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Gál Ferenc

AZ EGYHÁZ ÉS A MODERN VILÁG
VISZONYÁT TÁRGYALÓ ZSINATI KONSTITÚCIÓ

A mai élet sokféle problémájával foglalkozó és terjedelemre nézve
is tekintélyes zsinati dokumentum mondanivalóját nem könnyű néhány
lapra összeszorítani. Csupán jellemző gondolatait szeretném bemutatni,
és utalni azokra az összefüggésekre, amelyekből ez a pasztorális útmu
tatás megszületett. Hivatalos elnevezés szerint is lelkipásztori iratról van
szó, tehát nem a katolikus tanítást akarja kifejteni, hanem a gyakorlati
magatartást szabályozza, Az első részben azokat az elveket sorolja fel,
amelyek alapot adnak a modern világgal folytatott párbeszédhez, a má
sodik részben pedig az emberiség sürgős feladatairól szól,

A kiindulás az, hogy Krísztusban az Isten emberré lett és semmiféle
emberi problérnát nem tartott magától idegennek. Benne élt az emberi
közösségben, meghirdette és bemutatta a szeretet szolgálatát, egészen az
önfeláldozásig. Az egyház az ő művét folytatja, tehát kell, hogy magatar
tása is azonos legyen. Elméletileg ez a meggyőződés sohasem hiányzott,
a gyakorlati megvalósitás módjában és terjedelmében azonban a törté
nelmi helyzetek előidézhetnek bizonyos fázis-eltolódást. A zsinat ilyen
eltolódást akart felszámolni.

Az egyház egyetemes teológiai gondolatrendszere először a kőzépkor

ban alakult ki, s természetesen az akkori világkép hatása alatt. Az egész
Európa keresztény volt, a közélet és a hagyományok hozzáidomultak az
egyház szervezetéhez. Ezért a keresztény tanúságtétel elsősorban a túl
világi szemléletben és a földi kísértés leküzdésében mutatkozott. A sze
retet gyakorlását is áthatja az aszketikus vonás: akkor van igazi értéke,
ha valamiképpen benne van a kereszthordozás. Intézmények alakulnak
a betegek gondozására, a foglyok kiváltására, a szegénységben való pél
daadásra. A XVI. században megindult vallási viták ezt a magatartást
lényegesen nem befolyásolták. Megszilárdult az egyház jogrendje, erősebb

lett a hagyományokhoz való ragaszkodás. Az eszmény továbbra is a tel
jesen keresztény Európa maradt, az egyház nem rendezkedett be a világ
nézetileg sokrétű társadalomban való életre. A fázis-eltolódás két irány
ban mutatkozott: a jogrend és a szeretet egyeztetésében. továbbá a ter
mészetes és a természetfeletti rend értékelésében.

A jogrend erőteljes hangoztatása megnehezítette annak meglátását,
hogyamegváltás kegyelmei a ezervezett egyház keretén túl is működ

nek, a természetfeletti rend egyoldalú hangoztatása pedig magával hozta
azt a látszatot, hogy az egyház egyetlen feladata a lelkek megmentése.
Holott a szeritírás inkább azt húzza alá, hogy Krisztus követésével meg
kell dicsőítenünk Istent.

Közben azonban a tudomány és a technika egyre inkább a termé
szetre irányította a figyelmet, feltárta erejét és érdékességét. Ez a termé
szet a mi világunk: sok benne az igaz, a jó és a szép - a bűn, a jajszó és
a nyomor ellenére is. A technika és a civilizáció megmutatta, hogy a vi
lágot alakíthatjuk, s az ember nemes feladatnak tartja ezt a vállalkozást.
A hívő embernek pedig a teremtés tétele alapján tudnia kell, hogy ez a
világ nem idegen környezet számunkra, amit jobb híján el ikell viselnünk,
hanem az ember naggyálevésének egyetlen tere és ideje. Isten a termé-
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szetíeletti rendet ebbe a világba ágyazta bele, az éí megismerésének eléí
feltétele a világ megismerése, és az iránta való kötelességeink egybekap
csolódnak az emberek iránti kötelességekkel s a világ javainak helyes
felhasználásával. .

Szükség volt tehát új teológiai szintézisrc, amelyben a természetes
rend is megkapja a teljes értékelését és amely a gyakorlati keresztény
életet megmenti az egyoldalúság veszélyétől. Kétségtelen. hogy IX. PiliS
"SyHabus"-a óta az egyházban is sok minden történt. XIII. Leó szociális
enciklikaitól XXIII. János "Pacem in tcrris"-éig a pápák és teológusok
eléje dolgoztak annak az állásfoglalásnak, amely ebben a zsinati konsti
túcióban kikristályosodott.

Az egyházban a történelmi átalakulás bizonyos értelemben nehezebb,
mint a kimondottan emberi intézményekben. Hiszen az egyháznak első

rendű kötelessége az isteni kinyilatkoztatás őrzése és hirdetése. Ez pedig
minden korban összeforr a kultúrával és az egész emberi életforrnával.
Történelmi fordulókban sokan attól félnek, hogy a régi kulturális ha
gyományok elvetése magával hozza az isteni elemek megtagadását is.
Az óvatosságnak az a haszna, hogy az átmenet fokozatosan, zökkenő nél
kül valósul meg, mégha egyesek számára túllassúnak tűnik is föl.

Az egyház küldetése mindcn emberhez szól ; a Krisztusban megje
lent emberi hivatást kell képviselnie, azért nem engedheti meg magának,
hogy intézményeiben megmerevedjék a múlt. Még kevésbé azt, hogy fő

leg a szegényebb népréteg csupán feudális szellemet, konzervatív maga
tartást, a tudatlanság és nyomor elleni küzdelem hiányát, bizonyos val
lási társaságok élősdi jellegét vagy mások hiszékenységére alapozott fon
toskodását lássa. Az aszketikus irodalomban is el lehet merengeni az egy
ház múltján és kegyelmi elemein. Mondhatunk nagyszerű dolgokat a ka
rizmákról, a szentek verényeiről, a vértanúk bátorságáról, a kegyelem
eszközeinek hatékonyságáról, de ez még nem kereszténység. A fázis-el
tolódást észre lehetett venni az utolsó száz évben a hivatalos pápai meg
nyilatkozások és az úgynevezett jámbor lelki könyvek között, Azokban
már visszacsengett az emberiség vívódása, ezek megmaradtak a régi el
mélkedő stílusnál. Nagy részükre rátelepedett a kolostor csendje, a gót
templomok misztikus félhomálya vagy a vezeklők szelíd szenvedély-men
tessége. Pedig ezek csak sarkított fények a kereszténységben. Igazi ke
resztény élet ott van, ahol a vezetőkből és a hívőkből Krisztus szelleme
árad: nagylelkűség, tettrekészség, türelem, kezdeményező erő. Krisztus
örökségét meg kell találnunk a cs.aládi élet melegében, a lelkiismeretes
munkában, a közösség előtti felelősségben, a betegek türelmében, az á oo
lók szeretetében, az ifjúság idealizmusában, az igazságot keresők benső

vívódásában és a haldoklók reményében. Főleg pedig abban az öntudat
ban, amely a nemkeresztény környezetben is hitéből él és a lélek gaz
dagságát nyújtja környezetének.

A zsinati konstitúció nem ünnepi irat, hanem program. Az egyház
párbeszédet akar kezdeni a világgal az emberiség problémáiról, de vala
hogy először önmagával beszél. Tisztázza befelé, hogy mi a fcl.ad.ata, mit
várnak tőle, mit kell tennie és rnít vár ő másoktól. Az egyház nem so
rolja magát a beérkezettek szerenesés csoportjához, hanem vallja, hogy
útban van az örök haza felé, de útja az embertestvérek és a földi prob
lémák között vezet. Azzal nem halad előre, ha csak magára gondolva
kitér mások útjából, hiszen az út végén ez az ítélet várja: "Amit ember
társaitoknak tettetek, nekem tettétek."
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Az emberiség helyzete

A konstitució a bevezetesben megállapítja, hogy az egyház és az
emberiség között szoros a kapcsolat. Ami öröm, reménység, fájdalom
vagy szcnvcdés az embereket eltölti, azt az egyház is a magáénak vallja..
A zsinat minden jóakaratú emberhez intézi szavát és felajánlja az egy
húz szelgálatát a földi problémák megoldásához. Szavai és tettei anriak
a szcretetriek a vetülete akarnak lenni, amelyről Krísztus beszélt: "Ugy
szerette az Isten a világot, hogy egyszűlött Fiát adta érte" (Jn. 3, 16).

A világ helyzetének vázolása magával hozza a problémák felvetését.
Az emberiség történelmének új szakalszába lépett, most kezd a maga al
kotta környezetben élni. Mindent irányítani akar, a természet urának
tartja magát. Ráébred saját nagyságának tudatára, akárhányszor meg is
szédül ettől a nagyság tól. A technika és a gazdasági élet rákényszerít va
lamilyen egységet, s a lelkekben kezd ébredezni a szellemi egységnek és
megértésnek gondolat.a. /\"z emberiség még soha scm volt ennyire gazdag,
soha még így nem tudta kihasználni oa természetet, ennek ellenére mégis
óriási töme-gek nyomorognak. Sajnos, amilyen mértékben meghódítja a
természetet, olyan mértékben nő oa kapzsíeága is. Mindenfelé egyre erő

södik a szabadságvágy, mégis találhatók elnyomott népek, sőt a politikai
és gazda.sági függés új formái jelentkeznek. Az egységesítés követelménye
ellenére jelentkeznek a széthúzó erők,érvényben vannak a megkülön
böztetések és kiváltságok.

Társadalmi téren a bonyolult külső kapcsolatok fellazítják a család,
a törzs, a Ialu és város életét. A társadalrnat az élet din.arnizmus.a, oa nagy
városba való törekvés, az ipartelepek légköre és a tömegjelenségek jel
lemzik. A munka és a szórakozóhelyek egyre nagyobb tömegeket von
nak egybe, ennek kisérője .az uniformizálódás és az állandó vándorlás. A
régi környezdből kiszakadt. emberek elvesztik hagyományaikat és akár
hányszor gyökértclcnül tengödnek új 'helyükön. Lélektani .síkon megfi
gyelhető a hagyományos értékek revíziója, Új népek követelik helyüket
az emberiség nagy családjában, a fiatalság pedig türelmetlenül szeretné
hallatni szavát .a társadalomban, Nagyobb az öntudat, nagyobbak az igé
nyek, s mindcz erkölcsi és vallási szempontból is érezteti hatását. Az
egyéni autonómia túlhangoztatása gyakran kísért, az élet bizonytalansága
viszont arra indítja az embereket. hogy maguknak sokat megengedjenek.
Nem csoda, ha tapasztalható a kiegyensúlyozatlanság il fajok, népek és
társadalmi rétegek között,

De meg kell látnunk a nemesebb törekvéseket is. Vitáznak olyan tár
sadalmí, politikai, gazdasági rendről, amelyben mindenki megtalálja he
lyét, ahol az egyének és közösségck igaz hivatásuk szerint élhetnek. A
nni világ egyszerre mutatkozik hatalmasnak és törékenynek, késznek a
jór.aÉs késznek a rosszra. Nem nehéz meglátni, hogy válaszút előtt áll.
Egyetemcs döntést kell hoznia, hogya szabadság vagy a szolgaság, a fej
lődés vagy a hanyatlás, a testvériség vagy a gyűlölet útját választja-e.

Mint mindig, most is jelentkeznek a mélyebb kérdések. Az ember
átéli képességeinek korlátait, IS ugyanakkor vágyai nem ismernek határt.
Keresi .a múló élvezetekot, de azt is érzi, hogy magasabb célokra hiva
tott. A mogoldá« hiányában egyesek nyiltan vallják az élet értelmetlen
segét. Tehát föl kell tennünk a kérdéseket, ki az ember, mi a feladata,
milyen forrásokból meríthet saját kibontakozásához? A keresztényeknek
a húsvét misztériuma mutatja az utat. A feltámadt Krisztusban az em
ber elérte célját, a teljes megváltást. Az élet hiányai végső fokon a lét
forrásából pótolhatók.
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Az 'ember hivatása és az egyház

A keresztény antropológia az ember értékét az isteni forrásokhoz
viszonyítja. A földön minden az emberre irányul. De mi a helye az em
bernek a lét rendjében? Ö ,a fejlődés végső foka, vagy csak a vak erők
véletlen terméke? A kinyilatkoztatás világánál az ember az Isten kép
mása, tehát személyí méltósággal rendelkezik. Testével és lelkével egye
síti magában az oarry.agi és szellemi világot, ezért kapcsolatai túlmutat
nak a földi-anyagi léten. Azonkívül az ember benső természete szerint
társas lény: mint férfi vagy nő, mint a család és társadalom tagja, min
dig átéli, hogy nem ·elég önmagának, hanem másokra szorul,

Az egyház tehát a világ problémáit azonosítja a személyes ember
problémáival. A párbeszédhez kiindulásul elmondja, mit ért az ember
személyes méltóságán, közösségi természetén és tevékenységén. Az em
bert nem lehet megérteni a bűn misztériuma nélkül. amely beárnyékolja
kibontakozását. Hiányzik belőle a benső harmónia, személyes döntéseinek
ellene mondanak az ösztönös vágyak, A rossz tettek révén szembefordul
önmagával, nemesebb meggyőződésével. Ezért nevelésre, gyámolításra, sőt
belső gyógyításra szorul. Az egyház cl kegyclemrm-l és az erkölcsi törvé
nyekkel ezt a gyógyítást hozza.

Az értelem az igazság megismerésére irányul. Mindcnt meg akar k ö

zelíteni, ami megismerhető. A természet titkainak feltárása után felveti
a végső bölcseleti kérdéseket. Teljes világosságot azonban csak a kinyi
latkoztatásból kaphat. Hasonló a helyzet a lelkiismeret világában. Az em
ber alá van vetve az erkölcsi rendnek. Küiönbségr-t tesz cl jó ésa rO,S5Z
között, lelkiismerete eléje tárjaa kötelességet és viaszar 8.1t ja a bűntől.

A Teremtő szabadságot adott neki, hogy válasszon o jó és a rossz között,
és életét irányítsa. A benső szabadság azoriban csak a szenvcdélyck meg
fékezésével érhető el.

Végűl az ember szembe találja magát a halál misztériumával és fel
merül benne .a szellemi világ létezésének, az erkölcsi élet sz.ankciójának
kérdése. Az lsten és a halál utáni élet mindig probléma volt. NIa új je
lenség az ateizmus széleskörű elterjedése; nemcsak gyakorlatban, hanem
mint tan is. Oka le'heta keresztények tanúságtételének lanyhulása és az
általános emberi világkép megváltozása. Igazában csak a kereszténység
árnyékában fejlődhet ki ateizmus. Hiszen a kereszténység az Istent ésa
világot két különböző valóságnak veszi, nem úgy mint a természetes val
lásokban ott lappangó panteizmus. A világ a létében függ ugyan a Te
remtőtől, de saját érdekei, törvényei vannak, Ezért úgy hat, mint gazdag
valóság, mint kíncsesbánya, amit ki kell aknázni. A természet közvet
lenül az emberre mutat, várja tőle, hogy foglalkozzék vele, hogy meghó
dítsa. S az ember könnyen megáll a természet nagyszerűségénél, anélkül.
hogy alkotóját keresné.

A zsinat úgy beszél az ateizrnusról, mint az élet egyik jelenségéről.

de nem látja benne a vallás végleges feLszámolását. A szellemi léleknek
mindig megmarad az igénye a végtelen, örök személlyel való találko
zásra. Másrészről az is igaz, hogy Krisztus az Istenről való pozitiv tanús
kodást az egyházra bízta. Nem az elméleti vita a döntő, hanem az őszinte

vallásosság és a szeretet xselekedetei. Az egyház természetesen nem he
lyesli az ateizmust, de nem akar' elzárkózni azoktól sem, akik magukat
nemhívőknek mondják, Reménye abból táplálkozik, hogy Krisztusban
megjelent az Isten, megnyitotta a jóság, ezeretet és kegyelem kiapadha-
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tatlan forrását, bemutatta az erényele gyakorlását, ezért a hitből táplál
kozó életnek mindig megmarad a vonzóereje.

Ami a közössógí életet illeti, nyilvánvaló, hogy az ernberek között
egyre szaporodnak a technikai és gazdasági kapcsolatok. De az ilyen
haladás nem adja meg a testvéri párbeszéd teljességet. Ahhoz egymás
szcmólyi máltóságának kölcsönös megbecsülése kell, az pedig a helyes
lelkületből születik, illetőleg végeredményben abból a paranesból: sze
resd felebarátodat, mint magadat. A társadalomban kialakul a közjó fo
galma: az élet feltételeinek olyan foglalatátértjük rajta, amely mind az
egyénnek. mind a csoportoknak lehetővé teszi, hogy tOkélet,ességüket aka
dálytalanul és a lehető legnagyobb fokban elérjék. A dolgok rendje te
hát a személyekért van, nem megfordítva. A modern technika minél in
kább gépezetré formálja a társadalmat, annál nagyobb a veszély, hogy
elvész benne az egyén és a személyiség.

A keresztényeknek legyen gondjuk rá, hogy túljussunk az iridivi
dualista erkölcstanon. Ma a társadalmi szolidaritás elsőrendű feladat. A
közlekedés, lakásviszonyok, üzemi munka, tömeges szórakozás, intézmé
nyes beter:;ellátás mind azt követeli, hogy tekintettel legyünk egymásra,
hogy vállalj uk egymásért a felelősséget. Igéretünk van rá, hogy az örök
élet is végső nagy egység lesz Krisztus fősége alatt (Ef. l, 10). A földi
egységgel ennek dolgozunk eléje.

Az ember - egyénileg é3 közcsségben - a tevékenységével alakítja
,. világot. A kinyilatkoztatás arra tanit, hogy ez a tevékenység az Isten
akarata. Az ember munkájával rányomja a szellern bélyegét az anyagi
tcrméGzetreés így tudatosan belekapcsolja az Istennel fennálló visze
nyába. Az ember nem versenytársa a Teremtőnek, hanem. arra kapott
hivatást, hogy munkatársa legyen. Az ember munkája révén maga is tö
kéletesedik. Kűlönösen akkor, ha alkotásaiban megtartja a helyes érték
rendet. Amit a nagyobb igazságosság, a szélesebbkörű testvériség vagy
a társadalmi szükséglct érdekében tett, az többet ér, mint a puszta
technikai haladás,

Meg kell látnunk a földi dolgok helyes autonómiáját. A teremtett
dolgoknak, kőzösségeknek saját értékük és törvényük van. Ezek alapjan
kell öket kibontakoztatni, IS igy a kutatás nem kerül ellentétbe a hittel,
hiszen mind a természetes, mind a természetfeletti rendnek a szerzője

az Isten. A bűn azonban megrontotta és állandóan fenyegeti az emberi
tevékenységet. A világ nemcsak nagyszerű munkatér, hanem kísértés is,
azért az önzést napról napra le kell győzni. A hívőt az új ég és új föld
igérete is arra sarkallja, hogy maradandót alkosson, Krisztus feltámadá
sában a természet és az emberi tevékenység elvileg már megdicsöült, 'te
hát megvan .a reményünk, hogy fáradozásunk nem hiábavaló.

Az egyház érzi, hogy kölcsönhatásban áll a világgal. Kűldetése nem
politikai vagy gazdasági jellegű, de vallási ténykedéséből is fény és erő

árad. Szorgalmazza az igazságosságot, a lelkiismeretességet, a gyengék
védelmét és a szeretctet. Nemzetfelettiségével pedig kapocs lehet a kü
lőnféle nemzetek és kőzösségek között, Viszont maga is kap segítséget
a világtól. A tudomány, kultúra és civilizáció fejlődése emelkedettebbé
teheti a vallási életet, a technikai eszközök pedig segítik az evangélium
hirdetését és hatékonyabbá teszik az egyház szervezetét. Sőt az egyház
vallja, hogy ellenfeleinek és ellenségeinek magatartásából is tanul, ille
tőleg az is hasznára van: megtanul lemondani, vezekelni, türelmet gya
korolni, megbocsátani.
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Sürgós feladatok

A konstitúció második része a sürgős feladatokról szól: a házasság és
a család védelméről, a kultúra, a gazdasági és polittkai élet helyes fej
lesztésérői, És a népeik: közösségének nagy problémájáról: a béke meg
őrzéséről.

Ha az emberiség történelmének kérdései a személy jogaiból, szabad
ságából és igényeiből fakadnak, akkor .a figyelmet elsősorban arr.a a ter
mészetes intézményre kell fordítani, ahol az emberi személy formálódik:
a családra. "A harmonikus asaládiélet a személy, az emberi túrsadalom
és a keresztény közösség kibontakozásának biztosítéka." Az ösztön, szen
vedély, kényelem és önzés mindig veszélyeztette a házasság tisztaságát és
békéjét, mindig szükség volt öriíegyelmezésre és eg,észséges közszellemre.
Olyan rnozgalmas korban azonban, mint a mostani, ezek a nehézségek
fokozódnak Az anyagiasság, szabadosság-vágy, gátlástalan érzékiség új
nehézségek elé állítja a családot, Kétségtelen, hogy cl nőnek joga van
egyenrangú félként részt venni a társadalom mindcn -életnvilvánulúsá
ban, de meg kell találni a kötelező egyensúlyt kűlső szereplése és csa
ládi szerepe között. A szórakoztató ipar, a reklám és irodalom új értéke
lést vitt be a férfi és nő kapcsolatába: a nő úgyszólván csak testiségével
és szépségével szerepel, szóval azzal, ami az érzékekre hat, Az anyaság
&8 hitvesi kötelesség kevés méltatást kap, ellenben annál többet az, ami
a szenzáció erejével hat: a hűtlenség, válás, botrány. S ha az ifjÚiság
túlfűtött érzékiség légkörében nevelkedik, hajlandó a házasságban is csu
pán ez,t keresni, s nem jut el a házasság igazi ér tékéhez, oa lelki kőzös

séghez.
Mit nyújthat itt az egyház? Formálni akarja a lelkületet, és védel

met, támogatást 'kér a család számára. A Teremtő dgondolása szer-int
a házasság két személy életközössége ér') szcmélviségük kibontakozása
nak kerete. A kölesönös lelki hatás és .a tevékeny szert-tet mcggvőzi öket
arról az igazságról, hogy az életnek van értelme, s ez nz értelem tolj es
séget kap a gyermekek nevelésében. A természetes házassági egységet
és szeretetet Krisztus szentségi rangra emelte, azaz megtette a kegyelem
forrásának. Ez ,a tudat a testi közösséget lelkivé, szellemivé is teszi, s ez
zel maradandóságát szolgálja. A konstitució nem akarja sem oa keresz
tény erkölcstant, sem az aszkétikát ismételni, hanem az evangélium üze
netét hozza. Mint minden emberi intézmény, a házasság is magán viseli
az ösztön állhatatlanságát, a bűn veszélyét és az áldozat keresűségót,

de a kinyilatkoztatás hitből fakadó meggyőződéssel és kegydmi segít
séggel akarja ezeket ellensúlyozni.

Pasztorális szempontból kétségtelenül nagy a jelentősége annak, amit
a konstitució a házassági szerelern szentségéről mond, hiszen a cölibátus
ban élő p.apság hajlandó volt a gyermekáldást a házasság majdnem kizá
rólagos céljának mondani, pedig a kölcsönös segítés és a testi-lelki élet
közösség is egyenrangú cél. A házastársaknak joguk és kötelességük, hogy
megtalálják egymásban a boldogságot, bár az is igaz, hogy ez a boldog
ság a gyermekben rnélyül el. A házastársaknak: természetadta joguk van
arra ils, hogy gyermekeik számát meghatározzák, "csak gondoljanak oa ma
guk, a már meglevő vagy még születendő gyermekeik javára. Vegyék fi
gyelembe a kor és a saját helyzetük megszabta anyagi és szellemi íelté
teleket. Vessenek számot a családi közösség, a világi társadalom és az
egyház javával." Az erkölcsi törvényektől azonban nem függetleníthetik
magukat. Nem alkalmazhatnak olyan módszereket, amelyeket az egyhá2
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kifejezetten az erkölccsel ellenkezőnek nyilvánított. Az itt felmerülő kér
dések vizsgálatára a zsinat külön bizottság felállítását javasolta, ami az
óta működik is, Folyóiratunk már többször megemlékezett az idevágó
biológiai, szociológiai és erkölcstani problémákról, azért ezekre nem szán
dékozom kitérni. Csak arra mutatok rá, hogy a zsinat tudatában volt a
kérdés bonyolultságának: ,.Akik a tudományágakban, kivált a biológiá
ban, orvostudományban, szocíológiában és lélektanban megfelelő jártas
sággal rendelkeznek, tudományos eredményeikkel nagy szelgálatára le
hetnek a házasság és a család javának és a lelkiismeret békéjének."

A kultúrát a zsinat az ember szellemi kibontakozásának tekinti, nem
meIléktermékének. A sokféle kultúra is a teremtés gazdagságának a jele.
Ma megvan a veszély, hogya technika elnyomja a kultúrát, vagy hogya
kis népek kultúrája felszívódik .a nagyokéba. Az életmód egyre egysége
sebbé válik, az iparosodás, városiasodás és egyéb okok az életet egyre
inkább közösségivé teszik. Megjelent a tömegkultúra, ebből új gondol
kodás és cselekvésrnód származik, s a szabadidő felhasználásának új for
mái szülotnck. Az egészséges fejlődés érdekében él tudományos kutatás
ban szÜ'bség van az igazság tiszteletére, nemzetközi szolidaritásra, mun
kaközösségek létrehozására, a szakemberek felelősségére, hogy embertár
saik javára dolgozzanak, főleg azoknak javára, akik meg vannak fosztva
a kultúra lehetőségétől. Az egyház a hit és a kultúra összhangjára törek
szik.

A gazdasági életben a modern tudomány és technika lehetövé tette
a természet bővebb kihasználását, de nyugtalanító jelenségek is mutat
keznak. Egyrészt az, hogy sok ember egész személyiségét csak a gazdasági
vonások határozzák meg, másrészt az, hogy egyesek kez/ében óriási gaz
dagság és hatalom összpontosul és nagy tömegek függő viszonyba kerül
nek tőlük. A technika előretörése felborította az egyensúlyt a mezőgaz

daság és az ipar között is. Legsürgősebb feladat a korszerűsítés és .a kiáltó
ellentétek mogszüntetése. A konstitúció hosszan tárgyalja az elmaradt
országok fellendítésének kérdését. A népek is felelősek egymásért, nem
csak az egyes emberek. A segítséget adják meg szakemberek küldésé
vel és megfelelő beruházásokkal, de egyik se legyen jogcím a politikai
vagy gazdasági kihasználásra, A gazdasági felemeléssei járjon együtt a
kultúra és civilizáció Iejlesztése. hogy a nép anyagilag és szellemileg egy
aránt saját Iábára állhasson. A keresztényeknek a vallásból fakadó kö
telességük, hogy részt vegyenek minden ilyen nemes és szervezett ak
ciób.an. Nem alamizsnálkodásról van szó, hanem megfelelő életkörülmény
teremtéséről, ahol az ernberek kellő szaktudás és bizonyos javak önálló
birtoklása következtében nem érzik arinyira a lét bizonytalanságát.

A kultúra Iejlődése a politikai életet is befolyásolta. Egyre inkább
jelentkezik a vágy, hogy a személy jogai fokozottabb védelemben része
süljenek: a gyülekezés, társulás, véleménynyilvánítás, az egyéni és kö
zősségi vallásgyakorlat szabadsága. A politikai közösség célja a közjó
fenntartása. Az egyház nem köti magát semmiféle áll.amformához vagy
politikai közösséghez. Nem keres kiváltságokat sem, sőt az ilyenekről haj
landó lemondani, h.a ezek valahol veszélyeztetik vagy kétségessé teszik
szándékának őszínteségét. Azt azonban kötelességének tartja, hogy meg
állapítsa, vajon egy közösségi berendezikedés megegyezik-e a természet
joggal és az erkölcsi renddel vagy nem. Viszont amennyiben az igazságos
törvényeket lelkiismeretben is kötelezőnek tartja, az államot is segíti a
közjó megvalósításábam. A keresztényeknek kötelességük, hogy adott
helyzetben megfelelő politikai neveléssel készüljenek az állam életében
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való részvételre, hiszen az élet bonyolultsága itt is szakembereket és lel
kiismeretes embereket követel.

Az emberibb világ felépítésének alapvető feltétele a népek belső és
külsö békéje. "A béke nem azt jelenti egyszerűen. hogy nincs háboru,
és nem is korlátozódik csupán az ellentétes erők egyensúlyára vagy az
erősebb nemzetek elriasztó erejére. A béke igazi értelemben az igazsá
gosság műve." A békében az kell, hogy az emberek és nemzetek tartsák
tiszteletben egymás méltóságát és jogait, s ápolják a testvériséget. Ehhez
az igazságosságon kívül már szerétet is szükséges, továbbá a rnértéktelen
önzés, hatalomvágy, kapzsiság megfékezése. A keresztény lelkület tehát
sokat tehet a békéért.

Az általános elvek megállapítása után a konstitúció dicsérettel emlé
kezik meg azokról, akik eddig is megtettek mindent aháburu borzalmai
nak enyhítésére, azután pedig fenntartás nélkül elítéli a modern totális
háborút: "Minden háborús cselekmény, amely városoknak, sőt vidékek
nek és lakosságuknak teljes megsemmisítésére irányul, bűn az Isten és
az emberek ellen és habozás nélkül egyértelműen elvetendő." A fegy
verkezési verseny nem mutatja a béke útját. Egyrészt mcrt állandósítja
a szegénységet és nyomort, amit annak árán ki lehetne küszöbőlni, más
részt nem oldja fel a nemzetek közötti feszültséget, hanem fokozz.aa bi
zalmatlanságot. Mi tehát a járható út? Naivság volna azt várni, hogy
egyik vagy másik fél magától abbahagyja a f'egyverkezést, Biztosítékok
kal ellátottegyezményekbőlkell kiindulni és egyszerre megtenni a szük
séges Iépéseket, ahogy azt már XXIII. János pápa is ajánlouta a "Pa'Jem
in terris" enciklikában. Közben azonban az egész emberiség gondolko
dásmódját kell formálni és pozitív munkával támogatní azokat a nem
zetköz! intézményeket, amelyek gazdasági PS kulturális téren az igazsá
gos kiegyenlítődést szelgálják. Egyes vidékeket már most fenyeget a
túlnépesedés, főleg elmaradott gazdasági módszereik miatt. Ezeket osak
szervezett és kitarto segítséggel lehet bevonni az egész emberiség egész
séges vérkeringésébe. Az egyház az egész emberiségben ébren akai-ja tar
tani az isteni és a természeti törvényt, továbbá az egymásért vállalt fe
lelősség tudatát. Ne legyen botrány az emberek szemében, hogy néhány
nemzet, amelyben a polgárok nagyobb része keresztény nevet visel, bő

velkedik a javakban, amíg mások életszükségleteiktől is meg vannak
fosztva. A zsinat ajánlatosnak tartja egy olyan ezervezet létrehozását az
egyetemes egyházban, amelynek az a feladata, hogy rávegye oa :,k,atoli
kusokat a szűkőlkődő világrészek fejlődésének és oa nemzebek közti szo
ciális ígazságosságnakaz előmozdítására.

A béke és bizalom megteremtéséhez tehát egyaránt szükséges a gaz
dasági és kulturális felemelés valamint a lelkület formálása. Az egyház
igyekszik saját híveitehbe az irányba mozgósítaní, IS amellett a nagy cél
érdekében párbeszédet akar folytatni mindenkivel: az összes kereszte
nyekkel, mindazokkal akik hisznek az Istenben, továbbá azokkal, akik
nem ismerik el ugyan a Teremtőt, de "tiszteletben tartják az emberi lé
lek kimagasló értékeit", sőt. még azokkal is, akik "szembenállnak az egy
házzal és gátolják működését",

Amikor a zsinaton az annyit 'emlegetett 13-ik sémát tárgvalták, az
általános kívánság az volt, hogy a tervezet ne legyen doktrinális, hanem
gyakorlati, valóban a mai kor emberéhez szóljon és amit mond, az folyjék
az egyház lényegéből. Amennyire emberi mű tökéletes lehet, ez a kö
vetelmény megvalósult. A konstitúcióhoz sem ünnepi, sem tudományos
méltatás nem illik. Csak azok értik meg, akik a szellemében cselekszenek.
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Szendy László

AZ Új MAGYAR SZENTÍRÁSFORDÍTÁS EL~*

Szörényi Andor professzornak a kinyilatkoztatásról szóló zsinati taní
tással foglalkozó tanulmányában, amelyet a Vigilia 19613 évi májusi számá
ban tett közzé, a következöket olvashattuk : "Mire e sarok napvilágot látnak
kéziratban készen lesz már az újszövetség új magyar fordítása és magyárá
zata, amelyet a Szerit István Társulat bibliabizottsága készített. A fordí
tás stílusa nem lesz egységes, mert az egyes fordítóknak ebben szabad
kezük volt, annál is inkább, mert a szeritkönyvek stílusa sem egyforma,
még ugyanazon szerző különbözö munkáiban - például Szerit pál leve
leiben - sem."

A bejelentés érdemi része megfelel a magyar hívek és a papság régi
várakozásának. Különösen is azóta, hogy a liturgikus megújhodás révén
mind sürgetöbben merült fel egy új szerrtírásszöveg nyelvünkön való ki
adásának szükségessége, Sőt ha ezt a liturgikus szempontot nézzük, nem
csak sürgetően szükséges, de talán már el is késett az új szőveg megje
lenése. Hiszen liturgikus szövegeínknek is legalább egy részét a szerit
írási szöveggel együtt és ennek alapján kellett volna megújítani. A fran
cia nyelvterületen az összes kel'esztényegyházak egyetértésével rnegszü
letett a francia Miatyánk v:áltozott alakja. Vajon a mi Miatyánkunk szö
végében is nem lett volna helyénvaló némi változtatás kérdésének 
esetleg egyházközi alapon történő - felvetése? így a "ne vígy minket
kísértésbe" csak szöveg-megyarázásokkal kideríthető teológiai értelme
nagyon is megkívánta volna a változtatást, hogy csak egy példát em
lítsünk.

De szükséges, időszerű és elengedhetetlen az új fordítás azért is, mert
bízonyos, hogy átlag 20-40 évenként elavul a szöveg, Nemcsak egyedül
a mirid nagyobb nyelvhelyességre való törekvés miatt, ami annyira jel
lemző az utolsó évtizedünkre. de azért is, mert Iéi bibliai tudomány az el
múlt 40 év alatt olyan nagyot fejlődött, hogy immár elodázhatatlan egy
új magyar szentírási szöveg közrebocsátása, A régi 1927-es és hivatalosan
ma is használatban lévő újszövetségi szöveg hiányosságain 1955-ben, majd
lS61-ben az új jegyzetelések lényegében nem segítettek, mert hiszen el
sősorban maga a ISzöveg az, amire az igehirdetésben szükség van. De nem
segíthetett a Limburgban 1951-ben megjelent Békés-Dallos-féle fordítás
sem, mert ez Iéi hazai határokon kívül élő katolikus magyarságet volt
hivatva elsősorban új szöveggel ellátni. Elég egyébként, ha csak arra
emlékezünk, hogy a katolikus bibliatudomány felszabadítása aránylag
rövid időre tekint vissza. Ez XII. Pius "Divino afflante Spiritu" enciklí
kájának megjelenésével 1943-ban kezdődött el, az 1962-ben összeült ZS:Í

nat első ülésszakán a kinyilatkoztatás forrásairól szóló szkéma visszauta
sításával folytatódott, és csak 1965-hen nyert végső alakot az isteni ki
nyilatkoztatást tárgyaló "Dei verbum" kezdetű dogmatikus konstitúcíó
kihirdetésével. Az új ezenttrásforditás kiadása tehát nagyon is indokolt
és szükséges.

• Szcrkesz'ws€gUnkhöz intézett kfsérő levelében a szerző, aki maga is tagja a Szent
István Társult bibJiabizottságának, hangsúlyosan kiemeli, hogy "célja a véleménycsere
megindítása ebben a fontos kérdésben, úgy amint ez a Cohlectdo Rituum esetében tör
lIént, sajnos, utóbbinak már csak megjelenése után". Annál is :inkább ezükségesnek
iartja ezt, mert egy szentírásfordítás kiadása "messze fölülrrrúlja egy rituális rendezés
[elentösógét" .
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Míkor tehát Szörényi professzor bejelentése f.elett őszinte örömet
kell éreznie mindenkinek, akinek szívügye a szeritírás új magyar fordí
tása, a bejelentés mégis váratlanul és nem kevés kétséget támasztólag
éri azokat, akik gondos figyelemmel kísérték a Szerit István Társulat
bibliabizottságának munkájáról szóló közléseket.

1. A nevezett bibliabizottság munkája felől .a katolikus magyar kö
zönség csak annyit tudott, hogy 1965 ápr-ilis l-én az Új Ember tudósítása
szerint állítólag felosztotta maga között az elvégzendő munkát, megálla
podott a fordítás alapelveiben. Ettől kezdve .a bizottság semmit sem hal
latott magáról, de nem ís hallathatott. mert a bizottság azóta egyetlen
egyszer sem jött össze. A bizottságnak öt tagja van, akik közül az említett
ülésen kettőnek az egész újszövetséget felölelő fordítása készen állott,
hogy alapszövegként szelgálhasson a nagy munkához. Próbaolvasás után,
épp Szőrényi professzor javaslatára, a bizottság elfogadta egyikük SZl)Ve

gét alapszöveg gyanánt. Átolvasására a bizobtság három tagja és a jelen
lévő Gál Ferenc akadémiai dogmatika-professzor vállalkozott. Úgy volt,
hogy majd újból összeülve megkezdik az alapszöveg javítása alanján ,fl

kinyomatásra előkészítendő szöveg összeállítását, végső megfogalmazá
sát. A bizottság tagjai azonban ezvetlen egyszer sem jöttek össze, több
mint egy év leforgása rnúltán sem, mind a mai napig, megjelont viszont
az Oj Ember május 22-i tudósításában ,fl bizottság két tagjá'n:lk és Gál
professzornak neve, mint akik az új szöveget saját fordításukkal előké

szítették,

Senkinek sem lehet kifogása az ellen, hogy valaki, akinek ehhez
ideje, tudása van, közrcműkődjék az új szöveg előállításában. De a vá
zoltak nyomán mégis felmerül annak kétsége, hogy az így előkészített

szöveg az lesz-e, amit a magyar katolikus hívősereg és a papság vár. Az
idézett közleményből kivehetően az új magyar szőveg megint osak abban
a nagy hibáhan leledzik majd, hogy részletekben és egyéni munkával
készül el a fordítás. Hogy ez ma már mcnnyire nem járható út egy ki
egyensúlyozott szöveg elkészítéséhez. legyen szabad néhány példán be
mutatnorn.

Elsősorban szerétném összehasonlításul a hazai új protestáns fordítás
történetét felemlíteni. Károli Gáspár nagyértékű 1590-es egyéni fordí
tása óta 190B-ban nyelvi adaptáláesal próbá1koztak meg, amely azonban
csakhamar elavult, sok hibában is szcnvedctt, azért több egyéni kísérlet
után az újszövetségi szakbizottság, amelybe hat biblikus professzor tar
tozott, 1947 augusztusában hozzáfogott előkészítő munkájához (leszámítva
1950-henegy hatnapos soproni ülésezést) Budapesten. E szakbizottság az
evangélikus és református biblikusok legkiválóbbjait egyesítette. Utolsó
ülése 1951 áprilisában volt. E bizottság 75 munkanapon nézte át az elibük
adott Czeglédy-Rajjay-féle kézdratos alapszöveget. A bizottság munkája
1!J49-ben szeptemberben kevésszámú próbanyomaithan is megjelent. E
próbanyomat átnézese újabb revíziót tett szükségessé, s az e célra Jdkül
dött szakbizottság 48 munkanapot töltött el ezzel. A konkordans szöve
gek átvizsgálására még további 4 napot szentcltek és így jdent meg a
ma is használt szöveg, amelyre óvatosan alcímként ráírták: "pl'óbaki
adás". Mert bár a Raff.ay-Czeglédy-féle próbaszövegen kereken 25.000
esetben változtatott a bizottság, a próbakiadással kapcsolatos hozzásze
lásokés bírálatok nyomán már eleve szükségesnek mutatkozott egy szu
perrevízió végrehajtása, hiszen csak Budai Gergely nem kevesebb, mint
1900 helyen kívánta Mátét és 1100 helyen Márkot javítani. Ez a szuper
revízió azonban mindmáig várat magára.
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Érdemes egy kissé elgondolkodni ezen. A Szent István Társulat bib
liabizottsága öt tagból áll, és úgy hiszem, mindig is ennyi tagja volt.
Szerény véleményem ezerint ezen az öt tagori kívül szép számmal akad
nak még a papnevelő intézetek tanárai között biblikusok jelenleg is, leg
alábbis további öt, s a már nem aktív oktatók s a lelkipásztorkodáshan
Ievők közül is volna még néhány érdemes, sőt egészen jeles biblikus,
akit a fontos munkába a püspöki kar belevenhatna. Végeredményben .a
Szerit István Társulat bibliabizottsága egy kiadóváldalat szerve, amely
már eleve nem nyújtja azt a biztonságot, mintha a püspöki kar jelölne
ki, úgy mint a liturgia újjáalakítása kérdésében tette, 'ogy szélesebb ala
pokon nyugvó testületet a nagyjelentőségű szöveg előállitására. Ez annál
inkább szükséges, mert .a mai helyzetben előáll az a fonákság, hogy csak
nem ugyanazek a ccnzorok, akik egyben a szövegfordítók is. Sokkal meg
nyugtatóbb volna tehát egy szélesebb körű bizottság életre hívása, moly
több oldalú vizsgálódás után végül iselőterjesztenévégleges jóváhagyásra
a kidolgozott :szöv~get.

Egy másik feljegyzésre érdemes tény, hogya csaknem négy évi mun
kával elkészített protestáns próbakíadást taglalva Budai Gergely felpa
naszolja:

"Egyházunk akkori konventi elnöksége a munkát igen sürgős

nek, pár hónap alatt elvégzendőnek tartotta, mert az a reménység biz
tatott, hogy ha rövidesen elkészül egy nyomdába adható szövcg, azt a
Brit és Külföldi Biblia Társulat ... még kiadja. Ez a siettetés és sürgetés
azonban úgyszólván lehetetlenné tette a legkisebb részletekre is a leg
nagyobb gondot fordító revizori munkát. Úgy, hogy valósággal ráborult
erre a munkára az elsietettség árnyéka, Hiszen ez a revízió 127 munka
napon készült el," (Hogyan kell az újszövetséget magyarra fordítani és
hogyan nem szabad fordítani. Debrecen, 1959. 7. o.)

Bibliafordítások nem készülnek el egy ülésben és egy ember íróasz
tala mellet, hanem kooperációval. Angliában például r. Jakab idején
(1603-25) 47 tudós hét évig dolgozott az angol bibliafordításen. Hollan
diában a dordrechti zsinat (1618-19) rendeletére 22 rnunkatárs által
fordított biblia 1637-ben jelent meg. S az újabb korra térve át, az 1952
ben kiadott Standard Version minden tekintélyes fordítást figyelembe
vett; címlapján ez áll: "Transl.ated from the original tongue ... compa
red with the mostancient authorrties" (Az eredeti nyelvből fordítva ...
egybevetve .a legrégibb tekintélyekkel). Az 1961-ben megjelent New
English Bible, mint előszava mondja, 1948 januárja óta 13 évig készült
az összes protestáns egyházak közös együttműködésével. A nagyszámú
munkatárs mindegyikc elkészített egy nyers alapszöveget az újszövetség
valamelyik könyvéről vagy könyvasoportjáról, s ezeket az írógépelt szö
vegeket a meghívottak mindegvikének megküldték áttekintésre és meg
vizsgálásra, Utána találkoztak kerekasztal mellett, és versről versre, mon
datról mondatra megvitatták a szöveget. Minden egyes tag véleményt
nyilvánított kollégájának írásáról, s ezt a megbeszélést addig folytatták.
amíg közös értelmezéshez nem jutottak. Nem volt a tudós gyülekezetben
egyetlen tag sem, aki ne érezte volna indíttatva magát arra, hogy egyik
vagy másik kedvelt gondolatát, valamely nehéz, vagy kétséges szövegnek
ezerinte való értelmezését fel ne adja. Mindenkd tanult a másiktól és ad
dig szorgoskod tak, amíg azonos értelmezésre jutottak. így végeredmény
ben mindarmyiam felelősek a fordításért is. S talán nem érdektelen, hogy
ez oa protestáns fordítás Amerikában a bostoni katolikus érsek imprima
turáját is elnyerte.
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A legnevesebb katolikus fordítás, a Sainte Bible de Jerusalem, elké
szítéséről nincs ilyen részletes értesülésem, mert osak igen szűkszavúan
számol be róla egy tartalomjegyzékszerű bevezető felsorolás. Ebből is
megállapítható azonban, hogy Roland de Vaux O. P. elnökletc mellett
33 tagú munkaközősség dolgozott rajta, és csak azután adták ki könyv
alakban 1956~ban, míután előbb már 43 külön füzetben közzetették. Ezek
nek a füzeteknek alapján egy 11 tagú revízíós bizottság de Vaux irányí
tásával megint tüzetesen felűlvizsgálta a fordításokat, sűrítette a jegy
zeteket, részben újakat adott hozzá, szaporította a szővegszéli utalásokat.
Ilyen módon nyertek végleges formát az egyes könyvekhez írt bevezeté
sek is. Nem tudom, mennyi időt vett rnindez igénybe, de kétségtelen, húgy
a dolog természeténél fogva, mint kollektív munka nem kevés időbe ke
rülhetett.

"Manapság a világ bibliafordítói egy családi munkaközösséget al
kotnak és lapjukban: The Bible Traneiator, negyedévenként beszámolnak
a bibliafordítás küzdelmeiről és örömeiről, és 'természetszerűleg élnek
egymás tapasztalataival és tudásával. Nyilvánvaló tehát, hogy a biblia
fordító nem elszigetelten, vagy magárahagyatottan dolgozó valaki, ha
nem a bibliafordítök sorában egy láncszem, minden elődjének, kortársá
nak minden jó eredményét átveszi, hogy utódjának és kortársainak to
vábbadja" (Budai Gergely i. m. 12. o.). "A szellem és a gondolat világá
ban nincs magántulajdon" (10. o.).

2. A Szörényi-féle tanulmányból idézett sarok nyomán egy másik
mozzanatra is rá kell mutatnom. Szinte előre védekezőleg hangzik, hogy
"a fordítás stílusa nem lesz egységes". Nyilván azért, mert a beigért for
dításban igen nagy lesz az egyes fordíták közt az eltérés. Éppúgy, mint
volt az 1927-es szövegben a történelmi és a didaktikus könyvek közott.
S itt nem arról van szó, hogy a Szeritírás egyes könyveinek szerzői egyéni
stílusban írtak, sőt életük folyamán is változott írói jellegzetességük, mint
az például Szerit Pálnál és részben Szerit Jánosnál is megfigyelhető, de
arról, hogy a szöveghűség és a magyarosság tekintetében a különböző for
dítók felfogása ezen felül is még eltéréseket fog mutatni, Az említett bib
Iiabizottsági ülésen Radó Polikárp professzor állt ki amellett, hogy egy
fordító szővegének alapul vételével lehet csak elkerülni az egyetlensége
ket a fordításban. S ezt a nézetet Szörényi professzorral szemben ma
gáévá is tette a bizottság. Az egyéni nyelvi sajátságok, amelyek minden
embernél mások, némileg kiegyenlítődtek voln.a anélkül, hogya próba
szöveg esetleges és kétségtelen tökéletlenségeit is flt kellelt volna vele
együtt venni. Ez azonhan nehéz, fáradságos és időt rabló munka, A bi
zottrság négy nem érdekelt tagja közül egyik ki i:s jelentette, hogy erre
a munkára nem vállalkozik másirányú külföldi és hazai elf'oglaltsága
miatt, Régi latin kőzmondás az: ahhoz, hogy valaki tudós lehessen bármi
téren, három dolog szükséges: "maI~supium aureum, diligentie Ierrea" 
ez a kettő most irreleváns, de annál fontosabb a ,.podex plumbeus",
vagyis a türelmes és fáradságos nekiülés, aprólékos utánanézés, a véle
ményeknek elvi alátámasztása, tárgyi érvelés. Miért nem jó valamely
szó, kifejezés szórend, mi az oka 'egy hibának: a fordító tévedése-e vagy
pedig az eredeti szőveg gyarlósága? E tekintetben a józan észnek és a
jó ízlésnek csak másodlagos szerep jut a kellő grammatikai, exegetikai,
az embert biblikussá tevő szaktudás mellett. Igaz, hogy sokkal könnyebb
hangulati tényezők szerirrt a józan ész és a jó ízlés neveben újat készí
teni, ám nem szabad feledni, hogy ez nagyon ingatag alap, amelyre csak
nagyon vigyázva építhetünk.
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Legyen szabad egy példával megvilágítanom. Sokan kérdezik: a rö
vid mondat-e a jó, vagy a hosszú? Ez egyéniség dolga, aszenint, amint az
egyik vagy a másik felel meg jobban az író mondanivalójának, A rövid
mondat is lehet rossz vagy jó, de a hosszú mondat is. Tévedés az, hogy
a rövid rnondat a magyarosabb. Ez éppúgy, mint a szenvedő alak tűzzel

vassal való irtása is, egyike a nyelvi babonáknak. amelyekhez még szép
számmal csatlakozik a -ván, -vén, -va, -ve alakoknak a sokszor helyte
len használat miatt való teljes mellőzése. A Iirnburgi magyar nyeívű ki
adásnak is ez egyik legfőbb hibája. A rövidrnondatos elaprózás miatt stí
lusa fontoskodó, modoros, r íportszerü, híján a szeritírási szöveg belső

méltóságának, Igenis vannak hosszú ívelésű és lendületű mondatok,
amelyek világosak és szépek. Éppen Szent Pálnál figyelhető meg, miként
ragadja el a lendület, miként akarja gondolatainak áradatával elmondani
rníndazt, ami szívén fekszik és ami tudatába tódul. Ha ilyenkor valaki
pontot tenne oda, ahol a gondolat még tovább halad, ezzel meg is sem
misítené szárnvalását és stílusának varázsát. Tehát abibliafordítónak
sem szabad m~ndatokr~'l tagolnia a versekre bontás vagy az állitólagos
magyarosság kedvéért az egységes logikai gondolatot kifejező mondatot,
mert ezzel a gondolatot is meghamisítja.

Már rnost ezek után elképzelhető, mi lesz a szövegből, ha például
hárman háromféleképpen értelmeznek egy ilyen, alapjában egyszerű

nyelvi jelenséget, Nemcsak a szent írók stíluskülönoségei tűnnek el, de
előtérbe kerül a fordító előre elhatározott stílus-iránya is. S ha a fordító
erőszakosan szétbontja a formát, kérdés, hogy ezzel nem követ-e el erő

szakot magán a tartalmon, a lényegen, a szent író szellemén. Vagyis ott
lennénk pontosan, ahol voltunk a régi magyar fordítás szövegével, s ahol
ma vagyunk a limburgi kiadás elaprózó fordításával. Ezen csak a kol
lektív munka, a nem kőnnyű összedolgozás segít, ami az igen sok tűre

lern mellett időt is meg pénzt is igényel.
A problémák felvetését lehetne még folytatni. Hogyan áll a fordító

a szöveghűség és a magyarnyelvi helyesség kérdésében az eredetihez?
Tartja-e magát ahhoz a régi szabályhoz: "So treu, wie möglich, so frei,
wie nötig?" (Annyira híven, amennyire lehetséges, annyira szabadon,
amennyire szükséges.) Hogy e tekintetben minő különbségek lehetnek a
fordításokban, arra hangosan szóló bizonyságok az Actio Catholica Iitur
gikus munkaközössége szerkesztésében megjelent Magyar Misekönyv
szentírási szövegei a lekciókban és az evangéliumokban. (Kiadta a Szerit
István Társulat, Budapest, 1965.) A szövegek igen jelentős része ugyanis
csak parafrázis, "targum". Bármennyire könnyen érthetők és tetszetösen
magyarosak, a szőveghűséggel nagyon hadilábon állnak.

Errnél is súlyosabban esik latba az egyes fordítok tudományos véle
kedése a régebbi és oa mai biblikus felfogások megítélésében. Senki előtt

sem titok, hogy például Szörényi professzor a Dihelius-Bultmann-féle
formatörténeti iskola lelkes híve. Allásfoglalásait a Vigilia olvasói jól is
merik az évek során át megjelent tanulmányaiból, így különősen az ószö
vetségi teremtéstörténet (Gen. 1-3) értelmezését illetően is. Idevágó fel
fogását vagy például a Vigilia 1966 májusi számában megjelent fejtege
tését az evangéliumok keletkezéséről és történelmi értékeléséről ma min
denki, vagy legalábbis a biblikusok nagyobbik és haladóbb része magáévá
teszi, De felvethető a kérdés, vajon osztja-e például Szőrényi maradék
talanul a nevezett iskola nézeteit a Jézus gyermekkorára vonatkozó új
szövetségi részletek felől is? Nyugodtan merem állitani, hogy papságunk
és híveink sem szellemileg, sem lelkileg nincsenek felkészülve arra, hogy
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ezeket magukévá tegyék. Vannak viszont, akik elutasítják az ún.
"ps2\Íehologizálást" a szövegek értelmezésében, pedig ahol ernberek élnek
és szólnak, ott ennek mindig Vian jogosultsága. Csak éppen a mértéket
kell meghatározni, amelyen belül az iskolák felfogásai összhangba hoz
hatók, és a papság, valamint a hívek vallási érzületének megsértése nél
kül az új fordításban érvényesíthetők.

Ahhoz azonham, hogy összhang teremtődjék a különböző irányzatok
és felfogások közőtt, elengedhetetlenül szükséges a fordítók konfrontá
ciója, az álláspontok megvitatása, lemérése, és annak a mértéknek a meg
állapítása, amely szerint a különböző felfogúsok kifejezésre juthatnak.
Összedolgozás és egymás szemleletének tiszteletben tartása, érveinek
megfontolása nélkül ez meg nem történhet. Mert nem mindcgy, hogy
például János evangéliumát valaki hellenistának, zsidónak, gnosztikus
nak, vagy ha tetszik, qumranistanak tartja-e. Vagy hogy Szent Pál érté
kelésében elválasztja-e az apostolt a misztikustól, a tcológustól ; zsidónak,
farizeusnak vagy hellénistának mondja-e szótérológiáját,és krisztológiá
ját keleti mítosznak vagy valósógnak minősíti-e, s polernikusnak, észern
bernek, vagy éppen megszállottnak látja-e öt?

Összegezve a mondottakat: az új szentírúsfordítással kapc-solatban
igen súlyos kérdések és eljárásmódok, dialektikus és metodikus feladatok
tömege mered elő. Ezek megoldására egy ember még oly nagy tudása is
kevés. Ma már a szentírástudományban sincsenek pohhisztorok. csupán
szakemberek annak egyes részletterületein.
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KÉT TRIOLETT

1.

Lopva mint tolvaj
eljössz fiadért
lábhegyen; ó jaj,
lopva, mint tolvaj
jár, s a nagy gonddal
zárt ajtón betér:
lopva mint tolvaj
eljössz fiadért.

A SZAMARAS EMBER

2.

Maradj velem:
alkonyodik
völgyön-hegyen.
én Istenem,
virradatig;
maradj velem:
alkonyodik.

Szedő Dénes

A szamaras ember mindig szomorú
a szeme mögött is meg a szája szögletében
mikor felfelé baktat a hegyen kis kocsijával
mindig mondani szeretnék valamit.
De elég neki a maga baja
Este én megyek fel s ő visszafelé.
Igy olyan a találkozás mintha emlék volna.

Petra-Szabó Gizella:
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Rónay László

SÍK SÁNDOR HELYE KORÁNAK KÖLTÉSZETÉBEN
- Észreoételel: egy téves vélekedéshez -

Bóka László szellemes mondása juthat eszünkbe, amikor A magyar
irodalom töTténete című új kiadvány hatodik kötetét forgatjuk: "Az iro
dalomtörténetírás a felfedezés tudománya." S ugyanígy: az irodalomtör
téneti művck olvasása is felfedezés: új és új ismeretekkel gazdagítja a
kor történetébe rnélyedőt, rejtett összefüggéseket emel ki, s ismerteket
helyez új megvilágításba. - Az új írodalomtörténeti szintézis valamennyi
kötetére érvényes ez, de kivált a Iegutolsóra, a hatodikra, amelybe a je
len század huszas éveitől kezdődő irodalom történetét zsúfolták az írók.
Valóban "összezsúfolták", hiszen a magyar írodalomnak kétségkívül ez
a legbonyolultabb, Iogcllentmondásosabb s új irányzatokban leggazda
gabb korszaka, Még élnole azok, akik immár e korszak "történeti szemé
Iyeivé" váltak, és élnek azok az olvasók is, akik most végleges és hiteles
értékeléseket kapnak kedves íróik ról, kedvenc könyveikről.

Igaz, az irodalomtörténet, mint általában a történet - azaz az em
beri alkotások, tudatformák változásait rögzítő tudomány - sosem lép
ihet fel a "véglegesség" igényével. Részint azért, mert a jelenségek fej
Iődése oly bonyolultan megy végbe, s a tudat fejlődese olyan ugrásokban
következik be, hogy annak tükröződését nyomon követni igen nehéz fel
adat. Másrészt: a magyar irodalomtörténetírásnak ma is meglévő káro
san ható öröksége a jelenségek egymás mellé rendelése, "dobozoláiSoa".
PintéT Jenő hatalmas - IS nem mindig haszontalan - irodalomtörténe
teit jellemezte ez a kényelmes rendszerező elv, s mintha az irodalomtör
ténetek egy része ma is szívesebben követné az ő megoldását, mint Hor
váth Jánosét, aki hatalmas vállalkozásában elsők között mutatott példát
az irodalmi jelenségek szintózisére. Talán az esszétől való félelem is sze
repet játszik ebben, hiszen a "dobozolás", a hivatkozások tömege - első

látszatra - sokkal tudományosabb. Persze - bocsánat a profán hason
latért - a nagy "rakodás" közben lesznek dobozok, melyek eltűnnek, s
lesznek olyanok is, melyek többször kerülnek a szerkesztő kezeügyébe.
S lesznek irók, akik "elvesznek", s lesznek, akik sehová sem férnek be,
mert nem lehet végérvényes és megnyugtató címkével jellemezni mű

vüket.
A magyar irodalom történetének hatodik kötetében sok olyan jelen

ség adódik, amely nem végleges még. Veres Péter figyelmeztetett először

a Népszabadság ezévi március G-i számában arra, milyen nehéz ren
det tenni a ma is élő és ható irodalmi jelenségek között anélkül, hogy
összes történeti összefüggéseiket feltártuk volna. Veres Péter a népi iro
dalom értékeléseinek egyes kérdéseível kapcsolatban bírálja az új iroda
lomtörténet koncepcióját. Rendkívül érdekes, s minden idők irodalom
történetírása számára hasznos megfigyelése az, amely szerint a jelenségek
véglegels igényű értékelése szükségszerűen az adott történeti helyzet el
szürkítésével, néha meghamisításával járhat. Egészen biztos, hogy az
adott történeti körűlmények között egészen más akusztikája lehetett egy
műnek, mint mondjuk harmínc-negvven évvel később. (A népi írókat pél
dául senki nem nevezheti fasísztának azért, mert Gömbős Gyula "szocia
Iizrnusa" felé tapogatództak. Mint ahogy a portugál hivatásrendiség irá
nyába történt Irodalmi kísérleteket sem szabad Portugália mai helyzete
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és Solazar mai diktatúrája szempontjából megítélni.) S éppen ennek a
"történeti hiteInek" nevében kell vitatnunk az új irodalomtörténet egyik
fejezetét, azt amelyik - Sík Sándora-ól szól,

Már maga az a tény is ellenvetésre adhat okot, hogy Sík Sándor eb
ben a kötetben szerepel. Költészete ugyanis nagyon sok rokonvonást rnu
tat a Nyugat nagy nemzedékéével. különösen Kosztolányiéval (akivel
egyébként nagyon gyakran együtt publikáltak az .elet hasábjaín), Persze,
nem szabad a modern magyar irodalomtörténetet csak a Nyugat körére
szűkíteni. A Nyugat 1941 augusztusí számában Sik Sándor Összes költe
ményeiről szóló recenzió így ír ezzel kapcsolatban: "A fiatal Sík Sándor
a tizes években feltörő magyar .dinamizmus' költője. Ma már az is mind
világosabb előttünk, nem egészen helyén való az a szemlélet, amely a
rnodern magyar irodalmat a Nyugat íróira korlátozza, s abban, ami a
Nyugaton kívül, vagy éppen ellenére volt, hajlandó csak maradiságot,
epigonizmust, dilettantizmust látni. Ha az új irodalommal kapcsolatban
csak a Nyugatról beszélünk, túl e hatalmas munkát végzett folyóiraton
oly ősszefoglaló fogalomnak kell vennünk, amelyben a folyóiraton kí
vül febbukkant ,új' is elfér. Bele kell helyeznünk Sík Sándor egész pályá
ját is, IS hogy mennyire, csak most, összes versei megjelenése után esz
mélünk rá igazán."

Dinamizmus és "szocializmus"

A század első évtizedeinek szellemi mozgalmaíban kétségkívül je
lentős szerepe volt a naturalizmus egyfajta romanticizálódásának, amely
olyan művekben is érzékelhető, mint például Móricz Sáraranya, de leg
végletesebben talán Szabó Dezsőnél fejeződött ki. Egészség, vitalizmus
erő jellemezte ezt az irányzatot, s éppen úgy meglelhetjük nyomait Szabó
Dezső ziháló mondataiban, mint Kassák Lajos némelyik költeményében
(például a Himnuszban.) Maga az alkotás is erőkifejtésnek érző

dik némelyiküknél s ez a futurizmus hatása is - s majd
mindegyikükre jellemző a Kristálynézők e mondata: "Hegyeket
hítt ki bajvívásra, és mikor eltemették a sziklalavinák, akkor is érezte,
hogy valaki, éppen. ezért, mert egész laviriának kellett megmdulnia, hogy
eltemesse." S ugyanez a végtelenbe tárulkozó indulat, világmegváltó ih
let szülte Szabó Dezső első rnűveit, és a fiatal Sík Sándor első verseit.
Első kötetének címe - Szembe a nappal - is erre az ihletkörre utal.
Ezek az első, friss, ifjonti magabiztosságban fogant versek a "hajnal sze
relmesének" vallják költőjüket, aki nem "a halál rokona", hanem így
ír - az élet nevében:

Az én emberem a gyerek,
A nagyszemű, nevető gyerek,
Akiben szűz minden-csírák,
Ezer erők rügyezve kelnek.

Karinthy, sokat emlegetett, és Sík Sándorhan élete végéig fájdalmas em
lékeket ébresztő krrtikájában idegenkedve utasította el "az univerzális
életnek ezt a lázas lüktetését". Pedig a világnak ez a lázas átélése, amely
Bokszer a szigorú renddel és rációval szemben is az élmény és érzéki ih
letés primátusát hangsúlyozta, nemcsak a fiatal Sík Sándor költészetét
jellemezte. Ez az életteljesség, dinamikus látás hatotta át Prohászkát és
éppen ez a Prohászka hatott nagyon sok tekintetben a feltörekvő fiatal
nemzedékre (mint azt Bóka László is írja) .
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A költő hivatása - a "dinamizmus" gondolata ezerint a valóság tel
jes átélése, megláttatása és ezen át a közösség szolgálata. Ez a gondolat
adja meg e művészi felfogás "irányzatosságát", Sík Sándor a katolíkus
szolgálatot, Kassák a szocializmust, Harsányi Kálmán a nemzet erkölcsi
és művószi felemelését, Szabó Dezső pedig az egész magyar szellemi élet
átalakításának programját vállalta. Babits egyik fiatalkori, Juhász Gyu
Iának írt levelében arról vall, hogy "az iránymű" nem művészet, A ma
gyar dinamizmus írói enriek éppen ellenkezőjét vallották - világirodalmi
példák egész sorát állítva érvelésüle igazolásául. "A művésznek nincs joga
amagányhoz - írja Szabó Dezső -, inkább az egész életet kell átzú
gatnia maga felett."

Ezt a felemelkedő ívet, a magyar expresszionizmusnak ezt a korai
kivirágzását vágta ketté az első világháború. A költők horizontja beszű

kül, felszárnyaló ihletük íve megtörik, hangjuk elbicsaklik. A sokféle,
kűlönböző irányba induló írói pálya közelít egymáshoz. A metafizikaí el
mélyedés korszaka, az önvizsgálat magyar irodalma következik, Sík Sán
dor két kötete, a Csend. (1924.) és a Sarlósboldogasszony (1928.), mintha
Babits két nagy művére rímelne, Az istenek halnak, az ember él-re és a
Sziget és tenger-re. lVIindkettejük költészetének alapmotívuma a meta
fizikai elmélyedés, az ember sorsának és hivatásának vizsgálata. Itt ért
véget valahol a magyar dinamizmus költészete. Az expresszionizmus még
visszasejlik majd Sík Sándor egyik legjelentősebb kötetében, a Fekete
kenyérben, de ennek vizsgálata eredeti célunk tól messzire vezetne.

A versek vallomása

Sík Sándor 'tehát,ha más csillagzat alatt indult is, mint a Nyugat
"nagy nemzedéke", egy idő múltán közeledett nagy kortársaihoz. Az iro
dalomtörténetben mégis külön fejezetbe kerültek, s ez talán helyes. De
Sík Sándort abba a "dobozba" száműzni, amelynek felirata: "konzervatív
irodalom", már az elmondotta:kból is nyilvánvaló: teljes képtelenség. S
még inkább csodálatos, hogya többi között Herczeg Ferenc, Tormay Ce
cíle, Surányi Miklós és Gulácsy Irén neve került az övé mellé, míg kézen
közön elmaradt Harsányi Lajos életműve, s az egész kötetből kifelejtő

dik. Mert ez a konzervatívság mégis azt jelzi, hogy a kor irodalmát csak
a Nyugat alapján térképezték fel, s az esztétikai s történeti kategóriákat
a mából alkalmazták.

Nem tudunk egyetérteni Sík Sándor költészetének esztétikai megíté
lésével és rnéltatásával sem. "A gyönyörű szándék - olvassuk az új iro
dalomtörténet hatodik kötetében -, az emberi magatartás, és nem any
nyira a költői teljesítmény biztosított Sík Sándornak előkelő helyet a ma
gyar szellemi életben különösen a huszönötéves ellenforradalmi rend
szer idején." Az irodalomtörténet írója nyilván megfeledkezett arról a
Kossuth-díjról. melyet már nem a végi rendszer idején kapatt költő ér
demei jutalmául, De nem vette vallatóra elég gondosan Sík Sándor köl
tészetét sem. Mert ebből nagyon is híven, s többnyire magas esztéti
kummal bontakozik ki annak a korszaknak az életrajza." Mintegy hang
ütéséül ott a horatíusí epodosz-forditás, mely ékesen szól Sík Sándor
"közérzetéről":

Hová rohantok, jaj, hová, gonosztevők?

Mért vontok újra kardokat?
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A fordítás dátuma: 1921. október 23. Aznap volt IV. Károly második
puccskísérlete ...

Nagy jelentősége volt Sík költői fejlődése szempontjából 1924-25-00
római útjának. Az ott szerzett élményekről ad számot a "Roma aeterna"
ciklus költeményeíben. (A versek a Sarlósboldogasszony című kötetben
jelentek meg 1928..,ban.) Ezek a költemények nem igazolják az irodalom
történetnek azt a vélekedését, hogy Sík Sándor költeményeiből a harc és
a küzdés hiányzott, mert mindent túlságosan készen kapott, semmiért
sem kellett megharcolnia. A ciklus 'egyik legszebb verse nagypénteken
született Palestrina "Miserere"-jének hallgatása közben. A hatalmas szen
vedélveket felkavaró, szörnyű tragédiát kifejező zenemű a költő képzele
tében az otthon képét idézte fel, a hazai élet kegyetlen fájdalmát és sok
sok keserűséget:

Ami él bennem, egy sikoly:
I{önyörületességed sokasága szerint
Könyörülj I könyörülj I könyörülj I
És én, üvöltő Tantalus,
Ajakig állván a fekete vízben
Az égre feltátongok szomjasan,
S minden inammal fölfelé feszűlve

Harapni tudnám a fehér eget,
A tiszta levegőt,

A szűz napot.
Hints me,g és moss meg, Isten, engem,
Adj lelket újra szálegyenest,
Egyenesítsd meg újra
Én tiszta-könnyű szép mag,amba.
Régi magamba v.isszasajgó
Hozzádfehérlő lelkemet!

A költemény alaphangulata és költői helyzete később - a magyar tör
ténelem újabb viharos korszakában - zeng vissza: Babits Mihály Jóná
sában. Hogy Sík Sándor mennyire tisztában volt a magyar társadalom
nagy részének nyomorúságával, embertelen helyzetével, annak egyik leg
szebb bizonysága ugyanebben a kötetben a "Lámpák" oímű költemény,
amely k örképnek, lázító és vádoló helyzetképnek íródott, akár egy év
tizeddel később József Attila "Hazám" című szenettciklusa.

Két8égtelentény, hogyaSarlósboldogasszony című kötettől figyel
hető meg Sik Sándor költészetének, versépítkezésének új vonása, amely
néha valóban úgy hat, mintha a vers lezárását nem előzte volna meg
az érzelmi katharzis, miriden túl könnyen, egyszerre következik benne.
A költő néha míntha túl könnyedén elégedne meg a mondanivaló peda
gógíkus kifejtésével, s a többit a pillanat ihletére bízza. (A köztudatban
- és ezze] a problémával egyszer szembe kell nézni - éppen ezek a
versei élnek és hatnak ma is inkább, pedig aki csak ezekből ítél, soha
sem ismeri meg" ennek a költészetnek az igazi mélységeit.) A lírai pilla
natképek is igen hatásosak néhol, például a "Hó a hegyekben" című

versben:

A nyár, a szénaillatos még ittalttdt az este;
Reggelre ,már a hegyeket az őszi hó meaeste.
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..I-L e.: re nyár is el1'epült!" - hallom anyám szavát.
S rezzenve látom homlokán az élet-ősz havát.

Ö rámnéz, s látom ajkain, imádkozik magában.
Es dérbehajló homlokom végigsimítja lágyan.

A lírai pillanatképek közül is kiemelkedik a "Gyere/kek az utcán" círnű

ciklus, amelyben a mindenütt, de kivált a gyermekek között jelenvaló
Krisztus képmását rajzolja meg. S talán nem kockázatos az a feltevés,
hogy ez a költemény, vagy legalábbis ennek valami kötetlen emlékképe
tér vissza József Attilánál az "Isten" (II.) című versben.

Sík Sándor emberi nagyságáról igen szép szavakat olvashatunk az
új irodalomtörténetben. Ö azonban nemcsak emberi tekintélyével, har
colt a nemzetiségi és faji megkülönböztetés ellen. Amikor Farkas Gyula
rengeteg vitat kiváltó, alapvetőerr helytelen kimdulású irodalomtörténeti
műve, Az asszimiláció kora megjelent, Babits Mihály, Schöpflin Aladár,
Bóka László és Illés Endre bíráló méltatásaí mellett olvasihatjuk Sík
Sándor irónikus költeményét is:

Bizony a vér 'se szin turáni:
Kerűlközött egy-egy Gvadányi,
Pázmány neméből németek,
Egy Zrinyi is, ki hősi horvát
Rögön emelte daca tornyát,
Volt rác is, tót is, egy sereg,
Mint ama Petrovics-gyerek.

Sík költészetét is átformálja a közelgő háború. Hangja megkeménye
dik, verseiben gyakoriak az időszerű célzások, Az értelemhez írt hatal
mas ódájában (erről az új irodalomtörténet is említést tesz) az emberi
rációt szeretné a világ vezérlő elvévé tenni, kis zsánerképeit pedig nagy
távlatok irányába tágítja. 19,11 júliusában írja az "Egy fiatal német ka
tonához" címzett költeményét, melynek félelmetes látomásában már ott
izzik a későbbi embertelenségés haláli. félelmetes látomása:

Mi az az irtó, siketoat: erő,

Ami elkapott, szép felebarát,
Homl nem hallod csi.zmás, menetelő,

A Kantok és a Schillerek szavát,
A Két Kőtáblát a világ felett,
Csak az egy iszonyú szí,rénát,
Mely kiszúrt szemű farkas ként terel
il meggázolt Európa tetemén át.
Fölötted dögsasok, lépted nyomán hiénák.

Nem érzed-e szegény arcod kirriit,
Boldogtalan, a dermesztő szelet,
Amely a föld fojtott ereiből

Kúszi!c fcZéd sárgán: a gyűlölet.

A szabadság elfúlt párája ez.
Mely arcod körill méreggé fagyott.
Ö, látom és a szívem dermedez:
il jeges égre hulló csilLagok
lrják a szörnyű ultimátumot.

595



/1 sirúsó a pU.va.TOctn kopog.
Indultok az öngyilkos győzelemre,

És én, siratlak, szép ártatlanok.
A Kőtáblák mozdithatatlanok!

(Milyen félelmetesen igazolja ezt a látomást Heinrich Böll egyik-másik
novellájal)

Tóth Árpád figyelt fel elsőnek Sík Sándor költészetének folytonos
klasszieizálódására és bukolikus motívumkészletére. (Ez a bukolikus ih
let - részben az expresszlionizmu:sellenhatásaként - a Nyugat harma
dik nemzedékének költészetével találkozott és azt erősítette fel bizonyos
pontokon. Sík Sándor és Radnóti Míklós költészetének kölcsönhatás"
ilyen szempontból is feltétlenül vizsgálatot érdemel. Kettejük emberi
kapcsolatainak minden mozzanata sem végképpen tisztázott még.) A
klasszicizálódó költészet bukolikus motívumkészlete a harmincas évek
végén keserűvé válik, sötét színekkel, a magány fojtogató érzésével telik
meg. (S ebben is találkozik az akkor-i költészet fő vonulatával.) "Fölbu
kik a nap IHová lett arany.a?1 Hová lett meleze?" -kérdezi keserűenaköl
tő a "Felhők háromf'elől" című versében, mclyet közvetlenül a német-i-szov
jet háború kitörésekor írt, Érzi, hogy .LL pusztulás egyre közeledik, s a düle
dező világban a költőnek kell őriznie az emberi tisztaság és a humaniz
mus eszményét (az ember azembertelenségben gondolat új változata ez):

A bíró majd egykor fejedre is
Szentcnciái mond. Addig: légy nuuttui,
rJuy.<;ern lehetsz más: költő és keresztény,
EmbertelenüL ember. Úgl} legyen.

(Elmbertelenül ember)

Sík Sándor világháborús költészetében minduntalan új és új motí
vumok bukkiannak fel, amelyek azt igazolják, hogy együtt élt .:12: ese
ményekkel. A német hadijelentések visszatérő, sztcrootíp kifejezésére
célozva adja ezt a cimet egyik költeményének : "Mint a szél-pacifikálta
fák." Versei egyre konkrétabbak. képei mozzanatnyiak, személyesek, fe
szültséggel telítettek. Ez a konkrétulá.s kétségkívül felveti azt a nagyon
izgalmas kérdést, hogy mi lehetett ekkoriban Sík költészetének mintája.
Alighanem jogos az a feltételezés: ahogy Erdélyi és Illyés népi ihletésből

táplálkozó költészete megtermékenyítette Babitsot a "Versenyt .az eszten
dőkkel" korszakában, ugyanúgy Sik Sándorra is hatott a fiatalok vers
építkezése, elsősorhan József Attiláéés Radnótié. A "Varjak" című vers
mozzanatokból összerakodó képsora jellegezetesen józsefattilai hatásra
utal:

Didergő, mocorgó szívemen
Kuporog a bánat hidegen.
Oda is nő, má'r ha senki
Hamarosan el' nem hessenti.

A második világháború utolsó esztendeiben Sík Sándor költészete meg
keményedik. Nyíltan beszél azokról, akik az embertelenség szolgálatába
álltak:

Kivül az ordas-léQiók.
Az emberhús-veszítők
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Benn a megőrült háza-nép,
A Krisztust újrafeszítöic.
Cseppenként véreztet i el
A százgyökérű szív őt.

(Éjszaka 1943-ban)

Ennek a korszaknak szinte záradékaként felcsillan a remény, az újra
megtalált dalformában. Ez azonban már Sík Sándor költészetének új tá
jaira vezet. De talán ez a néhány jelzés is igazolja azt a véleményünket,
hogy Sík Sándor "közéleti" költészete egyáltalán nem korzervatív, ha
nem aktuális, s a világ nagy problémáira is válaszolt.

Volt azonban Sík Sándor poézisének egy másik forrása is, melynek
megítélésében szintén nem lehet mindenben egyetérteni az új írodalom
történet meglátásaival. Eszerint Sík Sándor istenélménye túlságosan egy
síkú, problémátlan, készen kapott lenne. Pedig ez a költészet már ős

forrásaiban is belcgyökérzik a katolikus költéGzet századeleji európai
hagyományaiba, elsősorban Claudel hatalmas ívelésű zsoltáraiba. Kétség
telen, hogy Sík Sándornak néhány ilyen jellegű verse is magán viseli
az előbb említett pedagógíkus célzatot és a versek zárlata is túlságosan
apologetikus. Költészetének második korszakában azonban tudatosan sza
kított régebbi versépitkezésével, s új korszeru istenélményt sikerült ki-
J' .rejezrne.

Az istenélmény

Sik Sándor istenélménye akkor válik igaztn élővé, az ernber i létet
is á talakítóvá, amikor azt fejezi ki, hogy az embernek is közre kell mű
ködnie az isteni tervek megvalósításában. A magunk Iehetőségei között
is arra kell törekednünk - írja -, hogy mindig úja t és jobbat alkossunk:

S most nézz fel a kékbe: még 'nem vagy a túlé,
De itt sem egészen a rőtt nap alatt:
Nincs fontos a földön és nincsen a napban,
Aminek odatárd szabadult magad.at:

Csak az új. csak az új, csak ez új feladat!
(Nézz fel a kékbe)

Az utolsó, "nagy versek" korszaka ez, a kései kivirágzásé, amelyik
Sík Sándor költészetét igazán kiteljesítette s szembesítette nagy kérdé
sekkel. (Sajnálatos, hogy az új irodalomtörténetben erről a korszakáról
egyáltalán nem vettek tudomást. Legalábbis a bíbliográfiában utalás sem
történik az Aldás című kötetre, amelyben Síknek talán legjobb verseit
gyűjtöttékösszehalála utám.) Itt, ebben a fejlődési szakaszban talált visz
sza a magyar irodalom nagy hagyományaihoz, s ekkor vált a Nyugat nagy
nemzedékének egyenrangú társává.

Verseinek eddig is jellegzetes közegót adták a kozmíkus víziók, a ha
talmas távlatok, a csillagok közelségc, Deezekct is ekkor tölti meg iga
zán élettel. S ez érthető: hiszen az öregedő költő, aki megtapasztalta
szenvedései közben a síron túli világot is, hatalmas szirrtézis megalko
tásán munkálkodott, mely .azemher számára új távlatokat nyit:

Mínt alvó kisded ajkán a tej,
Az ima gyöngye ajkamon remeg.
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(A néma Miatyánk)

Hold és hegyek, ercfök és csiüaqok.
Fogadjátok be testvér lelkemet!

(Hold a Csóványes felett)

Az évek múltával úgy mélyül ez a költészet, úgy válik egyre
emberibbé, hogy misztikus vonásait sem veszíti el. Az Angyal megmutatta
neki a teljes világot, s rá kellett eszmélnie, hogy mindennek van visszája
is. A negativ jelenségek humanizálásának vágya szélesítette ki költemé
nyeinek mondanivalóját és formakincsét egészen új irányba. Hangját
sokszor elszorította a halállal szembenéző ember félelme, de ez tette köl
tészetét igazán emberivé és hitelessé. Sokszor megszédült a hatalmas táv
latok láttán, de éppen ez növeli verseinek mondanivalóját egyetemessé.

"Azelőtt tudtam, k,i vagyok /most nem tudom" - írja egyik utolsó,
megrendítő őszinteségű költeményében. S míntha éppen ez a költői "nem
tudás" nyitotta volna meg számára az igazi költői tudás végtelen táv
latait, a végtelerregyszerűséget, alázatot, az emberséget és a szolgálatot:

Irtam, daloltam a tőlem telőt:

Egy pohár vizet ért-e más előtt?

A túlvilághoz is ebben a szellemben közeledett. Utolsó verseiben. már
ki-kihagyó, elfúló lélegzettel, de az akaraton nyugvó hit talán soha nem
érzett erejével írja:

Akartam élni a.z egész hitet,
Szeretni, ahogy Isten szeret,
Es bízni, bízni akarok,
Abban, amit a Krisztus hozott.
Nem érzem, nem is gondolom,
De akarom, akarom, akarom.

Utolsó beszédeiben a szeretetről szólt, Utolsó költeményeit a szerétet ih
lette, Mert a szeretet és humanizmus - néha harcos humanizmus volt ez!
- kezdettől vezérlő elve volt alkotásalnak. S ez is óvta és óvja alkotását
attól, hogy konzervatívnak lehessen nevezni ...

-
Ha az isteni életre egyszer rátaláltunk és azt megismertük, a belőle merí

tett szeretetet is kell nyilvánítanunk. A szeretet nem hatolt belénk, ha nem
tűnik elő minden cselekedetünkből. A szeretet és a tűz lán,gja nem tűri, hogy
elrejtsék, vagy eltitkolják. Ahol ezeretet van, ott szükséges, hogy tevékenyen
működjék is. Minél bensőségesebb, annál tevékenyebb. Miként a szetetet az
életet belsőleg megújítja, ugyanúgy külsőleg is átalakítja. A szeretet nem is
mer színlelést. Akármit is tesz, minden cselekedete a legbensőbb életérzésből

fakad. Aki szeret, annak őszintén: cselekedetben és igazságban kell ezeretnie.
Ahol az igazság és az őszinteség hiányzik, szeretet sincs. Ha pedig a szetetet
őszinte, akkor senkit sem zárhat ki megnyilvánulásából. Ahol a szeretet va
lódi, ott egyúttal egyetemes, mindenre kiterjedő. Mint a nap, amikor sugarait a
,földre bocsátja, kiönti fényét minden irányban, így tesz az igazi szetetet is. Lé
nyege az örök élet. Minden a halál, a mulandóság, a romlás martaléka lesz, csak
a szeretet nem.

"Mindaz, aki nem cselekszik igazságot, nem Istentől való, de az sem, aki
testvérét nem szereti" (1 Jn. 3, 10). Minden bűn az igazi szeretet hiányában
gyökerezik. Bármit is vétkezik az ember Isten, a felebarát és önmaga ellen,
azért teszi, mert hiányzik belőle az igazi szeretet. A felebaráti szeretet életünk
próbaköve. Aki nem szeret, bűnt követ el; aki ezerei, nem vétkezik.

Martin Deutinger
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TRIPTICHON

(Hárrnasoltár a Dómban)

KERESZTREFEszíTÉS

Most a kezébe verték a szeget
S a Vak, ki lá'tott, csak állt ott

s remegett.
A va3 roszoava verte át a c3ontot.
A Béna járt s hogy elindult Feléje,

szívébe megbotlott.
A délutánba egy virág sikoltott
S ki Néma volt, most szájszélét harapta
S habos nyálát ,készült a hóhér

arcába köpni,
Készült, - de nem mozdult senki,
Hát lenyelte s vis3zaállt helyére.
Mindenki ott állt: ,a helyén.
Legyek dongtak arcán és 3zemén,
Már kezdődött zsibbadt érzékei éje
S hogy lábát is átszögezték,
Többé egy lépést sem tett senki

Feléje.

CONSUMMATUM EST

Eggyek már la kereszt és a test
Úgy fonódik rá a durva fára,
Mit vére lep s a pára,
Hogy eltorzul zsenge álla.

S válla
Lekornyul. Dúlt izma elernyed
S két kifacsart keze úgy ugrik

hátra,
Mintha engedne az atyai szigor
S e percben nőne ki a szárnya!
Azt hinnéd vége. Pedig csak a kezdet.

LEVÉTIDL

Meg se mosták. Gyors ruhába tették,
Bár ott állt száz font mirrha, aloé
S ott állt József Arimáth.
Látták sírni Máriát, ki siratta Fiát.
Gyors gyolcsba göngyölték a testét,
Közbe sírtak. Szótlan remeatek.
S felváltva lestek a közelgő estre

s a véres keresztre ...

Pu,eta Sándo.-
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PÁTER PAPA írta Timár Máté

Napok óta változatlan hevességgel dúlt a harc. Legfeljebb a tél ha
még hevesebben nála. úgy kustolta, seperte élesszállú viharseprőjével az
óriási pamacsokban aláomló havat, hogy látni szinte nem is lehetett
benne, menni is alig, s azokat a fehérleples katonákat is majd feldöntő

gette egyszerre, akik hol előrerohamoztak. hol visszahúzódtak tűzfegy

vereik védelmébe a váltakozó hadisiker kényszeríörvényei ezerint. De
nemcsak vélük volt ilyen goromba az elemi idő, az ellenfeleikkel, a mély
sárga, fakózöld. és fekete egyenruhásokkal, sőt az alig kimerészkedő pol
gári lakossággal is. Még azit sem vette különbségszámba, hogy a fehérek
lágy szláv nyelven, a civilek, és a mélysárgák magyarul, fakózöldek és
feketék darabos germán nyelven káromolták, vagy jajongták az Istent,
ha pirosra .festette a patyolat havat a lepergő vérük. Hiszen a havas or
kán orgonázása elnyomta ezt ,is, sőt a hidegaoélú fegyvereket is hópalást
jával takarta időnként, azok azonban meg-megrázkódtak, levedlették a
puha takaróf s az öblöstorkú ágyúk bumm-bumm-jától a ta-ta-rázó gép
fegyverek dobverésével a különféle kézi gyilkolóeszközök fütyörészéséig
árnyalódva olyanellenhangversenyt rendeztek a hóviharnak. rniritha
eszeveszett karmestetük az andante-t egyáltalán nem, csakis a crescendo-t
ismerte volna. S ilyenkor nemcsak a rohamozó vihar sztrénzenélése ma
nadtalul, hanem a néma város is újra meg újra haldokolni kezdett. Om
lottak a romos falak, lángnyelvek nyaldostak a fakó fellegekkel alacsony
égre, emeletek szakadoztak. szilánkokká tört bútorok, jajt csörömpölő

üvegcserepek hullottak alá, s a kettőstornyú templom harangjai önma
guktól megkondultak, mintha a kárhozott lelkeket a háború sátáni mi
séjére csalogatták volna ...

Az ikertornyú templom, és mögötte majdnem egészen rombadőlt

rendház ott állott az egymásnak, meg a téli zivatarnak feleselő két front
vonal között. A senkiföldjén. Megtépázva is szilárd kerítés-kőfalait oltal
mazó fedezékül használta mindkét fél, ha rohamra indult a másik ellen,
vagy visszafelé űzték, mielőtt a célját elérhette volna, A templom is, a
kolostor is üresnek, életnélkülvalónak látszott. A templompadlásról oly
kor rémült galambok rebbentek az égre, vagy ereszkedtek a földre, esi
pegetni a havat, meg az ehető hulladékokat - rebbenesrekész félelem
mel figyelve azokat is, akik galambnak, azokat is, akik golubnak, azo
kat is, akik Taube-nak nevezik őket -, de a jelenlétük méginkább ki
'hangsúlyozta a két épület ürességet. Hiszen önző az ember, a nyelve is,
csak akkor fogalmazza élőnek a világot, ha ő is a nyitott tenyerén nyü
zsög ...

A majd-egészen rombadűlt rendház refrektóriumában, szakálasan,
kialvatlanul, s meglottyant kövérséget cipelve le-fel űzte a félelem a jó
ötvenes Márkus atyát, az elmenekült szerzetesi közösség gazdasági elől

járóját, aki vagyonőrizőnek hátramaradt, Délig két fráter is osztozott a
rémületén, de az ebédkörüli tűzszünetben vizért osontak, s azóta sem
tértek vissza. így egyedül vigyazza az elfalazott templomi kincseket, a
rejtett élelmíszerraktárt, könyvtárat Márkus atya, s főleg önmagát, ami
a legnehezebb. Szomjas, szinte lázas bele, csakhogy a rémülete még ha
talmasabb, ígyhát a reménységre szomjúhozó lelkét itatja inkább a két
nyelvű német-latin míssaleból, amit még Insbruckból hozott magával
harmincnéhány esztendőkkel ezelőtt ...



Fiant aures tuae intendentes,
in vocem deprecationis meae.;;

Csakhogy ez is semlegesen idegen majaszt most, a szomjúhozó lelke az
anyanyelv után áhítozik a félelem riessusinge alatt ...

Hogy is énekelte világtalan nagyanyám - kérdi szavatlan önmagá
tól -, aházvég enyhclyén, ahol üres szemgödrein meg-megrángtak a
szemhéjak a napfény meleg simogatására?

Hallgasd meg midőn elődbe

Esdekelve jut szavam ...

A saját hangját hallani is megnyugtató, így hát beszél, úgy, ahogy
kiszakad belőle, anélkül, hogy ösztönszülte mondatait ellenőrzése alá
rendelné a tudat. Jobbadán a környezetére se figyelmez, a sarokbazsú
folt asztalokra, padokra, a hideg kályhára, a tucatnyi üres vaságyra 
melyekről biztonságba menekültek az atyák napokkal a nagy omlás után
--, legfeljebb a hatalmas keresztre olykor, előtte a térdeplőre, hiszen ar
rafelé küldi a rnondatai szaggatott szövevényeit ...

Hallgass meg Krisztus Urunk - sóhajtja, és becsukja a könyvet. 
Hallgass meg, és ments ki ebből a sanyargattatásból. A nagyanyámat is
meghallgattad. Megélte, s az volt Iázári oéletének koronája, amikor no
vicius lett az unokája. Hogy simogatta "látó" új jaival a reverenda anya
gát, s áradt, egyre áradt belöle a szó. Ugye püspök is lehet belőled, Már
kus? Szerzetes leszek, nagyanyám, barát. Jó, jó, de azért lehetne, nem?
Lehetne, persze - hagyta reá, annyiszor a két hét szabadság alatt, már
már maga is hitte végezetül. Miért ne? Pázmány Péter bíboros lett ...
Mostmár mosolygástérő az egész. Az érseki béres fiának nagyot kellett
álmodnia ahhoz, hogy főléberepüljöna valóságnak. Az itthoni nyomorúlt
nak, s a távolinak is, hogy a rendi fokozatokon is inkább csak az elnéző

irgalom billenti át. A hite mechanikus, a képességei gyenge közepesek.
a fellépése bizonytalan, az énekhangja rikácsolás, szónoki adottságai nin
csenek. Páter Átlag, Páter Márkus, a Jézus Hadseregének géhása, akinek
csak a pocakja nagy. Páter Zsírosbödön ... csúfoló cédulacska az élés
karom ajtaján, nyi'lván valamelyik örökké éhes novicius versikéjével:

Egér, patkány szaladj,
Zsizsik, légy, és pók fuss,
Mert e templom papja
Zsírosbödön Márkus.

Ez ő itten magárahagyatva. Egy méltatlan szolga a Melchisedek rend
jéből, aki megcsalatkozott az elrendeltetésében, s méginkább önmagá
ban. Egyetlen missiós küldetése a szülőfalujában - amit szerénytelenül
a testvéreivel provokáltatott ki a plébánostól -, majdnem hogy ásítá
sokba fulladt. Úgy látszik hiányzik a neve a kegyelem nomenklatura
jából. S most itt van, nagyon fél, az oroszoktól is, a németektől is, a há
borútól is, önmagától is, s önmagának sem meri bevallani, mert ábránd
nak is túllégies. hogy valaha is felfelé nézhétne bárki reá ...

Míg gyötri önmagát, IS társként, 'kínzótársként ,ét rémület rnint sem
leges harmadik szernólyt, odakint csend lesz. Olyan mély csend, szeron
gató, és idegesítő, rnelyben benne zsong az alig abbamaradt égi, és földi
háború mínden feszültsége, A félbeszakadt, és az elkövetkező, A fül szinte
hiányolja a gyilkos lármát, s a test a lúdbőrözés okát. S maga, Páter
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Márkus a vizet, a vizet, a vizet. A torka száraz, a ny-elve kenetlen fordul
a szájban, a gyomra dobként feszül, s a vágy színte állativá növe..kedík
benne. Ak!korává, mely még a félelmet is maga alágyűri.

S ez a vágy csúfondárosan zsondul bele: Most lépj át önmagadon, s
bizonyítsd be, hogy hibás rnérlegen mértek, Márkust

S valami racionális oktejtéesel megmérhetetlen dolog történik véle.
Vödröt vesz, keresztet hint magára, és elindul. Úgy, mintha nagyon tá
volra menne, pedig nagyon közel az a távol. A templom előtt a vízvezeték
elosztó kútja tele van vizzel - mondták a testvérek -, mellette kampós
ra görbített dróthuzal, azzal merigetik a környékbeliek. A kolostorudvar
vasas tölgyfaajtaja előtt felsóhajt: Uram, Jézus segíts! De azért vissza
totyog, és egy seprűnyélre törülközőt szegez fehér lobogónak ...

Odakint szemközt vágja a fehér fénylés, s arcát ráspolyozza a hideg.
Inát a maradhatnék markolássza, agyát a döbbenet: Romok míndenütt!
És a kilátás se más. Ott a fehérleplesek, ágyúk, fegyverek, amott a míeink,
meg a németek kényszerírdgye. Felülről la galambok ijesztik, amint alá
ereszkednek drmi. S mindez együtt. Minden lépés fáj, mánden centiméter
önlegyőző merészség, mínden rnéter a végtelenség része, s önkínzó pa
ranes is egyben: Rajta Márkus, előre! Itt a karnpós huzal, hajolj érte .3

hóra, rá a vödrödet, ereszd alá, buggyanted meg. Már tele is? Hát akkor
szusszants jutalmul egyet, töltsd meg, öblögettesd kitágult tüdőd-et a tiszta,
ózongazdag téli levegővel. Hiszen csend van, puha, mint a vatta, mély
mint a béke ...

Lihegve váltogatja lábait a szállaló homályban, s jól esik látnda, hogy
a szemközti ház kaputorkában kiles egy öregasszony. A kezében edények.
Talán idejön. Hátha tud valamit. A fehérleples félen mintha cigaretta
parazsa izzana. Távolabb, nyilván a pihenőhelyükül szolgáló házban ba
lalajka pendül. Többszólamra énekelnek, de csak ennyit ént belőle: sná
bele Katjusa. Mégtávolabb mikrofontorzította magyar beszéd: Hon
védek, gyert-ek át! A német-magyar félen telj-es némaság. Lesi Márkus,
várná az öregasszonyt, IS osak akkor néz újra körül, amikor az tíz-húsz
lépés után fejétv-esztve visszarohan a kaputorkába. Fél-fejfordulattal az
okát is meglátja, de már későn. Egy fehér hóleples közeledik feléje. Vö
dörrel. A nyakában géppisztoly lóg. Úgy mélyed belé a közeledő látvány
ijedelme, mint valami tűhegyű, kampós sasköröm: Értem jön, csak csal
étek a vödre! Reszket a keze, lötyögteti a vizet, a torka elszorul, a térde
ólom, a szíve 1épen verdeső madár. S a fehér hóleples odaér. Voda 
rnondja, és mosolyogva meríti a vödröt, majd ezt kérdezi: Mit főzöl va
csorára, babuska? Érti Mánkus, szlovákokkal vegyes vidékről való, s ta
lán nem is fél utána annyira, s helyette inkább az fáj, hogy kövér öreg
asszonynak nézték. Voda _. feleli szárazon, de már újra citerázik, mert
rájőn a bábuska okára, A reverenda! Ha megtudja. hogy pap vagyok 
agyonlő! De nem lövi. Újra azt kérdezi, mit főz vacsorára, miritha azt
hinné az előbbit nem hallotta jól, IS azután azt mondja: Vojna szkorő ka
put bábuska, s lépi övéi felé az első lépést. Márkus is, de előtte körülnéz,
s la német fertájon fény vilLanását látja. Ne! - ikiáltaná, de a torkolat
tűz villanását követő hang megelőző, éppen akkor, amikor az eltalált
fehérleples leroskad, és puha hóvánkosát festeni kezdi a vére. Szétrág
egy káromkodást, utána már-is őt biztatja: Fussál babuska! Bisztra, bísztra!
Márkus áll, kezében a vödörrel, minta tehetetlenség szobra, Gondolat
elemek kergetőznek az agyában. Az ágen a nem-mel, az azért, a de-vel,
az akarat az akaratnélkűliséggel, IS mösztönző az előítéletekkel. Pedig
az utolsó galamb is felreppent mellőle a toronyba, úgy csapkodott a szár-
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nya, mínt a viharba sodródott hajó vitorlája, rnielőtt összetörne. S a csend
törő Iövésre felébredtek a fegyverek, a kapugádorokból előinaltak a szun
dikáló szelek, s az elült hó úgy kavaregni kezdett újra, mirrt amikor a
púpozott liszteskosárba ököllel sújt a részeg. De ő osak állt, míg megérett
benne az első önálló akarat: Gyere fiam, hazaviszlek, és bekötözlek! Szi
szogós válasz: Majd értem jönnek! Ne okoskodj, gyere. Gépfegyversoro
zat is biztatta őket, s a vértócsa méginkább. A sebesült alig tud f,elállni.
Magas fiú, lenszőke. A rendház ajtaja előtt már úgy támaszkodik a Már
kus vállára, mintha az eleven mankója lenne. Vánszorognak. Ismét utól
éri őket egy golyó. Kilyukasztja a vödröt, melyből ívben, ahogy a kis
gyerekek pisilnek fogyatkozva folyik a víz, elegyedve a hóban a vérrel.
Arefeiktóriumig jó félig kiürül, IS a másik felét pirosra festi odabent a
fehérleples vállsehének buzogása, rníg kíhámozza, ápolja, kötözi a másik.
A fiú sziszeg, de tartja magát. Olykor a szája szélét rágja, s beszél, be
szél, nehogy üres felvonóvá válljon a gégeöble. s beleszállhasson a jaj-
szó... .

- Köszönöm néni. Hogy szólítsalak?
- Márkus a nevem. Hát téged, hogy hívnak?
-- Mitrof'án ...
Forog a pólya, villog a gondolatok sora, ahogy odakint a fegyver

-csövek.
Megmondjam neki ki vagyok? Jobb, mántha ó veszi észre ...
Nem babuska ez! Nagy kereszt a falon, előtte a térdepelő, s a ru-

hája is ...
Jobbkezét a géppisz:tolyrateszi ...
- Mitrofán, én nem vagyok ...
A sebesült szája megráng. s a szava is hidegebb ...
- Pap vagy?
- Szerzetes ... monoh . .. tudod mi ,az?
- Tudom... anagyanyám zagonszlki... ott lakik a Troice Szer-

gieva Lavra monostor tövében. . . sssz. .. annyi ott a monoh , .. rnínt a
fű a réten. " csak azt nem tudom, minek ...

A sebközötö kéz akaratlan szorít, s a gégeöböl liftjébe beleszáll az
első leplezetlen jajszó ...

- Ne annyira. . . jaj ... fáj
Összekúszálja bennük az egymásrautaltság alig tápászkodó 'hangula

tát. A bizalmatlanság tolakodik elébe. Kisiklatja a gondolatokat, megvál
toztatja a szemek tükrözését, s magát a romos menhelyet is, ezt a vihar
tépett hajócskát sodorja, egyre sodorja az indulatok, és gyűlölködés óee
ánja felé. Már ott is lebeg a szélén ...

Istentelen ... - gondolja Márkus, s száz meg'egy újság, könyv, szó
beszéd előítélet újul fel benne -, istálótemplomok... Jegyilkolt pa
pok ... ha. fele igaz annak, amit híreszteltek róluk ...

Mindez azonban nem izzik gyűlöletté benne, osak a szívébe villan,
mínt az éjszakába a távoli villámlás - hiszen nem megszállott Ő, ahhoz
is puha -, a kötöző kezek szakavatott mechanikája lélektelen lesz tőle
mégis, el egészen a következő jajig ...

- Te pap ... te monoh , .. jaj . " ne annyira!
Kínoz, megöl - gondolja hozzá, s rengeteg mást is, ami világnézeté

ből következik -, de én nem hagyom magam!
Hirtelen felugrik, sebesült válla előrelendítésével segíti elerőtlene

dett testét - amin azonnal átvérzik a kötés -, de vissza. is hanyatlik
azonmódúlag a vaságyra a harmadik jajszóval a száján ...
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A fejük fölött megmozdul a tető, alattuk a föld, s bennük a rnellé
rendeltség kényszere ...

Miért hozott volna Ide, ha meg akarna ölni? Miért kötöz be? Szelíd
areú vénember ... figyeld, de ne bántsd!

Majdnem gyerek még ... felebarátom ... egyedül sem vagyok any
nyira, amióta átt van ... Talán a társai is jónéven veszik ... S a németek?
Mondta Páter Szaniszló, hogy papokat akasztottak az oltár fölé a Rajna
vidéken . " Az irgalomnak különben sincsen se vallása, se nemzetisége ...

Mély dörrenés, dübörgő omlás a rendház másik szárnya felől ...
- Ne haragudj, Mitrofán, talán egy kicsit erősen nyúltam hozzád ...
- Te se papa fájt ... Mondd, hogy is hívnak?
- Márkusnak A híveink Páternek. atyának, anyelveteken otyec-

nak szólítanak. - S mert újra mozdul a szőke ifjú, atyás dorgálással
toldja: - Látod, ugráltál. s ha elül a tűz, ismét mehetek vízért!

Aknavetőpárbaj odakint, s bent barátkozni kezd a tűzzel a víz. Nem
oltja ki, az se forralja, megférnek együtt ...

- Mitrofán!
- Tessék, pater ...
- Mi voltál civilben?
- Németszakos tanátjelölt ... Nem félsz kimenni vízért papa?
- Nagyon félek, Mitrofán! De add ide azt a fegyvert, törheti az 01-

daladat ott az ágyon!
Nem adja, de becsúsztatja a párna alá ...
- És, ha félsz papa, miért mersz kimenni?
- Mert hiszek az Istenben, Mitrofán! És te?
- Én az emberekben hiszek!
Úrákig, sokáig, végtelenbetűnően hosszú ideig kell arra várnia, míg

elfáradnak a fegyverek, elcsitul a mesterséges, és természetes vihar a fa
lakon kívül. Mitrofán megeszik egy üveg savanykás meggybefőttet, azu
tán elszenderedik, de álmában rátör a láz. Valami Olgát emleget, valakit:
professzoroz, és Goethe Erlköníg-jéből idéz:

Wer reitet so sp~it durch. Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind ...

majd fáradthéjú szemeit kinyitja, s olyan halkan súgja, érteni is alig:
- Voda , " vizet, papa... voda ...
Márkus totyogó nehézkességgel feláll ...
- Megyek Mítrotán .... hozok ... várjál nyugodtan ...
Bár egyáltalán nem nyugodt ő maga sem. Viaskodik a félelmével:

Még mindíg lőnek ... a hóseprű is süvít ... de... erre a fiúna boroga
tást kéne tenni. . . szenat hozni a tűzre. .. eredj öreg Márkus, ered; ...

S a lefegyverező félelem ellen szinte menedék, hogy van kiért. Olyan
ez, mint amikor a közellátási nehézségek idején megnőtt a szükséges
sége, Majd Páter Márkus elintézi - rnondta a házfőnök -, az ő szelíd
sége rést nyit a hatóságok szívén, És elintézett míndent. Ha elküldték újra
ment, kért, kunyerált, A gettóba is bement. Belerúgtak? Újra! S észre
vették, hogy van. Ha nem is rétori éke a rendnek, nem is tudós agy, le
ezerelő lelki vigasztalás, csak Páter Zsírosbödön, alája is jelölt olyan ös
vényt az Isten, melyen másoknál biztosabban tud járni ...

Erőt merít fontossága hitéből, kimegy, szenot hoz, ápolja a tüzet, s
elindul vízért. Két edényt is cipel, s ahogy feketesége az esthomályon át
derengő fehéreéget kettémetszi, áthaladva rajta, olyan, mint amikor meg
mutatkozík a sors . . .
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A fegyverek üres csöveibe újra beledudorászik a csend. Nyolc óra
van, de rnintha éjszaka lenne, valahol 6Z éjféli áthajlás után. Félhomály.
Fogatlan szájüreg benne a vízgyűjtő torka. Olyan, mintha a haldokló vá
ros az utolsót vicsorítaná halálos kínjában. Esni kezd a hó. A megszelí
dűlt szél éppencsak ingatja az aláhulló óriási hőszemeket. A megbontott
templomtető letépett csatornaja csattog, s a csend sokszorozva Ielna
gyítja a zaját. Koporsó szegezés, Szinte fáj hallani, ahogy éreznie is azt,
hogy fél, hogy sodródó falevél a viharban, szürke közkatona az úr had
seregében, sarzsija sincsen, éppenosak alkalmasnak, alig-megfelelőnek

mérte az a földi mérce, mely felett a hatalom, a hírnév, a népszerűség

diosfényébe emelkedtek mások. Nem baj ez, megmarad ő szürke géhás
nak, az üdvösség kopottkönyökű iktató-kiadójának, csak míndig megmu
tatkozna legalább az, hogy igy is szükség van reá ...

An a vizesakna sötét torka ,fölött, és elveszti az időt, mert keresi ön
magát. Furcsán, és bizarrul hősök után forog az agya, akikhez hasonlít
hatna, de nem talál. Szerény, alázatossá alázott gyávaságában rninden
féle szenvedések árán megváltható nagyszerűség ellen tiltakozik az ösz
töne, igy a szentek példájáig el sem merészkedik. Kaszap István, a kis
fehérvári novicius jut az eszébe, aki béketűréssel nőtt a kínhalála fölé.
De ettől is megijed. Én orditanék, vonaglanék, sírnék, !ha nagyon fájna
valamim - gondolja. - Tavaly még a kapusfráter is kinevette a fogfá
jós óbégatásomat. Azt mondta: Akkora feneket kerit egy lyukas fognak,
Páter Márkus, mintha ikreket szülnel S azután regényhősök jutnak az
eszébe. Karl 301'is, Huysmans La oathédrale-jának alázatos öreg szerzetes
disznópásztora, s az ügyefogyott, botladozó papfigura a Graham Green
Hatalom és dicsőség-éből. Olyanféle kiválasztódással is megelégedne, csak
ne lenne olyan, amilyen ...

Ö, én balga - sóhajtja, miközben visszatér a valósághoz, és korához,
habitusához mérvo fürgén megmeríti az első edényt, - jó, hogy nem pré
dikálok itt az ágyúk torkában, miközben szomjas lázban fetreng az a
fiú. .. - Elmosolyodik. - Olyan erősnek, Hatainak is jó lenne lenni .
Néninek nézett a kutyafülű ... Azt mondta, hogy az emberekben hisz .
- S maga is csodálta, hogy semmi ellenérzés sincsen benne Mítrofán
iránt ...

Ahogy megmeri a második edényt hóropogást hall a németek felől.

Riadtan felegyonesodik. Egy feketeruhás áll öt méternyire hozzá álcázó
lepedővel ,'1 hátán, s másik kettő is közeledik, de kúszva. Az álló fojtott
eréllyel kérdi: .

- Te vagy az a pap, aki alkonyatkor bevitted azt a sebesült ruszkit ?
Citerázik a térde ...
- Jawohl, Herr Offízier!
Hibátlan németsége meglepi a másikat, már barátságosabb ...
- Gyere gyorsan, elvisszük, kihallgatjuk, megtudjuk tőle a hadál-

lásaikat!
Márkus dadog .
- Az nem lehet Herr Offizier ... sebesült ... szerit falak védik ...
Géppisztoly lendül, IS a száraz kacagás furcsa kisérőzene hozzá ...
- Egy bolsevikit ... egy istentelent?
A puha öregember nyöszörög ...
- Nem engedem tisztúr . . .entschuldigen SLe, bitte... es ist un

möglích ...
A másik kettő is közelebb ~úszik, sikoltozik alattuk oa hó ...



- Pofa be. . . indulás... - A géppisztoly csöve gombori koccan. 
los, 100 ...

A gyávaság mozdítja, a félszeg embersége bénítja. Megbotlik a víz
húzó drótban. és elesik ... Azt mondom, hogy nem bírok felállni - gon
dolja, de kimondand nem meri. - Most lő agyon... Domine, non sum
dígnus - suttogja, s feljajdul, mert a faarcú, magas német oldalba-
rúgja .

- Los, los, csuhás!
- Van neked Istened, Herr Offizier ?
- A Führer! - Újra belerúg. - Auf!
A fehérleplesek feléről, ahogy a kukorioa pattog a rostán, akkor ka

szál el Márkus fölött az első géppisztolysorozat. A két kúszó menekül
visszafelé. A tiszt meginog. Krucífíkszet ropogtat, és rázuhan az öregre.
Ömlik a "ére. Jajgat. Mánkus alig bír kimászni alóla ...

- Vigyél be ... ne hagyj itt ... - könyörög a sebesült. - Ne hagyj
itt, tisztelendő úr, katolikus vagyok. ...

Úgy vonszolja a bejáratig, mínt valami lyukas Iiszteszsákot.vmelyből

a liszt helyett piros "ér folyik Belül az udvaron Ieteszi, visszaszalad a
vödrökért. elreteszeli az ajtót, és leroskad mellé. Olyan fáradt, míntha
a világ gondját cipelte volna. A tüdeje lyukas fújtató. A félelme elvisel
hetetlen, s mégsem pihen sokáig ...

- Öleld át a nyakam, és segíts magadon egy kicsit, mert nem bír
lak - pihegi, s áttántorognak az udvaron ...

Kívül két halálzenekar [átszdk. Rakéták tűzijátékoznak. S bent a re-
fektóriumban Mitrofán felemeld a fejét ...

- Hoztál vizet, Páter Papa?
- Hoztam, Mitrofán, de légy türelmes, itt egy másik sebesült ...
Már látja is, ösztönösen előhúzza a géppisztolyát a párna alól, majd

visszateszi, s minden vízcsobbanásra megrándul a cserepes két ajka ...
Márkus kötözi a jajongó németet - az is majdnem gyerek még -,

s közben panaszkodik ...
- Érted jöttek volna ... belémrugdosott ... s most látod, itt van!
Néhány korty felfrissíti Mitrofánt. A bekötözött német ájultan f~k

szik kétágynyira hozzá. Az öreg barát közöttük ül egy sárnlin. Azenélö
falióra a keresztfához megyek melódiájával jelzi a tízet ...

Mitrofán furcsát kérdez ...
- Mondd, kikhez állsz közelebb, Páter Papa? Hozzájuk, vagy hoz-

zánk?
- Önmagamhoz szeretnék, fiam ...
- Nem értelek, de jó ember vagy ...
Azután elcsendesednek mindahányan, Csak a föld rezeg alattuk, csak

a tető inog felettük, csak az ösztön riadozik bennük. Mítrofán Olgát be
cézi álmában, a német sturmot vezényel, s Márkuselőrebókoló fejjel hor
kol a sárnlin . ..

* * *
Egy perc addig tart, míg hatvanig számokiz ...
Egy óra, míg háromezerhatszázig ...
Egy nap nyolcv«n'hatt'zernégyszáz.,.
Egy hét hatszáznégyezernyolcszáz ...
És az elmúlt hét a romos rendház falai között?
Azt kiszámítani nem lehet. Nincs az alfabétának anny'i betűjele. ahány

az ehhez szükséges egyenlet ismeretlenjeinek jelöléséhez kellene. AttI:
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zivatar is belefáradt a találgatásába. Úgy megszelídült, mint az izgága
ember, ha méltó párjára lel. A hó megkásásodott, elpíszkosodott, Itt-ott
Ioces-poccsot vetett. Magasabb lett az égbolt. Megritkultak a fellegek. S
'hallgatnak az ugatóstorkú fegyverek is, osak az unokatestvéreik hang
versenyeznek még a nagy folyamon túl, a teknőshátú hegyre épült vár
körül, de a zenebonajuk majdnem dongómorgásszámba megy, mire a
kéttornyú templom előtti térre ér ...

A fehérleplesek levedlették az álcázó fehérségüket. s elvonulásra .ké
szülődnek a néma ölőeszközeik körül. A másik utcaöbölben mélysárga,
fakózöld, és feketeruhás halottak. Némelyiknek úgy fagyott a hóra az
arca, ahogy végső kínját beleharapta. A fehérleplesek között utcagyere
kek lábatlankednak. Bojtorjánként ragad rájuk az idegen nyelv. No, nem
valami puskini színten, olyanformán, mirrt a tengerészangol, vagy a le
vantei. Valami orosz, valami német magyar kötőszavakkal összeféreelve,
és sok-sok mimika kézzel-lábbal. A vezérforma rongyos suhanc már eg,é
szen otthonos. Fejedelmi fövege a két fülét, sőt a nyakát is rejtő ron
gyos mi cisapka, melynek égrecsapott ellenzője alól fürgén pislog elő két
vizslatóegérszeme ...

Odamegy a parancsnok törzsőrmesterhez, a nagybajszos ukránhoz.
és ezt kérdezi tőle:

- Gyagya, neked vifil klopci?
A törzsőrmester barackot nyom a fejére ...
- Tri. " Dva malcsík. odna doeska ... - S ujjával is mutatja az

€gyet, a kettőt, sőt a két fia, és a leánya között lévő nemi külömbséget
is, hogy. félreérthetetlen legyen. - És neked hány testvéred van?

- Öt, én vagyok a legnagyobb ...
- Itthon van az apád?
- Kaput ... a vojnában , " a Donnál ...
Kis szeplős gyerkőc az egyik ágyú vonószerkezetén ülő tatárra bámul.

A ferdeszemű katona eszik. Téglaforma kenyér utólját mártogatja a csaj
kájába, melyriek knístálycukor van a fenekén. A kis szeplős üres szájjal
együtt nyeldes véle egy darabig, s végülis kinyögi:

- Iván, daj kleba!
A tatár nem helyesbíti, hogy ő Ahrned, a mindennapi magyar nevét

:kérdezi teleszájjal. s utána is mondja:
- Kenjer ... - s letör néki egy darabkát ...
A vízhúzónál asszonyok összebújt. zaklatott nyája, s vénasszonynak

öltözött leányole A trécselésük is riadozó. Balladai ...
- Igaz, hogy Mariskat bántották?
- Hárman. A vici leszaladt a patrulért, erre kettő elszaladt, egyet

meg agyonlőttek...
S következő versezakként csapzott fehérköpenyest kísérnek a halot

tak utcájaból. Nem kerülgeti őket, átlép rajtuk, s olykor feljajdul, mert
a kísérői géppisztolyaggyal egyengetik .

- Ez volt az egyik, aki elszaladt - S azután összebújvareszket-
nek megint, mert a cukros tatár odakiabált: Kisasszun, daj vada ...

Tellenek a vizesedények. de nem sietnek. Olyan jó megfürödni ebben
a langyos csendben a sok idegtépő óra, nap, hét után, szinte a környező

látvány iszonyatát is lemossa a szemek Iriszéről. A temetetlen halottakat,
a romokat, a pusztulást. A távoli ostromzajt is feloldja, Távolabbra tolja,
mintha két idegen világot mezsgyézne el egymástól a rombadöntött vi
lágvárost kettészelő folyam ...
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Az cmladékos rendházból kilopakodó, rekedtes énekhangot annál kö
zelebb lengeti a csend. Az asszonyok felfigyelnek reá, s olyan is akad kö
zöttük, aki imára kulcsolja a kezeit ...

- Temet az öreg barát ...
- Melyik?
- Az a nagyhasú ...
- Akdt Páter Zsírosbödönnek csúfoltak?
- Azt mondják, sok sebesült katonát megmentett ...
- Egyedül?
- úgy. A többi atyák elmenekültek. Éjszakánként ki-kijárt, és ~

hátán cipelte befelé őket, magyart, németet, ruszki t , vegyesen, személy
válogatás nélkül ...

- Érdekes, a leghitványabbnak látszott. Szál zöldségért is félórákig
alkudozott a piacon ...

- Nem mindig az a valaki, aki a napfényes oldalon jár ...
S valahol a lelkek mélyén lakozó misztikum rnéhében születcrk a le

genda, miközben az cmladékos kőfalak felett átrepül agyatrahangú res
ponsorium, mely szólóvá szegényedik, hiszen egyazon személy a kántor.
és a pap ...

Et ne nos indueas in tentatinnem ...
Sed libera nos a malo

Márkus atya temeti azt a fekete németet. aki túszként el akarta hur
colni Mitrofánt, s azután a romos rendházfalak között iszonyatos halál
tusáját vivta. Lázában saját karjáról rnarcangolta a húst, a "csodafegy
verrel" fenyegette a világot, mintha az ördög dühöngött volna benne, hogy
az utolsó félórájában tehetetlen esettséggel sírjon, mint egy gyermek. Fo
gadkozzon: Szent Antal, minden évben öt misét mondatok, ha életben
maradok; Esengjen az édesanyja után: Mutterchen, miért is nem hallgat
tam reád, amikor a Jugendtől féltettél: s igazságtalanságról pityeregjen :
Meg kell halnom, pedig még nem is éltem! S rnost temeti Márkus atya.
Egyszemélyben kántor is, pap is felette. A nyitott sírja körül összesereg
lett nyolc végtisztességadó öt nemzetből való: Két magyar, egy cigány,
két orosz, két német, és egy örmény. Katona míndahány. A kilencedik.
Mitrofán, gyógyszerért, orvosért ment reggel, a tűzicsend második nap
ján, s a tizedik, az a Jevgenij Lifsíc nevezetű komisszár ott nyugszik alig
rnéternyire a fekete német kiásott sírjához, melynek fenekén köpenyével
letakarva ott fekszik a halott. A komisszárt Mitrofán temette tegnap
előtt - kunta beszéddel, s az internacionáléval -, den sírját neki is a
két magyar panaszt, Kovács István, és Lakatos József ásta, akik most
mindjárt majd Síegfried Reímseheíd SS sturmführerre domborítják a
földet. István, és József egészségesek. Még a Mitrofán, és a fekete bemen
tésének éjszakáján hágtak át a falon egy piktorlétra segitségével, holtra
rémitették Márkus atyát, s azóta barátcsuhában járnak. Holott Józsefre
formátus. Bezörgettek a refektórium sötétített ablakán, illendő Dicsér
tessékkel köszöntek, s Márkus atya hasztalan fogta rájuk alázálmokban
fetrengő SSgéppisztolyát: Allj, vagy lövök; ő hátrázott mégis, azok egyre
nyomakodtak feléje ...

- Minden házimunkát elvégzünk, tiszteletes úr - mondta tempó
san Lakatos József -, csak adjon helyet, míg ez a nyomorult háboru
végetér ...

Kovács István egyre súgdosta neki: Nem tiszteletes ez, te, hanem
tisztelendő; a szószóló csak ballagott a maga nyomán ...



- Ha ruhát is ád a tiszteletes úr, két heti robotot teszünk érte a
templom felépítésénél ...

- Baj lesz, ernberek - dadogta az atya ~, maguk nem sebesül
tek ...

- De kettőnknek kilenc gyerek mondja, hogy édesapám ...
Erre befogadást nyertek. A páter Ieberetválta a bajuszukat. Felövez

ték magukra a csuhát, s azóta úgy ténykednek. hogy nézni is ÖI1öm.
Rendbehozták a beomlott konyhát, kitakarították a földszinti cellákat,
a rombadűlt szárny omladékából kíválogatták, és máglyába rakták a
használható egész téglákat, felváltva cipelték a sebesülteket, virrasztot
tak mellettük, csak a vízért járt Márikus atya - na és a sebesültekért-,
nehogy a falakon kívül felismerjék őket. Tisztelik lis. József megfogadta,
ha hazaér a keresztelőre - merthogy vastagodva hagyta otthon az asz
szonyt -, Márkusnak keresztelteti a hatodik Lakatos-ivadékot ...

Domine exaudi orationem meam ...
Et clamor meus ad te veniat ...

Mit mond? - kérdezi a kálvinista.
- Imádkozik, de hogy mit, nem tudom sugja Kovács István, s

aláhajlik á másikra, mert jó-öles kiskun, míg József karikalábú, mokány,
kis hajdú .. ~

- Hát aikkor milyen ikatolikus vagy?
- Hallgass!
A többiek is hallgatnak. Iván, a vénebb orosz kajsza pravoszláv ke

reszteket rajzol magára. Szergej, a másik orosz azt találgatja, ugyan hány
ágyúvallőhetilk azt a várat? Gazsi, a cigány, Rózsiját, s a két rajkóját.
a két bajornémet a távoli hazát idézgeti, s Titrán, az örmény fenn kószál
a honi hegyeken, ahová az Ararát hókuesmás csúcsa is odalátszik az or
szághatáron túlról. De azért mindnyájan szeretik ezt a kövér öreg papot,
csak éppen megfejteni nem tudják. Úgy fél, hogy nézni is 1'OooZ, s ime
megmentette az életüket. Ugyan mi adott néki erőt? Aki hisz, azt gon
dolja: az Isten; aki nem hisz úgy Ítéli: az emberi jóság; s mindkét tábor:
róla lehetne megmintázni a félelem szobrát ...

S a félelem eleven szobra temet. Pedig ő sem a ezertartáskönyv be-
tűit látja, hanem az elmúlt hetet, melynek izgalmai Jobbadán még el sem
ültek benne. Szorongatják a torkát, hárfáznak ;él; szíve húrjain, tépfuk az
idegeit. S valahogy mégsem kellemetlenek. Valami borzongatóari jó érzés
is zsondul beléjük: Segítettem másokon, letiportam az esendőségemet, ta
lán többet érek annál, amennyireeddig értékeltek! Gyűlölködni nem tu
dok, harcolni se, de úgy látszik néha a szelídség is fegyver a haragvó V'i
lágban ...

S jóleső igazolás, hogy ennek a sokfelől összesodródott nyáj máris
<l tanújelét adta ...

A leghamarabb Mitrofán, az a kedves fiú, legutoljára Siegfried, ez
a halott fekete, s egyetlen köszönöm erejéig Jevgenij, a komisszár is, ami
kor a halálos verejtéket letörölte a homlokáról. Lehet, hogy csak az ir
galmas mozdulatot köszönte meg - fiatal volt, hitte az elvét, türelmet
lenül hitte, s lám egy hete még ő is gyűlölte, félte, ördögnek hitte őket,

pedig ő öreg -, de az se számítana, csak meggyógyult volna. Egyedűl az
az érzés számít, hogy másokon segíteni - a rászorulókon segíteni min
den személyválogatás nélkül -, olyan jó érzés, amihez nincsen fogható,
Mint az első rniséje a felszentelése után. Orvosság a tehetetlenség ellen,
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értéket ád, ha csalódtunk önmagunkban, mert adott helyzetben esendő

ségünk felülmúlására, Ietíprására képesít ...

Requiem aeterman dona ei Domine,
Et lux perpetua luceat ei ...

Hogy is volt?
Ma egy hete szőktek el a fráterek. Még aznap idekerült este beci

pelte Miitrofánt, s ezt a megszállott Síegfredet is. :Éjfél felé József, és Ist
ván jöttek, hajnalban Gazsi, a cigány, de az a hátsó falon átal. Ott rej
tőzködött a farmezsgyés házban, s egy csupasz ecetfa áthajló ágán eresz
kedett alá. Csúnya lőtt seb éktelenkedett a combján. Azt mondta, szökött
katona, s a brácsás földije nem merte rejtegetní tovább, mert ott már
a győztes fehérleplesek hadifoglyokat szednek. Lehet, hogy nem mon
dott igazat, a kenyérzsákjából ezüst evőeszközök potyogtak alá - István
talált rájuk reggel -, de a sebe igazi. :És az étvágya is. Azután Jevgenij,
oa komisszár, Iván, Szergej, meg 'I'igrán, az örmény került a gondviselése
alá. A fehérleplesek támadtak, s' az elleníelük úgy tett, mintha visszavo
nult volna. Egészen iközel engedte őket. Látta ő jól. Vízért aikart menni,
a roham láttára visszahúzódott, és az Istvánéik téglamáglyájáról lesett
át a kerítés fölött. Aikkor még dühöngött a vihar. Ömlött a hó, sodorta.
Alacsonyan szálló repülőgépek bombáztak a közelben, és a légnyomás
"beharangoztatott" a halálnak. S a fehérek rohamoztak. Öt métert előre,
azután elfeküdtek, lőttek egy sort, és újra: Davaj bigoml

A temetési ezertartás néma várakozásba megy át ...
Ivánt, az idősebb oroszt oldalbalöki Szergej, a fia-korú orosz ...
- Iván Vasziljics, ez a Páter Papa elgondolkozott - súgja neki -,

Nézd, úgy bámul a semmibe, mint valamd szerelmcs ...
- Nicsevó - feleli az öreg -, ne zavarjuk benne. Jó ember, azt

mondta Mitrofán is, pedig ő student ...
- Emlékszel Iván Vasziljics, mekkorákat nyögött alattunk?
- A korrusszár alatt össze is esett, mégis bevitte ... Az pedig azt

mondta neki, hogy a pópák dologkerülő ingyenélők...
- No-no, Iván Vasziljics ... én is komszomolísta vagyok ... de ez

nem olyan. " ez jóember, igazat szóltál ...
- Ha rajta múlik, a komisszárt is meggyógyította volna ...
Azt vitte be harmadiknak. Arnikor észrevette hol van, el akart men

ni. Mitrofán csitította le. Azt kiabálta: Nem kell az irgalmad! Azért te
szed, hogy a míeínk előtt érdemeket szerezz általa. Olyan türelmetlen
volt, harcos, minta Páter Prior. S mégis kimondta szegény feje azt a kö
szönöm-öt a végén, nyugodjon ...

Hirtelen körülnéz, visszaijed a jelenbe, tévedésből megismétli a
Requiem aeternam-ot, de olyan nagy benne az emlékezés sodrása, hogy
máris sodorja visszafelé ...

Másnap a feketék rohamoztak, s akikor meg ezt a két szelíd wehr
machtos bajort cipelte be. Alázatosak, és hasznosak. Parasztok. Josef, a
lábsebes tépéseket csinált egy lepedőből, Hans félkézzel is jó tűzrakónak

bizonyult, s az oroszok is megszekták őket. Mitrofán népdalokat gyűj

'tött tőlük, arniknek a kótáját Tigrán, az örmény is megtanulta. Tigrán
nak fejsebe van, olyan a kötés turbánja alatt, mint egy török, de azért
úgy kezeli a szájharmonikát, akár egy egészséges. Gyorsritmusú, keleti
melódíákat játszik rajta ...

Úgy ellágyul, mint arnikor az édesapa a családjáról beszél ...
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A két bajor IS sugdosódin ...
- Te Hans - mondja Josef -, ha hazajutnék. meghívnám egy

nyárra ezt a Páter Papát ...
- A szájarnból vetted ki ...
S egyikük sem hiszi, hogy hazakerül ...
Fekszik a fekete köpennyel letakart halott a sírgödör Ienekén, s fö

lötte gomolyognak a sorsok. Megomlik a mart. Valahol a folyamon túl
ágyúznak rendületlenül. Talán attól, talán azért, hogy felette a jelenük
höz térüljenek az élők ...

Márkus atya is, ..

Requieseat in pace ...
Amen ...

Kapavágás földet hint a halottra, s jelt ád Istvánnak, meg József
nek, a két sirásónak. akik takarják is menten. Ö a Miatyánkot kezdi, La
tinul, magyarul, németül, és szlovákul mondja az első sorát, hogy min
denki értse, de azután ismét elhűtlenedik tőle, de mostmár a jöven
dőhöz ...

Még néhány napot várok, azután elmegyek a ferencesekhez az atyá
kért. A Páter Prior nyilván örül majd, hogy megőriztem mindent, s azt
kérdezi: Nem bántotta senki, Páter Márkus? Nem, Páter Prior, semmi
leülönösebb nem történt velem - feleli majd. Ha mindezt elmondaná,
Háry Jánosnak hinnék. Azt gondolnak, hazudik. Ami történt, az nem
következik az alkatából. Történt, az Isten tudja hogyan, s azt is, hogy
rniért, de jó, hogy történt. Ha húznák a fogát, ordítana. Libabőrt ránt a
háta, hacsak a vvalahavolt mártírok szenvedéseíre is gondol, Gyarló,
esendő ember. Ez a véletlenség - legyen a múlté. Sok dolga lesz. Zör
geti a kamrakulosokat, alkudozik a petrezsélyemre. Kirajzszegezik az aj
tajára:

Egér, patkány szaLadj,
Zsizsi/c, légy és pók fuss,
Mert a templom őre

Zsírosbödön Márkus ..

A rétorok tündökölnek, az egyházatyák harcolnak a hitért a hitetlenek
ellen, s ő, a kegyes szolgálat Iyukaskönyökú iktató-kéadója eltörpül mel
Iettűk. Hiszen csak engedelmeskedni tud, és félszegen szeretnd, Gyűlölni

azokat sem, akik a túlsó parton vannak. Ezt kell hát felelni a házfőnök

atyának: Senuni különösebb nem történt velem Páter Prior, csak na
gyon féltem ...

Domború már a Siegf'ried Remscheid sírja a J evgenij Lifsioé mellett.
Oszlik az invalidus-gyászsereg. Josef, az idősebb bajor odamegy Ivánhoz
az Ukrajnában hadizsákmányolt néhány orosz szavával:

- Pán, tabak tyebe [eszt?
Iván azt feleli, hogy ő nem úr, úr a Jóisten, meg az angliszkí cár, s

a zsebe fenekére kotor. Csipetnyi mahorkát csomóz a bajor tenyerébe.
A ,papirost, a bumágát Szcrgej tépi hozzá egy ciril betűs újságból, s
rrundahányan rágyújtanak a Kovács István ön,gyújtója felett ...

Béke ez már a javából, s nem csoda, ha Márkus atyának beleköny
nyesedik él szeme. Ezt szereti ő,ez a lénye, még akikor is, ha vísszaszür
kül benne Páter Zsírosbödönné ...
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Lakatos József máris a "rohotra" gondol.
Holnap rendbehozzuk a templomot is, tiszteletes úr ...
- Jól van, József ... Hozzon fel a pincéből krumplit, papríkást fő

zünk ...
Nehézkesen. totyogva befelé indul ...
Milyen egyszerű lenne minden, ha az emberek nemcsak a bajban

férnének így össze, mint ez a kényszeresalád.
A nevét hallja ...
- Páter Papa, Páter Papa!
Riadozva a kapu felé fordul. Mitrofán közeledik egyaranyosvállú

tiszttel. IS nyomukban hat-nyolc katonával, alkdJk hordágyat, élelmísze
reket cipelnek. Sereghajtónak orvos, s két szanitész. vöröskereszttel a
karján. kz_ ajtó nyitva marad utánuk, s vízhordó asszonyok kukucskál
nak be rajta. Féltijk a kövér barátot, pedig nem kell azt félteni. Mitrofán
már messziröl ránévet. A hóna alatt töviskoronás Krisztus-kép, Nyilván
valamelyik széjjellőtt templomból való ...

- Páter Papa - kiabálja ajándékozó örvendezéssel -, Páter Papa,
nes:ne, hoztam neked egy "bogát" ... egy "istent" ...

A templom előtt a rongylabdát rúgják az utca gyerekei. Kíabálnak :
Idesuetolj Dratvás! Henc volt, pápaszemet a bírónak! De azért a torony
galambjai nyugodtan fürödnek az akna körüli loccs-pocesban, nem ria
doznak már. Érzik, hogy ez az eljövendő mindennaphoz tartozik .•.

S odafenn a fakó fellegeken átdereng a nap, úgy, ahogy a lába
dozók először mosolyognak a hosszú-hosszú halálos betegség után ...

-
KÉT OSZTRÁK KÖLTÖ

Christine Lavant épp úgy a mai osztrák líra legjelentősebb képviselőí kÖ1Jé
tartozik, mínt Christine Busta. Az utóbbi verseéből 1964 májusában már kö
zö1'tegy csokorra valót a Vigilla rövíd bevezető ismertetéssel, Hajnal Gábor
és Rónay Gy:Ö~.fordításában.

A magyar olvasók előtt a színtén 1915-,ben született Christine Lavant neve
sem ismeretlen: néhány kölneményét már közölte a Nagyvilág. Fojtott szen
vedélyű, mágikus Iírája, mély keresztény ihletével, csupa metafizikus feszült
ség; mintha áflandóan valamí varázsos holdfény ragyogna tájain (egyik állan
dóan visszatérő kulcsszava a hold). Szinte alvajáró bűvöletben rnozog, a lélek
alig fölfogható üzeneteire figyelve, és a tépelődések "kereszt jegyében" fogant
szenvedélyeível. Látnoki és hallucinativ költészetének egyes hangjai olykor a
misztikusok lfrai szimbolikájálnak modem változataiként hatnak.

C H R I S TI N E L A V A N T V E R S E I

ATRAiKOM A FAf.,ÜT
(Ich verlege die Ortsclhaft)

Atrakom a falut balr6l jobbra,
ne kelljen többet a kriptában laknod,
örö,kre távoli táj marad az
örökre ampolna nélkül.
Tán jobbkéz felől majd fázni fOQs~,

mert kezdetben a nap még engedetlen,
hét holdfordul6 is kell neki tán,
míg áttöri burkát, mel'll olllan,
sokszorosan keménll.
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Odaát még hold sose bűvölt,

ott minden idők-előtti;

míg balra meg kell majd küzdenünk
tlémon-szelíden, félálomi-bölcsen
minden csöpp levegőért,

mely félútig még hű marad.
Nem miattam történik ez,
én balra is, akár az Úr ölén,
úgy ébrednék és nem sínylődném,

szalmát s ólmot IW rtumék.
De neked, ki a kriptában lakol
IS az örök ampolna ,olaján élsz,
tüdőd szárnya alatt titokban
át kell szállnod a határon ama földre,
mely mit sem tud még a vizözönről,

IS ahol még sosem kelt föl a hold.

HA MEG AKARSZ LÁTOGATNI (W€!I1n du mích heírnsuehen wíllse)

Ha meg akarsz látog,atni,
egy kis csupor tejet
kell szívem teknőjébe öntened,
mert egy haragos sün lakik benne
s éhében tombol.

Ha meg akarsz látogatní,
előbb tűzka.rikát

kell vonnod koponyám körül,
mert benne egy mérges skorpió
jár körül kicsinyeivel.

Ha meg akarsz látogatni,
egy százszorszent igét
kell kőnyelvemre enáolv,asnod,
mert naponta kilencszer pokolra jár
hogy egy szót elégessen.

Ha mindennek eleget tettél,
üdvözlégy szájon, homlokon,
s a legtisztább szív fogad
a kereszt jegyében.

HALLGASD ME)(; A HELYET (Erhöre die Stelle)

Hallgasd meg a helyet, rmely rád emlékezik,
jöjj s illesd mega csiko'l'gó homokot,
mely szüntelenül az égre kiált
a viharért, mely eggyésooorja.

Vájd ki mélyebbre a hold kagyl6ját,
a napalmátvájd ki, vájd ki!
Mióta elha,gytam anyám ölét,
rejtőzni barlangom sose ,volt.

Vedd gondodba a vinnyogó homokszemeket,
tornuozz belőlük tornyot az égre,
vagy süss kenyeret a föld
éhét enyhíteni!

Tudom, hogy minden mag szavadra nő.

Homokom magokat keresni görögne
s oltalma lenne fűnek, mohának,
hogy mégegyszer eggyégyülekezzék.

Fülemet én már rég beszoqeztem,
de szívem kereke alatt csikorog,
csikorog éjjel-nappal, örökre.
Uram, könyörülj rnjtam!

Rónay György fordításai
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Rég van úton a fény,
olykor az éj közepén
megjön egy húnyt csillag fénye.

CHRISTINE BUSTA VERSEI

f:JJEL (Nachts)

Kinyíltak az álom meleg r6zsái
a gyermekszobákban.
Virágok nélkül megyek a foly6ra.
Mit adok a révésznek odalenn a parton?
Elég, ha azt mondom neki:
a hál6dban, halász, csillag van talán?

JOf:JSZAKAT-RtMEK (Gute-Nacht-Rehme)
Marc Chagall képmotívumai nyomán

Kék tchénkémet éjjel meaieiem,
fehér szarvat csinált néki Isten.

Tejes és zöld: az éj varázshatalom,
a hold sár'gáját térdemen ringatom.

Lelakatolt ház néz állhatatosan,
és mint álmatlan szemed, olyan.

Arulás-tyúkocska kárálva elszalad,
jótettről a kakas kukorít nagyokat.

A nyitott csűrkapun belépünk egyenest
az álomba, s nem húzom én rá a reteszt

S míg nézed: kékbe veszünk, a tehénke s én
örők bizalomba zársz húnyt pillád rejtekén.

R.f:G VAN ÚTON A FENY (Lang dst das Licht unterwegs)

Újraépülnek bennünk
ősi egek s mgyognak,
így teljesítjük még mindig
az első fény üzenetét.

S szerelmünk türelme is
- oly sok éj ismeretlen
ellobbanó csodája -
kit fog elérni egyszer?

EGY ROZSA PUSZTuLAsARA (Zum Uritergang einer Rooei

Mindenkinek, ki szeret, küldöm
e felfordított r6zsát!
Pirosba borul a tenger
s rejtetten illatozik,
hoZ feloldódik a sóban.
Vagy 'megkövesedik tán?
Halak, súgjátok rkagylóba
azoknak, akik szeretnek:
aktiniák kertjében,
tengeri csillag jegyében jőn el
a megfordult rózsa kora.

Hajnal Gábor fordításai
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Bárhol kerüljön szóba napjaink er
kölcsi állapota, rendszerint csak pana
szokat hallunk. Amire ilyenkor utalni
szokás, a fiatalkorú bűnözés növekvé
se, az öngyilkosságok magas száma,
a munkamorál csökkenése, a házasság
előtti és a házasságbeli szerelem sza
badossága, a válások szaporodása, a
magzatelhajtások ijesztően nagy töme
ge, a szemérem hiánya viselkedésben,'
irodalomban és művészetben, a sze
rénység. a becsületesség, a felelősség

tudat megfogyatkozása az egyéni jó
lét hajhászásában. S ebben a felso
rolásban, amelyet tetszés szerint bő

víthetünk, vannak nagy számban té
nyek, amelyek statisztikailag is meg
ragadhatok. Mindebből azután nem
csak a közönség, hanem kultúrkriti
ku sok, szocíológusok, világi és egyhá
zi tekintélyek is általában azt a kö
vetkeztetést vonják le, hogy erkölcsi
hanyatlás idejében élünk.

Gondolom így, annál inkább felfi
gyelhetünk Paul. Matussek orvospro
fesszor és filozófus tanulmányára,
amelyet "Jelenünk erkölcse pszicho
terápiai szemszögből" címmel a Stim
men der Zeit tett közzé.

*
Hogy tárgyilagos itéletet alakíthas

sunk ki ebben a kérdésben - mondja
Matussek -, tisztán kell látnunk min
denekelőtt azt a két jelenséget, ame
lyekről a vitázók többnyire' megfeled
keznek. Az egyik az embernek az a
hajlama, hogya saját korát értékmi
nimumnak, a múltat vagy a jövőt,

esetleg mind a kettőt pedig értékma
ximumnak fogja föl. Világosan iga
zolja ezt a történelem. Egészen kivé
telesek azok a korok, amikor az em
berek az erkölcsi fejlettség kimagasló
pontján érezték magukat. Sok okkal
magyarázhatjuk ezt. Ö mint pszichiá
tet - írja Matussek - csupán a rög
zítési törekvéseket emeli ki, amelyek
nek kétségkívül nagy szerepük van
ebben. Vágyak élnek az emberben az
után az erkölcsösség után, amelyet
szüleitől kapott s amelyet alkalomad
tán mértékül alkalmaz az őt környező

valóságra. Igy azután mindazt, ami a
reá hagyományozott erkölcsnek elle
ne szól, erkölcstelenséggel gyanúsítja
meg. A szorongás attól, hogy új esz-

Irja M i h e [i c III V i d

mék mellett döntsön, a megdicsőült

ség fényében tünteti fel azt, amit a
múltból hozott magával. Hallatlanba
véve a jelen követeléseit, nem meri
vállalni, hogy önálló és új erkölcsöt
kockáztasson meg.

A második jelenség, amelyet szin
tén fontolóra kell vennünk, amikor
borúlátóan szemléljük korunkat, az
értéktudatnak az etikában ismert
"szűkössége".Azt értjük ezen hogy mín
den kor foltoslátásban szenved, vagyis
vak bizonyos erkölcsi értékek iránt.
Kirívó bizonysága volt ennek a legkö
zelebbi múltban, hogy még olyanokra
is, akik nem azonosították magukat a
nácizmussal vagy a fasizmussal, ha
tással volt ennek szelleme. A kemény
ség, a könyörtelenség, a mégannyira
őrültséggé fájult bizakodás is az er
kölcsi értékek élére hágott, míg a tü
relmesség, az elnyomottak megsegíté
sére irányuló készség és az áldozatos
nagylelkűség ott is messzemenően

megcsappant, ahol számítani kellett
volna rájuk. Ezek az utóbbi értékek
egészen hihetetlen fokban a gondol
kodás szélére sodródtak. S gyakran
éppen azok, akiket abban az időben

"erkölcstelennek" bélyegeztek, erköl
csősebben viselkedtek, mint az erkölcs
hivatalos és hivatásos Irepviselői. Ez
is csak azt világítja meg - fűzi hoz
zá Matussek -, mennyire nehéz a sa
ját erkölcsi korlátozottság felismerése
a maga teljességében, és ánnak meg
állapítása, hogy mely értékek iránt
esett ki az érzék a gyakorlati élet
ből. A mai erkölcs bírálóinak látásá
ban is nyilvánvalóan megvannak a
foltok. S az is könnyen igazolható,
hogy a bírálók, amikor a saját érték
lépcsőiket általános érvényűnek tart
ják, nincsenek tudatában tapasztalá
saik és értékeléseik alanyi voltának.

Mindenképpen jogos tehát az a kí
sérlet, hogy napjaink erkölcsiségét ne
csupán a negatívumok felől közelít
sük meg, hanem mint más társadalmi
alakulásokban, igyekezzünk ebben is
megkeresni az előbbrejutás. a haladás
vonásait. Nem arról van szó, hogy je
lentéktelennek mínősítsük vagy éppen
kérdésessé tegyük az erkölcsiséget ve
szélyeztető mozzanatokat, hanem ar
-ról, hogy próbáljuk helyreigazítani a
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kritikusok bizonyos egyoldalúságait.
Matussek azt a három jelenséget ve
szi vizsgálat alá, amelyeket az erköl
csi hanyatlás bizonyságaként legin
kább fel szoktak hozni. Egymással szo
rosan összefüggő jelenségek ezek,
amelyek így együttesen az erkölcsi
magatartás központi kristályosodási
csomójának tekinthetők. A házasság
hoz, a vaUásossághoz, és a lelkiisme
rethez kapcsolódnak. Főleg az első

problérnát kell tüzetesebben elemezni
- véli Matussek -, mert a szerelmi
és házassági erkölcs fellazulását te
kintik a legdöntőbb érvnek az általá
nos erkölcsi hanyatlás állítói.

*
Ami a házasságot illeti, világosan

kivehető változás történt napjainkra,
ami legerősebben a házassági motívu
mok módosulásában jut kifejezésre.
Ma az olyan házasságot, amelyet nem
szerelemből kötöttek, sokkal kevésbé
érzik természetesnek, mint azelőtt. Is
mételt ankétek során állapították meg
ezt főleg amerikai szociológusok. Még
abban az esetben is, ha aszerelemből

kötött első házasság zátonyra fut s az
elvált felek új házasságra lépnek, a
szerelmi motívum ebben a második
párválasztásban is megtartja uralko
dó helyét. Nem azt jelenti ez, termé
szetesen, hogy manapság minden há
zasságot szerelemből kötnek, sem azt,
hogy az ilyen vizsgálódásoknál alapul
vett szerelem-fogalom föltétlenül az a
fogalom, amely megfelel a házasság
lényegének. Ennek ellenére sem sza
bad azonban etikai kihatásaiban alá
becsülnünk a házassági motívum ilyen
irányú és világszerte mutatkozó vál
tozását, hiszen a partner személyéhez
való olyan odafordulás tükröződik

benne, amilyent ebben a mértékben
nem ismertek a régebbi idők.

Az emberek aligha találták hajda
nában természetellenesnek, ha kizáró
lag dinasztikus szempontokból. vagy
a családi vagyon megtartása és gyara
pítása okából lépnek házasságra, sőt

igazában jogosultnak általában az
olyan házasságokat tekintették, ame
lyek hatalmi, gazdasági és foglalkozási
érdekből jöttek létre. Olykor még er
kölcstelennek is érezték, ha a párvá
lasztás középpontjába a szerelern ke
rült. A szerelemnek is lehetett szere
pe a házasságban, de nem volt szüksé
ges, hogy legyen. A férfi feleségül vet-
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te a nőt, nem azért; mert szerette,
hanem - Luther szavai szerint - a
férfi szerette a nőt, mert a felesége
volt. A házastársakat sokkal inkább
a kívülállók, különösen a szülők ha
tározták meg, mint az érdekeltek. Egy
más közelebbi megismerése a házas
ság előtt nemcsak fölösleges volt, ha
nem országok és korok szerínt illet
lenségnek, sőt erkölcstelenségnek mí
nősült. Ez a múltra annyira jellemző

házassági forma bizonyos módosulá
sokkal ma is megtalálható az. ún.
észházasságokban. mikor is a partnert
nem önmagáért, hanem valami más
érték miatt választják ki. Ez az érték
lehet anyagi érdek, hírnév, társadal
mi emelkedés, várható hasznossága
miatt a gyermek, sőt valami morális
elv is.

A többé-kevésbé szigorúan keresz
tülvitt különválasztása egyfelől a sze
relem és a szenvedély körének, más
felől a házasságnak és a családnak,
olyan kapcsolatokra vezetett, amelye
ket jól ismerünk a történelemből.

Gondoljunk csak az uralkodók vagy
főnemesek jogilag, részben egyházi
lag is legitimált mctrosszeire. Ezzel
nem azt mondjuk, hogy régebben a
szerelmet mint szenvedélyt csak a há
zasságon kívül élték. Volt erre eset a
házasságon belül is, de valószínű, hogy
nem azzal a gyakorisággal és magától
értetődéssel, mint napjainkban. Bizo
nyos viszont - emeli ki Matussek -,
hogy az olyan "ösztönházasságot",
amely a személyi elemeket nem ol
vasztotta magába, most pontosabban
ismerjük föl félresiklott formának. A
pszichológusnak és az elmegyógyász
nak sűrűn van dolga azokkal a sze
relmi közősségekkel, amelyekben a
szenvedély és az ösztön egyoldalú
hangsúlyt kapott. A felek el voltak
bűvölve egymástól, nem tudtak volna
egymás nélkül élni, gyermeket sem
kívántak, mert ez csak zavarta volna
boldog ogyüttesüket. Am szinte tör
vényszerűen - bár kűlönböző gyorsa
sággal - elérkezett az óra, amikor be
kellett vallaniok, hogy immár elvisel
ni sem képesek egymást. S valóban, a
kívülálló szakember sem fedezhet fel
olyan kapaszkodó pontot, amelyről az
ilyen házasságot más síkra lehetne át
menteni. Az érdekeltek új partner
után néznek, akivel újból elkezdhetik
a kölcsönös "bűvölet" játékát.



A házasságot mint biológiai célkö
zösséget és szocíológiaí érdekközössé
get talán legszigorúbban a katolikus
egyház védelmezte - szögezi le Ma
tussek. "Az a nyomaték, amellyel az
utódokról való gondoskodást nyilvá
nította a házasság első céljának, szük
ségszerűen a házasság biológisztikus
felfogására, következésképpen a há
zastársak személyi elidegenedésére ve
zetett, amit elméleti, ideológiai érve
lésekkel fáradságosan igyekeztek lep
lezni. Ezt ma már az egyházban is
tudják, mindenesetre tudják a nyitott
szemű teológusok körében. Néhány
évtized óta katolikus oldalról is elis
merik, hogya személyes szeretet lé
nyeges tartozéka a teljes értékű há
zasságnak."

Az a körülmény, hogya katolikus
egyházon belül oly későn fordultak a
konkrét házassági élet felé, s akkor is
csak nagyon vonakodva és aggályos
kodóan, sokakat döntött súlyos lelki
ismereti konfliktusba. Másfelől vi
szont a házasság fogalmának módosu
lása egy olyan szervezeten belül,
amely inkább hátráltató, mint terem
tő jellegű, nagy segítség abban, hogy
az erkölcsiség világszerte mutatkozó
fejlődési irányát helyesen határozzuk
meg. Feljogosít nevezetesen arra a né
zetre, hogy a házasság megítélésének
ez a változása nem valami rövidléleg
zetű történeti szeszélynok a műve, ha
nem olyan átalakulást jelent, amely
összhangban van a házasságnak az
egyház által is megkövetelt lényegé
vel, sőt amelyről maga az egyház is
meri el, hogy a házasság fogalmának
elmélyülését és magasabb minőségét

eredményezi.

Annak ellenére azonban, hogy az
egyház szentesíti ezt a fordulatot, a
mai erkölcsi állapotok nem minden
bírálója engedi magát meggyőzetni ar
ról, hogy a házasság fogalmának vál
tozása valóban lépést jelent előre. Ok
kal mutathat rá arra, hogy az állí
tólag annyira haladó "szerelmi házas
ságok" hamarabb és gyakrabban bom
lanak föl, mint a másfélék a múltban
hogy az anyák gyermekeiktől is me:
nekülve vetik bele magukat a kereső

Joglalkozásokba, és hogy az apák a
nemek egyenjogúságának nevében ap
ránként teljesen feladják családfői

szerepüket. Egyre több családban, né
met területen ma már jóval több mint
felében, a nő az, aki irányít és dönt.
Ezek is tények - ismeri el Matussek
-, amelyek előtt nem szabad szemet
hunyni. De csak részigazságok, ame
lyek éppen emiatt nem tájékoztatnak
az értéktudat változásának teljes tar
talma felől. Pedig aminek számítania
kell előttünk, nem a statisztikai tény
legességek. hanem az értéktudat szin
te észrevétlenül végbemenő forradal
mi átalakulása, mert hiszen ez hatá
rozza meg elsősorban, hogy milyen
jövő irányában halad az ember.

Matussek szerint nem kétséges, hogy
az említett negatív jelenségek csupán
válságjelei annak a folyamatnak,
amely a személyí házasságfogalom el
mélyülésére tart. Elkerülhetetlen kí
sérők, mert semmiféle fejlődés sem
megy végbe félrecsúszások és kudar
cok nélkül, még az egyéni életben
sem. Gondoljunk csak arra a határ
talan "én-központúságra", dacosságrá
és lázongásra, ami a pubertás jegye,
tehát "erkölcstelen magatartás", holott
szükséges átmeneti szakasz az érettebb
emberséghez. Az igazság az, hogy a
személyi szerelem-fogalom és a rá
épülő új házasságminta vonul be ér
téktudat-képző jelenségként az erköl
csi fejlődés folyamatába. Korábbi há
zassági formák, így az ész-házasság
is, ma már visszalépésnek foghatók fel,

's mint ilyenek, nem is számíthatnak
tartós fennmaradásra. Ezt a világosan
észlelhető folyamatot külső történeti
mozzanatok, főleg az anyagi jólét
emelkedése, csak gyorsíthatják. Van
nak ugyan gondolkodók, akik az
anyagi jólét növekvéséből inkább a
testi elpuhulás és a lelki elkorcsosu
lás veszélyét érezik ki, de nyilván hi
báznak akkor, amikor figyelmen kí
vül hagyják a súlyosabb materiális
gondoktól való szabadulás jótékony és
pozitív kihatásait a több és magasabb
emberség javára. A házassági szere
lem körében máris megfigyelhető,

hogy ahol a legfőbb probléma nem az
anyagiakkal való birkózás, ott a szor
goskodás - mint szeretet és szerelern
- erősebben a "Te" felé fordul. Hogy
manapság még a felszabaduló erők

szembetűnőbben nyilvánulnak meg a
partnerek együttes hajszájában a még
magasabb életszínvonal után, ezt Ma
tussek inkább "történetileg feltétele-
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zett reflexnek", mint a jövő fejlődés

jellemzőjének tekinti.
Ami ma házassági célként mínd

erősebben ki domborul, az a személyi
szeretetközösség. Ennek teljes kibon
takozása mindkét házastárs emocioná
lis szeretet-képességétől függ. Utób-.
bin azt érti a pszichiátria, hogya sze
relern sem nem reked meg az ösztö
nösben, sem nem magasztosul föl a
csupán szellemire. Magába foglalja
szeretni tudását a másiknak az ő más
féleségében is, vagyis, hogy az egyik
fél a másikat a mindennapi közelség
ben, az ő állandóan változó konkrét
mivoltában fogadja el. Együttjár ez
zel a kölcsönös bizalom, továbbá az
az akarat, hogy összhangba hozzák
egymás életköreit a munkában és ·13
szórakozásban is.

Nem vitás, hogy ezt a házassági
míntát, amely felé a modern ipari tár
sadalom tart, a mai nemzedék még
csak egyes esetekben tudja többé vagy
kevésbé tökéletesen megvalósítani. Az
is oka azonban ennek, hogy az előt

tünk járt nemzedékek a házassági kö
zösségnek ezt a faját nem hagyhatták
örökül utódaikra. Az egyén a szere
tetet is elsősorban a szüleitől tanulja,
a múlt korok szoctológiai és erkölcsi
f'eltételeí pedig nem voltak olyanok,
hogya szülők a házassági szeretetre a
mondott értelemben adhattak volna
példát. Nem azt jelenti ez - húzza
alá Matussek -, hogy a jövendő nem
zedékek "jobbak" lesznek mint elő

deik, azt azonban igen, hogy nekik
immár másként "kell" szeretniök,
mint azoknak.

*
A mai vallásosság vizsgálatára tér

ve át, Matussek előrebocsátja, hogy
erkölcs valamiféle hitbeli háttér nél
kül gyakorlatilag sem lehetséges. Akik
az ellenkezőjét állítják, összecserélik
a megfogalmazott hitet az átélt hit
tel. Mert minden körülmények között
valami átélt hit az a forrás, amelyből

egy megfogalmazott erkölcstani rend
szer fejlődik ki. Erkölcstani megfo
galmazások viszont semmiképpen sem
fedik az átélt erkölcsöt, amelynek
mindig marad valami megfoghatatlan
hit-magva.

Hogy a vallásos hit körében fejlő

dési irányokat állapítsunk meg, a hi
tet elsődlegesen nem azon az alapon
kell vizsgálnunk, hogy követői mit
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hisznek el annak tartalmából, hanem
hogy miként élik át azt magatartásuk
ban és értéktudatukban. A célkitűzé

sünk szempontjából eligazító folyama
tok ugyanis a személyben játszódnak
le. Ebből kiindulva azt fogjuk tapasz
talni, hogy napjainkban növekszik a
képesség a szabad hit-döntésre és vele
kapcsolatosan a más hiten levőknek

elismerése. Igaz, hogy filozófiai és te
ológiai oldalról régebben is hangsú
lyozták a hit-döntés szabadságát, de
ez mégis megrekedt az elméletben.
Gyakorlatban távolról sem találták
természetellenesnek, hogy a vallásos
hitet vallástalan motívumokkal tegyék
kívánatossá. Csalogatással. megfélem
lítéssel vagy nyílt fenyegetéssel ipar
kodtak egyeseket vagy tömegeket a
hit útjára terelni. A mégannyira ki
kényszerített, de azonos hit is szíve
sebben látott volt, mint a szabadon
választott, de másféle hit. Ez a je
lenség késztetett olyan különböző

szellemeket, mint Freud és Scheler,
arra a nézetre, hogya vallásos hit a
másik ember hitében nyeri igazolá
sát. Matussek szerint azonban ha
ilyen esettel találkozunk, akkor már
inkább ideológiával. mint vallásos hit
tel van dolgunk. Az ideológus az, aki
előtt nem kérdés a személy belső sza
badsága. Az ő számára a szavakban
és magatartásban megnyilvánuló azo
nosság a lényeg. Mintha a maga belső

szabadság-hiányának alátámasztására
tudattalanul is szüksége volna mások
szabadság-hiányára. Ezért van az,
hogy az ideológus mindazt többé-ke
vésbé tudatosan táplálja, ami a füg
gőséget mozdítja elő. Épp olyan mo
hón keresi a külső hatalmat - erő

szak, pénz és befolyás útján -, mint
az ószérvet, amellyel a saját ideológi
ai állásfoglalását igazolhatja. S mint
Matussek kiemeli, ebben 3. folyamat
ban közörnbös, hogyamegformulázott
ideológia katolikus, kereszténytelen
vagy' ateista.

A mai vallásos ember - mondja
Matussek - mindinkább ellenefordul
annak, hogya hit egysége és az egy
házi közösség nevében kényszert gya
koroljanak reá vagy másokra. Érzésé
ben és szemléletében a szabadság,
mint az emberi személy központi je
lensége fontosabb, mint a hitnek nem
szabadságban' való elfogadása. Az
igazság több előtte, mint csupán dog-



mák racionális igaznak-tartása. Bé
kességre és szeretetteljes együttlétre
törekszik minden jóakaratú emberrel,
mert tudatában van annak, hogy min
den hitigazság végeredményben sze
mélyes igazság, amely szeretet nélkül
"bebizonyíthatatlan" marad. Ezt az új
beállítottságot, amely a vallásos hit
különválását hozza magával az ide
ológiától és a múlt ideológikus hit
kényszerétől, joggal soroljuk az er
kölcsiség emelkedésének jellegzetes
j smérvei közé.

Az erkölcsi értéktudat tehát a val
lásos hit vonatkozásában is előnyös

fejlődésen rnegy át napjainkban 
rogzítí meg Matussek. S ez nem olyan
folyamat, amelyről feltehetnők, hogy
száz év múlva visszakanyarodhat. A
vallásos hit ugyanis fejlődési szem
pontból is annál magasabbrendű, mi
nél mélyebben a személy egyéni sza-"
badságából ered. S egyedül az ilyen
hit az, amely elősegítheti az emberi
ség értéktudatának egységesülését.

*
A lelkiismeret kérdése nehezebb fel

adat elé állítja az erkölcsi színvonal
kutatóját, mint a házasság és a val
lásosság, mert a köznapi tapasztalat
legalább annyi példával bizonyítja a
lelkiismeretlénség növekvését, mint
amennyivel cáfolja azt. Két jelenség
azonban így is szemünkbe tűnhet.

Az egyik az, hogy az utolsó évtize
dekben fokozódó elfordulás mutatko
zik az etikai pátosztól. Minél dagá
lyosabban és önteltebben beszél vala
ki az erkölcsről, annál nagyobb ellen
szenvet vált ki személye és témája
iránt. "Az emberek - állapítja meg
lVIatussek - ösztönösen megérzik az
ilyen mcralisták bizonytalanságát és
szabadság-hiányát, hiúságát és szere
tetlenségét." A mennydörgő prédiká
ció lassanként el is tűnik a templo
mokból, éppúgy, mint az örökösen
csak fegyelmező és figyelmeztető hang
a családból, vagy az erkölcsi arany
mondások a kalendáriumokból. Mind
az, ami igazán erkölcsös, hallgatagabb
lett napjainkra, de egyáltalán nem ha
tástalanabb. Hivatkozik itt Matussek
egy tudományos vízsgálódásra, amely
nek tárgya egyetemi hallgatók etikai
magatartása volt. Meglepetésként de
rült ki, hogy milyen nagy értéket tu
lajdonítottak a megkérdezettek az "il
lendő", a "tisztességes" fogalmának.

Ezen az etikai szempontból jelenték
tel.ennek látszó fogalmon. amely a mo
rális kézikönyvekben is alig találha
tó meg, oly magas erényeket értettek,
mint többek közt a felebaráti szere
tetet. Magát a "felebaráti szeretet" ki
fejezést viszont mintha szégyelték vol
na használni ezek a fiatalok. S Egen
ter professzor is, aki a vizsgálatot vé
gezte, és a saját észlelései nyomán
Matussek is megállapíthatónak vélí,
hogy az erkölcsi követelményeket il-o
letően ma szívesebben értik meg egy
mást szavak nélkül az emberek, ha
pedig szavakat használnak, akkor
ezek az érintett erkölcsi valóságnál
rendszerint kevesebbet mondók. .

Másik jelensége korunknak az er
kölcsi felelősség erősebb "én-vonat
kozása". A mai ember önállóbb az er
kölcsi értékeknek a saját személyes
átélése szerint való érteJ.mezéseben.
Az errevaló törekvést egyelőre azon
ban többnyire csak negatívformáiban
szokták észrevenni. Amikor például
megütköznek azon, hogy némelyek
műremeknek tekintik azt,' amit a
többség mint trágárságot utasít el.
Felháborodnak azon, hogy mások gyá
vaságnak mondják azt, amí az ő sze
mükben okosság, vagy ellenük intézett
támadásnak érzik, ha valaki a hiúsá
gukat nem méltóságteljességre, ha
nem egyszerűen hiúságra magyarázza.
Ugyanígy nehezükre esik elismerni,
hogy nincsenek általánosan .kötelező
felfogások arra vonatkozóan, hogy
konkrét helyzetben és konkrét ember
esetében mi a tisztaság, a bátorság,
az igazságosság, vagy a szeretet.

Mindkét jelenség az átélt erkölcsi
élet önállósulását tükrözi, aminek po
zitív rugója a mai embernek az a vá
gya, hogy személyes viszonyt alakít
son ki az erkölcsi szabályokhoz. Sem
miképpen sem kell emiatt kétségbe
vonnunk az erkölcsi szabályok általá
nos érvényét - emeli ki Matussek -,
amit azonban fel .kell ismerni és el
kell ismernünk az a valóság, hogy
sem az egyének, sem a csoportok nem
érzékelik ugyanazt az erkölcsi érté
ket azonos módon. Annak a kényel
metlenségnek is, amit egy meddő ka
zuisztika kelt bennünk, ez az antropo
lógiai alapja. "Inkább valamit kevés
bé erkölcsösen. de a keveset szívből 
némi kiélezéssel ekként fogalmazhat
juk meg az új magatartást. Mert mi-
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csoda morál az, amely csak a mások
által előre elgondoltakat éli, anélkül,
hogy az egyén a lelke bensejéből jövő

személyes kapcsolatot találna hozzá?
A saját énjét vinné tévútra az ember,
ha azt hinné, hogy előképek puszta
másolása egyénesen a paradicsomba
vezet."

Nincs tehát [ogcsultsága annak 
hangoztatja Matussek -, hogy azokat
a sokasodó különbözőségeket, ame

-Iyek napjaink erkölcsi nézeteiben mu
tatkoznak, egyedül csak az erkölcsi
bomlás jeleiként értelmezzük. Bizo
nyos, hogy vannak, akik nem tudnak
mit kezdeni a saját lelkiismereti dön
tésük lehetséges szabadságával. és az
önállóságot a tartásnélküliséggel té
vesztik össze. Az ilyen elkerülhetet
len jelenségek miatt azonban, ha
mennyíségíleg mégannyira latba es
nek is, nem próbálhatjuk visszafordí
tani a folyamatot, és nem tekinthet
jük eszménynek azt a lelkiismeretet,
amely nélkülözi a szabadságot és foly
vást másokra néz. Azok is, akik az új
irányt inkább ösztönösen, mínt logikai
megfontolásból követik, alapjában
annak a követelménynek engednek,
amely a vallásos hitnek az ideológiá
tól való különválása idején mirid
szembetűnőbben lép elő: a saját éle
tükkel bizonyítani, hogy a szabad dön
tés önmagában vonz, és nem szorul
arra, hogy csalogatás; erőszak vagy
hatalom támogassa. A szabad lelkiis-

A KIS ÚT

•

meret önígazolását leli rt nagyobb
nyugalomban és biztonságban, amely
végeredményben a szeretetre való mé
lyebb képességből fakad.

*
Annak a három életkörnek elernzé

séből, amelyeknek elmarasztalható je
lenségeit példaként szekták felhozni
az erkölcsiség általános hanyatlására,
Paul Matussek professzor meggyőző

déssel szűri le azt a nézetét, hogy át
törés kezdődött napjainkban a maga
sabb erkölcsi fejlettség felé. All ez ar
ra a házassági szeretetformára, amely
ben a házasfelek önmagáért fogadják
el egymást és a gyermeket. All a val
lásos hitre, amely mínd távolabb jut
az ideologikus hitkényszertől. S áll a
lelkiismeretre, amelynek növekvőnyu
godtságot nem mínt lelkiismeretlensé
get, hanem mint a saját személyiség
megvalósításának lehetőségét kell fel
fogni.

Ezeknek a tendenciáknak megléte
semmiképpen sem azt jelenti, hogya
felfelé haladás értelmében hatnak ki
minden ember tudatára. Még kevésbé
jelenti, hogy mindannyían a helyeselt
eszmék szerint rendezik be életüket.
Túlhaladott erkölcsi elképzelések és
tiltakozásszerű ferdülések egyidejűen

forrongnak az új indítások mellett, sőt

túl is harsogják ezeket. Mégis nem kis
bizonyossággal következtethetünk ma
gasabb értéktartalmak kibontakozásá
ra.

Barátom fia most érettségizett, érettségi után néhány héttel már munkáb(X
is állt az egyik váUalatnál. ŰnáUóságának tudatában az utóbbi idlíben egyre
többször tiltakozik édesapja nevelői "beavatkozásai" eUen. Barátom multkori
ban megkérdezte lelkiatyját, meddig köteles nevelni gyermekét. A gyóntató
azt mondta, hogya nagykorúság elérkeztéiq. Én más véleményen vagyok, még
huszonkét éves fiamat sem engedem teljesen szabadjára ...

Bár minden szülő e1gondolkozna
ezen a problémán, ami szinte kivétel
nélkül minden család életében felme
rül. Meddig tart a szülői nevelési kö
telezettség ideje, hol van a felső ha
tár? Nem is olyan könnyű erre vá
laszolni. Ha az ember sírig tartó tö
kéletesedését és fejlődési lehetőséget

szemléljük, s nagy általánosságban
vesszük a nevelés jelentését, úgy lát-

szik, hogy a nevelésnek és a nevel
hetőségnek nincsenek határai. Olva
sónk azonban biztosan nem erre gon
dolt,különben fel sem tette volna a
kérdést.

Hogy világosabban lássuk a dolgot,
mindenekelőtt különböztessük meg a
szülői gondviselés és a nevelés fogal
mát. Előbbi jelenti a gyermek életé
nek általános kifejlődését célzó szü-



lői tevékenységet. A természet köte
lező rendje, hogy aki részt vesz valaki
vagy valami létrehozásában, részt vál
laljon annak fennmaradásában és cél
szerű fejlődésében is. A szülői gond
viselő tevékenység körébe tartozik az
élelmezés, a ruházás, a taníttatás és a
nevelés, tehát minden, ami az erőt

len és fejletlen embernek szükséges
célja eléréséhez. A nevelés tehát ré
sze a kötelező szülői gondviselésnek.
Ezért mondja a zsinati Nyilatkozat a
keresztény nevelésről: "A szülők, mi
dőn gyermekeknek adnak életet, a
gyermekek nevelésének legsúlyosabb
kötelezettséget vállalják; ezért el kell
ismernünk, hogy ők azoknak első és
legfőbb nevelői."

Az általános szülői gondoskodás
nem feltétlenül és nem mindenben át
gondolt és rendszeres tevékenység. A
nevelés szűkebb körű feladat: első

sorban a szellemi és a lelki élet tu
datos és módszeres kifejlesztésére vo
natkozik. A nevelés tervszerűségetkö
vetel a gyermek értékeinek és céljai
nak érdekében és azoknak figyelem
bevételével. Szoros értelemben véve a
nevelés csak bizonyos emberi állapot
ra kötelező, vagyis arra az időszakra

(gyermek, serdülő és ifjúkorra), amíg
ki nem alakul az önálló jellem, az
erős egyéniség, aki céljait elérni ké
pes és a közös emberi célok megva
lósításában a ráeső munkát önállóan
végezni tudja. (A nevelés görög elne
vezése, a "pedagógia" szó is ezt mond
ja: gyermek-vezetés.)

Az önállósodás ideje rendszerint a
nagykorúság idejével esik egybe. Ek
kor mondhatjuk, hogy valaki egyéni
sége (jelleme és Iclkísége) megszilár
dult, most már saját kezébe veheti
fennmaradásának és fejlődésének az
ügyét. Újabban azonban orvosok és
pszichológusok megfigyelései sokszor
figyelmeztetnek, hogy ezt az önálló
sodási időpontot nem vehetjük ilyen
kategórikusan. Világszerte feltűnő je
lenség, hogy a mai fiatalok nagy ré
szének .szellemi és lelki érettsége ké
sőbbi időpontra tolódik, a testi érett
ség ideje viszont előbbre jön. Ez az
időbeli harrnóniátlanság, sajnos, na
gyon sok zavart okoz a nevelésben. -Az
önállósodás idejét mindenképpen
egyénileg kell elbírálni.

Ezek alapján a felvetett kérdésre
így kell válaszolnunk: az illető gyón-

tátónak elvileg igaza volt, a szülői ne
velési kötelesség, mint állapotbeli kö
telesség valóban a nagykorúságig tart.
Gyakorlatilag azonban a nagykorúsá
got nem szabad jogi vagy kalendári
umi dátumnak vennünk. Kirívó ese
tekben előfordul néha, hogy valakit
jogilag is kiskorúsítanak. Bizony, nem
egyszer - nevelési szempontból 
"kiskorúsítanunk" kell egyik-másik fi-

.atalembert vagy leányt, a saját érde
kében. Ezt a "kiskorúsítást" nem sza
bad velük közölnünk, ez súlyos pe
dagógiai hiba lenne, de módszereink
alkalmazásában nem szabad megfe
ledkeznünk róla. A pedagógiában
egyébként nagyon kevés "kaptafa"
van, amire mindenki ráhúzható. Min
den gyermek egyéni kezelést igényel.
A szellemi nagykorúság ügyét is így
kell megítélni, egyéni esetek szerint.
Olvasónk barátja sem érezheti tehát
felmentve magát az egyéni vizsgálat
és itélet kötelessége alól. Megítélé
sünk szerint ilyen veszély nincs is az
ő esetében, ha valóban komolyan veszi
kötelességeit. A szülők nevelési köte
lessége a legfontosabbak közé tarto
zik, nem csak társadalmi szempont
ból, hanem vallásilag is. üdvösségünk
ugyanis csak állapotbeli kötelessége
ink által érhető el. Sajnos, erről a lel
kitükrök nagy része is megfeledkezik,
sok lelkiismeretvizsgálat nem is érinti
a nevelés problémáját.

Ennyi talán elég is volna olvasónk
nak feleletül, ha a kérdést csak ter
mészetjogi és törvényi oldalról vizs
gálnők. Hívő keresztény embernek
azonban vallási szempontból is fonto
lóra kell vennie a nevelés felelőssé

gét. Hitünk szerint a második isteni
személy világba-lépésével gyökeresen
megváltozott az embereknek egymás
hoz való viszonya. Jézus felelősség

vállalása értünk és miattunk: az Is
ten, a végtelen szeretet felelősségvál

lalása volt. A megtestesülésben meg
nyilatkozó isteni szeretet túl mutat .a
szorosan vett gondviselés határain.
J ézus élete nyomán a kötelesség és a
jog feladatai köré mérhetetlen lehe
tőséggel növekedni kezdtek a szerétet
feladatai. Ahogyan Jézus közénk jött,
amit értünk tett, s ahogyan közöttünk
maradt, jelenlétének minden módja a
kötelességen túli szeretetre figyelmez
tet. Kiváltképpen az a tény, hogy Ti
tokzatos Testének tagjaivá tett min-
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ket. Benne és általa az egymásért va
ló felelősségnek, a közösségi életnek
új dimenziói nyíltak. Mi vagyunk, az
egyház "az ő teste és teljessége, aki
mindent mindenben betölt". (Ef. l,
22.). Krisztusban való egységünk ké
pesít olyan feladatokra, amelyeknek
kötelező volta a természettörvény vo
nalán esetleg már megszűnik, Krisz
tus Titokzatos Testében való egysé
günk kényszerít, hogy felelősséget

érezzünk egymásért és egymással tö
rődjünk. "Isten azért szerkesztette
meg a testet és azért részesítette az
alacsonyabbrendű tagot nagyobb tisz
tességben, hogy a testben ne támad
jon 'meghasonlás, hanem a tagok tö
rődjenek egymással. Ha szenved az
egyik tag, valamennyi együtt szenved
vele, s ha tiszteletben van része az
egyik tagnak, vele örvend valarnény
nyi" (I. Kor. 12, 23-26). Ezeknek az
igazságoknak a tudatában azt kell
mondanunk, a szülőknek a természet
rendje szerint adott nevelési köteles
sége megszűnhet ugyan gyermekük
nagykorúsodásával, de nem szűnhet

meg a krisztusi felelősség. Az a fele
lősség, amely a hozzánk legközelebb
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állókért a legnagyobb. Az ebből fa
kadó tevékenységet, az egymásra ha
tást, a szeretet művét talán nem lehet
nevelésnek nevezni, a szó szoros ér
telmében semmiképpen sem, de ered
ményét és "kötelező" voltát sem le
het kétségbe vonnia a hívő embernek.
Természetes, hogy felnőtt fiatalokat
nem lehet ugyanúgy nevelni, mint az
iskolásokat. Ilyenkor a tekintélyi hang
helyébe inkább a baráti és atyai be
szélgető stílus kerül, hangsúlyozottan
a jó példa, a következtetés, mély val
lásosság, a természetfeletti céltudat és
értékelés, amely a dolgok és foldi cé
lok mögött mindig ott érzi és tudja
Istent és az örök életet. Ez a nevelés
inkább magatartásunkból, lényünkből

és viselkedésünkből sugárzik, mint
szavainkból. És természetesen nem
hanyagolható el az imádság a kegye
lemért, amely az isteni életet bizto
sítja bennünk.

Lehetne-e mindezt jobban összefog
lalni, mint ahogy Szent Pál mondja:
"Atyák! Ne keserítsétek gyermekei
teket, hanem neveljétek őket az Úr
figyelmében és intelmeivel" (Ef. 6, 4).

Csanád Béla

A ZSINATI HATAROZATOK VÉGREHAJTASA. Július folyamán több ol
dalról is kérdést intéztek hozzánk, hogy miként kell érteni azt a közlemény t,
amely "egyes zsinati okmányok életbeléptetésének elhalasztásáról" az Új
Ember június 26-i számában jelent meg. A külföldi katolikus saitó első hir
adásai azonban annyira zavarosak és részben ellenmondóak voltak, hogy a
pontos helyzetkép kialakításához meg kellett várnunk a már hitelesnek látszó
tüzetesebb értesüléseket. Közben lekéstünk az augusztusi számról, ez azonban
csak javára vált a nyújtani kívánt tájékoztatásnak. mert azóta már újabb fej
lemények is következtek.

A második vatikáni zsinaton VI. Pál pápa tudvalevően 16 okmányt hirde
tett ki, nevezetesen 4 konstitúciót, 9 dekrétumot és 3 nyilatkozatot. Ezek kö
zül az 1963. évi második ülésszak végén a liturgiáról szóló konstitúciót és a
tömegérintkezési eszközökre vonatkozó dekrétumot; az 1964. évi harmadik
ülésszak vég0n az eg:Jházról szóló konstitúciót, továbbá az ökumenízrnusra és
a keleti katolikus egyházakra vonatkozó dekrétumakat; az 1965. évi negyedik
és egyben utolsó ülésszak tartama alatt a kinyilatkoztatásról, valamint az egy
ház és a mai világ viszonyáról szóló konstitúciókat, a püspöki hivatalra, a szer
zeteselet megújítására, a papnevelésre, a világiak upostolsúgára, az egyház
missziós tevékenységére, valamint a papi életre és szelgálatra vonatkozó dek
rétumokat, végül az egyháznak a nem-keresztény vallásokhoz való viszonyáróL
a keresztény nevelésről és a vallásszabadságról szóló nyílatkozatokat,

Mindezek az okmányok a kihirdetés időpontjától kezdve érvényesek, ha
tálybalépésük azonban külön pápai intézkedéstől függ. A kihírdetés és a ha
tálybalépés közötti időközt a "törvény szünetelésének" (vacéttio regis) nevezzük
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Valamennyi okmány, másként zsinati határozat hatálybalépésének időpontjául

a pápa eredetileg az idei év június 29-ét állapította meg. Ezen változtatott
tehát a pápa a június IO-én kibocsátott "Munus apostolícum" motu-proprióvaf,
amelyben a törvényszünetelést meg nem állapított időre meghosszabbította.

Mint illetékesnek tekinthető kommentátorok hangsúlyosan kiemelik, nem
arról van itt szó, mintha a katolikus szemléletben és magatartásban nem kel
lene máris érvényesíteni a kihirdetett okmányok tartaImát és szellemét. Ha
nem: 1. ki kellett javítani azt a többszáz fordítási és sajtóhibát, ami a 16 ok
mány olykor sebtiben készült szövegeíbe belecsúszott, mielőtt ezeket a "hiva
talos szöveg" jellegével felruházhatták ; 2. egyes okmányok csak akkor lép
terhetök hatályba, ha már elkészültek és jóváhagyást nyertek azok a végre
hajtási rendelkezések is, amelyek a zsinat által kívánt pasztorális, vagy intéz
ményi reformokat valósítják meg.

Imént említett motu-propriójában bejelentette a pápa, hogy a végrehaj
tási rendelkezéseket olyan hamar kiadja, amennyire csak lehetséges. Bizonyos,
hogy a zsinati okmányok hatálybalépésének ez az elhalasztása többfelé keltett
meglepetést, különösen mert a pápa a zsinat-utáni központi bizottság május
24-i ülése alkalmából az akkori közlesek szerint úgy nyilatkozott, hogy a zsi
nat-utáni blzotságok befejezték munkájukat, elérkezett tehát a konkrét refor
mok keresztülvitelének ideje. Hogy azonban a meglepődésre nem volt és nem
is lehetett ok, világosan kitűnik magából a motu-proprtóból, amelyben a pápa
kifejezetten utalt arra, hogya központi bizottság maga is az elhalasztást java
solta. Három mozzanat játszott közre ebben, éspedig: 1. egyes zsinat-utáni bi
zottságok végrehajtási tervezete nem bizonyult kielégítőnek; 2. nem kevés új
intézmény, amelynek létesítését a zsinat kívánja, szervesen összefügg a római
Kúria folyamatban levő reforrnjával ; 3. a végrehajtási rendelkezések tömegé
nek egyidejű közzététele túl nagy követelmények elé állítaná mind az egyház
központi hatóságait, mind .az egyes egyházmegyéket.

Nem lesz talán érdektelen, ha a mondottakkal kapcsolatban pillantást ve
tünk azokra a bizottságokra, tanácsokra, amelyek sajátosan zsinat-utáni fel
adatokat kapnak. Akifejezetten zs' nat-utáni bizottságok és tanácsok száma hét.
Ezek: 1. központi bizottság a zsinat-utáni munkák összehangolására és a zsinati
határozatok értelmezésére; 2. a püspökök és .az egyházmegyei kormányzat
ügyeinek bizottsága; 3. a szerzetesek ügyeinek bizottsága; 4. a hitterjesztés
bizottsága; 5. a keresztény nevelés bizottsága; 6. a világiak apostolságának bi
zottsága; 7. a liturgikus konstitúció végrehajtásának tanácsa. A titkárságok
száma három. Ezek: 1. a keresztény egység titkársága; 2. a nem-keresztény
vallások titkársága; 3. a nem-hívők titkársága, Van továbbá két külőn nápai
bizottság, amelyeknek az összes zsinati határozatok figyelembevételével terve
zetet kell kidolgozniok 1. a tömegérintkezési eszközök felhasználására, illetve
2. az egyházjogi kódex revíziójára vonatkozóan. Vannak végül olyan pápai bi
zottságok is, amelyek - bár feladatuk részben ilyen természetű - nem kapták
meg a "zsinat-utáni" jelleget. Ezek: 1. az új Vulgata-fordítás bizottsága; 2. La
tin-Amerika bizottsága; 3. a népesedés- és családügyi bizottság.

A zsinat-utáni teendökkel megbízott 12 bizottság, tanács és titkárság 
legalábbis az idei év júniusáig - igen kevés teljes ülést tartott. Altalában csu
pán egyet; igen ritka volt, amelyik kettőnél többet, a nem-keresztény vallások
titkársága egyet sem. Az ilyen összejövetelek gyakorisága azonban korántsem
mértéke a tevékenységnek, mert az érdemi munkát amúgysem a "plénum",
hanem az albizottságok végzik. Utóbbiakban lehetőleg azok a tagok dolgoznak,
akik vagy Rómában laknak, vagy könnyebben odautazhatnak

Bár kezdettől fogva az volt a benyomás - írja a Lercarobíboroshoz közel
álló bolognai Il Regna -, hogy a bizottságok túlnagy sietséggel végzik mun
kájukat, mégis úgy látszott, hogy mindennel megfelelőert el tudnak készülni
a kitűzött időre. Közben azonban híre terjedt, hogy ja központi bizottság, ami
kor május 23-án és 24-én megvitatta az egyes bizottságok által készített végre
hajtási tervezeteket, csupán néhányat ítélt közülük kielégítőnek, míg a többi
ben lényeges változtatásokat tartott szükségesnek, Az eredmény szenvedte meg
tehát az erőltetett ütemet. Ennek viszont megvolt a mentsége abban, hogya
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bizottságok gyakorlatilag csak februárban foghattak munkához, amikor Felici
érsek a központi bizottság főtitkára átadta nekik a vonatkozó eltgazításokat.
Mindenesetre így is valamennyi bizottság benyújtotta tervezetét a központi bi
zottságnak, csak ennek nem állt már rnódjában, éppen az idő rövidsége míatt,
hogy a szükséges kügazítások céljából vísszaküldje azokat az illető bizottság
nak, hanem k~nytelen volt véleményezésével együtt közvetlenül a pápa elé
terjeszteni.

Ahhoz a Iennakadáshoz, amit az idő rövidsége okozott, hozzá kell venni
azt a nehézséget ts, amelyre a pápai motu-proprió teljes nyiltsággal hivatkozik
Bárhogy is gondolják el a zsinat által előirányzott új szervek személyí össze
tételét és teendőit, az eredményes munka feltételezi már a római Kúria álta
lános újjárendezését. a régi kúriáIís tagozatok átalakítását, nem utolsó .sorban
az illetékesség és a hatáskör rendezését a hagyományos szervezetek és az új
intézmények között. És csak természetes, hogy míndezeket a magukban is bo
nyolult problémákat csak súlyosbítják a reformok által érintett személyek em
beri problémái. A velencei Questitalia és a bolognai Il Regno itt főleg azoknak
a zsinati állásfoglalásoknak érvényesítésére utalt, amelyek tiltani akarják a
világegyházban és annak kormányzatában a tisztségek halmozását, síkra száll
nak a központi kormányzat vezetőinek időnkénti kicserélése mellett és vala
mennyi egyházi tisztségviselő számára - a pápa kivételével - korhatár meg
állapítását kérik.

Ezek a most említett személyi kérdések mí nd abban a bizottságban kerül
tek szőnyegre,amelya püspökök és az egyházmegyei kormányzat ügyeivel fog
lalkozik. Akadtak azonban ebben a bizottságban más fogas kérdések is. Ilyen
a püspök viszonya az egyházmegyéjében működő szerzetesekkel, továbbá azok
nak a pasztorális tanácsoknak elrendezése, amelyek az egyházmegye papságát
tömörítile a püspök köré. Igen vitathatónak mondták azokat a javaslatokat is,
amelyeket a világiak apostolságának bizottsága dolgozott ki. Az egyik úgy
szólt, hogy a pápa állítson fel egy tanácsot, amely. mindazokkal az ügyekkel
foglalkozik, amelyek a világiakra vonatkoznak, éspedig a püspökök szinodusá
nak tagozataként. hogy így a világiakra vonatkozó határozatok ne tartozzanak
a római Kúria illetékességébe; legyen ez a tanács a legnagyobb fokban repre
zentatív, vagyis jussanak benne képviselethez az egyes világrószek, férfiak és
nők, a különböző korosztályok és hivatások; mindezeket a képviselőiket maguk
a világiak jelöljék ki. A bizottság egy másik javaslata azt célozta, hogy a vi
lági katolikusokat világiak is képviseljék mindazokban a római kongregációk
ban, amelyeknek munkája kapcsolatban van velük. A bizottság egy harmadik
javaslata arra irányult, hogy "a szociálís igazságosság és annak fejlesztése tit
kárságát", amelynek felállítását az egyház és a mai világ viszonyáról szóló
konstítúció tárgyalásakor kívánta a zsinat, a világiak javasolt tanácsába Illesz
szék be. Különösen nehezítették a hitterjesztés bizottságának munkáját azok
az ellentétek, amelyek a Propaganda Fide kongregáció képviselői és a többi
tagok között merültek fel. A szerzetesek ügyeinek bizottságában is több terve
zet tekintetében kellett állást foglalni. A férfirendek legfőbb előljárói, akik
már 1957 decemberében Róma székhellyel külön egyesületet alakítottak, aggá
lyuklat fejezték ki, hogy a Kúria illetékes kongregációja túlságosan jogi szem
pontokat kíván érvényesíteni, nyilván mert a kongregáció sokkal inkább egy
házjogászokból. mint teológusokból és a szerzetes élet ismerőiből áll.
A rendfőnökök egy külön tanács felállítása mellett érveltek, amelyben a külön
böző spiritualrtási irányok -is arányos képviseletet nyernének.

Mindezek után csakis arra a következtetésre juthatunk, hogy a zsinati ok
mányok hatálybalépésének elhalasztását egyenesen a siker biztosítékának kell
tekintenünk A nem kielégítő megoldások mellőzésével a pápa - mint sok al
kalommal a leghatározottabban kijelentette - éppen a zsinati szándékok teljeli
megvalósulását kívánta lehetövé tenni. A motu-propríóval kapcsolatban né
melyek felvetették akkor a kérdést, vajon a törvényszünetelés meghosszabbí
tása egyszerű késedelem-e, avagy beláthatatlan időig való elnapolás. Hogy nem
az utóbbiról, hanem az előbbiről volt szó, szembetűnően igazolta azóta VI. Pál
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pápának augusztus 6-ról keltezett és l3-án közzétett újabb motu-propriója,
amely "Ecclesiae Sanctae" szavakkal kezdődik.

Több mint nyolcezer szóból álló iratában a pápa négy zsinati dekrétumra
vonatkozóan tette meg végrehajtási rendelkezéseit. Ezek a dekrétumok: 1. a
püspöki hivatal az egyházban, 2. a papi élet és szolgálat, 3. a szerzetesélet meg
újítása, 4. az egyház missziós tevékenysége. A végrehajtási rendelkezések októ
ber ll-én, a második vatikáni zsinat megnyitásának negyedik évfordulóján lép
nek életbe, és "ad expcrlcndum", azaz "kipróbálásra" szólnak. A mctu-proprio
ugyanis felhív ja a püspöki konferenciákat, hogy a rendelkezések gyakorlati
keresztülvitel e során észlelt tapasztalataikat és esetleges módosító javaslataikat
hozzák majd a Szentszék tudomására.

Az egyház gvakorlati tevékenysége szempontjából nagy jelentőségű motu
proprio főbb rendelkezéseit a Tablet nyomán a következőkben foglalhat juk
össze:

1. A nemzeti püspöki konferenciáknak az is feladatuk, hogy javaslóari kö
zöljék a Szentszékk«l azoknak a papoknak nevét, akiket alkalmasnak ítélnek
püspöki szekek bet ölt~ sere.

2. Ajánlatos, hogy azok il püspökök és papok, akik elérték 75. életévüket,
önként vonuljanak nyugalomba. Megfelelően kell azonban gondoskodni az
ekként nyugalomba vcnuló személyek tisztes létfenn tartásáról is.

3. A segédpüspököknek meg kell kapniok az általános helynöki vagy a
"püspöki helynök!" hivatalt. Az utóbbi egészen új hivatal, amelyet a zsinat
javasolt, hogy emelje ekként a segédpüspökök státusát. A püspöki helynök az
általános helynök hatáskörével bír, de csak az egyházmegye bizonyos részére,
vagy egy bizonyos rítushoz tartozó katolikusokra vonatkozóan.

4, Minden egyházmegyében fel kell állítani a papi szenátust, amely a püs
pök tanácskozó testülete. Ugyanígy fel kell állítani papokból, szerzetesekből és
világiakból azt a "pasztorális tanácsot", amely segítségére van a püspöknek az
egész egyházmegye vallási életének mélyítésében.

5. Jogi intézményként meg kell szervezni a nemzeti püspöki konferenciákat.
5. Fel kell úllitani azt a 24 személyből álló bizottságot, amely együttműkö

dik a Propaganda Fide kongregációval, hogy így növekvő figyelem forduljon
a hitterjesztés szükségletei felé.

Részletesen beszámol a Tablet arról a sajtókonferenciáról is, amelyen Felici
érsek az új rendelkezéseket értelmezte.

A motu-proprio - adta elő Felici - általános elvként moridja ki: kell,
hogy a püspökök elsődleges munkatársaikat lássák papjaikban, kérjék ki tehát
azok tanácsait is. jóllehet minden kérdésben saját felelősségükre szabadon ha
tároznak. Ajánlju a motu-proprí», hogy az új papokat felszentelésük után egy
évig gyakorló szolgalaha osszák be és csak ennek végeztével adjanak nekik
önálló lelkészi megbizatást. A püspöki konferenciák állapítsák meg azt a sza
bályzatot, amely valamennyi pap számára -megfelelő javadalmazást biztosít.
Ajánlja a motu-prcprío, hogya papság szükségleteinek fedezése okából minden
egyes egyházmegye szervezzen külön alapot, amelyet papok és világiak segéd
kezésével a püspök igazgat. A püspöki konferenciák gondoskodjanak egyház
megyei, egyháztartományi vagy országos színten a papság szociálís biztonságá
ról öregség és betegség esetére.

A rnotu-proprio, amikor a püspöki konferenciák feladatává teszi, hogy
püspöki szék betöltésére alkalmas személyeket jelöljenek meg, egyben újólag
leszögezi, hogya kinevezés tekintetében a pápa teljes szabadsággal jár el. Me
gyespüspök elhalálozásakor a segédpüspök kormányozza az egyházmegyét
mindaddig, amíg az új ordínáríust ki nem nevezik. A püspöki helynök új hi
vatalát nem szüksógszerűen püspöknek kell viselnie, megbízható azzal áldozó
pap is bizonyos meghatározott időre.

A püspökök szabadon határozzák meg az egyházmegyei papi szenátus ősz

szetételét ; hasonló szabadság illeti meg őket a pasztorális tanáccsal kapcsolat
ban is. Ezentúl nem lesznek "elmozdíthatatlan lelkipásztorok", mindaddig
azonban, amíg a kanonjog revíziója meg nem történik, az ilyen papok adott
esetben fellebbezessel fordulhatnak a Szentszékhez.



A püspök és az egyházmegyéje területén működő férfi, valamint női szer
zetesek viszonyát illetően alapelvként mondja ki a motu-proprio, hogy mind
ezek a szerzetesek lelkipásztori vagy szociálís munkájukat a helyi ordinárius
általános irányításával végzik. Szerzetesek vezette olyan templomokban és ká
polnákban, amelyeket világi hívek is látogatnak, a püspök megkívánhatja.
hogy körleveleit vagy rendelkezéseit felolvassák. A püspöknek a hitoktatást
illető utasításai is kötelezőek az egész egyházmegyében.

A tartományi vagy országos püspöki konferenciákat haladéktalanul meg
kell szervezni, összhangban a Szentszék idevonatkozó rendelkezéseivel. A püs
pöki konferenciák tesznek a Szentszéknek javaslatot egyházmegyei határok
módosítására és új egyházmegyék létesítésére is.

A szerzetesélet megújításával kapcsolatban a motu-proprio felszólítja a
szerzetesrendeket és közösségeket, hogy küszöböljék ki életükből mindazt, ami
idejét múlta, mert nem felel meg már a mai világ követelményeinek.

Míndegyík püspöki konferencia létesítsen mísszíósbízottságot, amely egy
behangolja az ilyen irányú tevékenységeket. Az az új testület, amely a Propa
ganda Fide mellé kerül, a következő tagokból áll: 12 püspök a missziós terü
letekről, 4 a nem-missziós országokból, 4 a lnissziósrendek és 4 a pápai misz
sziósművek képviseletében. Ez a 24 tagú bizottság, amelynek évenként kétszer
kell összeülnie, határozati joggal bír. A Keresztény Egység Titkárságának el
nöke hivatalból tagja az új bizottságnak. Ezzel egyidejűen a Propaganda Fide
is állandó képviseletet kap a nevezett titkárságban.

A motu-proprio hangsúlyozza annak szükségét, hogy az egész világon hir
dessék az evangélíumot, s felhívja a püspöki konferenciákat, tegyék meg erre
vonatkozóan javaslataikat. Ezeket a javaslatokat a világegyházat képviselő

püspöki szinódus fogja megvitatni. amelynek összehívása 1967-re várható.
A motu-proprio közzetételével - fűzte hozzá Felici érsek - a zsinat-utáni

bizottságok munkája befejeződött, kivéve a liturgikus konstitúció végrehajtá
sára alakult tanácsot és a három titkárságot,

Kérdésekre válaszolva Felici elmondta, hogy e pillanatban még nincsenek
pontos adatai arról, vajon a világ 2500 püspöke közül hányan töltötték be 75.
évülcet. A nyugalomba vonulás azonban még önkéntes készség esetén sem vi
hető azonnal és általánosan keresztül, mert ez megzavarná az egyház mun
káját. A korhatár semmiképpen sem vonatkozik magára a pápára, de nem vo
natkozik a bíborosi kollégiumra sem, amelynek jelenleg 97 tagja közül közel
a fele fölötte van a 75. életévnek. A kúriai tisz1Jségeket viselő 27 bíboros közül
21 lépte már túl a korhatárt. Nyilvánvaló tehát, hogya pápa ajánlásat nem
lehet nyomban végrehajtandó parancsnak felfogni. (Mihelics Vid)

MADONNA-KÉPÜK MIATT OLASZORSZAGBA HíVTAK A GÖRCSÖ
NYIEKET. Érdekes levél érkezett ez év májusában Olaszországból a baranyai
Görcsönybe, A levelet a híres olasz kegyhely, He, egyházközségének vezető

sége küldte. Ezen a kegyhelyen őrzik a "Madonna del Sangue", a "Vérző Ma
donna" képét. A levélben meghívták a kegyhelyre Görcsöny egyházi és világi
vezetőségét, éspedig azért, mert tudomásukra jutott, hogy Görcsönyben tíz évvel
ezelőtt rátaláltak az ő 800 éves kegyképüknek 200 évvel ezelőtt készült máso
latára, amelyet ma templomuk oltárán különös kegyelettel öveznek. Kilátásba
helyezték a Re-beliek, hogy ebből az alkalomból ők maguk is hazánkba láto
gatnának. esetleg Novara főpásztorának, Gambierga püspöknek vezetésével.
Addig is szebbnél szebb reí felvételeket tartalmazó albumot mellékeltek leve
lükhöz. Megjegyzik ezzel kapcsolatban, hogy kegyhelyük népszerűsége 1958 óta
csak növekedett. Akkor történt ugyanis, hogy XII. Pius pápa bazilika rangjára
emelte az egykor kicsiny országúti templomocskát, amelyet később kitűnő olasz
építőművészek, szobrászok, festők munkájával építettek át. Pápák is sokszor
megfordultak a múltban a kegyhelyen. Mostani pápánk, VI. Pál, teológus ko
rában lelkigyakorlatos zarándokként kereste fel, milanói érseksége idejében
pedig ismételten odalátogatott.

Görcsöny, amely már Szent István korában tíz más faluval körülvett temp
lomos falu volt, Baranya megye déli sarkában, a Mecsek és a Harsány, a sző-
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róskertekkel borított gyüdí és az idesötétlő horvá) hegyek között akácosokkal
es tölgyerdőkkel körülvett mezőségben fehérlik. A .faluban még sokfelé látha
tók azok az oszlopos tornácú házak, amelyeket a török hódoltság után keletke
zett mai Görcsöny lakosai építettek. A község modern új iskolája mellett most
valóságos "kertvárost" találunk, ahonnét a Mecsek bányáíba, üzemeibe siet a
ialu népének egy része, míg a nagyobbik hányada tovább is szántóvetésben,
állattenyésztésben szorgalmaskodik. Finom vonalú, bájos templomának falai
ban még felfedezhetők a Szent István-korabeli Nagyboldogasszony templom
kövei.

A plébánia "Histoira Domus"-ában külön fejezet mondja el, hogy 1956-ban
Rogács Ferenc, a pécsi egyházmegye akkori segédpüspöke, amikor Virág Ferenc
megvéspüspök tanácsára ismerkedő körutat tett a püspökséghez tartozó három
megyében, tüzetesen szemügyre vette a görcsönyi templomot. Különösen azok
a műemlékek keltették fel figyelmét, amelyek a XIX. század végén, a pécsi
székesegyház átépítése idején, Kerültek oda. Szemlélődés közben tekintete fenn
akadt egy elmosódó vonalú, egyszerű fekete keretbe foglalt Mária-képen, amely
a kapu közelében függött. "Kár ezt a képet ilyen félreeső helyen hagyni - je
lentette ki a püspök. - Úgy érzem, restaurátor kezébe kell adni, mert a tem
lom feltűnőbb pontja, sőt oltár is megilletné." Majd csakhamar ezt is hozzá
fűzte: "Mindent el kell követni a kép eredetének megállapítására, mert érté
kes művészeti emlék is lehet."

Molnár József esperes, a görcsönyi plébános, mindaddig abban a hiszemben
volt, hogy ez a kép is a már romjaiban sem látható ősi templom maradványa,
miként a bejárati szenteltvíztartó (országos viszonylatban is egyik legszebb
török lábmosó) és a kőből faragott kcrcsztelőkút. Most azonban Regács püspök
szavain fellelkesedve ő és káplánja, Kele Pál, bevitték a képet a plébániára.
Előbb ők vizsgálgatták nagyítóval, majd bevonták munkájukba Gálos László
p'esi egyházi írót, a rnűértő Iiturgíkust is. Együttesen megállapították a képen
keresztülfutó szalag feli rásá t:

IN GREMIO MATRIS SEDET SAPIENTIA PATRIS
(Az anya ölében ül az Atya bölcsessége)

Kissé lejjebb a kép alján pedig ezt az olasz szöveget betűzték ki:

RITRATO DELLA IMAGINE MIRAC0LOSA MADONNA DEL RE 1700'

(A rei csodálatos Madonna képének mása 1700)

Gálos Lászlót az "In gremio Matris ..." felirat a Budapest-krisztinavárosi
templom kegyképére emlékeztette. Ezért Szabó Imre püspökhöz, a templom
plébánosához fordultak, aki megküldte nekik Schoen Arnold műtörténész 1916
ban kiadott Budapest-krisztinavárosi templom című könyvét. Ebből ismerték
meg az olaszországi He Madonnájanak történetét.

Eszerint a bizánci stílusú képet, amely az ölében ülő gyermek Jézussal
ábrázolja Máriát, a XII. században, 1166 táján festették bele a Szent Szűz tisz
teletére épített rei templom külső falának freskójába. A hagyomány szerint
1494 április 29-én egy részeg ember kővel megdobta a Szűzanya homlokát s a
f'reskón ejtett sérülésből ugyanezen év május IS-ig több alkalommal vér folyt.

Schoen Arnold megírta a krisztinavárosi kegykép, a "Kéményseprő Ma
donna" történetét is. Budavár felszabadulása után 1686-ban pestis tört ki, amely
éveken át szedte áldozatait. Egy olasz származású krísztinavárosí kéményseprő

mestcr, Franczin Péter-Pál, fogadalmat tett ekkor, hogy ha ő és családja meg
menekül a pusztító járványtól, elzarándokol szülőfalujába a rei Madonnához
és a képről másolatot készíttet, amelynek tiszteletére kis kápolnát is emeltet
budai szőlőjébcn. Fogadalmát valóra váltotta. Megszerezte a "Vérző Madonna"
másolatát, amely ismeretlen olasz festő műve, és felépíttette a kápolnát is.
Utóbbit azonban 1723-ban a nagy budai tűzvész elpusztította. Az akkor elter
jedt hírek szerint csak a benne őrzött és tisztelt Madonna-kép maradt épségben.
Hosszabb viszontagság után a "kép" az új Franczin-kápolnában bukkant elő,

amely a mai kriszti navárosi templom előtt állt és a [ezsuiták lelkipásztori
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fennhatósága alatt maradt 1739-ig. Ebben az időben, 1730-ban festette Falkoner
angcf -származású festöművész a ma is meglevő krisztinavárosi kegyképről

Makkos Mária általánosan ismert képét. A különös azonban az, hogy mind a
két kép csak alapgondolatában és felírásában egyezik a XII. századbeli reí
Madonna-képpel. Könnyen feltehető tehát, hogy miután a Franczín által má
soltatott és hozott kép mégís megsérült az 1723-as tűzvészben, a jezsuiták a
második kápolna részére új és teljesen a korszak stílusát hordó képet adtak át.

Molnár esperes és kutató társai megtudták azt is, hogya csehországi
Klatovyban kegyképként őrzik a rei Madonna másolatát. Ide is Reből elszár
mazott iparos, Bartolomeo Rizzolti vitte el 1690 táján, Érdeklődésük nyomán
kiderült, hogy ez a kép teljesen azonos a görcsönyível. Ezek után Virág Ferenc
és Regács Ferenc püspökök óhajára Molnár esperes a Szépművészeti Múze
umba vtste a képet, ahol Kákai Szabó György főrestaurátormindjárt úgy véle
kedett, hogya képet valamely külső erő: víznek, hőn.ek, pusztítása érhette, ké
sőbb hevenyészve átfestették, a felső, repedezett festékréteg alatt tehát föltét
lenül egy másik kép rejtőzik. A képen látható hiányos felirat ehhez tartozik.
Az eredeti azonban - tette hozzá afőrestaurátor - csak hosszú és fáradságos
munkával, ezenkívül tetemes költséggel hozható napvilágra.

Ennek a "tetemes költségnek" előteremtése nem kis gondot okozott akkor,
hiszen éppen 1956-ban kezdett áttérni az új gazdasági rendre Görcsöny mező

gazdasági népe is. Mégis - ralként Molnár esperes feljegyezte - "megmozdult
az egész falu és- az öt Iíliás plébánia. Ki-ki sorra hozta adományait, kevesebbet
vagy többet, lehetőségük szerínt, de senki, egyetlen család ki nem maradt a
sorból", Három esetet mi is ideiktatunk azok közül, amelyeket Molnár esperes
megörökített: "Egy reggel kilátástalan aggodalmaim közben egy buzgó asszony
hívőm kopogtatott szobárnba és asztalomra helyezett egy papírcsornagot: 'Itt
van, öspörös úr, ötezer forint! Váratlan szerencse ért örökségemmel. hát hoz
tam belőle a mi Máriánkna,k'... Egy másik asszony hozott ötszázat: legény
fiának szánt névnapi ajándék megváltásaként. ötven forintot egy öregasszony
adottát ezekkel a szavakkal: 'Én máma napszámba álltam és annak bérét te
szem le Máriánk oltárára, hiszen annyiszor imádkoztam, sírtam előtte, s mín
dig megvigasztajt engem is'."

Az anyagi eszközök birtokában Kákai Szabó György megkezdte a restaura
-cíót, Pontról pontra szedegette le a felső festékréteget. A lefejtett festőanyag

vegyelemzése megerősítette azt a feltevést, hogy roppant hőség, azaz tűz tá
madhatta meg az eredetileg készült képet. Ebből tehát arra kell következtetni,
hogy ezúttal valóban a Franczín által 1690 táján Olaszországban festetett kép
ről van szó, Minthogy az új kápolna felépítése idejében az eredeti másolatot
már nyilván senki sem kereste, elfogadható az a görcsönyi néphagyomány.
amely szerint "egy fekete csuhás öreg barát" hozta a faluba azt, köpenye alá
rejtve, Ez a "barát" nyilván jezsuita volt. mert így érthető meg az is, hogya
kép éppen abba a kápolnába' került, amely a pécsi [ezsuiták itteni maiorságá
hoz tartozott. Ez a kápolna ma már nincs meg, de oltára ma is látható a gör
csönyi templom oratóriumában. Magát a Mária-képet egyébként - még igazi
felfedeztetése előtt - a templom padlásáról mentette meg Molnár esperes,

Az egyházá hatóságok felfigyelése, Molnár esperes és társai kitartó fárado
zása, s a dolgozó nép, a hívek áldozatkészsége tette lehetövé, hogy 1959 szep
temberében Kisboldogasszony ünnepén a templom finomvonalú oltárára he
lyezhették a reí "Vérző Madonna"-kép restaurált másolatát. Komoly tekintetű,

fenséget árasztó, tompa. arany és bíbor színekkel körülvett Madonna-arc néz
hívóari -és bátorítóan a közeledökre. A hívek pedig minden vasárnapi és ünnepi
míse után feléje fordulva lelkesen éneklik azóta is a "Salve Reginav-t . ..

(Dénes Gizella)

AZ OLVASO NAPWJA. Mennyiben "hiteles" Déry Tibor új regényének"
hőse, mennyíben felel meg a valóban élt Szent Ambrusnak? Az elbeszélés róla
szól, tehát a kérdés látszólag indokolt; valójában azonban mégis téves és irido-

• A kiközösítő. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966.
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kolatlan. Déry Tibor nem "szabályos" történelmi regényt írt - mindent inkább,
mint azt - és a legkevésbé sem törekedett rá, hogy valaha élt, történelmileg
számontartott alakokról hiteles arcképeket adjon.

Mit akart hát? Történelmi parabolát, múltba helyezett példázatát a jelen
nek? Aligha: amiből itt-ott az olvasó esetleg erre gyanakodnék, az lényegében,
sajnos, "örökérvényű" velejárója a gátlástalan hatalmi törekvéseknek. S erről

szólna végülis a regény: a hatalom szemjáról és önáltatásairól. önigazolásairól
és önkielégítéseiről ? A cím ilyesformán túlmutatna az egyetlen eseten, Ambru
sén, és általános érvényű lenne, ugyanúgy, mint maga Ambrus, "a kiközösítő"?

Lehet; a regény azonban erre nézve nem ad támpontot. Az olvasó a majd
négyszáz lapnyi szöveg legyűrese után is ugyanolyan bizonytalanságban marad,
mint a kezdet kezdetén vólt. Az író szándéka szerint, vagy szándéka ellenére-e:
szintén nem tudhatni. Még az is gyanítható lenne, ha ennek viszont nem mon
dana ellent számos jel és részlet, hogy írója e négyszáz lapot egyszerűen "jó
kedvében" írta - jókedvében, amely egy nagy példán, Thomas Mann A kivá
lasztott-ján pezsdült föl - és csúfondárosan a tollára tűzött mindent, ami sze
szélyesen választott "hőse", Ambrus sorsában és 'Sorsával kapcsolatban az egé
szébe jutott. Gyanítható lenne, mondom, ha nem kísértene míndvégig hol a
sejtelem, hol a gondolat, hogy azért mégis súlyosabb dolgokról van itt szó,
rnínt az olvasónak 'egy panoptikurnmá travesztált történelmi drámával való 
helycnkint, bár tudatosan, pesties kabaré-rnodorú - elszórakóztatásával. így
aml túl van a puszta gyaníthatóságon. és némely diszkrét írói utalásokból is
kivehető, az mindössze annyi, hogy Déry Tibor A kiközösítő-ben A kiválasztott
magyar rokonát hozta létre, egyenesági leszármazottját, mutatis mutandísolyas
formán, ahogyan Buzzati A 'fatárpusztá-ban Kafka A kastély-ának teremtett
olasz utódot. Épkézláb, érdemes utódot, az bizonyos.

Elmondható-e ugyanez A kiközösítő-ről? Persze "szembesíteni" így a két
művet eléggé méltánytalan, viszont annyira kézenfekvő, hogy Iki sem lehet térni
c kísértós elől. S akkor nyomban valami alapvető különbség ötlik a szemünkbe.
Thomas Mann egy eleve "tiszteletLen" középkori legendát ír meg tiszteletlenül,
iróníkusan, szivárványló szellemességét a történetnél i,s sokkal inkább helyezve
az előadás módjába, stílusába, a középkori barát-króníkás modornak abba a
hallatlanul elmés és értő utánzásába is, és ugyanullikor kifigurázásába is, ami
éppen irónikus-áhítatos korszerű hitelességében, paradox módon, már-már
igazi áhítat és hódolat. Mily más az Elbeszélés Szellemének székhelyévé vált
sankt galleni barát lelkességtől olykor rímekbe csorduló elbeszélése, mínt A
kiközösítő vajmi vitatható értékű - bár, ismétlem, tudatos - kabaré-tréfái :
a sok apuskám és atyus és nagy helyzet és megkever, meg császárnők és csá
szárok per Juszti és Vali és Valika emlegetése. Thomas Mann tehát, mondom,
s ez a két mű származásában az alapvető különbség, legendát, legendás alako
kat ír meg, irónikusan és olykor a persziflázs határán (vagy túl is a határán);
Déry Tibor viszont olyan létezett, sőt többé-kevésbé közismert történeti sze
mélyeket, akiknek a vonásai meglehetősen határozottan kíalakulva élnek a köz
tudatban. Senkinek sem jut eszébe Thomas Mann Gregoriusán bármelyik Ger
gely pápa "vlalóságát" számonkérni ; Déry Tibor Ambrusát azonban a törté
nelmi Ambrus akkor is zavarja, ha eszünkben sincs a ;kettőt azonosítani. Isko
lásan szólva nem megfelelő hőst választott. Illetve nem megfelelő hősöket,

mert nemcsak Ambrusa viseli magán születésí hibája jegyét, hanem Theodo
siusa is.

Ez a születésí hiba meglehetősen bonyolult. Nemcsak arról van szó, hogy
nehéz dolog - alighanem lehetetlen dolog - erős vonásokkal rögződött törté
neti alakokat travesztálni, hanem arról is, hogy egyformán a feje tetejére állíta
ni mindent, egyformán kóccal tölteni mindenkit mégsem lehet úgy, hogy végül
velük és körülöttük ne tűnjék minden olyan cirkusznak, amelyben egyetlen
szilárd pont sincs többé, a nézőnek is a feje tetején kell állnia; és ki szeret
négyszáz lapori át a feje tetején állni? Amit kap érte, nem éri meg; .mert a
legvégén nem kap semmit: a produkciók egymást semmisitik meg. Egy buk-
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fencen mulatunk, kettőn szórakozunk, tíz még elmegy, a századikat már únj uk.
Bizony mindezen túl: sok, nagyon sok így ez a négyszáz lap. A regény fö

löttébb bőbeszédű, és hiányzik belőle az a mérték és arány, amire az ilyenféle
művekben még sokkal nagyobb szükség van, mint egyebütt. Tolsztoj "isteni
aránytalanságát" feledteti regényeiben a történelem sodra, a sorsok emberi
hitele; de egy cirkuszi játék, egy bűvész-produkciómég akkor sem lehet bün
tetlenül aránytalan és terjengős és számtalan önismétléssel terhelt, ha közben
elmés igazságok hangzanak el (sajnos, kevésbé elmcsekkel vegyítve), és bátran
meg-megsuhintják a szatíra csípős ostorát. S nem akkor scm, ha egyébként
tudjuk is, hány és hány szál köti A kiközösitő-t mind témája, mind látásmódja
szerint a kortárs világirodalomhoz, Dürrenmatt-tól Camus-ig. A kiközösitő kor
szerű és sokszorosan is aktuális mű, bizonyára. De a korszerűség és a bármily
sokszoros irodalmi aktualitás sem jelent biztosítékot egy. mű művészi sikerét
illetőleg.

Vannak vélemények, melyek szerint korunk valósága olyan bonyolult lett,
hogy a felszín egésze művészíleg hova-tovább átfoghatatlan; a rnűvészet más
megragadási módokkal kísérletezik tehát, a mélység felé tájékozódva és a szim
bolum eszközeit használva. Úttörő, és ugyanakkor immár klasszikus példaként
Kafkát emlegetik, A kastély-t, és más, ú iabb példaként Camus Pestis-ét. Vajon
A kiközösítő is ebbe a vonalba tartoznék? Vajon egy bonvolul t történelmi 
(történelmi, mondom, az egész történelemre érvényes, nem pedig egy bizonyos
korhoz kötötten aktuális) - tényt akarna összefogva, és irónikusan-krrtikusan
megragadni ? Ha netán ez lett volna a szándéka: iróniája aprólékosabb (mond
juk meg magyarán, hogy kicsinyesebb?), és kuszább, semhogy belőle végül vi
lágosan bontakoznék ki a jelkép: az "értelem", ha a maga kafkai sokrétűségé

ben is.
Mi az olvasó végső érzése, e négyszáz lap után? Végignézte a Teatrum

Mundi egy nagyra - túl nagyra - méretezett előadását; a hősök komikotragi
kU6 álöltözetekben mozogtak előtte, és játszottak valamit, amiről sem maguk
nem tudták világosan, sem a néző nem tudja a játék után, hogy mi, és mi az
értelme. Kérdés, a rendező tudta-e. A játékot, a maga fölfogása szermt, ha el
nem is árulta, ha talányosságát meg is őrizte: mindenesetre tudta; erről már
rangja is kezeskedik. De ami a játékon túl van: magáót ~l történetét, a törté
nelemét ?

A néző kilépve a színhazból, ebben már kételkedik. Alighanem joggal.
(Rónay György)

KÉPZ()MŰVÉSZET.A Művészeti Lexikon másodilc kötete. Zádor Anna és
Genthon István főszerkesztésében tavaly jelent meg az új magyar' Művészeti
Lexikon L kötete; az 1966-os könyvnapra a második kötet is napvilágot látott
az Akadémiai Kiadónál. Azokat az elismerő szavakat, amelyeket annakidején
az L kötetről elmondottunk (Vigilia, 1965. évi augusztusi szám), az újabb kötet
ismeretébe.'! még nyomatékosabban ismételhetjük meg. Azt hisszük, az utolsó
húsz-huszonöt esztendő legjobb hazai loxíkona a "Zádor-Genthon".

E kötetben is szép jellemzéseket kapunk a művészettörténct egy sor ki
válóságáról. - Giottótól és Giorgionétólkezdve Goyán és Van Goghon át Paul
Klee-ig, Kokoschkáig, Gadányi Jenőig, Kondor Bóláig. Hadd emeljük ki e
kis művész-portrék közül Németh Lajos írását a "vizionárius, transzcendentá
lis és extatikus" El Grecóról, akinek művészetében "a földi és az égi elem tel
jesen együtt él". A háromszáz esztendővel ezelőtt, 1666 augusztusában elhúnyt
idősebb Frans Halsról, minden idők egyik legnagyobb arcképfestőjéről (akit az
impresszionisták előfutárukként tiszteltek) Lajta Edit (egyben a lexikon ki
tűnő felelős szerkesztője) nyújt értékes pályarajzot. 186B-ban - száz esztendő

vel ezelőtt - született az orosz VasziUj Vasziljevics Kandinszkij, az absztrakt
művészet zseniális úttőrője, aki elméleti irásokat is publikált az "abszolút", a
"tiszta" festészet.öl: az ő rendkívüli jelentőségű munkásságáról Körner Éva
gondos, adatgazdag cikkét olvashatjuk. A kelleténéllakonikusabbak viszont a
külföldön élő (vagy élt) világhírű magyar alkotokról (Hajdú István, Kemény
Zoltán) szóló ísmertetések, az Amerikában tevékenykedő Kepes Györgynek,
Moholy-Nagy László egyik Iegközelebbi munkatársának nevét pedig hiába ke-
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ressüle a címszavak között. Az 1884-ben született, később Hollandiában meg
telepedett Huszár Vilmosról. a konstruktivísta "De Stijl"-kör kiemelkedő festő

jéről mint ma is élő művészről beszél a lexikon, holott a mester jópár eszten
dővel ezelőtt, 1960. szeptember 8-án meghalt a németalföldi Hierden-ben.

Er téke a lexikon második kötetének, hogy szól a magyar művészeti iroda
lom legkülönb képviselőinek (Ipolyi Arnold püspök, Fieber Henrik, Fülep La
jos, Hevesy Iván, Kállai Ernő, Hekler Antal, Gerevich Tibor, Horváth Henrik,
Jajczay János, Géfin Gyula, Gutheil Jenő kanonok stb.) működéséről, Sajnál
juk azonban, hogy a szerkesztés megfeledkezett a sokáig Magyarországon éll
Fran<;ois Gachot-ról, aki könyveket írt Csontváryról, Rippl-Rónairól és Feren
czy Béniről, s emlékezetes esszéket Márffy Ödönről. Czóbel Béláról, Martyn
Ferencről s más java művészeinkről. De kimaradt Hamvas Béla is, aki felesé
gével, Kemény Katalinnal közösen írott - Forradalom a művészetben című

könyvében az elsők közott foglalkozott a magyar szürrealista és nonfiguratív
törekvésekkel. A külföldi jelentősebb művészetí írók közül kifelejtődött a cseh
Vincenc Kramár, aki remek ízlésű műgvűjtő, az "École de Paris" mestereinek
bizalmas barátja és a kubízmusról szóló egyik legelmélyültebb mű szerzője

volt. Úgy véljük, ugyancsak külön kis cikket érdemelt volna Daniel Henri
Kahsiuiciler parizst műkereskedő,akinek a századeleji avantgarde-mozgalmakra
visszatekintő emlékiratai és Juan Gris-monográftájn becses, forrásértékű mun
kák. Hogy Kahnweiler mekkora szerepet töltött be a moderri művészet törté
netében, ez kiviláglik Picasso szavaiból: "Vajon mik lennénk, ha nem lett volna
Kahnweilerünk? .. ."

Igen sikerültek a stílusirányzatokról és művészeti csoportokról (gotika, fu
turizmus, a "Fauve"-ok stb.), valamint az egyes nemzetek, államok (francia,
görög, flamand, indiai, jugoszláv stb.) művészetéről adott kis összefoglaló ta
nulmányok. Az érdeklődő azonban hiába keres tájékoztatást a Gresham-kör
ről, amely pedig az egyik legfontosabb tömörülése volt a 30-as évek magyar
müvészetí életének. A prominens művészekből (Szőnyí, Berény Róbert, Bernáth,
Pátzay Pál, Vass Elemér s mások) álló Oresham-asztaltársaság (mégha nem is
volt hivatalosan megszerveződött, alapszabályok szerint működő egyesülés) leg
alább annyira megérdemelte volna, hogy önálló címszóként szerepeljen, mint
a fiatal szlovák festőknek -- a lexikonban tárgyalt - Galanda-csoportja.

Az illusztrációk száma bőséges, és általában a reprodukálásra kiválasztott
művek híven reprezentálják az alkotókat, illetve az egyes művészeti iskolákat,
áramlatokat. Szükségtelennek tűnik viszont a marginális jelentőségű Krusnyák
Károly egyik festményének közlóse, amikor például sem Marcel Gromaire-től,

sem Marcel Gimond-tól, sem Kassálc Lajostól, sem Hantai Simontól nem ta
lálunk a lexikonban képet.

E néhány - csupán részletkérdésekre vonatkozó - kritikai észrevételünk
természetesen nem kívánja elfedni (s nem is tudná, ,,) az Aggházy Mária, Ma
jor Máté, Garas Klára, Radócsay Dénes, Mucsi András, ifj. Kodolányi János,
Harmatta János, Voit Pál s még sok más élvonalbeli művészettörténészünkköz
reműködésével készült enciklopédia túlnyomó érdemeit, döntő pozitívumait.

* * *
Az első magyar könyv Braque-rói. Bernáth Mária műtörténésznek - jeles

festőnk: Bernáth Aurél leányának - Edward Munch-ról, a szecesszionizrnus
és expresszionizmus között elhelyezkedő norvég festőről írott kis könyve, vala
mint Németh Lajosnak a pointillista (szabatosabban: "divizionista") Georges
Seurat-ról szóló miniatűr monográfiája után - mindkettő komoly nyeresége
művészeti irodalmunknak - "A képzőművészet kiskönyvtára" sorozatban
Georges Braque életművének szentelt könyvecske jelent meg, Kampis Antal
tollából. Finom, értő elemzése ez a tanulmánya néhány éve el húny t francia
mester alkotói pályájának, amelynek útjelzői a "fauve", a kubista művek, a
kollázsok. a hangszeres, halas, madaras, kártyalapos. biliárdasztalos és egyéb
témájú érett, kiteljesedett Braque-kompozíciók, a Gyagíljev-balett részére ter
vezett díszletek, a női arcokat, aktokat ábrázoló rajz-remekek (mint amilyen
a ll-ik oldalon reprodukált), a Hésziodosz-illusztrációk, a Louvre egyik termé
nek mennyczetfcstménvei, a Varengeville-sur- Mer-í kis katolikus templom

/
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üvegablakai. Míközben a szöveget olvassuk és a képtáblákat nézegetjük, ellen
állhatatlanul hatalmába kerülünk a Braque-í művészet varázsának, e telt
hangzatú, érzelemgazdagon áradó, vérbeli piktúra jóízének s nem habozunk
igazat adni Kampisnak, aki szerint Braque "a művészet legmagasabb csúcsaira
eljutott mester",

A kötetet 14,200 példányban - örvendetesen nagy példányszámban - ad- I

ták ki. Feltehetőleg nem ismeri mind a tizennégyezer olvasó Braque halálána!':
évét (1963); ezt ajánlatos lett volna a szövegben közölni. Örülünk annak, hogy
éppen e könyvecske - a Braque-oeuvre előtt tisztelgő első magyarnyelvű ki
advány - nyitja meg a Corvina kiadó indokoltan népszerű sorozatának új.
korszerűbb köntösű, elegánsabb nyomdai kiállítású folyamát. (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (E g Y h á z z e n e.) Az Eszperantó Világlcongresszus
budapesti ülése alkalmából kedves meglepetéssel szolgált a Kapisztrán-kórus
és zenekar a részvevőknek. Mozart Koronázási miséjét adták elő, s Mozart mo
tettáit eszperantó nyelven. Talán az ünnepélyes alkalom sokszorozia meg a ki
tűnő kórus és a karmester Tamás Alajos erejét, mert ilyen szép, művészi tol
mácsolásban ritkán szólaltatták meg eddig a misét. Ez a mű egyébként az
egyházi zene egyik nagy betetőzése, vele olYl't alkotott Mozart, mint Haydn
nagy lccrszalcaruik vallásos ihletésű alkotásai. Minden kor minden embere szá
mám megvan a mondanivalója: a fenségesen szárnyaló hangok az egyszerűség

és a ezeretet gondolatát hirdetik. Nem véletlenül mondotta egy alkalommal
Mozart egyházzenéjére is célozva Haydn: "Nem én vagyok is7wlám legjobbja,
bár én vagyok az első". A.z emberi érzelmeket először ugyan ő fejezte ki miséi
ben, Mozart azonban ezekből a kezdeményekből a c-moll mise és a Requiem
csodálatos, a zenetörténet egész addigi fejlődését összegző világához jutott.
(Ezek a művek inspirálták később Haydn egyházi zenéjének második nagy kor
szakát, a Nelson-misét, Teréz-misét és a többieket is.) Az osszeozés igénye már
a Koronázási misében is feltűnik, kivált a Benedictusban, amelyi7c ebben a
nemben a világ egyik legnagyszerűbb alkotása.

Az összegzés részlettanulmányai éppen Iviozart motettái, meluek: közül né
hányat a kiváló eszperantó költő, Kalocsai Kó.lmán fordított eszperantó nyelvre,
s így hangzottak fel. Érdekesség kedvéért idézzük az Ave Verum négy beve
zető sorát (ez a pár sor is jó bizonysága lehet, mennuire "világnyelv" az esz
perantó, s hogy mennyire könnyen sajátíthat ják el azok, akik a latint ismerik):

Salutatu korp' naskita
de ll/Taria Sankta Virgulin;
sur la krucc por la honwj
vi devis oieri vin.

Ennek a misének és a betéteknek nem csak az volt a jelentőségük, hogy ké
pet adtak Mozart egyházi zenéje fejlődésének egyik nagy korszakáról, hanem
sokkal inkább, hogy az eszperantisták nagytekintélyíi szervezete számára bi
zonyságot adtak a magyar kóruskultúra fejlettségéről. A '1)ilágszervezet köz
gyűlései alkalmából ez volt az első eset, hogya részvevők zeneleari misét hall
gattak végig. Büszkék lehetünk rá, hogy erre éppen Magyarországon került sor
- ilyen kitűnő előadásban.

Liszt Ferenc halálának 80. évfordulójáróL vi.lágszerte megemlékeztek: azon
a bizonyos vasárnapon a rádióban majdnem csak az ő zenéje ezolatt meg min
den állomáson. A Belvárosi Főplébániatemploménekkara Virág Endre vezeté
sével szintén belekapcsolódott a zenei ünnepségekbe, amikor az a1'ánylag ritkán
hallható Missa choralist szólaltatta meg. Ez az alkotás Liszt újító törekvéseinek
egyik legérdekesebb, legmeggyőzóbb bizonysága. Zenei alapja a gregorián korá
lis, de ezt néhol rendkívül szabadon kezeli, romantikus effektusok7cal gazda
gítja. Hogy mennyire jelentősnek tartotta a mise érzelmi tartalmát, arra jel
lemző az előadással kapcsolatos rövid utasítása: "a lágy és mély Agnus Dei
elégikusan színezendő, Krisztus szenvedésébe elmélyedve és azzal együttérezve;
a Dona nobis pacem pedig lebegjen megbékítőn, nyugodtan és hívőn."
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Ezt a néhány gondolatot elég nehéz az előadásban megvalósítani. Virág
Endréé elsősorban az érdem, hogy művészi kidolgozottságú, s valóban "lebegő"

tolmácsolásában volt részünk. (Érzésiink: szerint az ünnepi évforduló egy-két
eseménynél többet érdemelt volna. Igaz, idény végén nehéz már összeszedett
előadást produkálni, de valamelyik kórusunk a Krisztus vagy a Szent Erzsébet
legendája megszólaltaLásával számot adhatott volna felkészültségéről, s méltón
t'ilwtte t'oZna tovább a nagy egyházi kórusok és előadások örökségét.)

(S z a b a d t é r i h a n g ver s e n y e k r ő L) A Károlyi-kerti hangversenyelc
műsora és színvonala ebben az évben mintha sziirkébb volna, mint egyébkor.
Akadt azonban néhány olyan karmester, akit egész évben rit/cán hallhatunk,
s most meglepően érett, színvonalas előadással igazolta, hogy érdemes fejlődé

sét továbbra is figyelemmel kísérni, s akadt egy-két olyan hangverseny is,
melyet nagy carakozás előzött meg. Sajnos, ezt csak részben igazolták.

Mináonlcéinren. többet vártunk például a Messiás előadásától. Forrni Miklós
és a Budapesti Kórus máj' annyiszor és olyan művészi tökéletességgel szólal
tatia meg Hiindel oratóriumát, hogy most szinte értetlenül figyeltük vergődé

süket. S ami a legmeglepőbb volt, mintha a mű stílusával sem lettek volna tel
jesen tisztában: időn/cent teiékezték érzelmi lendületét, s ezáltal csökkentették
a kifejezés intenzitását. A szépen megoldott Alleluja sem menti a többi rész
gyengeségét, tétovaságát. (Bántó volt a szoprán szólista indiszpozieiója is.) Re
méljük, hogy az idényvégi fáradtság fékezte az együttest.

Rendkívül szépen sikerűlt viszont Lukács Ervin zenekari estje. A közremii
ködő kiváló zongoraművésznö,Monique de la Bruchollerie, Saint Saens nálunk
ritkán hallható zongoraversenyét szólaltatta meg, majd a pécsi Liszt Ferenc
kórus (karigazgató: Antal György) élményszerűen adta elő Kodály Zoltán
Psalmus Hungaricusát. Igen s:zépen sikerűlt Beethoven VI. (Pastorale) szimfó
niájának megszólaltatása is. (A vihar-tételt itt különösen időszerűnek találtuk,
hiszen a hangversenyt épp a zivataros időjárás miatt kellett az Erkel Színház
ban megtartani.) Debussy ezt a művet Beethoven "nagy tévedésének" érzi.
Szerinte a klasszikus korszak nagy mesterei csak könyvekből ismerték a ter
mészetet, s ezért nem tudták jelenségeit kifejezni, csak másolni próbálták.
r:1 viharjelenetet, a szimfónia e pompás természetfestő képét véli elsősorban

másodlagos rétegnek. "Ha remekműnek fogadjuk el a VI. szimfóniát - irja -,
ugyan inicsoda jel,zők/;.el illethet jük a mester egyéb, valóban remekbe készült
alkotásait ?" A valóságot elutasító és stilizáló futurizmus esztétikáját olvassuk-e
ki e megfogalmazásból ? Vagy Debussy újító kedvének bizonysága-e, amely ép
pen a francia zenei hagyományokat akarta új irányba terelni? Mert - érde
kes módon - éppen francia földön volt addig igen népszerű a VI. szimfónia.
Berlioz például vaLósággal extázisban ünnepelte. Tény, hogy az idő inkább
Beethovent igazolta. A Pastorale szimfóniánalc ezúttal is nagy sikere volt, s
ez elsősorban Lukács Ervin értelmezésének érdeme. Elképzeléseit jól valósí
totta meg a Hangversenyzenekar.

(A d a t a Z e n e i l e x i k o n h o z.) A Művészet című folyóirat júliusi
számában Dévényi Iván Bálint Aladárról szóló tanulmányában olvashatjuk,
hogy a 85 esztendővel ezelőtt született író "századunk első negyedének egyik
legjelentősebb képzőművészeti (és zenei) kritikusa". Bálint Aladárról, a zene
kritikusról a Zenei lexikon kieqészitései között olvashatunk csupán néhány
sort. Pedig valóban jelentős, jóízlésű kritikus volt, aki Bartók elismertetése
körül szerzett érdemeket. Egyike volt azoknak, akik Bartók fejlődésének. első

korszakát végig szemmel tartották, s tudomásom szerint először figyelmeztet
arra (a Két arckép eiiuuiása után), hogy Bartók Beethoven örökségének leg
méltóbb folytatója. (nónay László)

fILI\IIEK VILAGADOL. Hq;épyck mcgfítrnesítésél.öl cs.ik nagyon ri tkún
kerekedett még igazán jó mm. Bár vanr.ak kivételek - mínt A. WaJ:la műve.

a Hama és gyémánt -r-, többségük nem üi cl a jó közepes színvonalat sem.
A kritika ilyenkor az erő!es,zítés tisztd~t;'0m{~tóságút emlegeti, holott éppen az
nem tiszteletreméltó: jobb lett volna uc:vanis, ha a sok energiát inkább valami
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olyan forgatókönyvre pazarolják. amely tényleg filrnszerű. A "földolgozás"
talán inkább a rendezők gyöngébb pillanatairól árulkodik. (Sokszor pedig, te
gyük hozzá, csak leplezetlen üzleti szándókról.) Megjegyezhetjük még, hogy
az a kevés jó film, amely ebben a műf'ajban mégis megszülctctt, a statisztika
szerint kivétel nélkül közepes vagy jelentéktelen regény ből vagy novellából
készült; kiemelkedő alkotásból eddig még senkinek sem sikerült kiemelkedő

filmet készítenie.
A mérnökből lett rendező, Henri Verneui!, munkája, a Két nap az élet,

szintén fölidézi az igényes nézőben az előzőkben említett problémákat; saj
nos, másra nem is futja a filmből. A francia-olasz produkció a Goncourt
díjas Robert Merle regény éből készült. A Mesterséqeni cl halál és 'a Szisziiúsz
és a halál írójának ez az ötvenes évek elején befejezett műve a jó regények
közé tartozik. Ezért első pillantásra annál meglepőbb, hogya szerző közre
működésével készült film (Merle a forgatókönyv írásába is betársult !) ennyi
re nem lépi túl a hatásvadászó bestseller színvonalát,

Merle-t a háború avatta íróvá. Erkölcsfilozófiai szemleletre való hajlamát
ez alakította olyan egyénieri következetessé és sallangmcntessó. A tömegpusz
tulás után életben maradt hírmondó ridegsége ez. Hősei mindig a gyilkolással
szembekerülő emberek közül kerültek ki, az érzékletesen pontos valóságleírú
sok olykor víziókba csapnak át, de hatáskeltésbe soha. 1940 június első két
napjának története a regény, egy olyan "hétvége" a Dunkerque-i homokos
tengerparton, amely számtalan ember életébe került; a tengerbe szorított szö
vetséges csapatok visszavonulásának utolsó fejezete. A fölbomló francia had
sereg katonái kiszolgáltatottan várják a végzetüket. Ez a tehetetlen várakozás
szakadozott pillanatokból áll, gyötrelmesen sívár és túlfeszített jelenből. sem
mibe vesző múltból és bizonytalan jövendőből. Csak a halál biztos: az értel
metlen, iszonyú világba kivetett ember magányát, céltalanságát és kiszolgál
tatottságát fogalmazta meg Merle. Hősein keresztül azt vizsgálja, hogyan vi
selkedhet az ember ebben a végzetes helyzetben. Ez él világ a főszereplő,

Maíllat őrmester szomszögéből látható, a válaszadás erkölcsi kérdései az ő

magatartásával összefüggésben vetődnek föl.
A film ellenkező nézőpontból dolgozza föl a témát. A történelmi tablóból

indul ki, s a háborús események között Maillat alakját alig valamivel erőseb

ben rajzolja meg, mint a többi szereplőjét. Ez az eljárás már eleve megaka
dályozza a művészí kibontakozást; azáltal, hogy a színész egyéni alakítása
háttérbe szorul, megfosztják a nézőt az érzelmi azonosulás lehetőségétől. A
szándékos monumentalitás, a történelem "tekintélyére" való fejbólintás nem
kedvez az emberinek a művészetben. A szélesvásznú látványosság jegyében
helyszínt, mozgást és borzalmat rekonstruáltak.

A kiinduláson kívül ugyanis a módszert is kétségesnek tarthat juk. A száz
számra összeroskadó statisztéría helyett elég lett volna, ha egyetlen egy szf
nész hal meg, egyetlen riportfölvétel többet mondott volna, mint azok a na
rancsszínű dekoratív lángocskák, amelyek között rakásra égtek a festékkel
bekent viaszbábuk. Nem a naturalizmus hibáztatható itt, hanem a fölszínesség,
ahogyalkalmazták. A naturalizmus nagyon jó lehet, ha funkciója van; itt
azonban csak költséges ismételgetés volt, és a díszletezés miatt ráadásul ki
ábrándítóari hatott.

Henri Verneuil nem a legszerencsésebben tette, hogy ezt a témát karolta
föl. Rendezői alkata eddigi munkássága alapján szöges ellentétben áll Merle
regényének világával. Önálló munkáiban leginkább mínt vígjátékrendezőt is
merték meg. Különösen szívesen dolgozott együtt Fernandellel, s humora erő

sen a bohózatba hajlik. Idehaza jól ismert az Első számú közellenség című

filmje, amely nagyon jó volt a maga nemében. Elképzelhetők tehát ennek a
komikumra hajló rendezőnek a nehézségei, mikor a mostanit forgatta. A film
ben néha már valóban bohózatba illő, mikor a katonák zárt alakulatokban ro
hangálnak a vászon egyik végéből a másikba, hogy érezhetővé tegyék a pá
nikot. Néhány jelenetben pedig leplezetlenül kiütközik Verneuil eredeti haj
lama. Ahogy a századeleji vígjátékokból ismert bajuszos angol tiszt azt mond
ja a segítséget kérő Maillatnak: "Melyik pecsétet óhajtja ?" - ez kevésbé az
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angol tisztek Dunkerque-i magatartásáról, mínt inkább a rendező eredeti mes
terségéről vall.

Kisfilmjeink közü! ma már nem egy megérdemli, hogy fölfigyeljenek rá.
Cigány Tamás Részletek J. S. Bach: Máté passió ... című filmje az ob er
hauseni fesztiválon is díjat nyert. A muzsikának és a középkori festészet har
monikus ábrúzolásának fölemelő hatását a második világháború koncentrációs
táborainak dokumentumképei ellenpontozzák. Az ellentét olyan megrázó, hogy
a katarzis il nézőben nem marad el. Előzményeiben a tíz évvel korábbi lengyel
kisfilmekhez kapcsolódik Cigány (Az élet szép, Éjszaka), de néha már az elin
dul.is is nagy értéknek számít, mert a gondolkodás irányáról vall.

(Ungváry Rudolf)

ElUEDÉS A SPANYOL KATOLIKUSOK KöRÉBEN. Istennek, mondja
egy spanyol mcse, minden nemzet számára volt egy ajándéka. Szent György
Angliának a tengert kérte, Szent Dénes Franciaországnak a szerelmet, végül
míkor compostellai Szent Jakabra került a sor, a spanyolok védőszentje így
szólt: "Adj a spanyoloknak jó korrnányzatot," Isten egy zsákból kihúzta a
legszebb nőket, a legbátrabb férfiakat, a legkékebb tengereket, a legtisztább
levegőt, de a jó kormányzatot már nem találta a zsákban ...

Ez a mese jut az ember eszébe, amikor most, a spanyol polgárháború ki
törésének 30. évf'or dulóján, arra a másfél millió emberre gondol, aki a polgár
"háború áldozatává lett az ibériai félszigeten. Ennek az árnyéka még most, 30
év után is kísért a világ közvéleményében, beárnyékolja a Spanyolországról
alkotott képet, és rávetődik azokra a mozgalrnakra is, amelyek a spanyol ka
tolikus egyházban cl zsinat szellemében keresik az egyházi és a társadalmi
megújulás útjait. A kettőt együtt, mert Spanyolországban - úgy látszik 
egyik megújulás sem választható el a másiktól.

Ertnico tábornok országa még a második világháború után is három pil
lérre épült: il falangista mozgalomra, a hadseregre és az egyházra, amelynek
hivatalos arculata kétségtelenül ma is kifejezésre juttatja az egyház és az
állam egységét. Pi.zzardo bíboros egy baszk küldöttségnek (mert Spanyolorszá
got a baszkok és a katalánok nemzeti mozgalmai is nyugtalanítják időnként)

1935-ben azt mondotta, hogy az egyház és az állam szétválasztása végzetessé
tenné a spanyol egyház helyzetét. A jelenlegi államfő pedig 1956-ban a sala
mancai egyetemen mondott beszédében kijelentette: "A katolikus állam és az
egyház egyetlen egységet alkot."

A második vatikáni zsinat után Franco a spanyol társadalom három pil
lérét már nem a hadseregben, a falangtstákban és az egyházban, hanem a
családban, a szakszervezetekben és a községekben látja, amelyeken - bár
egyre csökkenő életerővel - még mindig a falangista mozgalom trónol. Lehet,
hogy a tábornagy számíthat még a hadseregre. de az kétségtelen, hogya spa
nyol egyházon belül mindinkább erősödnek azok az áramlatok, amelyek a zsi
nat szellemében az egyház és állam különválasztásának szükségességét, a
XII. Pius pápa kormányzása idején kötött konkordátum felmondását sürgetik
és az egyház időtlen hivatásának teljesítését sokkal inkább tartják lehetőnek

egy szociálisan berendezett, szabad társadalomban, mint a falangista dikta
túrán alapuló állammal való összeszövődésbcn.

A zsinat szellemében megmozduló spanyol katolikusok számára rendkí
vüli jelentősége van a szakszervezeti kérdésnek. Spanyolország 24 hivatalos.
egységes szakszervezetében a munkaadók is helyet foglalnak, és a felmerülő

ellentétek áthidalása az illetékes miniszter hatáskörébe tartozik. Ezeket a
szervezeteket a fal ange tagjai ellenőrzik és minden dolgozónak kénytelen
kelletlen be kell lépnie. Az utóbbi 10 év folyamán ezeket a szervezeteket sok
támadás érte, ellenük fordult a keresztény-szocialista rnozgalom is, amely kű

lőnféle katolikus csoportok laza koalíciója. E csoportok legharcosabb szár
nyának épp úgy nyíltan pártját fogta az "Actio Catnolica munkás-testvérisége"
az 1962-es andaluziai sztrájk idején, mint ahogy támogatta őket a falangéval
szembenálló katolikus munkásmozgalmakon belül is. Ezek a katolikusok szá
mítanak a falange lassú "elhasználódására" is (Franco régi gárdajából már
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csak néhányan élnek), amint azt Pierre és René Gosset írják a svájci Welt
wocheban Spanyolországról közzetett cikksorozatukban.

A szakszervezeti s általában a szervezkedési szabadság kérdésével függ
nek össze az időnként feltörő diáktüntetések is. Az idén tavasszal Barceloná
ban történt diáktüntetésekbe ezúttal számos leatalán pap és a sarriai kapucinus
kolostor is belekeveredett. A Témoignage Chrétien 1966 május 19-i, 26-i és
július 7-i, a Kathpress május 25-i, a Tablet június 18-i és rt Monde július 15-i
beszámolói nyomán az alábbiakban igyekszem rövidre fogva ismertetni eze
ket az eseményeket, mert jellemzőek azokra a zsinat szellemétől átforrósított,
szociális követelésekkel telített, olykor nemzeti ellentétekkel is alúfestett tö
rekvésekre, amelyek a spanyol Actio Catholica "munkás-testvériségében", if
júsági szervezeteiben, a katolikus munkáscsoportokban papok és világiak közt
megmutatkoztak és felkeltették a Franco-rendszert támogató idősebbek és fő

leg a hierarchia egy részének aggodalmát és ellenállását.
A Barcelonában levő Sarria kolostor kapucinus atyái megengedték a je

lenlegi spanyol díktatúrával elégedetlen és szabadságszerető diákoknak, hogy
a kolostorhoz tartozó üléstermet március 9-én felhasználják szabad diákegye
sület megalakítására. Az ilyen gyűlések megtartása ma még illegális cselekedet
Spanyolországban, de a kapucinus atyák mégis hozzájárultak a terem hasz
nálatához, annál is inkább, mert a diákokat világi és szerzctcs papok is párt
fogolták. Mikor a rendőrség felszólította a diákokat a gyűlés Iclosxlatására, a
fia talak sorra ki vonultak. Amikor azonban azt vették észre, hogy mindcneke
lőtt egyetemi igazolványaikat szedik el tőlük, ami különböző egyetemi bün
tetések lehetőségével járt volna, visszaözönlöttek a terembe 6s menedéket kér
tek az atyáktól. Így kezdődött meg a kétnapos ostrom. A rendörök elzárták a
kolostor vízvezetékét és elvágták a villanyvezetóket, hogy a benszorultakat,
akiknek alig' akadt élelmiszerük, kivonulásra késztessék. A Iiúk állták a ne
nézségeket. Március ll-én a rendőrség végülis beleunt a dologba, bcnyornult a
kolostorba és kiürítette a gyűléstermet. Ezzel a lépésével mcgszcg:« az 1953
ban kötött konkordátumnak azt a rendelkezését. amelynek értelmében a rend
őrhatóság csak akkor léphet be egyházi épületekbe. h,~ elözőJ.eg megszerzi hoz
zá a felettes egyházi hatóság engedélvét. Ezúttal ez nem történt meg.

Garzia Valdecacas, az egyetem falangista rektora olyan rendszabályokat
léptetett életbe, amelyek csak elmérgesítették a helyzetet. Különösen nagy
megütközést keltett a hallgatók körében, hogy április 27-én, Katalonia pát
rónájának, a montserratí Szerit Szűznek az ünnepén a bölcsészeti karon tartott
békés összejövetelüket a rektor kérésére a rendőrség brutális módon felosz
latta. Eközben súlyosan bántalmazták többek között Alfonso Alvarez Bolado
jezsuita atyát, az egyik kar tanárát. a neves teológust, aki Barcelonában a
világiak teológiai iskolájának is tanára. Spanyolországban ő képviseli a ka
resztény-marxista találkozókat rendező Paulus Gesettsctuittuc, amelyről folyó
iratunkban már többször szó esett. A rendőri fellopós után az egyetemet be
zárták, de a felvonulások és a tüntetések nem szüntek meg. Húsz diákot ki
zártak az egyetemről, a demokratikus diákszövetség vezetőit fogházzal bűn

tették, 18 tanársegédet felfüggesztettek állásuktól és megvonták fizetésüket. A
katalán papság nagy részét mélyen érintették ezek az események.

Május ll-én dél tájban vagy százharminc világi pap és szerzctes gyüleke
zett össze a gótikus stílusban épült gyönyörű barcelonai székesegyházban. Rö
vid közös ima után elindultak, hogya rendőrfőnökségrevonuljanak s ott tisz
teletteljes levélben fejezzék ki a rendőrségi eljárással szemben érzett rosz
szalasukat és tiltakozzanak a mérnökí főiskola egyik hallgatójával szemben al
kalmazott bánásmód ellen. Levelüket a társadalmi ügyek kinvomozásával fog
lalkozó csoport főnökének, Antonio Juan Cleix-nek akarták átadni s abban
hivatkeztak az ENSZ alapokmánvára. amelyet a spanyol kormány is elfoga
dott, a "Pacem in terris" körlevéire és leülönösen a "Gaudium et spes" (Öröm
és remény) zsinati pasztorális konstitúcióra, amely az emberi személviség tisz
teletéért száll síkra. A prefekturára nem engedték őket belépni és a rendőrök

szétkergették őket. A közlekedés fennakadt és mindenki láthatta, hogyan verik
szét a papokat. Sértegették és ütlegelték őket. Néhányan elestek. Némelyeknek
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sikerült kiszabadulniok, egy csoport eljutott egy közeli térre, ahol azután szét
szórták és egészen a jezsuiták rendházáig űzték őket. Amikor Jordi Llimona
kapucinus atya a je::suita templomba akart belépni, egy rendőr fejbeverte.
Hasonlóan jártak mások is.

A sajnálatos események után május 14-én, szombaton mintegy kétszáz pap
gyűlt össze az érseki palota udvarán, hogy levelet nyujtsanak át Modrego ér
seknek. A korikerdátum értelmében arra kérték őt, lépjen Jel nyíltan a rend
őri túlkapásokkal szemben és ítélje el a papokat ütlegelő rendőröket. Ha az
érsek ezt nem tartaná célszerűnek, jelentse ki: a papok lemondanak az egy
házi törvénykönyv 234:3. kánonába foglalt ama prtvilégiumokról, hogy az a
személy, aki papot tettleg bántalmaz, automatikusan kiközösítés alá esik.
Ezekhez az eseményekhez kapcsolódik még az a katalán nyelven fogalmazott
kiáltvány is, melyet fiatal barcelonai katalan papok adtak ki, sürgetve, hogy
"az egyház szakítsa meg szövetségét Frarico generális rendszerével". A kiált
vány a püspököket is bírálja és "nagy történeti véteknek nevezi az egyház
hosszú hallgatását" Spanyolországban az emberi szabadságjogokról.

A katalán papok egy részének lelkiismereti nyugtalankodása mögött nem
nehéz felismerni a regionális, a nemzeti motívumokat sem. Erre vall az a
tény, hogya katalán katolikusok üzenetet küldtek a világ püspökeihez és rá
mutattak arra, hogy hnzájuknak, amely már az apostoli időkben keresztény
volt, megvan az a joga, hogya saját népe köréből nevezzék ki püspökeiket.
Ez az utalás arra vonatkozik, hogy Marcello Gonzalez-t utódlási joggal nevez
ték ki barcelonai koadjutor-püspöknek, az idős Modrego érsek mellé. A Franco
kormányzat előterjesztésére kinevezett főpap ugyanis nem ismeri a katalán
kultúrát - panaszkodik az üzenet. Amikor a koadjutor-püspököt május 22-én
a barcelonai katedrálisban ünnepélyesen beiktatták, tüntetésekre, a leatalán
himnusz éneklésére és ellentüntetésekre került sor, mire a rendőrség is bele
avatkozott.

A spanyol sajtó egy része - bár a cenzurát ez év áprilisában eltörölték 
a barcelonai rendőrség május ll-i fellépéséről hallgatott, viszont a diákmoz
galmat támogató papok ellen támadásokat intézett, némelyeket pedig meg is
rágalmazott közülük, így José Montserrat Torrens abbéről. a francia katol.ikus
napilap, a Croix ottani tudósítójáról azt írták, hogy felfüggesztették a papi
szolgálat alól és világi állapotba helyezték. Modrego érsek megengedte a meg
rágalmazott papnak, hogyaszószékről maga cáfolja meg a hírt. A spanyol
sajto egy részének magatartása arra késztette a Sarria kolostor kapucinus
atyáit is, hogya május 15-i vasárnapi misén felhívják híveiket: "Imádkozza
tok, hogy az igazság fénye felragyogjon a spanyol sajtó, a rádió és televízió
hazugságaival szemben."

A Tablet cikkírója - amikor az események hátterére igyekszik ráví lágí
taní - hangoztatja, hogy tévedne az, aki túl nagy jelentőséget tulajdonítana
a regionális és nemzeti mozzanatoknak, vagy azt hinné, hogya diákok, a fi
atal papok és a katolikus munkásszerveietek mozgalmaí csak a katalán és
baszk vidéxekre korlátozódnak. Bár a nemzeti érzés kétségtelenül összekötő

láncszemet alkot a különböző ellenzéki csoportok közt, törekvéseik közös ne
vezője azonban főleg a szocíális lelkiismeret, amely újra és újra megszólal a
fiatal spanyol egyháziak és világiak szívében. De nem csupán a fiataloké
ban. Ott van például a hatvanéves José Maria Llanos atya, aki Madrid egyik
külvárosának nyomornegyedében tíz éve vezeti a "Május elseje" plébániát és
a hozzátartozá ultramodern iskolát, ahol háromszáz iskolással és ipari ta
nulóval vesződik önfeláldozóan, andaluziai munkások és cselédlányok gyer
mekeivel, és ahol minden reggel más-más ország zászlaját húzza fel az ár
bócra és közvetíti hangszórón nemzeti himnuszukat, köztük még a szovjet
himnuszt is. A lelkes jezsuita és éppoly lelkes segítőtársai azt az elvet kép
viselik, hogy "jó volna már minden határt megszüntetni, ami elválasztja egy
mástól az embereket". A kis ebédlőben János pápa színes képére mutatva így
jellemezte a helyzetet: "Hála neki, hogy végre mindez lehetségessé vált."
Vagy ott van 600 kilóméterre Madridtól Rio Tinto plébánosa, Maurino atya,
aki a híres piritbányák rettentően kihasznált dolgozóinak gyermekeit tanítja.

637



('> is a spanyol munkások "társadalmi rabszolgaságáról" beszél s felsóhajtva
teszi hozzá: "Hogyan lehetne megértetni velük, hogy az egyház már nem szö
vetségese a kapitalizmusnak ?"

Ez a kérdés nyugtalanítja a fíatal papi nemzedéket, a spanyol Actio
Catholica ifjúsági szervezeteit, munkásmozgalrnát és világí apostolainak je
lentős részét. Semmiképpen sem akarják vállalni a háború előtti vádat, hogy
"sárga" szervezetek, vagyis a munkaadók eszközei. Ez az oka annak, hogy a
szervezetek erősen balra tartanak - állapítja meg a Tablet cikkírója - s ezt
igazolják vezetőiknek Vietnamról és a kapítalísta rendszerről írt cikkei is.

Nyíltan megmutatkoznak azonban azok a konzerváló, sőt visszahúzó erők

is, amelyek a megújulási törekvés ket kétkedéssel nézik és a régi keretek közt
való kitartásra intenek. Elsősorban a klérus idősebb tagjait és a püspöki kar
egy részét kell közéjük számítani. Gátolja a haladó törekvéseket a baloldali
munkásság bizalmatlansága is, amely általában megnyilvánul a katolikusok
felé. A barcelonai felvonulás egyik szemtanúja úgy látta, hogy az ott álldogáló
munkások meglehetős közönnyel szemlélték, amint a rendőrök papokat és a
"diák urakat" ütlegelték. Keserűen jegyezte is meg: "Ott állva a kormányzati
rendszer, amelyet nem kedvelünk, és a rendszer ellenségei közt, akik mínket
nem kedvelnek, olyanok vagyunk, mínt a pelíkánok a pusztában."

Vannak, akik a baloldali papi mozgalmak és megnyilatkozások miatt egy
jobboldalí antiklerikalizmus felülkerekedésétől féltik a Franco díktatúráiában
élő egyházat. Ezzel magyarázzák azt is, hogy a püspöki kar elnöke, Otroga
bíboros, óvatosságra kérte papjait. Ha lelkiismeretük - úgymond - arra kész
teti őket, hogy felszólaljanak. akkor először forduljanak saját főpapjukhoz. és
csak ha úgy itélnék meg, hogy az nem teljesíti kötelességét, akkor "tegyék az
ügyet a Szentszék kezébe". Ez az óvatosság sugallta nyilván azt a püspökkari
határozatot is, amely helyteleníti a júniusban tartott "országos katolíkus na
pok" állásfoglalásai t, "amelyekben világias szellem volt felfedezhető", és az
Actio Catholica tervezett országos összejöveteleit a további rendelkezésig fel
függeszti. Az Actio Catholica ifjúsági mozgalmának hetilapja, a Signo, azt
írta ekkor: "Amit hibánkul rónak fel nekünk, az az, hogy időszerűek va
gyunk." De nemcsak a világiak megmozdulásai tekintetében mutatkozik bi
zonyos ellenállás az idősebbek körében, hanem a vallásszabadság ügyében ho
zott zsinati dekrétummal szemben is jelentkezik aggályoskodás. A katolikus
lapok tudósításai a zsinati szellemmel szembenálló erők céltudatos szervezke
déséről vélnek tudni.

Ennek ellenére is úgy látszik - írja a Monde kiküldött tudósítója -, hogy
a spanyol egyház nem tud már hosszú ideig ellenállni a zsinat nagy áram
latainak és a fiatal papok nyomásának. A "vesszőnyaláb" alatt egy új Spanyol
ország, egy új spanyol katolicizmus, egy új spanyol egyház van kibontako
zóban. (Szigeti Endre)

SZENTIRMAY ELEMÉR ÉS A MAGYAR NÉPZENE. Amikor az Akadé
miai Kiadó útjára bocsátotta a Magyar Népzene Tárának kiadványsorozatát, az
első kötetek láttán nehéz volt elképzelni, hogy akárcsak egy negyedszázadnyi
idő is elég legyen annak a hatalmas folyamágynak az elkészítéséhez, amelybe
egyedül a magyar népzenei hagyományok forrásvidékének vizei mind elférnek.
Ime alig múlott el másfél évtized, az Akadémia népzenekutató munkaközös
sége márís újabb gyűjtőmedence feltárására vállalkozik: a magvar népies dal
költők rnűveinek kritikai kiadására. A sorozat első monográfíája S"entirmay
Elemér és a magyar népzene címmel nemrégiben hagyta el a sajtót.

A mozgalmas tizenkilencedik század szellemi újjászületese nem hagyta
érintetlenül a magyarság daloló kedvét sem, mcly búvópatakként szökött nap
világra, mihelyt felcsillant a szabadság reménye. S a sikertelen szabadságharc
után sem tudta már semmiféle önkény a nemzet torkára forrasztani azt a sa
játosan népi eredetű hangot, mclynek irodalmi kifejezése Petőfiben és Arany
ban talál mesterekre.

Csakhogy a magyar muzsika újjászületésének útja korántsem volt olyan
egyenes és felfelé ívelő, mint a költészeté ebben a korban. Erd:?iyi Jánoséknak
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a népköltészet virágait gyűjtögető munkássága az irodalomban olyan remek
írókat termékenyített meg, mint Arany és Petőfi. A népköltészethez szorosan
odatartozó zenei anyag gyűjtésével azonban senki sem foglalkozott. A kor ro
mantikus zenéjének magyar képviselőiben - Liszt, Erkel és Mosonyi zenéjé
ben - felcsillan ugyan valami a magyar muzsika mélyrétegeínek kincséből, de
egy általánosan közérthető és az eredendően magyar zenei élményanyagót meg
szólaltató alkotások még sokáig várnak mesterükre.

Utánzók. kismesterek, jórészt még kottát sem ismerő műkedvelő dal
költők elégítik ki ebben a korban a magyarság zenélő, daloló kedvét. Sokuknak
egyetlen népies műdal egész életműve. Találunk közöttük főrangúakat (a
"Kondorosi csárda mellett" című dal szerzője Festetich Leó gróf), cigányprímá
sokat csakúgy, mint falusi jegyzéket vagy mulatós kedvű gazdatisztet. Félszá
zadon át az ő népdalokat utánzó műdalaik testesítik meg az ország zenei köz
tudatát. Tájakat, társadalmi rétegeket áthidalva egy-egy közkedveltségre ju
tott dal valóságos lelki közösséget teremtett. Főúri kastélyok zongoráín, me
gyebálokat záró hajnali mulatságokon a cigány vonóján. mezövárosok kávé
házaiban éppenúgy felcsendültek ezek az érzelmes nóták, mint falusi lakodal
makon. Szövegbelí tartalmuk felszínesebb a népdalokónál, nem is beszélve
arról, hogy a magyarság akkori kérdéseivel összevetve olyannak tetszenek, mint
halovány nemzetiszínű szivárvány a távoli mennydörgés feledtetésére. Altalá
nosabb elterjedésük - és máig való megmaradásuk - míndenesetre arra vall,
hogy zenei megjelenésükben alkalmasnak mutatkoztak felébreszteni a magyar
lélek mélyén szundító zenei élrnényanyagot. Nem volt ez még az "igazi", csu
pán ablakokat nyitogatott arrafelé, ahol később a sajátosan magyar zene anya
nyelvére és ennek ábécéjére Bartók és Kodály rátalált.

Ezért jelentenek mégiscsak új fejezetet a magyar zene történetében a ti
zenkilencedik századi népies műdalok, melyeknek szerzői közül magasan ki
emelkedik Szentirmay Elemér, a "Csak egy szép lány van a világon" és még
sok más, ma is közkedvelt, nyolcvannál is több népszerű dal költője.

Az ő munkásságának jelentőségét Bartók elismerte, Kodály tanulmányozta
s ugyancsak ő adott most utasítást Szentirmay hagyatékának tudományos
feldolgozására, amit Kerényi György végzett el a Magyar Tudományos Akadé
mia Népzenekutató Csoportjának közreműködésével.

Lehet, hogy Kerényi vállalkozása - nemcsak kritikai kiadásban publikálni
Szentirmay szerzeményeit, hanem a dallamok életrajzát is felvázolni - talán
csak az igen beavatottak körében kelti majd a várható érdeklődést. Kerényi
műve azonban kitűnő illusztráció ahhoz, hogya magyar népzene kutatással
összefüggő kérdésekben a magyar zenetörténetnek még 'rnennyi izgalmas fe
jezete tárulhat fel.

Egymagában a dunántúli Németh Jánosból Szentirmay Elemérré és pestivé
lett műdalszerzö életrajzát is a Iegkitűnöbb kortörténeti és művelődéstörténeti

tanulmányok között üdvözölhetjük, érdeklődessel várva a sorozat többi kiad
ványait. (Magyar Ferenc)

ALLATI ÖSZTÖN - EMBERI ÉRTELEM. Az ember és az állat között
nyilvánvaló a különbség, Kérdés azonban, hogy rnennyiségi vagy minőségi

különbségről van-e szó, vagyis áthidalható-e a köztük lévő szakadék vagy
sem. Ezt a sokat vitatott és mindíg időszerű kérdést veti fel Georg Siegmuna
a Theologie und Glaube hasábjain.

Egészen az újkorig azt tanították, hogy a világ élőlényeí fokozatos réte
gekként épülnek egymás fölé és ennek az építménynek tetején az ember áll,
aki szelleme révén minőscgileg különbözík az állatvilágtól. A francia felvilá
gosodás tagadta az ember és állat közt a lényegi különbséget. Szerinte az
emberi gondolkodás nem más, mint érzéki észrevevések különleges kapcso
lata, feldolgozása. Igy az állatok elvileg elérhetik az emberi fokot. Az angol
empirizmus az emberi gondolkodást erősen az érzéki képzetekhez kötötte és
bölcseletében új tartalmat adott egyes filozófiai fogalmaknak. Például a
plátói bölcseletben használt "eszme" (idea) szót szerintük a "képzet" szóval
lehet visszaadni. Igy eltünik a különbség az érzéki észrevevés és szellemi
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ismeret közt az emberben s ezzel eltünt az is, ami az állattól az embert el
választja. Mert az, hogya képzetek összekapcsolása, gyarapítása vagy csök
kenése alacsonyabb fokon (állat) vagy magasabb fokon (ember) történik,
nem döntő.

Ez a filozófiai előkészítés akkor éreztette hatását, amikor a XIX. szá
zadban fel merült a fejlődés gondolata. Ennek megfelelően az ember a fej
lődés csúcsán áll ugyan, az emberi és állati lélek között azonban nincs lé
nyeges különbség. A tudósok az ember és állat köztí kapcsolatot az ember és
majom viszonván keresztül akarták földeríteni. Már maga az itt alkalmazott
kifejezés: "emberszabású majom", szuggesztív erejű. Itt keresték az ember
és állat közt a szakadék áthíríalását és ezért nagy érdeklődéssel várták af.
intelligenciavizsgálatok eredményeit.

Az első vizsgálatok W. Koehler nevéhez fűződnek, aki Teneriffa szigetén
csimpánzokkal kísérletezett. mert úgy gondolta, hogy lelkileg ezek állnak
legközelebb az emberhez. Kísérletei az eszközhasználatra épültek. Eredmé
nyei azonban nem hozták meg a remélt felvilágosítást, sőt erős vitat vál
tottak ki a sokszor kritikátlanul használt fogalmak miatt. A későbbi kísér
letek az állat egész lelki magatartására kiterjedtek. Így Koths orosz állat
pszichologusnő sok majommal végzett kísérleteket és 1958-ban a londoni
nemzetközi állattani kongresszuson ezt mondotta: "Az emberszabású maj
mok alkotó tevékenysége mínőségileg különbözik az emberétől... A vizs
gálatok azt mutatják, hogy az emberszabású majmok intelligenciája egyszerű

látó-gondolkodási (elementaru visual thinking) színvonalon áll, és képtelen
fogalmakat alkotni. Az ilyen intelligencia mí nősógílcg különbözik az embe!'
fogalmi gcndolkodásától."

Az állati észrevevésben is van bizonyos "elvonatkoztatási" képesség. Az
állatok sajátos tér- és idő-megragadási módja, már eleve olyan alakok meg
ragadására irányul, amelyek a maguk összvonatkozásában viszonylag füg
getlenek az alakok egyes elemeitől. Az emberi értelmet ezzel szemben az
jellemzi, hogy az absztrakt formát, mint absztrakciót emeli ki, és e kiemelés
révén függetleníti magát a szemléletes alaktól s az absztrakt vonásokat fo
galmilag ragadja meg.

Az emberi intelligencia keletkezésére és sajátossúcaira vonatkozó gon
'dos, részletekbe menő vizsgálatok csak megerősítették azt az eredményt,
amit azelőtt az introspektív önvizsgálatok kimutattak. Az első életévekben
az élet gyakorlati oldalát szolgáló intelligencia-formák vannak túlsúlyban
az embernél, éppenúgy mint az állatoknál is. Mégis, tapasztalt gyermek
orvosok megfigyelései kimutatták, hogy az embernél az első naptól kezdve
jelen van a sajátos, emberi intelligencia. Természetesen ez még nem tud
addig kiemelkedni a potencialí.tásból, míg az alacsonyabb szintű intelligen
cia bizonyos fokig ki nem bontakozott.

Ha normális és teljesen épérzékű állatkölykökct, csimpánzokat nevelünk,
minden nevelési kísérlet, mely az emberi értelmességet próbálja felkelteni,
csődöt rnond, még akkor is, ha az állatot gyermekszobában nevelik. Az em
'beri nyelvet a legkezdetlegesebb forrnában sem képes megtanulní. Míg az
emberi gyermeknél, mógha süket, néma, és vak is, a szellem felkeltése si
került. Eddig ezt a tényt kevésbbé vették figyelembe és nem fontolták meg
a sulyát. Ha a majmoknál minden ilyen irányú kísérlet csődöt mond, ez
csak azt bizonyítja, hogy hiánvzík belőlük a szellemi képesség, ami a süket
vak gyermekben megvan és érzékszervek hiányában is képes a nevelést hasz
nosítani, s a szellern életre kel.

Az emberi gyermekre jellemző, hogy cselekvéseiben kevesebb ösztön ve
zeti, mínt az állatot. Ezért arra van utalva, hogy "automatizált mozgás-szo
kásokat" sajátítson el. Ezek, mint általa szerzett eszközök megmaradnak a
további átalakításokhoz. változtatásokhoz, fejlődéshez. Mily fáradságos fel
adat a gyermek számára, hogy megtanuljon járni! Az ösztönök fogyatékos
sága míatt az ember már eleve nyitva áll lelki életének kifejlesztésére. Az
állati intelligencia bizonyos kereteken belül tud alkalmazkodni, de alkal
mazkodása kötve marad a természet vezetéséhez. míg az ember másfajta

640



tntelrigcnciája által megszabadulhat a természet vezetésétől és saját maga
irányi thatja életet.

Az ember különleges jellegű szellemi intelltgenciája miatt tud eljutni az
eszközhasználathoz és a nyelv megteremtéséhez. Ahhoz, hogy valamit, mint
eszközt felismerjen. szükséges az általános vonatkozásnak szellemi kiemelése.
Mert amikor megállapítja valamiről, hogy ez valamire használható, ez füg
getlen a konkréttól, ez már "általános". Csakis általános ismeret alapján
képes az ernber arra, hogy valamilyen eszköz-dolgot, amit már egyszer fel
használt, eltegyen és későbbi használatra megőrizzen. Ezért az emberi kul
túrtörténet joggal foglalkozik az első- emberi eszközök történetével.

Aristoteles az ernber meghatározására ezt a mondatot használta: "logosz
szal" rendelkező lény. A logosznak kettős az értelme: sz6 és értelem. Ebben
a pontos lé-nyegi· meghatározasbnn jut kifejezésre az embernek a világban
elfoglalt sajátos helyzete, melyet a klasszikus filozófiák mindenkor elis
mertek, A sajátosan emberi abban áll, hogy megvan az embernek a képessé
ge, hogy a gondolatokat szavak által tudja kifejezni, és ebben külőnbözik az
emberszabású majmoktól. Az evolucionizmus néhány képviselője megpró
bálta megkeresni a nyelvnél a fokozatos átmenetet állat és ember közt. Az
állatok érzelmi megnyilvánulásaiban vélték ezt felfedezni. De éppen a maj
mo knál érte őket él csalódás. B. Schmid és Dembowski állatpszichológusok
állapították meg, hogy az emberszabású majmok összehasonlíthatatlanul mé
lyebben állnak az embernél és számukra az elvonások. általános fogalmak,
vonatkozások, amelyeken az ember egész világa felépül, hozzáférhetetlenek.
Tembrock, aki evolucionista és az embert emlős állatnak tartja, kénytelen
elismerni: "A csimpánzok hangformái nem tekinthetők a mi értelmünkben
vett beszédnek. Hangok, amelyek meghatározott hangulatokban. mint kisérő

jelenségek lépnek fel... A hangok nem írnak le semmiféle elvont fogal
mat, csak feszültségfeloldás t kisérő megnyilvánulások."

Biztos, hogy vannak az állatoknak a nyelvhez hasonló közvetítő eszkö
zeik, amelyeket analóg értelemben állati beszédnek lehet nevezni. De ami az
lillat belsejében lejátszódik, az az érzéki tudat síkján marad, amelyet az
ösztön rnczgat és az ösztön-szükségletek szolgálatában alkalmazza a külön
böző feladatok megoldási módját, melyet tőle követelnek az emberek. A
megoldásért legtöbbnyire táplálékot kap, tehát az önfenntartás ösztönét hasz
nálják fel a megoldásban. A megértés semmi nyoma sem fedezhető fel. Nem
következik be nála az, ami az embernél, hogya szavaknak, melyeket meg
tanult, vagy esetleg egyéb feladatnak, melyet megoldott, más összeköttetés
ben más értelmet tudjon adni, hogy magát el tudja választani a puszta vitá
lis vonatkozásoktól, és az érzékei előtt megjelenőt nem tudja belsőleg meg
fogni. Az ember, amit felfog, ezt meg is tudja nevezni. Ezért szerepel: a Bib
lia első lapjain, hogy az Isten elvonultatta az állatokat az ember előtt és az
megnevezte őket. Ez az emberi természet lényegére mutat rá, hogy az em
b rnek van szelleme. Az emberi nyelv alapja nem fiziológiai jellegű, hanem
az a tény, hogy az embernek van rnondanivalója, míg az állatnál ez hiányzik.

Minderre az ernbernek egy speciálls szerve van, az agy, mely képessé
teszi, hogya környezettől magát függetlenítse. Ez az agy eleinte biológiailag
nem kész irányító szerv, amely arra rendeltetett, hogyaszemélyesen megta
nultat felvegye cs magában megőrizze. Ezért kell az embernek oly hosszú
idő a kialakulásra, míg az állatoknál ez a kialakulási idő majdnem teljesen
hiányzik. Az ember agyával megváltoztatja környezetet, míg az állat a kör
nyezetéhez alkalmazkodik. Az ember világot teremt maga körül, és ennek
fejlődését nevezzük "emberi történelemnek". Az ember nemcsak az öröklési
tényezőket tudja tovább adni és nemcsak biológíaílag fejlődik, hanem tanul
és a tanultakat nemzedékről nemzedékre átadja. Ez a fejlődési forma nem
evolució, hanem valami újszerű történés. amit "tradiciónaJk" nevezünk. Ez
tette lehetövé az emberi civilizációt, a technika és kultura kialakulását.

Újabban ezt a felfogást a biológlába is átvitte Spatz, agykutató ; "Nekünk,
és a mai biológusok nagy többségének meggyőződése, hogy az ember állati
elődöktől származik s ez a biológiai alépítmény elválaszthatatlanul összeköti
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az állattal. Besorolását a "prlmates", az emlősök rendjebe számtalan megegye
zés igazolja. Mégis az ember nem .magasabbrendű állat', amely az .alacso
nyabbrendű állattól' (azaz a majmoktól) csak fokozatban különbözik, Az em
berrel valami alapvetően új lépett be az élők világába. Az állat a maga sa
játos környezetéhez alkalmazkodik. Az ember képes volt rá, hogya továbbadás
új módjának segítségével a környezettől messzernenően felszabaduljon. Tech
nikája ál.tal a világ átalakítójává lett." Az átadásnak ez az új módja nem
biológiai folyamat, hanem az, amit "történelemnek" nevezünk.

Hosszú ideig az ember és állat közt a különbséget az íntelligenciában
keresték, pedig már Darwin rámutatott arra, hogy az erkölcsi érzék vagy a
lelkiismeret fontosabb, mert ez magával hozza az erkölcsi felelősséget. Az
ember értékkategóriákat tud felállítani, különbséget tesz jó és rossz között.
Ez az erkölcsi magatartás nincs meg az állatnál. Az állat minden cselekedeté
ben a természethez kötött marad, nem tudja elválasztani magát saját vitális
természetétől és a külvilágtól, Az ember annyira képes a világtól elkülönülní.
hogy azt "önmagában" megismerni képes. Tud szellemi értékeket követni, sőt

ha kell, fel is áldozza magát értük. A természethez kötött állat az erkölcsöt
nem ismeri, noha cselekvésmódjában lehet bizonyos hasonlóság az ember er
kölcsi magatartásával. Az állat érzelmi életével közel állhat emberi gazdájá
hoz, vele együtt érezhet, ezt azonban sohasem vehetjük szellemi értelemben.
Az ember szellemi voltát bizonyítja, hogya világ dolgait biológiai értelműk

től függetlenül, önmagukban tudja megragadni és ezért megnevezni. Ezzel
fölébe kerekedik az állatoknak, viszont súlyos felelősség terheli életének ala
kításáért.

Az ember gondolkodásával fölismeri, hogy az állattól különbözik. Jólle
het egész élete a születéstől a halálig az érzéki világhoz van kötve, mégis az
ember eljuthat odáig, hogy nem tekinti értéknek ezt az életet s képes ezt ma
gától eldobni. Az ember az állattól abban a tényben különbözik. hogy termé
szete nem egyszerűen van, hanem azt birja, az az övé. Egyetlen állat sem
tudja létét bizonyos távolságból szemlélni, nem tud csodálkozni rajta. Az ál
lat nem kérdez léte után. Egyedül az ember tulajdonsága, hogy életét ren
dezni tudja, ruhát vesz magára, táplálkozásának idejét, formáját és mennyi
ségét maga szabálvozza,

Az ember képes arra, hogy természete alá al.icsonyodjék, mint gonosz
tévő, vagy, hogy föléje emelkedjék, mint szent. Az ember embervolta első

sorban nem az örökölt tényezőktől és a környező világtól függ, nem "termé
szetes" tulajdonság, amelyet a természet határoz meg.

Az embernél az agyvelő vezető szer-epet játszik és itt is különleges sze
repe van az Ún. "neocortex"-nek, amely az emberi életvezetés materiális kor
mányzási alapja. J. Lange a homloklebeny kérgét "erőteljes gátlási szerkc
zetnek" nevezi, amely a mélyből feltörő ösztönöket "megszüri és átalakítja".
Az utol.só félévszázadban bebizonyosodott, hogy az agyvelő homloki és halán
téki neocortex sérülései "személyiségi závarokat" okoznak. Az embert legben
sőbb belsejében éri a támadás. Nemcsak az értelmi, hanem a lelki élet is az
agytól függ. S éppen a "bazális neocortexnek" van kűlőnös jelentősége az
ember személyíségére. Ilyen, főképp háborús sérüléseknél az értelmi képesség
legtöbbnyire megmarad s az erkölcsi életvezetésben mutatkoznak zavarok.
Amint az idegorvosok mondják, nem olyan zavarokról van szó, mint a be
szédzavaroknál, ahol a beszéd eszköze, szerszárna működik rosszul, hanem
eltűnnek az etikai gátlások. Ilyen megfigyelések azt sejtetik, hogy a hom
lokagy és a tulajdonképpeni emberi közt különösen szoros kapcsolat áll fenn.

P. Leeomne du Noüy úgy látja az embert, "mint agyvelő hordozóját", s ez
az agyvelő a lelkiismeret és az intelligencia szerve, az emberi méltóság szék
helye és a további k.bontakczás eszköze. Az ember és mai agyveleje a kifej
lődésnek nem a csúcsát mutatja, hanem csak egy közbenső Iokot az állatra
való emlékezés súlyos terhét viselő múlt és a nagy igéretekben gazdag jövő

között. Ez utóbbi az ember rendeltetése. Az ember olyan lény, akinek rendel
tetése van. Ezzel a mai biológusok elismerik, hogy a természettudomány ha
tárait át kell lépni. (Kosztolányi István)
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DISCUSION SUR LA PO:&>IE DE SANDOR SIK

par László Rónay

Trois ans se sont écoulés depuís le déces de Sándor Sik, le prétre-poéte
catholique renemmé qui, depuis le début jusqu'en septembre 1963, date de sa
mort, fut le rédacteur responsable de Vigilia. A l'occasion de cet anniversaire,
l'auteur commémore la poésie de Sándor Sik, et discute la conception a son
avis trop unilatérale énoncée dans un passage du sixieme volume d'un grand
ouvrage scientifique récent sur la Histoire de la Líttérature Hongroise, qui
classe Sándor Sik au nornbre des "poetes conservateurs",

"Le jeune Sándor Sik est le poete du 'dynamísme' hongrois qui a prís
son essor dans les années 10 du síecle". C'est ainsi qu'en aoüt 1941, le plus
important des journaux littéraires de ce temps la: Nyugat, parlait de lui. Cette
poésie qui, souvent, accentuait la primarité de l'impression et de l'inspiration
sensorielle vis a vis de l'ordre strict et de la logíque était caractérisée par la
fíevreuse introspection du monde. La vocation du poete, selon l'idée de "dy
narnisme", n'est autre que la perceptíori totale de la réalíté et sa transmission
qui le met au service de la communauté. En ce temps-la, la "directivité" de la
conception artistique prise dans ce sens n'était pas représentée que par Sándor
Sik. Mais cet épanouissement précoce de l'expressionnisme hongroís qui s'était
manitesté dans sa poésie et dans celle de quelques uns de ses confreres fut
brutalement interrompu par la premiere gu erre mondiale.

Dans la période d'entre les deux guerres, la poésie de Sándor Sik s'appro
fondit et se classicisa. En méme temps, en sa qualité de professeur de Iitté-
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rature a I'université de Szeged, 11 entra en contact avec la jeune génération
de poetes qui lui succédait, dont l'un, Miklós Radnóti qui connut une fin tra
gíque pendant la guerre, étaít son disciple préféré. Il se produisit alors une
action réciproque des plus intéressantes entre le professeur et ses éleves. Les
poemes de Sándor Sik 'deviennent de plus en plus concrets, personnels, saturés
de tension, ce qui se manifeste eneore plus catégorlquement pendant la deuxi
eme guerre mondiale, lorsque sous l'effet des évenements, sa poésie se durcit.
Il parle ouvertement de ceux qui se sont mis au service de l'inhumanité. Tous
cela prouve que la poésie de Sándor Sik n'est absolurnent pas conservatrice,
maís qu'eue est actuelle en tout temps et qu'elle a répondu aux grands
problémes du monde.

Une autre source décisive de la poésie de Sándor Sik, c'est le sentiment
de l'existence de Dieu, dont on ne saurait dire que c'est la un fait unilatéral,
sans problemes et acquis tout accompli. Bien que sans aucun doute il ai\
écrit quelques poemea a tendance pédagogíque et apolcgique sans équívoque,
dans la deuxíeme période de son oeuvre, ayant sciemment abandonné I'an
cienne structure de sa poésie, il a réussi a exprimer le sentiment de l'existence
de Dieu de facori nouvelle et moderne. L'obligatíon de l'homme a participel'
a la réalisation des projets de Dieu y est soulígnéc.

C'est dans la périodé qui suivit la deuxieme guerre mondiale que la poésie
de Sándor Sik gagna son accomplissement et qu'elle atteignit son apogée au
point de vue artistique. .Iusqu'Ici les visions cosmiques, les perspectives in
sondables, la proximité des astres caractérisaient ses poemes, Maís ce n'ess
qu'á présen t qu'íls se remplissent de vie. Le poete vieillissant qui, au nombre
de ses souffrances avaít aussi connu les affres d'outretombe, travaillait a
l'élaboration d'une vaste synthese, Avec les années qui passent cette poésie
s'approfondit et s'humanise de plus en plus, sans perdre pour autant ses traits
mystiques. L'ange luí a montré le monde au complet, et il devait se rendre
compte que tout a aussi un revers. Le désir d'humanisation des phénomenes
négatif's elargíssait le but d'expression de ses poósios et lcur f'orrne dans une
toute nouvelle direction. Sa voix était souvent étranglée par la pour de l'hom
me devant la mort, mais c'est ce qui rendait sa poésie vraiment humaine et
authentique. "Auparavant, je savais qui je suis -maintenant je ne le saís
plus" - écrit il dans une de ses dernieres poésies d'une sincérité boulever
sante. C'est comme si ce poétique "je ne sais plus" lui avait ouvert les per
spectives infinies de la vraie conscience poétique: la simplicité, I'humílíté,
l'humanité et la serviabilité. C'est également dans cet esprit qu'il approchait
de Tau-dela. Dans ses derniers sermons, il parlait de l'amour du prochain, qui
inspira ses dernieres poésíes, L'amour du prochain et l'humanisme - un
humanisme parfois combatif - furent toujours les principes dirécteurs de
ses oeuvres.

INTERESSANTE HISTOIRE D'UNE IMAGE SAINTE vÉNERÉE
EN HONGRIE

par Gizella Dénes

Au mois de mai de cette année, une lettre Intérossante arriva d'Italie dans
la commune de Görcsöny, du comitat de Baranya. La lettre étaít cnvoyée par
la communauté paroíssiale de Re, le célebre lleu de pélérinage italien. C'est
la que se trouve le tableau de la "M.adonna del Sangue", c'est a dlre de la
"Madone qui saigne". La lettre renfermait une invitation au Iíeu de péléri-



nage il I'Intentíon de la dlrectíon écclésiastíque et elvile de Görcsöny, car on
avait appris a Re qu'U y a dix ans on avait découvert il Görcsöny une copie
datant de 200 ans de leur image sainte de 800 ans. Ceux de Re avaient en
vísagé de venir eux-mérnes en visite en Hongrie, conduits par le prélat de
Novara, I'évőque Gamblerga. Ils avaient joint il la lettre un album de magní
fiques vues de Re. Ils mentionnaient sous ce rapport que la popularité de leur
lieu de pélérinage s'était accrue depuis 1958. En effet, c'est alors que le pape
Pie XII a élevé au rang de basílique l'ancienne petite église du bord de la
route qui, plus tard, fut reconstruite par les metlleurs artistes architeetes
d'Italie et décorée par les sculpteurs et les peintres les plus renommés. Les
papes son t souvent venus dans ce lieu de pélérinage, et quand U était eneore
étudiant en theologie notre pape actuel Paul VI s'y est rendu en qualité de
pélerin retraitant. Plus-tard, U y fit plusieurs voyages, quand U étaít arche
veque de Milan.

Il y a 9 siecles, a I'époque du roi St Étienne la commune de Görcsöny en
Hongrie était déja une bourgade a église entourée de 10 autres víllages. En
1956, Ferenc Rogács, éveque auxiliaire du diocese de Pécs remarqua la pein
ture simplement enoadrée de noír représentant la SteVierge, accrochée prés
de l'entrée de I'óglise, et dit qu'il fallait absolument en rechereher I'origine.
Des le premier examen, on découvrit d'intéressantes inscriptions sur la pein
ture. Une inscription latine disait: "In gremio Matris sedet sapientia Patris"
(La sagesse du Pere est assise dans le giron de la Mere). L'inscription italienne
était ainsi concue: "Ritrato della ímagine miracolosa Madonna del Re 1700"
(Copie du tableau de la Madone miraculeuse de Re 1700).

8elon les experts, le tableau ressemblait beaucoup il I'image sainte véné
rée de l'église de Krísztinaváros de Budapest. Par la comparaison des données
historiques dant on disposait, on réussit il découvrir le rapport entre les deux,
tableaux. En 1686 une épidémie de peste se déclara, il Buda et sévit pendant
des années. Un maitre ramoneur de Krísztínaváros, Pierre-Paul Franczin,
d'origine itali enne, fit alors le voeu, si lui et sa famille échappaient il I'épí
démie destructrice, de se rendre en pélérinage il la Madone de Re, dans son
víllage natal, de faire exécuter une copie du tableau et de faire construire
une petite chapelle dans sa vigne de Buda, en l'honneur de cette Madone.
Il tínt parole, se procura la copie de la "Madone qui saigne", oeuvre d'un
peintre italien inconnu, et fit aussi construire la chapelle promise. Cette cha
pelle fut détruite en 1723 dans le grand incendie de Buda. 8elon la légende
qui se répandit a cette époque, seul le tableau de la Madone qu'on y vénéralt
resta intact. Plus tard ce "tableau" reparut dans la nouvelle chapelle Franczin,
qui s'élevait alors sur l'cmplacernent de l'église actuelle de Krisztinaváros,
puis U fut placé dans la nouvelle église. Ce qui est étrange, c'est que cette
image sainte de Krisztirraváros ne concorde avec le tableau de la lVIadone de
Re du XIIe sieele que dans son ídée fondamentale et dans son inscription. Il
semble plausible que la copie que fit exécuter Franczin et qu'Il rapporta
d'Italie avait pour tant été endommagée au cours de l'incendie de 1723 et que
pour la deuxieme chapelle les jésuites aient remis un nouveau tableau dans
le style de l'époque.

Par contre, d'aprös tous les signes, le tableau découvert a Görcsöny est
bien la copie originale cornmandée par Franczin. Selon la tradition populaire
de Görcsöny, il l'époque, le tableau fut apporté au village par un "vieux
moine en froc noir" qui l'avait caché sous son manteau. György Kákai Szabó,
restaurateur en chef au Musée des Beaux Arts de Budapest [ugea, il premiere
vue, que le tableau avait subi des ravages extéríeurs: l'eau ou la chaleur
l'avaient endornmagé, plus tard U avait été repeint il la háte, donc sous la
couche de peinture supéricure écaillée, U doit y avoír un autre tableau. Au
prix de longs et pénibles travaux le restaurateur en chef réussit a mettre
au [our le tableau ortginal. Les fideles de Görcsöny assumerent avec un dé
voument incomparable les frais de la restauration.

Depuis 1959, la copie du tableau de la célebre Madone de Re, qui a connu
tant de vicissitudes, ame le maitre-autel de I'église de Görcsöny.
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ELEMÉR SZENTIRMAY ET LA MUSIQUE POPULAIRE HONGROISE

Le groupe des chercheurs de l'Académie Hongroise des Sciences qui
s'occupe de la musique IPopulaire, envísage de publier une édition eritique
des oeuvres des auteurs de chansons populaires hongroíses. Le premier vo
lume de cette édition de grande envergure vient de paraitre sous le titre :
"Elemér Szentirrnay et la musique populaire hongroise." Comme Ferenc Ma
gyar le constate dans l'article Iqu'il consacre a la publication, le renouveau
spirituel du XIXe sieele mouvementé n'a pas manqué d'influencer le goút
des hongrois pour la chanson. Dans les oeuvres musicales de cette époque,
c'est le méme ton particulier d'origine populaíre qui s'est fait sentir, que
Petőfi et Arany ont porté a son paroxysme dans leur expression poétíque.
Cependant, la voie de cette musique était loin d'étre droite et ascendante
comme celle de la poésie. Il est vrai que, dans les oeuvres des représentants
h ngroís de la musique romantique de l'époque, en particulier dans les com
positions de Liszt et d'Erkel connues du monde entier, on en trouve des
traces, mais les grandes oeuvres indépendantes se font eneore attendre. Long
temps des imitateurs, des dilettantes qui pour la plupart ne connaissaient
méme pas les notes ont satisfait le penchant du peuple lui-méme pour la
musique et pour le chant. On trouve parmi eux aussi bien des grands seigneurs
que des notaires de village, des chefs d'orchestre tzíganes que des intendants
noceurs. Pendant un demí-siecle, ce sant leurs couplets imitant les chansons
populaires qui incarnent l'opinion publique musicale du pays.

Bien que ces chansons n'aient pas ericore représenté la musique parti
culíerement hongroise issue du fond de l'áme populaire, que, plus tard, dans
notre sieele Bartók et Kodály devaient mettre en valeur, elles constituent
cependant un chapitre digne d'íntérét de I'hístoire de la musique hongroise.
Elemér Szentirmay dont nombre d'oeuvres sont populaires aujourd'huí eneore
en Hongrie, est un des auteurs prépondérants de ces chansons d'inspiration
populaire. Bartók avait aussi reconnu l'ímportance de Szentirmay, et Kodály
lui-rnéme insista pour que soit effectuée l'élaboration scientifique de sa sue
cession. C'est György Kerényi qui en fut chargé. D'apres l'auteur de l'article,
il s'est acquítté de sa táche de fac;on exemplaire.

COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

Dans la rubrique des beaux-arts, Iván Dévényi fait l'éloge du livre qu'
Antal Kampis a écrit sur l'oeuvre de Braque. C'est le premier ouvrage hon
grois qui traite de la carriere et des oeuvres du maitre francals dé cédé il y
a queLques années. "En lisant le texte et en regardant les illustrations, écrit
Dévényi, nous tombons irrésistiblement sous le charme de Braque et nous
n'hésitons pas a partager l'opinion de l'auteur du livre, qui le corisidere com
me un maitre de la peinture ayant atteint I'apogée de son art". Le public
h ngrois aura l'heureuse possibilité de connaitre Braque gráce a cet ouvrage
qui a été tiré en 12400 exemplaires et qui, par ailleurs constitue le troisieme
volume de la série d'histoire de l'art déja tres populaire éditée par la maison
d'édition Corvina. Le premier volume était consacré au peintre norvégien
Edward Munch, et le second au peintre franc;ais Georges Seurat.

INFORMATIONS

C'est le j er aoút que l'on a enterré Kálmán Papp, éveque diocésain de
Győr. Dans notre numéro précédent nous avons eneore pu faire part de sa
mort, survenue le 28 juillet. Les cendres du pontife, défunt a I'áge de quatre-·
vingts ans ont été ensevelies dans sa cathédrale. Lajos Shvoy éveque dio-
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césain de Székesfehérvár, assistant du tröne, a vaqué li la cérémonie funérale,
précédée d'une messe de Requiem pontifiée par I'évéque de Szombathely,
Sándor Kovács. Quah'e évéques et I'archíabbé de Pannonhalma ont donné
les absolutíons coutumieres.

L'évéque Vince Kovács, administrateur apostolique de Vác vient d'ac
complír le 9 aoút sa quatre-víngtieme année, Le clergé du díocese et sas fi
deles lui ont rendu hommages solennels et pleins de chaleur,

József Bánk, éveque titulaire, a été élu vicaire capitulaire par le chapitre
de Győr. Il gouverne le díocese [usqu'á ce que le siége de I'évéque diocésain
soit rempli.

Richard Horváth, rédacteur en chef de Katolikus Szó, dírecteur de l'en
treprise d'édition et de la coopérative Ecclesia, député li I'Assemblée Nationale,
membre du Présidium a eu 60 ans le 4 aoút, A cette occasion, ses amis l'ont
comblé de chaleureuses rnarques d'attachement, Des sa. prime jeunesse, entre
les deux guerres mondiales, Richard Horváth a abordé courageusement dans
ses livres et dans ses autres écríts, les problemes cuisants de la société et du
catholicisme hongrois. Depuis I'avenement du régime socíaliste, il déploie une
activíté de pionnier pour que I'Eglíse trouve et assure sa place dans les nou
velles conditions. Il fut l'un des initiateurs du mouvement catholique pour
la paix, dont le röle d'importance historique est de plus en plus reconnu
aujourd'hui li I'étranger. Le Présidium vient de décerner li Richard Horváth
le plus haut degré de la Médaille de mérite du Travail. Sándor Kovács, éve
que diocésain de Szombathely, représentait l'Eglise catholique li la cérémonie
de la remise de la décoration. Notre rédaction a aussi félicité Richard Hor
váth, que nous avons l'honneur de compter au nombre de nos collaborateurs
les plus estimés.

Pendant son sejcur en Hongrie, I'évéque díocésain de Burgenland, István
László a fait visi te le 17 aoüt aussi li notre rédactíon,

Le [our de la féte de notre 1er roi, St Etienne, le 20 aoüt li la requéte
de la présidence nationale de l'A. C. dans la matinée c'est I'évéque Pál
Brezamóczy, admíntstrateur apostolique dfEger qui a pontífíé la grand-messe
en la basilique St. István de Budapest, tandis que Sándor Kovács, évéque
diocésain de Szombathely l'a pontifiée dans I'apres-midí.

Pendant son séjour officiel en Hcngrie Couve de Murville, ministre des
affaires étrangeres de France a visité I'église historique restaurée de I'ancíenne
abbave des bénédictins il Tihany au cours de son excursion aux bords du
Balaton. Dans l'église il a rencontré un groupe de cheminots francals effec
tuant une randonnée de douze jours dans notre pays.

A la fin du mois de juillet li l'Ambassade de la République Démocratique
Vietnamienne de Budapest le prévöt Gyula Dér, président de la "Coopérative
Ecclésia" et István Szárrtay, secrétaire général de l' A. C. hongroíse ont trans
mis le don de l'Eglise catholique hongroise destiné aux catholiques vietna
miens ce qui consistait en vin d'office et en objets de píété,

Dans la basilique d'Esztergom le conseil municipal d'Esztergorn en accord
avec les autorités compétentes ecclésiastiques et publiques a organísé un
concert jubilaire en mémoire du nOe anniversaire de la consécration de cette
basilique. Au cours de ce concert la messe d'Esztergom de Liszt et le Psalmus
Hungariens de Kodály ont été ínterprétés par les artistes lyriques de l'Opéra.
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A la sollicitation du corps épiscopal hongroís Zoltán Kodály, le compost
teur hongroís mondialement connu a harmonisé les parties perrnanentes du
missel hongroís. Le 31 juillet la radio hongroise a aussi présenté son oeuvre.

Invités par le corps épíscopal hongroís quatre collaborateurs du .Domus
Mariae" de Rome, qui au temps du concile étaient de service pour pourvotr
du nécessaire les peres hongroís du concile ont passé au début du moi s d'aoút
huit jours en Hongrie.

Une intéressante premiere-messe avait lieu il Bonyhád. Apres avoi r cé
lébré sa premiere-messe Antal Balogh, le jeune prétre y a béni le mariage
de son frere.

C'est le 4 aoüt que l'on a inhumé il Budapest Pál Járdányi, compósiteur
lauréat du Prix Kossuth, chef de service de l'Académie des Sciences de Hon
gríe, auteur de plusieurs oeuvres de musique rehgieuse aussi. La cérémonie
relígieuse a été faite par Frigyes Brísits, ancien professeur-prétre du défunt.

Invités par I'évéque József Ijjas, administrateur apostolique, les éleves
sortis il y a 40 ans du Séminaire Central de Budapest ont organísé une ren
contre d'anciens camarades il Szeged. Dans I'Eglise Votive sous la direction de
I'évéque ils ont dit une messe concélébrée.

Un groupe hollandai s des espérantistes catholiques participant au congres
nirs locaux de la renaissance et de l'humanisme. C'est l'oeuvre de János Vi
téz, archeveque du roi Mathias Corvin et celle de son cerele humaniste qui
est au centre de l'exposition.

Dans le numéro du 21 aoút de l'hebdomadaire "Uj Ember", un reportage
intéressant est paru concernant Dezső Miklós, curé de Tiszakerecseny qui
tout en remplissant dévotement sa mission de prétre est membre actif de la
-ccopératívo agricole locale et partage tous les travaux champétres de ses
fideles. Le reporter s'est rendu au village il l'occasíon de l'inauguration du
bátímerit paroissial achevé avant peu. Au déjeuner commun, offert apres la
cérémoníe, tous ceux qui avaient coopéré et aidé fl la construction de la pa
roisse ont particípé et entre eux un bon nombre de protestants aussi.

Un groupe hollandads des espérantístes catholiques partícipant au congres
international d'esperanto, organísé en Hongrie a fait une excursion fl Sopron
aussi ou une messe leur a été célébrée durant laquelle le conseiller épíscopal
Antal Lantos Kiss a fait le sermon en langue esperanto.

D'entre les membres du groupe du mouvement francals "Vie Nouvelle"
séiournant en Hongrie 42 pesonnes ont partícipé fl une colloque organísée sur
leur demande au Séminaire Central de Budapest par la présidence nationale
de l'A. C. Le sujet de la colloque était la situation du catholicisme hongrois.

La restauration extérieure de l'église ele Máriabesnyő, lieu de pélerinages
a été achevée, En mérne temps on a aménagé les aientours immédiats de ce
Heu de pélerinages notoirement un des plus célelires du pays, Sous peu la
rénovation intérieure de l'église ágée de deux siccles aura aussi l ieu.

Felelős kiadó: Saád Béla
-------~-------
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KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

Papp Kálmán győri megyéspüspökőt, akinek július 28-án bekövetkezett
haláláról előző számunkban még hírt tudtunk adni, augusztus l-én temet
ték el. A nyolcvanéves korában elhunyt főpásztor hamvait székesegyházában
helyezték nyugalomra. A temetési szertartást Shvoy Lajos székesfehérvári
megyéspüspök, pápai trónálló végezte, előtte a gyászmisét Kovács Sándor
szornbathelyi püspök mondta. A szokásos abszoluciókat négy püspök és a
pannonhalmi főapát adta meg.

Kovács Vince püspök, váci apostoli kormányzó augusztus 9-én töltötte
be nyolcvanadik életévét. Az egyházmegye papsága és hívei meleg ünneplés
ben részesítették.

A megüresedett győri megyéspűspökí szék Eetöltéséíg Bánk József címze
tes püspök vette át az egyházmegye vezetését, akit a győri székeskáptalan
káptalani helynökké választott.

Horváth Richárd, a Katolikus Szó főszerkesztője, az Ecclesia szövetkezet
és könyvkiadó vállalat igazgatója, országgyűlési képviselő, az Elnöki Tanács
tagja, augusztus 4-én töltötte be 60. életévét. Tisztelői és barátai meleg sze
retettel emlékeztek meg róla ebből az alkalomból. Horváth Richárd már
kora ifjúságában, a két világháború között, könyveiben és egyéb írásaiban
bátran szembenézett a magyar társadalom s benne a magyar katolicizmus
égető problémáival. A szocialista rendszer megalakulása óta úttörőként mun
kálkodik azon, hogy az egyház megtalálja és biztosítsa helyét az új feltéte
lek között. O volt egyik kezdeményezője a katolikus békepapi mozgalomnak
is, amelynek történelmi jelentőségű szerepét ma már külföldön is mind töb
ben fölismerik. Az Elnöki Tanács Horváth Richárdot most a Munka Érdem
rend arany fokozatával tűntette ki. Az ezzel kapcsolatos ünnepségert a kato
likus egyház részéről Kovács Sándor szombathelyi megyespüspök vett részt.
Szerkesztőségünk külön is köszöntötte Horváth Richárdot, akiben a Vigilia
nagyrabecsült munkatársát is tísztelí.

László István burgenlandi megvéspüspök több napos magyarországi tar
tózkodása alatt augusztus 17-én szerkesztőségünkben is látogatást tett.

Couve de Murville francia külügvmíníszter, aki hivatalos látogatást tett
Magyarországon. a Balaton partján Tihanyban jártában megtekintette a volt
bencés apátság restaurált műemléktemplomát is. A templomban találkozott
francia vasútasok egy csoportjával, akik tizenkétnapos körűtra érkeztek ha
zánkba.

Szent István király ünnepén, augusztus 20-án az Actio Catholica orszá
gos elnökségének felkérésére a budapesti Szent István-bazilikában délelőtt

Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó, délután Kovács Sándor
szombathelyi megyespüspök mutatott be ünnepi főpapi szentmisét.

Kodály Zoltán, a magyar püspöki kar felkérésére megzenésítette a ma
gyar rrnseszöveg állandó részeit. Művét július 31-én a magyar rádió is be
mutatta a katolikus igeliturgia keretében.

Máriabesnyő kegytemplomának külső renoválását befejezték s ugyanak
kor közvetlen környékét is rendezték. Rövidesen sor kerül a 200 esztendős

templom belső felújítására is.

Az Új Ember augusztus 21-i számában érdekes riportot közölt Miklós Dezső

tiszakerecsenyi plébánosról. aki lelkészi hivatásának példás betöltése mellett
aktív tagja az ottani mezőgazdasági termelőszövetkezetnek és minden mezeí
munkát együtt végez híveivel. A riporter a nemrég elkészült plébánia-épület
felavatása alkalmából látogatott a községbe. A szertartást követő közebéden
mindazok résztvettek, akik a plébánia építésében közreműködtek és segítettek,
köztük szép számban reformátusok is.
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Augusztus 4-én temették el Budapesten a 46 éves korában elhunyt Járdányi
Pál Kossuth-díjas zeneszerzőt, a Magyar Tudományos Akadémia osztályveze
tőjét, akinek nevéhez több egyházzenei alkotás is fűződik. Az egyházi szertar
tást Brisits Frigyes, az elhunyt egykori paptanára végezte.

A római "Domus Mariae" négy munkatársa, akik a zsinat idején a magyar
zsinati atyák ellátásában teljesítettek szolgálatot, a magyar püspöki kar meghé
vására augusztus elején egy hetet Magyarországon töltöttek.

A budapesti Központi Szeminárium 40 éve végzett növendékei Ijjas Jó
zsef püspök, apóstold kormányzó meghívására Szegeden találkozót tartottak. A
Fogadalmi Templomban a püspök vezetésével koncelebrációs misét is mondtak.

Az Esztergomi Keresztény Múzeumban kiállítás nyílt a reneszánsz és a
humanizmus helyi emlékeiből. A kiállítás középpontjában Mátyás király érse
kének, Vitéz Jánosnak és humanista körének munkássága áll.

Az esztergomi bazilika felszentelésének 110. évfordulója alkalmából Esz
tergom város tanácsa az illetékes egyházi és állami hatóságokkal egyetértve,
jubiláris hangversenyt rendezett a bazilikában. A hangversenyen Liszt Esz
tergomi miséjét és Kodály Psalmus Hungarícusát adták elő operaénekesek
közreműködésével.

A Vie Nouvelle francia mozgalom Magyarországra látogatott csoportjá
nak tagjai közül 42-en vettek részt azon az eszmecserén, amelyet kérésükre
az Actio Catholica országos elnöksége rendezett a budapesti Központi Sze
mínáríumban. Az eszmecsere témája a magyar katolicizmus helyzete volt.

Érdekes uJmtse volt Bonyhádon. Első szentmiséjének bemutatása után
az ifjú pap, Balogh Antal előtt kötött házasságot fivére és annak menyasz
szonya.

B. S. - Hogya spanyol katolikus egyháznak mi az álláspontja a bika
viadalok ügyében, nem tudnók megmondani, úgy véljük azonban, hogy ma
már a spanyol hierarchia is helyteleníti azokat. Tény ugyanis, hogy a kato
likus egyház mindig küzdött a pogány időknek ez ellen a barbár maradványa
ellen, s fokozatosan teljes sikerrel is, kivéve Spanyolországot és az általa
gyarmatosított területeket. A Szentszék félhivatalos lapja az idei ~v márciusá
ban nyomatékosan Ieszögezte : "Az egyház újólag szót emel azért, hogy tiltsák
meg mindenütt azokat a mutatványokat, amelyek fölösleges szenvedésnek
teszik ki az állatokat. Klasszikus példája az ilyen kegyetlenségnek a bika
viadal." Szent V. Pius pápa 1567-ben külön bullát is bocsátott ki, amelyben
kiközösítés alá veti és megtagadja a keresztény temetést azoktól a személyek
től, akik bikaviadalban vesztik életüket. Gasparri bíboros-államtitkár 1920-ban
kijelentette: "Az egyház változatlanul elítéli az ilyen szégyenteljes és véres
látványosságokat." S amit nyilván kevesen tudnak, XII. Pius pápa 1957-ben
megtagadta a spanyol bikaviadal-vállalatok képviselőinek fogadását, s vissza
utasította azt a drágakövekkel díszített palástot és egy millió pezetát is, amit
ajándékul hoztalk neki.

G. F. - Ha hisszük, hogy Isten megkívánja tőlünk igéinek hallgatását,
akkor egyetlen templomi szentbeszédet sem érezhetünk annyira "rossznak"
vagy "unalmasnak", hogy ne meríthetnénk belőle ösztönzést és eligazítást.
Magától értetődik, rajta is kell lennünk, hogy mindezt megtaláljuk benne.
Annál kisebb fáradsággal fog ez járni, minél inkább szem előtt tartjuk azt az
elvet, hogy amit szeretetből mondanak nekünk, azt szeretettel is kell fogad
nunk. Okkal feltehető, hogy az első keresztények sem értették meg teljesen
Jézusnak azokat az igéit, amelyeket az apostolok hirdettek nekik, de már az
igazsúg megseitése is megnyitotta annak számára lelküket.
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