
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

634



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.
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('> 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

639



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
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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)

642


