'il
atHra 1'ordre d'interdiction du Saint-Office, bien que, dans les cont'l'ées catho
liques de Tirte gre1c ce fűt un usage gémélral. En tous cas, cet incident servi t
d'avertissement aux catholiques ihongrois de litur,gie ori,entale, afin qu'ils
lSoumissent la cause de leur langue litul'gique directement au pape, le sou
verain pontife étant seuI 'eompéten,t. Donc, en 1900, ,le pélérinage des catho
liques o,rthodoxes hon,g,l'Ois de l'année saQnte, au cours d'une audience papale
sol€il1neIIe presienta au Saint-Pere un mémoiire dans lequel il demandaít l'auto
Tisation d'utiliser la langue hongl'oise dans la lituI'Igie. Douze ans plus tard,
dans sa bulle .,Christifiideles Graeci Ritus" le pape Saint Pie X fonda le dio
cese de Hajdudorog auquel appartenaient 163pa'roisses hOlngl'aises prises dans
les dioceses exisltant jusqu'a ce temps, citées pa,r 'Ieur nom, ainsi qu 705 vica-
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ríats. Plus de 200 lffii1i1e fideles appartenaient il ce díocese de liturgie orientale
€11 hongrois. Bien que la bulle ait désigné le grec ancien comrne langue litur
gique, il n'était pas possible de s'y conjoomer ien pratíque, étant donné que
non seulement le peuple, mais eneore la plupart des pretres ne le cornpronaíent
pas. Au début, les Iivres liturgiques étalent írnprirnés en deux langues, mais
plus ,tard, il ne le furent qu'en 'hongrois. Le Sadnt-Siege adapta la position d'une
patienee tacite. Sans íntervenir, il prit tacitement aete de la pratique générale.

L'évéque, auteur de I'artncle, écrit qu',j} avait déja exposé sincerement au
pape Pie XII la pratique Iíturgique réellc, et il dit aussi que la plupart des
pretres prononcaíent en hongroís le canori de la messe, et rnéme les parolcs
de la transsubstantaticn. Le Saint-Pere accueillit la déclaratton avec compré
herision. L'ordonnamce du pape Jean XXIII qui autorísait I'usage de la Iangue
anglaise dans la l;iturgie pour les melkítes d'Amérique, coristitua eneore un
pas en avarit de plus. Oe fut apres ces antécédents que fut célébrée la messe
solennelle 'en hongroís il la demíere session du deuxieme concile du Vatican.
Les rnélodies des ehants populaires aricestraux hongrois toutes simples, mais
d'oú érnanent une vraie piété et une grande dígnité firent une profonde dm
pression sur les deux miBe cinq cents peres concílíaíres venus de toutes les
partles du monde, C'est dans ces circonstances solennelles. au conelle le plus
nombreux de l'Eglise catholíque, il la Basí'lique St Pierre de Roma que la
langue hongroise s'est élevée au 'rang des langues hturgiques de I'Eglíse catho
Iique de rite greco

•
POSSIBILlTÉS THÉOLOGIQUES DU POLYGÉNISME

par A n clr á IS B o g n á r et E g o n S c h a r p f

La decouverte de fossiles paléontologiques toujours plus nombreux incite
non seulement les savants naturalistes rnais aussi les théologiens il étudier la
question du polygénisme. Les deux théologtens hongrois auteurs de l'étude
abordent aussí ce probleme qui sernble fort dél ic at du cóté de la tnéologíe,
Ils tenterit de démontrer que la théorie du polygénisme eII1 tant qu'opínion
éventuel1e (opinío coníecturalís) n'estopposée ni Et I'enseignement catholique
ni Et l'écriture sainte, ni aux décisions dogrnatiques du Magistere.

Les sciences naturelles n'ont just.ifié défimitivement ni le rnonogénísme,
ni le polygénisme, done la fhéologie ne peut íncorporer aueun d'eux il son
systeme, mais ene doít tenir compte de tous deux comme possioílités. Les
anteurs citent J'enscígnement de l"encyclique "HUlmani generis" qui s'y rapporte
et dont il 'l'CSSOl't que les fideles chrétiens ne peuvent accepter cette opinion
car elle ne parait pas compatible avec I'enseignement du péché origíncl, Nous

. pouvons en conclure que si le polygériisme était compatible avec I'enseigne
ment du péché origínel, il seraít acceptable, avec une "pruden'te Iiberté". La
plupart des théclogiens ont tOUjOUiIiS protesté centre la 'uhéorie du polygénisme
il cause de I'enseignement se rapportarit au péohé oríginel. C'est en effet un
dogrne que le péohé originel a été transrrns par le premier couple hurnain ft
ses descendants par voie de ,gémération ll1aturelle.

La tentative de pensée des auteurs part de la supposition théorique que,
sur une planete d'un autre systeme solaire vivent des étres sensés, semblables
il l'hormme, et qu'un habitant de la tlene arrivé ,ehez €lUX. Si la p11Ocreation pal'
voie de génération naturel1e est POssiibIe entre ees etres et l'homme de la terre
et que par cClDtl'e [,ls V'ivent encore dans l'état primitif naturel, done que Dieu
ne les a pas élevés dans sa grace, ;mais qu'ils n'ont pas de péohé OTiginel,alors
l'enfaut qui nait1'ait de l'union d'un homme terres,tre et d'un de ces étres, serait
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en état de péehé origínel, car un des parents peut le lui transmettre. La ques
tíon se pose maíntenant, s'il est possíble ou s'il s'est présenté, dans l'hlstoire de
I'humanité un état ou la Vie seraít semblabla il celle qui se déroule sur cette
planéte présurnée, Comme nous le savons, Iafhéoíogíe dístingue dans l'histoire
de Iihumanité six états dont le premier est le status naturae purae, c'est il
díre l'état p:rimitill' naturel.

Nous savens fort peu de choses sur cet état, lal1évéJation n'en parle pas
et la théologíe s'en oocupe peu, bíen que cet état méríte le plus d'attention
au point de vue du probleme du polygémsme que nous discutons maintenant.
En effet, cet état prli.mitlf nature! est en quelque sorte tel qu'Il peut étre com
paré il la vie qui se déroule sur une autre planéte. En théologíe, la questíon de
décider si cet état primítif naturel a vraínnent été de longue durée, est tres
discutée, maís il s'ensuít de l'opinlon de la plupart des théologíens et des
déclaratíons de l'Eglíse se rapportant il oe suiet que nous POUVOll1S consídérer
comme opímion théologique la longue durée de I'état primitif naturel. La
question se pose maintenant si, dans cet état primítif, les hommes étalent tous
les descendants d'Adarn? Il semble d'apres quelques textes des premlers cha
pitres de Ia Genese que, dans les temps primiUfs, d'autres hommes que les
desoendants d'Adam auralent vécu, Le rnot adam c'est il dire "Ihomme" est ici
sans aucuri doute un nom col1ectlf, en conséquence l'invitation au regne est
aussí au pluríel, ce qui seralt tout il fait írnpropre s'il s'agissadt d'une seule
personne, ce plul1iel figure aussí dans plusíeurs autres passages, ce dont il
s'ensuit que, de la description de la créatíon on ne peut décider si Dieu a créé
un seul ou plusíeurs hommes, c'est il díre l'hurnanité. La Genese éorit égale
ment que Cain bátít une viile, dans ce but il avadt évddemment besoin du con
COUTS de plusíeurs hommes. Dsns les versets 1 il 4 du 6e ehapitre de la Genese.
nous pouvons !ire ce qui suít: "Or, quand les hommes eurerit commencé il se
multíplier sur la face de Ia terre et que des filles furent nées, les fils de Dieu
virerit que les filles des hommes étaient beliles, et ils prírent des femmes d'entre
toutes celles qui leur plurent". Ces versets sont considérés comene la croix
des exégetes, Belon la conceptión de riornbne d'entre eux, les "fils de Dieu"
seraíent les descendants de Setih, tandis que les "filles des hommes" deseen
dralent de Cain, Sur la base de I'écrrture sainte, on peut mterpréter dlfférem
ment le sens de I'expressíon "mIs de Dieu", malis I'expldcation la plus plausible
c'est qu'ils étalent les élus, et dans ce eas les "flfles des hommes" ne peuvént
étre autres que le reste des .hommes de la terre, Done des hommes qui vivaient
avarit le choíx de la personne d'Adam, en méme temps que luí, ou aprés lui.

Les hommes nés il l'état prlmitif naturel. sont rnorts dans ce rnőme état
el nous ne pouvons les classer dans notre ordre de salut. Nous ne savens rien
de leur sort. Par contra les entants nés de I'uníon des descendants d' Adam
l'élu, et des mon-élus, étarit venus au monde avec le péehé origínel, appartíen
nent il I'ordre de salut actue1. Mads selon un pOiÍnt de vue naturel, l'ensemble
du genre humain constitue en ensemble biolog,ique: la poosibilité de l'epl'oduc
tlan entre les individus di:flférents.

Sur la base de ces hypotlhéses, les dO@Thes ['elatifsau péché orlgínel et ft
son mode de transmissiOll1, de meme qu'a la généralité de la rédemption reslent
intacts meme si la science admettait en général la théorie du polygénísme.

•
COMPTE RENDUS ET CRITIQUES

Da:ns la rubil'ique des beaux-arts, Iván Dévényi rend compte de l'exposi
Mon de peintw-e firalll~aise organd5ée il Budapest, enrertour decelle qui eut 1Ieu
il Paris sous le mtre: "L'art de H~e du xe au xxe slecl.e." Les oeuvres des
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ártistes de la génératíon d'áge moyen tels que: Pierre Soulages, Alfred Manes
sier, Victor Vasarely, Jean Bazaíne, Hans Hartung, Serge Pal,iakoil'f etbien
d'autres rfi~raient a cette exposition. C'était la premiere foís que le public
hongroís avait l'oecassíon de connaitre les tabíeaux de cettegénération de
peíntres 1jrarn<;a~s; I'exposition, ouverte pendant un moís, a attiré des tres
nombreux vísí teurs.

Le deuxíerne artide de la chrenique des beauxarts parle de Miklós Borsos,
l'un des plus grands sculpteurs hongroía vívants, a l'oecasíon du soixantíeme
anniversaíre de la naíssance de l'artiste.

•
INFORMATIONS

Lajos S1hvoy, éveque du comitat de Székefehérvár. assistant du tröne,
vient de celébrer un jubilé de prétre des plus rares. Il y a soíxante cinq ans
que, le 13 [ubllet 1901, il fut ordonné prétre á Esztergom. Il est depuis trente
neuf ans il la téte de son díocese, ayant suecédé en 1927 á Ottokár Prohászka,
de grande mémoire. Pendant ees quarante années, il a fait construire ou
restaurer plus ieurs centaines d'églises et de cihapelles, et il fut un organisa
tem exemplaire des fonetions pastorales. Le nom de l'évéque est índlssoclable
du mouvement en faveur de la Ilturgie hongroíse et du renouveau de la rnu
sique religieuse, Lajos Shvoy, présiderit écclésíastíque de l'Association Ste
Cécíle hongroíse, est un des principaux protecteurs de la nouvelle musíque
religieuse hongroíse qui, sous la direction d' Arthur Harrnath et de Lajos
Bartos a développé la mérne école que Béla Bartók et Zohtán Kodály dans la
musique universelle hongroíse. Le vénérable prélat, qui est parvenu il 00
beau jubilé en bonne santé et en possession de toutes ses facultés spírituelles,
a célébré deux rnesses de fer. La premiere, dans le cerele de ses freres de
sacerdoce, la seeonde en présence des fideles dans la cathédrale épíscopale
de Székesfehérvár, Tous les pretres du díocese assistaient it la premiere messe,
Le prélat fut accuellí it la porte de l'églíse par le plus jeune des pretres ve
nant de célébrer sa premiere messe, puis, avec douze de ses freres en sacer
doce, il célébra une messe solennelle. Dans son sermon, le prelat dit entre
autres: "que de Ioís ['aí été mesquin et pour ainsí dire humilíé sous les coups
du rnalheur, - mais la disclpline m'a relevé, Souvent, de gráves maladíes
m'ont tourmenté, mais enfin le maitre des souffrances est touiours venu it
mon aide ... Mes fils, vous étes ma joie, ma fierté, ma félicité. Comme votre
vieux prélat, servez Jesus. Tout pour Luí, Lui partout, et répandez son ado
ration."

•••
La traduction en Iangues slovaque et bulgare de la "Tragédie de l'hom

me", oeuvre immortelle d'Imre Madách paraitra dnas le courant de l'année.
•••

Policarpe Radó, titulaíre dechaire et colla:borateur principal de notre
journal vient d'étre élu doyen de l' Acadernie Théologique CentraIe catholíque
romaine de Budapest pour l'année scolaíre 1966/67.

•••
Le clergé hongroís participe aussí au travail de modernísatíon du code

de l'Eglise. Au moís de janvier de. ette année, en effet, le caroinal Ciriaci,
présídent de la commissíon de révision du codex s'étaít adressé aux conférerr
ces épíscopales des :E':glises du monde en les príant, selon leurs posslbilbtés,
de prendre une part actíve it ce grand travail. Aux moís de mars et de juin
de cette année, le corps épíscopal hongroís s'étant occupé de la questíon a
décidé qu'íl voulait d'autant plus participer it ce travail qu'un pré1at hon
groís, le cardínal-archevéque Justinien Serédí avaít joué un rőle important
dans l'établissement du codex actue1. Afin de rendre son travail plus efficace,
le corps épíscopal hongroís se propcse d'effectuer des travaux préparatodres
tres divers dont le premier sera de recueiIlir les proposítíons et les initiatives
des pretres du pays toutentier. La circulaire díocésaíne de Győr qui s'y rap
porte recommande aux pretres de prendre l'avis des pretres séculiers, surtout
dans les paroísses,
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L'évéque Pál Brezanóczy a consacré la nouvelle église de la commune de
Váraszó, dont la oonstruction est due aux dons des fideles et il leur travail
effectif. L'évéque Brezanóczy a offert une nouvelle chasuble, un ciboire et une
garniture d'autel il l'église consacrée aux apótres St Pierre et Paul.

***Les représentations en plein air du festival de Szeged, qui ont lieu sur
le parvis de la cathédrale épiscopale sont au nombre des évenements prédo
minants de la vie culturelle hongroíse. Pendant le festival, tous les dimanches
il 11 h Ih, le choeur de la cathédrale interprete des oeuvres grandioses de mu
sique religíeuse, et, I'apres-midí des jours de représentatíons on organíse des
concerts d'orgue. Le célébre organíste de Bayreuth Victor Lucas y a remporté
un éclatant succes, * * *

L'église de Kőbánya portant le nom de la Víerge Marie du bonsecours,
sanetuaire des polonaís catholiques de Budapest a célébré son pélérinage an
nuel le 3 juillet. A cette occasíon le custode Imre Várkonyi, directeur national
de l'Aotio Catholica a célébré une messe solennelle il I'église,

***
Béla Saád, redacteur responsable du journal Uj Ember ayant visité les

agglomérations des mínorités hongroises de Burgenland en Autríche, rend
compte de ses ímpressíons dans les colonnes de son journal. II a constaté que
non seulement les communes hongroises mais aussi celles ou l'on parle la lan
gue allemande conserverit uneambiance et de nombreuses couturnes hongroí
ses, ansi qu'un réel attachement errvers la Hongr-ie et les hongroís, Dans les
communes de majorité ethnique hongroíse on trouve une école hongroíse, et
la líturgíe réforrnéeest aussí en langue hongrotse, Béla Saád déclare que par
tout ou il s'est rendu, il a rencontré l'affection, la compréhensíon et l'íntérét
envers son pays, Les habitants de Burgenland désirerit avoir des relatione de
bon volsinage. * * *

Les dommagos causés il la ba.üíque d'Esztergorn, la plus grande église de
Hongrie par la deuxierne guerre mondíale sont eneore visibles aujourd'hui.
Depuís la guerre on n'a procédé qu'aux travaux de réfection les plus urgents,
A l'Institut de planification "Városterv" les travaux préparatoires de la
restauration de la basilique viennerit d'étre entrepris. Cette restauratien qui
nécessitera des fraís de plusieurs míllíons írnposera aussi des táches partreu
Iíeres aux spécialistes,au point de vue technique.

* * *
Le professeur György Zemplén, directeur de l'Institut Pontifical Hongrois de

Rome qui est venu passer ses vacances il Budapest, a parlé, pour le journal
Uj Ember, du travail de l'Institut. Il a mentionné entre autres. dans sa décla
ration, que des huit boursiers de cette année, l'un avait travall lé aux archives
du Vatican, et que les autres avaient poursuivi leurs études dans différentes
écoles supérieures de Rome, comrne l'Alfonzianum, l'institut liturgique San
Anselmo, la faculté de droit de l'Université de Lateran. l'Institutum Biblicum,
I'Uníversité Grégoire, et Musíca Sacra, école supéricure de la musique sacrée
de Rome. Le professeur Zemplén a ditaussi que I'Institut Pontifical Hongrois
entretient des relatíone amicales avec l'Académie Hongroíse Romaine ínstallée
dans le méme bátimerit * * *

Au cours des derníers dix huit mois écoulés, troís églíses de la ville de
Köszeg et I'église paroíssiale de la 'commune d'Ugod ont été restaurées. La
restauratien des premteres s'est effectuée en partie aux Iraís de l'Etat, et en
partie gráce aux dons des fideles, celle de la derniere a été assumée par des
institutions écclésiastíques et par les dons des fideles.

Cette annés, cinquante deux nouveaux pretres ont été ordonnés dans
onze díoceses de Hongrie. Depuis, ils exercent tous leurs actívítés sacerdotales.

En derníere heure, nous apprenons le déces il I'áge de 80 ans de Mgr,
Kálmán Papp éveque du comitat de Győr. Le prélat, qui était a la téte du dio
cese depuís 21 ans, a eneore pu participer il la deuxierne sessíon du ooncile,
bíen qu'Il ait déja été gravement malade.---_. --

F. k.: Saád' Béla - 12/)85-6'6. Fővá.ros! Ny, telep. - F. V.: Ligeti Miklós
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Meghalt Papp Kálmán győri megyéspüspök. Lapunk zártakor érkezett a
jelentés, hogy [úlius 28~án hosszú és súlyos szenvedés után 80 éves korában
meghalt Papp Kálmán győri megvéspüspök. A főpásztor, aki 21 évig állt
egyházmegyéje élén, mégresztvett a zsinat második ülésszakán, de már akkor
is súlyos beteg volt.

Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök vas miséje. Ritka papi jubileum
hoz érkezett el Shvoy Lajos pápai tronálló, székeséehérvárí megyéspűspök.

Hatvanöt évvel ezelőtt 1901. július l d-án szentelték pappá Esztergomban. Egy
házrnegyéje élén harmínckilenc éve áll, 1927-lben vette át a nagynevű Pro
hászka Ottokár örökségét. A négy éveízed alatt többszáz templomot és kápolnát
építtetett vagy restauráltatott és a pasztorációt példaszerűen szervezte meg.
A püspök neve elválaszthatatlanul összefügg a magyar liturgikus mozgalom
mal és az egyházi zene megújhodásával. Az új magyar egyházi zenének, amely
Hanmach Artur és Bárdos Lajos vezetésével ugyanazt az iskolát fejlesztette ki,
amely az egyetemes magyar zenében Bartók Béla és Kodály Zoltán nevéhez
fűződik, Shvoy Lajos, mint a magyar Cecilia Egyesület egyházi elnöke, legfőbb

támogatója. Az idős főpásztor, aki jó egészségben és teljes szellemi frissességbon
érte meg a szép juibileumot, két vasmisét mondott. Az egyiket paptestvéreinek
körében, a másikat a hívek: jelenlétében a székesfehérvári püspöki székesegy
házban. Az előbbí misén az egyházmegye valamennyi papja megjelent. A jubi
láló főpásztort az egyházmegye legfiatalabb újmisés papja fogadta a templom
kapujában, majd Shvoy Lajos tizenkét paptestvérének társaságában konceléb
rácíós rnisét mondott. Szembbeszédében a főpásztor többek között ezeket mondta:
"Hányszor voltam kislelkű és színte megszégyenült a csapások közott - és a
fewelem felemelt. Gyakran súlyos 'betegségek kínoztak. de a szenvedések
gazdája végül is újra és újra fölsegített ... 'Fiaim, ti vagytok az én örömem,
'büszkeségem és gyönyörűségem, szelgáljátok mínt öreg főpásztorotok, Jézust.
Míndcnt Oérte, míndenben Ot - és terjesiszétek imádatát."

Radó Polikárp tanszékvezető professzort és lapunk főmunkatársát a bu
dapesti római katolikus lKö7JPonti Hittudományi Akadémia az 1966-67-es tan
évre dékanná választotta II1€g.

Madách Imre halhatatlan művének "Az ember tragédíájá't-nak cseh, szlo
vák és 'bolgár nyeívű fordítása készült el legújabban és még ebben az évben
megjelenik,

A magyar papság is bekapcsolódik az egyházi törvénykönyv korszerűsí

tésének rnurukájába. Annak a körlevélnek nyomán történik ez" amellyel Ciriaci
bíboros a kódexrevízíós bizottság elnöke ez ev januárjában kereste fel a világ
egyház püspöki kon!ferenciáit,_köztük a magyart is, kérve, hogy anagy mun
kában Iehetőségeik szerírit vállaljanak tevékeny részt. A magyar püspöki kar
ez év márciusában és júniusában foglalkozott a dcérdéssel és elhatározta, hogy
a munkából annál is inkább ki akarja venini részét, mert a mostani kódex meg
alkotásáiban is fontos szerepe volt egy magyar főpapnak, Serédi Jusztinián ké
sőbbi esztergomi bíboros-érseknek. A magyar püsrpOki kar rnumkájának haté
konyabbé tételére sokrétű előmunkálatokat akar végezni és ennek egyik első

lépése, Ihogy az ország egész területéről összegyűjti a papság kJöréből felme
rülő javaslatakat és índítványokat. Az errevonatkozó GY9r egyházrnegyed kör
levél azt is ajánlja a papoknak, hogy kérjék Ilti a világiak véleményét is főleg
az egyházközségekben.

Brezanóczy Pál püspök szentelte fel V:ára:sw község új templomát, amely
nek fölépítését a hívek adományokkal és tényleges munkával tették lehetővé.

Brezanóczy püspök új miseruhával, kehellyel és oltárl'eIszereléssel ajándékozta
meg a Szerit Péter és Pá:lapostolok tiszteletére felszentelt templomot.

A magyar kulturális élet jelentős nyári eseményeí II szegedi szabadtéri Já
tékok, amelyek a püspöki dóm előtti téren kerülnek megrendezésre. A sza-
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badtéri játékok ddéjén minden vasárnap fél 12 órakor a székesegyház énekkara
kiemelkedő egyházzenei rn űveket ad elő, azonkívül az előadási napok délután
ján orgona bemutatókat rendeznek. Az orgona hangversenyek sorában kiemel
kedő si kere volt Vdctor Lucasnak. a világhírű bayreuti orgonaművésznek,

A budapesti lengyel katolikusok szent élye a segítő Szüz Máriáról elne
vezett 'kőbányai templom július 3-án tartotta évi .búcsúját. Ebből az. alkal<>';l:
ból Várkonyi Imre ő rkanonok , a magyar Actio Catholica országos igazgatója
mutatott ibe ünnepélyes főpapi szentmisét a templomban.

Az ausztriai Burgenland magyar kisebbségi települései t látogatta meg Saád
Béla az Új Ember felelős szerkesztője és tapasztalatairól riportban számolt be
lapjának hasábjaim. Megállapítja, hogy Burgenland nemcsak a magyar k özsé
gekben, hanem németajkú részében is sok magyar hangulatot és szokást őriz
és sok szeretetet Magyarország és a rnagyarok iránt. A t öbbségükben magyar
ajkú községekben mindenütt van magyar iskola és a megreformált liturgia is
magyar nyeívű. Saád Béla megállapítja, hogy mindenütt ahol járt, szeretettel,
megértéssel és érdeklődessel találkozott hazája iránt. A burgenlandlak [ószorn
szédságot akarnak.

Ijjas József püspök, csanádi apostoli kormányzó, áldotta meg a kívül-belül
restaurált szentetornyai plébánia templomot és az újonnan felállított szembe
rniséző oltárt.

Az esztergomi bazilikán, Magyarország legnagyobb rn éretű székesegyhá
zán máig is láthatók a második vil ágháborúból származó sérülések. A háború
óta ugyanis csak a legszükségesebb jav ítás i rnunk álatokat végezték el. A "Vá
ros terv tervező intézetben most megindult a bazilika helyreállításának előké
szítő munk ája . A sokrrulbi ós k öltséget jelentő helyreállftás műszaki szempont
ból js sajátos feladatok elé állítja a szakembereket.

A Római Pápai Magyar Intézet munk ái ár ól nytlatkozott az Új Embernek
az Intézet igazgat ója Zemplén György professzor, .aki szabadságának idejére
hazaérkezett Budapestre. ~,Yilatko7.ata,ban . a többek között elmondotta, hogy
az id ei nyolc ösztöndíjas közili egy a vatikáni levéltárban, dolgozott, a t öbbi
npedig különböző római főiskolákon folytatt a tanulmányait, így az Alfonzi á
numoan, a San Anselrno lIturgi'kt}s intézetében, a Lateráni Egyetem jogi fa
kutás án, az Institutum Biblicumban, a Gergely Egyetemen, illetve a Musíca
Saerán a szent zene római főiskoláján. Zemplén professzor azt is elmondotta,
hogya Pápai Magyar Intézet szívélyes ka pcsola tot tart fenn a vele egy épü
letben elhelyezett Római Magyar Akadémi ával.

Kőszeg város 'há rom templomát és Ugod község j>lébánia templomát res
taurálták az elmúlt másfél évben. f:'..z előbbieket részben államköltségen, rész
ben a hívek adományából, az utóbbit részben egyházi Intézmények, részben
pedig a hívek adományából.

Ötvenkét új papot szenteltek az idén Magyarország tizenegy egyházrne
gyéjében, azóta rnindmyájan bekapesolódtak már a lelloíoásztorí tevékenységbe.

Dudlis Miklós, hajdúdorogi rnegyéspüspök, lapunk vezető helyén közölt ta
nulmányát a Szent István Társulat ez év május i7-én tartott közgyűlésén 01
vas·ta fel.

Spirituale. - A spírítualék az Amerikába hurcolt négerség ösí vallásos
énekei. Javaraszt protestáns {presbiteriánus), ószövetségi íhietés üek. Leginkább
a rabszolgaságban sínylődö négerek panaszát és Istenhez fohászkodását fejezik
ki. A múlt században már profámalYb tartalmú spieituálék is keletkeztek és
ezek dallamkincse közrej átszott a dzsessz-zene ih;alakulásában.
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