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Zbigniew Czajkowski

A ZSINAT VÉGÉN -
AZ EGYHÁZ Új KORSZAKÁNAK KEZDETÉN*

Ha emlékezetünkbe idézzük a zsinati tanácskozásokról és vitákrói
egyidejűen beszámoló tudósításokat, amelyek nem ritkán bírálatot is gya~

koroltak a zsinati okmánytervezeteken, vagy a zsinati atyák felszólalásain
is, tisztában kell lennünk azzal, hogy mindezeket az értékeléseket és v~

lekedéseket - akár negatívak, akár pozitívak - az idő még nem igazol
hatta. "A priori" megítélések voltak, amelyeknek helytállóságát főleg két
szempontból mérlegelték, vizsgálva, hogy 1. a tervezetek és tárgyalásuk
milyen viszonyt tükröznek a múlttal, 2. mennyiben egyeznek meg azzal az
irányvonallal, amelyet XXIII. János pápa tűzött ki a zsinat számára.

Ha már most a II. vatikáni zsinat immár befejezett munkájára is ezt
a két szempontot alkalmazzuk mértékül, akkor oda kell következtetnünk,
hogy előnyös eredmények mellett hiányosságok is mutatkoznak benne.
Mert ha a múlthoz való viszonyból indulunk ki, vagyis az egyház tevé
kenységének a tridenti zsinat utáni módszereit és formáit vesszük vizs
gálat alá, akkor az új okmányok tartalmában és fogalmazásában kétség
kívül találunk olyan lépéseket előre, amelyek sok kérdésben, például a
társadalmi és kulturális problémákat illetően, behozzák a némiképpen
történelmi elmaradást, ugyanakkor azonban nem lehetünk bízonyosak ar
ról, vajon ezek a zsinati határozatok hosszú távra eleget tesznek-e a szük
ségletnek, avagy túl gyorsan el fognak avulni. Ez a kérdés korántsem szó
noki jellegű. Okot ad rá például a második ülésszakban a gondolatközlés
társadalmi eszközeiről megszavazott dekrétum, amelyet már elfogadásá
nak pillanatában általában időszerűtlennek és túlhaladottnak mondtak.
De kétségek lehetnek még "Az egyház a mai világban" című pasztorális
konstitúció, az akkora érdeklődéssel várt XIII. szkéma tekintetében is,
amelyet oly fáradságosan lehetett csak elfogadtatrii az integristák éles
szembenállása miatt a negyedik ülésszakon. Sok probléma van ugyanis
itt, amelyeknek előadása XXIII. János pápa Pacem in terris enciklikája
nak jelentőségéhez viszonyítva "nem tartott lépést" az idővel.

A zsinati tanácskozások és viták folyamán az egyház apostoli tevé
kenységének sok minden módszere és eszköze került szóba, kezdve azok
tól, amelyekkel a múlt hibáit világították meg, mínt az egyházi átok, a
büntetések és fenyegetések, egészen addig, amit ma és a jövőben egyedül
helyesnek nyilvánítottak: a világgal folytatandó párbeszédig és a "minden
jóakaratú emberrel" való együttélésig. A zsinat megerősítette, hogy az
"accomodata renovatio", a kor kívánta megújhodás elengedhetetlenül
szükséges az egyház számára. Arra törekedett tehát, hogy 16 okmányába
mindazt belefoglalja. ami az egyház önismeretét, "Isten népének" isme
retét és a világ megértését tanúsítja a modern ember előtt. Bizonyos kér
désekben a zsinat teljesen és messzemenően átgondolt, kiérlelt okmány
tervezeteket dolgozott ki,' míg más kérdésekben azzal, hogy tudatosan és
a célnak megfelelően csupán az irányt szabta meg, utat nyitott elmé
lyültebb tanulmányozásukhoz, mint például az ökumenizmusról szóló
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dekrétumban, amely további lépés a kereszténység egyesítése felé. Az
okmányok közül nem mindegyiket érezhetjük teljesen kielégítőnek. A
végleges szöveg fogyatékosságaiban közrejátszott olykor a kényszerű si
etség, az, hogy nem állt elegendő idő rendelkezésre, nem egyszer azonban
a megfelelő szakértők hiánya, különösen azokkal a kérdésekkel kapcso
latban, amelyekben éppen tárgyuknál fogva a világiak jobban tájéko
zottak. A II. vatikáni zsinat eredményeinek és sikerének forrását így nem
kizárólag a zsinati okmányok megfogalmazásának helyességében kell ke
resnünk, hanem - és talán mindenekelőtt - abban a változásban, amely
az egyháznak a világra, az emberekre és az emberi problémákra vonat
kozó általános állásfoglalásában történt.

Ehhez adott ösztönzést a II. vatikáni zsinat. Hatalmas átalakulást ho
zott magával nemcsak azoknak a törvényeknek és alapelveknek szellemé
ben, amelyekhez az egyház négyszáz év óta igazodott, hanem maguknak
a püspököknek, a zsinati atyáknak gondolkodásában is.

Teológusok és világiak szerepe

A II. vatikáni zsinat új teológiai iskolákkal és számos fiatal, de máris
érdemeket és tekintélyt szerzett teológus munkáival ismertetett meg ben
nünket (hogy csak H. Küng és J. Ratzinger professzorokat, Y. Congar-t
említsük), akik együttműködve az idősebb nemzedékkel (Hirschmann,
Murray, Hiiring, Chenu, Rahner, Lubac) és az egyház megújhodásának
szellemét képviselő zsinati atyákkal, tényleges pillérei voltak a zsinati
okmányok kidolgozásának. Nem is tudatosítottuk talán kellőképpen ezek
nek a teológiai iskoláknak és személyeknek részvételét, és azt a befolyást,
amelyet a zsinat általános légkörére gyakoroltak. Figyelmünket föle g
arra fordítottuk, hogy rnit mondanak a zsinati atyák, a bíborosok és a
püspökök, holott amikor kommentárt fűztünk ehhez, legtöbbször már an
nak hatása alatt álltunk, amit a zsinaton kívül tartott megbeszélések és a
nevezett teológusok előadásai váltottak ki bennünk. Ök, sem a zsinati ta
nácskozásokon nem voltak jelen, sem nem vettek részt a szavazásokban
és a zsinati okmányok feletti döntésben, de jórészt nekik köszönhetjük,
a velük kapcsolatban álló püspökök befolyásolásán keresztül, az eddigi
szemléletek újraértékelését, ők alakítottak, ha közvetve is, az új gondo
latokat, ők' egyengették ezek számára az utat heves vitáikban. Az ö befo
lyásuk alatt dolgozott a zsinatról tudósító világi újságírók többsége, akik
beszámolóikban és kommentárjaikban gyakran hivatkoztak is a zsinati
szakértök fejtegetéseire. A zsinati határozatok társadalmi visszhangja
nagy mértékben a teológiát megújító nézetek átvételét jelenti. Nem cso
dálkozhatunk így azon sem, hogy egyes még konzervatív beállítottságú
püspökök a zsinatról saját egyházmegyéikbe visszatérve ott is már olyan
nézetekkel találták magukat szembe, amelyek előtte jártak az ő álláspont
juknak.

Külön hangsúlyoznunk kell a zsinaton résztvevő katolikus világiak
közremüködésének jelentőséget, amely ülésszakról ülésszakra, a világi
hívők egyházi ügyekben való részvételének és lelkipásztoraikkal közös fe
lelősségének "újraértékelésével" arányosan nőtt.

A II. vatikáni zsinatnak ez az újdonsága a püspökök és papok jelen
tős hányadánál nem talált megértésre és megfelelő támogatásra. Mind
azonáltal a katolikus gondolat szinvonalát, a katolikus ihletésű intellek
tuális átélés és alkotás mélységét éppúgy meghatározzák a katolikus vi-
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lágiak cselekedetei és művei, mint papjaikéi. A ll. vatikáni zsinat több
egymásután következő űlést szentelt ennek a problémának, nyilvánosság
ra hozta dekrétumát "a világi keresztények apostolságáról", amely a
laikus hívők apostoli küldetéséről szóló tanítást foglalja magába. Hogy
püspökeink elegendő bizalommal fordulnak-e majd híveikhez, akik épp
annyira "Isten népéhez" tartoznak, mint ők maguk, vagy elzárkóznak-e
előlük, arról az egyes püspöki konferenciák légköre fog tanúskodni. Az a
kérdés tehát, mekkora szabadságot kapnak ezek a konferenciák a II. va
tikáni zsinat dekrétumának megvalósítására.

A II. vatikáni zsinat, mint sajátos rendeltetésű gyülekezet, nagy álta
lánosságban XXIII. János pápának a zsinat megnyitása alkalmából el
hangzott beszédeiben és mindenekelőtt a Pacem in terris enciklikában
adott intelmeit, valamint VI. Pál pápa Ecclesiam suam enciklikájában
foglalt észrevételeket követte. Mindkét pápai körlevél döntő befolyással
volt a zsinati szkémák tartalmára és megfogalmazására. VI. Pál pápa
Ecclesiam suam enciklikája tükröződött a II. vatikáni zsinat központi
problémáját jelentő dogmatikus konstitúcióban, amely az egyházról szól.
A harmadik ülésszak után sajtókörökben szinte általános volt a vélemény,
hogy a zsinat ezt a konstitúciót oly alapos elvi vitának vetette alá, hogy
általa valamennyi okmányát érdemben megalapozta, tehát lényegében
megoldotta a legfőbb feladatokat. A negyedik ülésszakra a sajtó képvi
selöinek véleménye szerint már csak a bizottságok által kidolgozott ter
vezetek végleges megfogalmazása hárult. És valóban így is volt.

Új magatartás a vihig irányában

A negyedik ülésszakon l.ét t óma állt a vita középpontjában: egyik az
egyház kapcsolata a mai világgal (XIII. szkéma), másik a vallásszabadság.
Itt meg kell említenünk, hogy az említett két problémát már az előző

ülésszakon is érintették, amikor is a legkülönbözőbb nézetek és álláspon
tok vonultak fel - még olyan is akadt, amely mindkét szkémának a zsi
nat hatásköréből való kivonásat követelte. A két ülésszak között eltelt
idő nem vezetett konstruktiv eredményre. A végleges választ tehát a ne
gyedik ülósszaknuk kellett meghoznia. Ezért aztán a II. vatikáni zsinat
tevékenységének végső szakasza bizonyos fokig az egyháznak a világgal
történő "elszámolását" jelentette. Saját belső viszonyainak "elemzése"
után az egyház most a világban elfoglalt helyét és szerepét, a világhoz
való viszonyát igyekezett meghatározni. Ez a feladat különösen jelentős

nek és ugyanakkor rendkívül bonyolultnak látszik, ha meggondoljuk,
hogy ebben a vonatkozásban 32 egyház - mint azt König bíboros ki
emelte - merőben új problémákkal került szembe, amelyek tisztázását
eddig még egyetlen zsinat sem tűzte tanácskozásainak napirendjére. A
XIII. szkóma tervezetének szerzői eleinte úgy közeledtek a szkéma tar
talmi lényegeként megjelölt feladatok megoldásához. mintha a korábbi
szociális enciklikákat akarnák egyesíteni. De ez utóbbiak egybevetése a
Pacem in terris enciklikában foglalt gondolatokkal, nemcsak a megoldást
ilyen módon kereső álláspontok tarthatatlanságát mutatta meg, de fölkel
tette azt az igényt is, hogy az emberiséget átható kérdésekben újra véle
ményt nyilvánítsanak.

A XIII. szkéma tervezetének végső változatában, de legfőképpen an
nak első részében a perszonalizmus, valamint a teilhardizmus erős hatása
figyelhető meg. A zsinati vita folyamán az emberrel és az embernek a
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világhoz való viszonyával kapcsolato s Maritain-i kon cepció t nem kifogá
solták, viszont erősen bí ráltak néh ány Teilhard de Chardintől eredő gon
dolatot. J. Ratzinger professzor, a legkiválóbb teológusok egyike, okkal
hívta fel a zsinat résztvevőinek figyelmét ar ra, hogya szkéma nem ol
do tta meg az t a k érdést , hogy mi a mai keresztén y ember kapcsolata II

fe jlett techni ka világával.
A XIII. szké ma m ásodik részéb en foglalt gondolatok és intelmek arra

a kérdésre adnak választ, hogyan reagáljon az egyház a mai ember leg
fontosabb probl émáira és gondjaira. A hozzászólók rámutattak arra, hogy
az egyház tekintély es t ámaszává válhatna mindazoknak az eszm éknek és
tevék enységeknek, am elyek alkalmasak arra , hogy szembeszálljanak II

háború, az éhin ség, a túlnépesed és veszélyével. Ha az egyház vállalni
akarj a ezt a szerepet, úgy ennek csa k egy etl en pozití v lehetősége nyílik
számára, ez pedig egy olyan magatartás, amely n em saigeteli el a világ
tól, hanem ellenkezőleg, hangsúlyossá teszi az egyh áz szolidaritását va
lamennyi "prometheusz i" ideol ógiával és társadalmi m ozgalom m al.

Első lép ését a világban val ó jelenlét ének ilyen felfogása felé azáltal
tette m eg az egy ház, hogy eli sm erte a földi valóságok autonómiáj át, va
lamint saj át k üldet és ének rendszerek és nemzetek felett álló természetét.
Az "Az egyh áz a mai világban" című pasztorális konstitúcióban az egyház
Iegegyeternesebb természete jut kifejezésre : "Ter mészeténél és mi ssziójánál
fogva az egyh áz az emberi kultúrának egy ik megj elen ési formáj ához, a
társadalmi lét egyik politik ai, gazdasági, vagy szociális rendszeréhez sincs
kötve, - egyetemességén él fogva pe dig a legkülönbözőbb n épek és em
beri közö sségek között k ép es megt eremteni a legszorosabb kapcsolatot is,
ha bizal ommal vann ak iránta és elis merik valóságos szabadságát küldeté
sének betöltésére."

Az ateizmus problémája

·Az a tén y, hogy az egyház elism erte a világnézetek pluralizmusát éi;
hogy saját szerepének szolgálat-j ellegét hangsúlyozta, olyan. további kö
vetkezm én yekhez veze te tt , amelyek megerősíthetik helyzetét a világban.
Az egyház apostoli k üldet ése betöltésének, a világban való jelenlétének
eg yik formája a világgal fol ytatott párbeszéd. A zsinaton oly gyakran
hangoztatott "dialógus" szó, vagy helyesebben fogalom, értelmezése az
utóbbi időben jelentős fejlődésen ment át. "Dialóguson" ugyanis nem
egyszerűen a kölcsönös megértés m ódszerét értette a zsinat, hanem a meg
értés érdekében kötelező "megnyílást" a vílág felé, amely magatartás éles
ellentétben áll az egyházi átok, a kiközösítés gyakorlatával.

A zsinati atyák beszédei közül legfőképpen a jugoszláv Seper bíboros
és az osztrák 'König bíboros felszólalásai keltettek élénk érdeklődést az
egyháznak az' ateizmushoz való viszonyát taglaló vitában. A két bíboros
fellépésének jelentőségét k ülön aláhúzta az a tény, hogy Seper bíboros
egy szocialista országot képviselt, ahol a katolicizmus és a marxizmus
egymásmellettiségének közvetlen. gyakorlati jellege van, König bíboros
pedig éi nem-hívők számára létesített titkárság elnöke. Fejtegetéseik tehát
bizonyos értelemben mind elméleti, mind gyakorlati szempontból repre
zentatívak voltak. Bevezetőben Seper bíboros hangsúlyozta, hogy a szké
mának nem célja az ateizmus elítélése. Az ateizmus objektív tény. Mert
vannak emberek, sőt egész társadalmi mozgalmak, akik, illetve amelyek
az ateizmust az élet valódi humanizmusának megval ósít ásához, valamint
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a világ további fejlődéséhez elengedhetetlen feltételnek tartják. Seper
bíboros felszólította az egyház képviselőit, hogy teljes komolysággal kö
zeledjenek az ateizmus problémáj ához. "Szükséges beszélnünk az ateíz
musról, de gondoljunk közben arra is, ki az, akihez célunk elérésének ér
dekében fordulunk. Az egyház jelen szkémájával nem pusztán a kateli
kusokhoz fordul, hanem a világ valamennyi jószándékú emberéhez; nem
filozófusokhoz szól vagy egyes államok kormányaihoz, hanem az egész
emberíséghez, az ateistákat is beleértve." A továbbiakban Seper bíboros
feltette a kérdést, vajon minek köszönheti az ateizmus népszerűségét,

hogyan válhatott az ateizmus a XX. század jelenségévé ? És nagy keresz
tényi alázattal állapitotta meg, hogy a felelősség ezért a keresztényeket is
terheli, "mivel annak idején az egyház fiai közül sokan túl görcsösen ra
gaszkodtak egy hagyományos társadalmi rendhez, és meg akarván óvni.
azt a változástól. annak mint isteni rendnek megtartását kívánták. Ennek
a konzervativizmusnak azonban semmi köze síncs az evangéliumhoz."

König bíboros is hangsúlyozta a keresztények Ielelősségét az ateizmus
elterjedésében. A kereszténység gyengeségének forrásait - úgymond 
részben a keresztény egységen belüli szakadásban, a XVIII. század fo
lyamán térthódított felvilágosodás eszméiben és talán még a XIX. század
filozófiáiban kell keresni. De csak részben - tette hozzá -, mert a ke
reszténység fejlődésbeli hiányainak nem pusztán filozófiai okai vannak.
Sokkal rnesszebb, sokkal mélyebben kell keresnünk a bajokat. És míntha
csak Seper bíboros megállapításához kívánt volna csatlakozni, König bí
boros ekként fogalmazta meg gondolatát, amely mintegy "bevezetés a
dialógushoz": "A katolikusok úgy tegyenek életükkel tanuságot Istenről,

hogy becsülettel kiveszik részüket a gazdasági haladást és hazájuk fej
lődését szolgáló tevékenységből. Ilymódon bebizonyíthatják, hogy a hit
élet nem hat bénítólag a haladásra, hanem új energiákkal képes megaján
dékozni az embert, sőt hogy ebben az esetben a vallás a haladásnak jobb
szelgálatokat tehet, mint az ateizmus."

Kétségek egyes kérdésekben

Fenti fogalrnazásoan nem pusztán a dialógusra való ösztönzést fe
dezhetjük fel, hanem annál valamivel többet, mégpedig a világ valameny
nyi emberét érintő közös munkálkodásnak határozott igenlését olyan ma
gasabbrendű érdekek nevében, mint a haza jóléte, a béke fenntartása, a
nemzetközi összefogás megvalósítása. S egy ilyen program kétségkívül
nagymértékben hozzájárulhatna az emberiség legégetőbb gondjainak és
problémáinak megoldásához, mindenekelőtt a béke fenntartásával, a há
ború elutasításával, az éhezők számára nyújtandó segítséggel, a "demográ
fiai robbanás" kártevéseinek orvoslásával.

Nem minden tekintethen kielégítő azonban az "Az egyház a mai vi
lágban" című pasztorális konstitúció szövege. Igaz, hogy sikerült például
elkerülni az "igazságos·' és az "igazságtalan" háború történetietlen meg
különböztetését azzal, hogy az okmány minden körülmények között el
ítéli a háborút, mint vitás kérdések megoldására szolgáló eszközt, ám még
Alfrink bíboros indokolt tiltakozása ellenére sem sikerült megszabadulni
attól a hasonlóan elhibázott szemlélettől, amely különbséget tesz az atom
fegyverek "bírtoklása" és azok "felhasználása" között. Alfrink bíboros
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy az atomfegyverek birtoklása "a féle
lem egyensúlyának fenntartása" érdekében, már magában hordja - ha
kimondatlanul is - a további fegyverkezési hajszába való beleegyezést,
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és ezáltal forrása lehet egyatomháború meggondolatlan kirobbantásának.
A zsinat azonban - főként az északamerikai püspökök befolyása alatt 
mégsem változtatott a konstitúció szövegén, azzal az indoklással, hogy
" ... e fegyverek (ti. atomfegyverek) birtoklása, ha az egy esetleges tá
madó megfélemlítését szolgálja, önmagában véve még nem ítélhető el".

Különél gondot szentelt a zsinat a házasság szentségének megszilár
dításával és a család egységével kapcsolatos kérdéseknek, nem adott
azonban választ a vegyesházasságok sürgető és egyben "ökuménikus"
problémájára. Nem foglalt egyértelműen állást a zsinat a "demográfiai
robbanás" napról-napra növekvő gondja tekintetében sem, csupán annak
a kívánságának adott hangot, hogya pápa nyilatkozzék az esetleges szü
letésszabályozás lehetőségeit illetően.

Sorolhatnánk még további példákat a társadalmi és kulturális kér
dések terén ilyen és hasonló kétségeinkre. Ezek et példák sem ronthatják
le azonban a konstitúciónak, mint egésznek, jelentős társadalmi értékeit.
Ne feledjük azt -sern, hogy ez az okmány első kísérlet a maga nemében
arra, hogy az egyház álláspontját a világgal és az embereket átható prob
lémákkal kapcsolatban, egybefoglalóan elemezze. A konstitúció szöve
gének sok szempontból érthető tökéletlensége viszont arra kötelez ben
nünket, hogy a jövőben még alaposabban tanulmányozzuk az okmányban
taglalt kérdéseket. Ha a papság összefog a katolikus világiakkal, akkor
"Isten népe" közös erőfeszítéssel nagyban hozzájárulhat a zsinati munka
tökéletesítéséhez.

A vallásszabadság kinyilvánítása

Végül kiemelkedik az a fontos okmány is, amelyben a II. vatikáni
zsinat a vallásszabadságról nyilatkozik. Az erre vonatkozóan lefolyt vita
középpontjában az a kérdés állt, vajon képes-e a ma embere arra, hogy
okosan éljen a Teremtőtől kapott szabadságával. A konzervatív irány
követői és az integristák abból a feltételezésből indultak ki, hogy túlsá
gosan nagy szabadság engedélyezése mind a katolikus egyház egészére,
mind pedig az egyes katolikus hívőre is veszélyes lehet, mivel - úgymond
- a túlzott liberalizmus, az eretnekség, sőt a közöny zsákutcájába viheti
az embert. Az integrista álláspont szerint a ).; atolikus egyház nem rejt
heti véka alá azt a tételt, hogy kizárólagosan birtokolja a vallási igazsá
got, más vallások irányában tehát csakis a polgári türelmességet gyako
rolhatja. Holott ha az "igazság", nem pedig az emberi szernély számár!'.
igénylünk jogokat, ezt azok, akik másként vélekednek az igazságról, igen
könnyen az egyház ellen fordíthatják. Ezért követelték a haladók az egy
ház részéről annak a tételnek nyílt elismerését, hogy az embert a szemé
Iyíségénél fogva illeti meg teljes szabadság viszonyának meghatározására
Isten irányában. Az egyház segitse tanításával a szabadságával élni akaró
embert a döntésben azáltal, hogy rámutat előtte az igazságra, de semmi
képpen se próbálja őt kényszeríteni annak elfogadására. Ha az egyház
ekként példát nyújt a helyes magatartásra, akkor nagyban hozzájárul az
emberi kapcsolatok, a békés együttélés és a közös célokért való összefogás
kedvező alakításához. A zsinat a XIII. szké.núban foglalt gondolatokat
összefoglalva így fogalmazza meg állásfoglalását: "A katolikusoknak az
egész emberiséggel együttműködve kell munkálkodniok a közös jólét el
érésének érdekében." A világnézeti pluralizmus elismerése, a triumfaliz
mussal, a prozelítizmussal és a kiközösítés gyakorlatával való szembehe
lyezkedés - mindez egy új korszak kezdetét jelzi az egyház történetében.
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.Az eddigi három titkárság

Szólnunk kell arról a nagyjelentőségű átalakulási folyamatról is,
amelyet magában az egyház szervezeti felépítésében, mindenekelőtt pe
dig a Vatikánban, a pápa "hatalmi apparátusában" tapasztalhatunk.

A Vatikán rendszerében és szervezetében végbemenő leglényegesebb
változásokat három új titkárság létesítése vezette be az utóbbi évek fo
lyamán: Ezek a Bea bíboros vezetése alatt álló keresztény egység titkár
sága, a nem-keresztény vallások titkársága MareLla bíboros vezetésével,
és végül a nem-hívőkkel kapcsolatos ügyek intézésére 1964-ben létesített
titkárság, amelynek élén König bíboros áll. A három szervezet közül a
nem-hívők titkárságának munkájára és tevékenységének programjára össz
pontosul a legnagyobb érdeklődés. A titkárság életrehívásának gondolata
XXIII. János pápának a világ "minden jószándékú emberéhez" intézett
Pacem in terris körlevelében lépett elő és hangot kapott VI. Pál pápa
Ecclesiam suam enciklikájában is. A titkárság vezetője, König bíboros,
sajtókonferenciáinak egyikén hangsúlyozta, hogy ezekben az enciklikák
ban nyilvánvalóan kifejezésre jut mindkét pápa akarata egy "az egész
világgal", - tehát az ateistákkal nem kevésbé, mint a hívőkkel - foly
tatandó "párbeszédre".

Bizonyos, hogy e három titkárságon kívül még további szervezetek is
létrejönnek majd a zsinati atyák kívánságainak megfelelően. Ezek kö
zül első helyen említendő a béke ügyeivel foglalkozó, és a gazdaságilag
elmaradott népek ügyeivel foglalkozó két titkárság. Utóbbinak hatáskö
rébe főleg az éhinség és a túlnépesedés problémáival kapcsolatos felada
tok tartoznak majd.

Kiegészítésképpen szólnunk kell a pápa részéről indítványozott egy
házjogi reformról is, mely egyrészt törvénybe iktatja az egyházon belüli
reformokat, másrészt korszerűen módosítja az eddigi egyházjog több elő

írását, és pedig a zsinat határozatainak szellemében.
Igen jellemző, hogya Szentszék újonnan létesített intézményeinek

feladatai közt nem az egyház belső életét érintő kérdések állnak, hanem
olyan problémák, amelyek bizonyos mértékű folytatását jelentik. az egy
ház és a világ kapcsolatáról szóló zsinati vitáknak és határozatoknak. Bi
zonyos értelemben tudományos kutatóállomásoknak tekinthetők ezek az
intézmények, amelyeknek közvetlen teendője az "Az egyház a mai vi
lágban" című pasztorális konstitúció és a vallásszabadságról szóló nyilat
kozat tételeinek elmélyítése lesz. Ezek a titkárságok tehát nemcsak for
mális, hanem valóságos tényezői lesznek a zsinati határozatok végrehaj
tásának és továbbfejlesztésének.

A továbbhaladás feltételei

VI. Pál pápa a zsinatot záró beszédében hangsúlyozta, hogy "ez az
egyház jelenkori és eljövendő története szempontjából egyaránt hatalmas
jelentőségű esemény nemcsak azt követeli tőlünk, hogy hosszú időre be
véssük az emberek emlékezetébe, hanem ezen túlmenően - és ez a leg
fontosabb - azt is, hogy megerősítsük a keresztény sziveket a szent zsi
nat tanításainak és előírásainak megtartására".

A II. vatikáni zsinat tanításainak és intelmeinek át kell hatniok a
keresztények közösségét, életük, és keresztényi tartásuk lényeges tartal
mává kell válniok. Új korszakba lépünk most, amelyben - a zsinati út
mutatás szellemében - a változhatatlan örök igazságok újszerű értelme-



zése érvényesül. A régi megszokott fogalmaknak ez az "átértékelése" nem
lesz mindig könnyű, és 'gyakran előfordul majd, hogy ellenállásba ütkö
zik. A zsinati atyák és szakértők között volt nem egy, aki a zsinati szel
lem elterjesztéséről szólva aggodalmát nyilvánította a reformok gyorsa
ságát és hatékonyságát illetően. Mert sem a zsinat befejezésének puszta
ténye, sem az elfogadott okmányok értékes volta, önmagában még nem
biztosítja a katolikus tudatban szükséges változások megvaíosuíasac. ~n

nek néhány alapvető feltétele is van, éspedig: 1. A püspökök, világi pa
pok és szerzetesek együttes munkálkodása annak érdekében, hogy alI.
vatikáni zsinat tanításai a hívek számára hozzáférhetővé váljanak, továb
bá olyan izzó légkör teremtése, amelyben a hivők magukévá tehetik az
egyház apostoli küldetésének új felfogását: a szeretetnek és a szolgálatté
telnek, az alázatnak és a testvéri ökumenizmusnak, a világ emberei köl
csönös tiszteletének és együttműködésének eszméit. 2. A katolikus vilá
giak közreműködése a katolicizmus megreforrnálásában; püspökeikkel
közös fáradozásaik annak érdekében, hogy a püspökök irányítása alatt
átvigyék az életbe az egyházon belüli kérdésekre vonatkozó zsinati ha
tározatokat, elindulva ezzel a saját megújhodásuk felé is. Ugyanakkor a
világ szélesebbkörű és alkotó módon való formálására irányuló tevékeny
ség, aminek során a saját lelkiismeretük parancsai szerint és személyes fe
lelősségérzésük irányítása alatt fáradoznak a szociális kérdésekben hozott
zsinati óhajok érvényesülésén. 3. A hívő emberek vallásos öntudatának
egészséges kibontakozása akként, hogy - a "fideizmussal" szakítva 
olyan új intellektuális értékekkel gazdagítják belső élményvilágukat, ame
lyek közelebb viszik őket Istenhez. 4. Valamennyi jószándékú ember ösz
szefogásának elősegítése az általános jólétet előbbrehozó békéért érzett
felelősség és aggodalom nevében.

Ami az utóbbit illeti, VI. Pál pápa maga is személyes jópéldával járt
előttünk, amikor közvetlenül a zsinati tanácskozások lezárása után az
egyház nevében kötelezettséget vállalt a világ veszélyeztetett békéjének
megóvása érdekében. Folytatva a békemissziót, amelyet XXIII. János
pápának a kubai válsággal kapcsolatban elhangzott emlékezetes tiltako
zása szögezett le, hangsúlyosan jelentette ki, hogy az emberek egymás
közötti kapcsolatának vonatkozásai közül a világbéke megtartása áll
mindenek felett.

A katolikus hívők felelősséggel tartoznak nemcsak azért, hogy kellő

módon elsajátítják a pápai és zsinati intelmeket, megértve az "idők jeleit",
hanem azért is, hogy igyekeznek-e keresztül vinni ezeket a világ erkölcsi
megújhodásának és növekvő jólétének érdekében.-
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Borbély Kamill

TUDNAK-E A GÉPEK GONDOLKODNI?

Az "első" ipari forradalom óta az európai gondolkodás hozzászokott,
hogy a gépet az ember hasznos segítő-társának tekintse. Az ember meg
szabadul a súlyos fizikai munkától és az azonosan ismétlődő, "lélektelen,
gépies" munkafolyamatokat gépekkel végezteti el. A technikai fejlődés

jelenlegi fokán, amit N. Wiener - Cybernetics .című munkájában - "má
sodik" ipari forradalomnak nevez, a gép mintegy kihívást jelent az em
beri szellemnek. A gépek, helyesebben automatikus gépsorok, vagy "auto
mata rendszerek", olyan munkafolyamatokat is tudnak végezni, ame
lyeknek irányitásához eddig nélkülözhetetlennek tartottuk az értelmes
emberi közreműködést. A modern számológépek nemcsak "gépies mű

veleteket", tehát összeadást, szorzást végeznek. hanem matematikai prob
lémákat is meg tudnak oldani, elméleti tételeket tudnak bizonyítani. Az
automatikus vezérlő-berendezéseknem csak egyetlen feladatot - például
hőmérséklet-szabályozást- látnak el, hanem bonyolult gyártási eljárá
sokat irányítanak, a különböző gépegységek működését a pillanatnyi
szükségnek megfelelőerr összehangolják, a keletkező hibákat maguk ki
javítjákstb.'

A gépek tehát olyan műveleteket is végeznek, amelyeket eddig ki
zárólag az embernek szoktunk tulajdonítani, így nem egészen indokolat
lan az egyébként kissé népszerű formában feltett kérdés: vajon tudnak-e
a gépek gondolkodni? Pontosabban így fogalmazhatnánk a problémát:
nevezhetjük-e gondolkodásnak azokat a műveleteket, amelyeket az auto
matikus rendszerek végeznek ?

A kérdésnek már eddig is óriási irodalma van, pedig a róla való vita
még nem zárult le a szaktudósok és a filozófusok között. A kérdésre adott
válasznak azonban nemcsak elméleti, hanem világnézeti, tehát gyakor
lati jelentősége is van. Világnézeti súlyát könnyen lemérhetjük, ha meg
próbáljuk a problémát a másik oldalról, tehát nem a gépek, hanem az
ember szempontjából nézni. Ebben az esetben a kérdést igy kell felten
nünk: felfogható-e az emberi gondolkodás a gépi működés mintájára,
vagy ellenkezőleg, van-e az emberi gondolkodásnak olyan tényezője is,
amely a gépekből szükségképpen hiányzik? A kérdés rnélyén tehát nyil
vánvalóan az anyagi szférán kivüli lélek létezésének ősi problémája
rejlik.

Az automatikus telefon-központ működése

Hogy ennek az izgalmas tárgykörnek a vizsgálatába komolyan bele
mélyedhessünk, úgy érezzük, szükséges, hogyelőljáróban néhány szót
szóljunk magukról 11Z automata gépekről és azok gyakorlati felhasználá
sáról. Tárgyalásunk során 1. bemutatjuk az automatikus gépek működé

sének az elveit egy naponkint használt berendezéssel, az automatikus
telefon-központtal kapcsolatban; 2. az automatizálási elvek gyakorlati
alkalmazásának néhány példáját ismertetjük (számoló-gép, logikai gép);
3. megmutatjuk a gépi teljesítmények és a szoros értelemben vett emberi
"gondolkodás" között a lényegbeli különbségeket, és végül 4. egy pillan
tást vetünk az automatizálás várható fejlődésére és az abból adódó filo
zófiai problémákra.
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Az automatikus telefon-központ alapjában véve ugyanazokat a mű
veleteket végzi el, amelyeket a kézi (manuális) kapcsolású központban a
kezelő személy hajt végre. Az utóbbi esetben a hívó fél felemeli a hall
gatót és ezáltal elektromos kapcsolatot létesit a központtal. Bemondja a
kívánt számot, mire a kezelő megkeresi az annak megfelelő kábel-végző

dést és azt a hívó fél vezetékével egyszerű ,.dugaszolással" összekapcsolja.
Az automata központban a kezelő személyt a gépi berendezés helyet

tesíti. A hallgató felemelése itt is vezető összeköttetést létesít a központ
tal, de a hívó fél nem szóval mondja be a kívánt számot, hanem "tárcsáz
za". A tárcsa elforgatása még nem okoz változást a vezetékben folyó
áramon, de ha a tárcsát elengedjük, az alatta elhelyezett rugó vissza
fordítja azt eredeti helyzetébe, és közben a számlap alatti bütykök annyi
áram-megszakítást eredményeznek, ahány számjegy fölött a tárcsa elha
lad. Minden áram-megszakítás alkalmával egy-egy kattanás hallatszik
a készülékből: az l-es tárcsázása után egy, a 2-es után kettő ... a O után
tíz. A kattanások jelzik az áram-szakításokat és ha ezeket a központban
valaki figyelné, meg tudná állapítani a hívott számot. Az automatikus
központban élő személy helyett, a hat-jegyű telefonszámnak megfelelően,

egy hat-soros tábla, az ún. regiszter jegyzi fel a tárcsázott számokat. A
regiszter minden sorában 10-10 jelfogó van. Az első számjegy tárcsázá
sánál a regiszter első sorában elhelyezett 10 jelfogó közül annyinak az
állapota változik meg, ahány áram-megszakítás történt. A második jegy
tárcsázásánál ugyanez történik a regiszter második sorában, s így tovább.
A jelfogó olyan berendezés, amelynek állapota az elektromos áramkör
pillanatnyi megszakítása esetéri megváltozik: vezetőből szigetelővé lesz,
vagy megfordítva. A régebbi automatikus rendszerek, így a budapesti
telefonközpont is, közönséges elektromágneses jelfogókat alkalmaztak.
Ha ezeknek tekercsében az áram egy pillanatra megszakad. a tekercs el
engedi az addig magánál tartott vaslemezt. A leeső vaslemez viszont egy
mellékáramkör kapcsolójává válik, így minden tárcsázás alkalmával újabb
és újabb mellékáramkörök kerülnek bekapcsolásra, Újabban a nagyter
jedelmű és nehézkesen működő jelfogó mágnesek helyett apró mágnesez
hető - ferrit - gyűrűkből, az áramot csak egy irányban vezető diódák
ból, vagy tranzisztorokból álló áramköröket használnak. Ezek sokkal ki
sebb méretűek, de alapjában véve ugyanazt a feladatot végzik: a főáram

körben bekövetkező áram-megszakítások hatására egy-egy mallékáram
kört zárnak vagy nyitnak.

Mint mondottuk, telefonáláskor hat számjegy tárcsázása után a re
giszter hat sorban feljegyzi, vagy ha úgy tetszik: tárolja, a hívott számot,
azért a regisztert a gép "memóríaegységének" is szokás nevezni. Szerétnők
itt megjegyezni, hogy az automata gépek alkatrészeinek és működésének

leírásánál a technikai irodalom gyakran használ az emberi élet jelenségei
nek analógiájára formált kifejezéseket. így nem egyszer hallunk a gép
"érzékszerveiről", "emlékezetéről" vagy a gépek "feleleteiről". Ezek a ki
fejezések könnyen téves következtetésekre vezetnek és azért csak óvato
san szabad őket használni - állandóan figyelemmel arra, hogy itt csupán
analógiáról van szó.

A telefon-automatánál a tárcsázás befejezését követő munkaprog
ram úgy folytatódik, hogya központban egy mechanikusan mozgatott
fogaskerék a regiszter első sorában feljegyzett számértéknek és a [elfo
góktól kapcsolt áramköröknek megfelelően elfordul és ebben a helyze
tében az éppen előtte álló kábel-végződéssel vezető összeköttetést létesít.
Nagy városokban az első telefon-szám egy alközpontot (József, Lipót ...)
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jelent: így a regiszter első sorának megfelelőerr létrejött a hívó félnek a
hívott alközponttal való kapcsolata. A fogaskeréknek a regiszter második
sorától irányított elfordulása az alközpont egy kisebb egységét (városrész,
háztömb) választja ki, míg végre a hatodik kapcsolás már magával a hí
vott féllel hoz létre összeköttetést. Ekkor az átfutó áram megszólaltatja
a csengőt. Ha a hívott fél felemeli a hallgatót. megkezdődheta beszélgetés,
ha nem emeli föl, akkor a hívó fél megszakítja a kapcsolatot, mire a re
giszter visszaáll eredeti helyzetébe: a memória törölte az információt és
készen áll új hívásra.

Az automatizálás érdekes példái

Az automatikus gép-sorokat vezérlő berendezések mínden bonyolult
ságuk ellenére lényegében ugyanazokból a szerkezeti elemekből épülnek
fel és ugyanazon elvek szerint működnek, mint a telefon-központ.

A modern automatikus vezérlő-berendezésekből már teljesen hiá
nyoznak a mechanikus műveleteket végző alkatrészek, de ezeknek áram
körökkel való helyettesítése nem jelent különösebb technikai problémát.
Az egyes automaták között a különbség igazában abból adódik, hogy a
mernória-egységben tárolt számok mit képviselnek, vagyis hogy a gép
felhasználója milyen jelentést tulajdonít nekik. Az automatikus telefon
központban a regiszterben feljegyzett szám a "hívott felet" jelenti, de a
tárolókat arra is felhasználhatjuk, hogy olyan számokat rögzítsünk, ame
lyekkel valamiféle számolási műveletet akarunk elvégezni.

A tárolók megfelelő kapcsolásával könnyen el lehet érni, hogy a raj
tuk átfutó áram-lökések egy újabb tárolóban olyan számot adjanak, amely
éppen az adott számok összege. Ha ennek módját már ismerjük, akkor
gépünk a négyalapművelet míndegyíkének elvégzésére alkalmas, mint
az elemi számtanból ismeretes, az alapműveletek mindegyike visszavezet
hető az összeadásra. A modern számológépek azonban ennél sokkal többre
is képesek: például statisztikát készítenek, egyenleteket oldanak meg, dif
ferenciálnak, integrálnak stb. Ezeknek a feladatoknak megoldása azonban
szintén csak a négyalapműveletet tételezi fel, mert akármennyire meg
Iepően hangzik is a matematikában nem járatos olvasó számára: a leg
magasabb fokú matematikai probléma megoldása is végeredményben
abból áll, hogy a feladatot olyan lépésekre bontjuk fel, amelyekben a
négy alapműveleten kívül más művelet már nem fordul elő. Egy adott
problemánál a felbontási eljárás Jeidolgozása a matematikusok feladata,
az automata gépnek olyan beállítása pedig, hogy az a memóriába táplált
számokon a szükséges műveleteket hajtsa végre - ez a "programozás" 
az üzem-mérnökök dolga.

A matematika tudománya sok olyan problémát ismer, amelynek meg
oldása eddig még nem sikerült, de még több olyan elvileg megoldott prob
léma van, amelynek programozása a feladat túlságos bonyolultsága miatt
technikailag annyira nehéz, hogy a szakemberek eddig még nem készültek
el vele. De mint A. M. Turing angol matematikus bebizonyította, elvben
a számológép minden olyan feladat elvégzésére alkalmas, amelynek meg
oldására véges számú lépésből álló matematikai eljárás (ún. algoritmus)
létezik.

A számológépekkel kapcsolatban rendszerint elvont számokról be
szélünk, a gép ezekkel végez műveleteket. A gyakorlati életben azonban
a számok valamit jelentenek, mindig valaminek a számáról beszélünk.
A számológépet működtető személy konkrét dolgoknak a számát veszi
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alapul, hogy azokból valamilyen gyakorlati célra felhasználható számot
kapjon eredményül. Ha azonban a célt ismerjük, a gépet úgy lehet prog
ramozni, hogy az eredményeket közvetlenül alkalmazza. Például ha a
gépbe érkező adatok valamely gyári egységnek a működését regisztráló
mutató-állásokat jelentenek: hőmérséklet, gőznyornást, elektromos feszült
séget, akkor a vezérlő berendezés a mutató-állások összehasonlítása (ősz

szeadás, kivonás) alapján olyan jeleket küld a gyári egységekbe, amelyek
azok működését szabályozzák. Ha a számológép úgy van programozva,
hogy periodikusan ismétlődő sorozatban több gyári egységet, illetőleg

funkciót szabályozzon, illetőleg ellásson, akkor a számológép egy egész
gyár működését tudja irányitani (komplex automatizálás).

Hasonlóképpen lehet a számológépeket repülőgép irányítására fel
használni. A "robot-pilóta" olyan berendezés, amely a beérkező adatokat
(sebesség, repülési magasság, szélerősség stb.) úgy dolgozza fel, hogy azok
ból a hajtómű és a korrnányzó-szerkezet szabályozásához szükséges ada
tok kerüljenek a végrehajtó egységekhez. Lényegében ugyanilyen szá
mológép vezérli az űrhajókat, a csillagok állásának megfelelően, kitűzött

céljuk felé.
A számolásnak gépi úton való elvégzése végső soron azért lehetséges,

mert ismétlődő elemeken (számjegyek), ismétlődő és szigorúan körülhatá
rolt eljárásokat (számolási műveletek) kell elvégezni. De a logikának az
utóbbi évtizedekben kifejlődött ága, a matematikai logika, megmutatta,
hogy itt is ugyanaz a helyzet. A logikában is megvannak az azonosan
ismétlődő elemek (fogalom, ítélet) és ezeken kell azonosan ismétlődő mű

veleteket végezni. Ennek alapján megvan a lehetőség a logikai eljárások
nak gépi úton való kivitelezésére. Aránylag egyszerűen elvégezhető az
itéletek összekapcsolása. Ha például a gépbe táplált jelek egy-egy ítéletet
jelentenek ("esik az eső", "fúj a szél"), akkor a megfelelő áramkörök ösz
szekötésével megvalósíthatjuk a mellérendelő kapcsolást ("és"), a szét
választást ("vagy - vagy"), a feltételezést ("ha igen, akkor") s így tovább.
Az áramkörök kapcsolása után keletkező jel felvilágosítást ad arról, hogy
az összekapcsolt ítéletekből igaz, vagy nem-igaz ítéletek keletkeznek-e.
Lényegesen nehezebb - bár elvileg megoldható - probléma a következ
tetés gépesitése. Ma már sok tudományos intézetben működnek logikai
gépek, amelyekkel bonyolult feladatokat lehet megoldani, vannak gépek,
amelyek matematikai tételeket tudnak bizonyítani.

A számoló, illetőleg logikai gépek elveinek felhasználásával készültek
játszó automaták (malmozó, kártyázó, sakkozó gépek), amelyek élő part
nert helyettesítenek. Vannak rendező-pályaudvarokatirányító automaták,
fordító gépek, amelyek elkészítik például egy angol szöveg francia fordí
tását. Az automata rendszerek felhasználása szinte az összes emberi tevé
kenységek területére kiterjed. Teljesítő képességük határait a Mac Cui
logh és Pitts által kimondott tétel fejezi ki: "Minden olyan eljárást, amely
szavakkal teljesen és egyértelműen kifejezhető, véges számú kapcsoló
elem alkalmas kombinációjával is végre lehet hajtani."

Különbségek ember és gép között

"A gép információkat tud feldolgozni, számol, választ, következtet.
az információkkal kapcsolatban értelmes műveleteket hajt végre. A gép
tehát gondolkodik ..." - írja a matematikusból íróvá lett E. C. Berkeley
(Giant Brains - Óriási agyvelők). Lényegében ugyanezt az álláspontot
képviseli az univerzális számológépek elméletének megalkotója A. M.
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Turino is. aki úgy véli, hogy nincs elvi akadálya olyan gép rnegszerkesz
tésének, amellyel "beszélgetni" lehet. Az ilyen berendezés az írógéppel
leírt kérdésre olyan gépelt választ ad, hogy annak alapján nem lehet el
dönteni, vajon a felelet embertől, vagy géptől származik-e. Kivülük még
nagyon sok kutató van, akinek az a meggyőződése, hogy nincsen gondol
kodási művelet, amelyet ne lehetne géppel utánozni.

Velük szemben sokan mások tagadják a gépek gondolkodó képességét,
mégpedig nagyon különböző megfontolások alapján. Vannak, akik az em
beri gondolkodásban a tudatosságot hangsúlyozzák, amivel szemben nyil
vánvaló, hogyagépeknek nincs tudatuk. Mások arra hivatkoznak, hogy
a gépek sohasem tudnak valami újat produkálni, mindig csak azokat a
múvelctcket ismétlik, amelyekre programozva vannak. Az érvelésben is
mételten felbukkan az az álláspont is, hogy az embert a lélek teszi gon
dclkodó lénnyé, viszont a gép szükségképpen csak anyagi principiummal
rendelkezik.

Mindenesetre érdekes, hogy az egymással ellentétes két vélemény
alapja nem annyira a gépek teljesítőképességéneka megítélésében, hanem
sokkal inkább a gondolkodás fogalmának tisztázatlanságában van.

A mindennapi életben gondolkodáson az egyénileg átélt lelki jelensé
geknek egy meglehetősen bizonytalanul körülhatárolt csoportját értjük:
azokat a lelki múveleteket, amelyekben az értelem egy bizonyos cél érde
kében régebbi tudat-tartalmait felidézi, ezek közül válogat és a kiváloga
tottakat új összefüggésbe állítja. A hagyományos lélektan szerint a gon
dolkodás alapformái a fogalom-alkotás, az ítélés és a következtetés. Mivel
azonban a logika ugyanezekkel az alapformákkal dolgozik, kézenfekvő a
következtetés, hogy az emberi gondolkodás - vagy legalábbis az ered
ményes gondolkodás - a logika törvényszerűségei szerint folyik le.' Vi
szont a logikai műveletek szabályokba foglalhatók, igy az előbb említett
Cullogh-Pitts-féle tétel értelmében gépi úton is elvégezhetők. Ha tehát
a gondolkodás valóban csak a logikai törvények alkalmazásából áll, akkor
bizonyos, hogy tisztán elméleti szempontból tekintve nincs különbség az
emberi és a gépi gondolkodás között.

Az újabb lélektani kutatások azonban megmutatták, hogy a gondol
kodás nem egyedül csak a logikai törvények alkalmazásából áll. A logika
a sikeres gondolkodás eredményét áttekinthető és így könnyen közölhető

formába önti. Feladata nem az igazság felkutatása, hanem csak a feltalál
tak közlése. Viszont az igazság megtalálása, a tulajdonképpeni gondolko
dás, lényege szarint a dolgok között levő viszonyok értelmi megragadásá
ból és azok spontán kombinálásaból áll. Ez a szigorúan experimentális
alapon álló pszichológiai irányzatnak, az ún. faktor-analízisnek legjelen
tősebb felfedezése. (V. ö. Sir C. Burt: The Structure of Mind - Az érte
lem szerkezete.) Viszonyok felismerése elsősorban a "megértésben", a vi
szonyok kombinálása a "probléma-megoldásban" szerepel: ez a kettő az
értelem legmagasabb rendű munkája, a tulajdonképpeni gondolkodás.

A megértés leggyakrabban előforduló példái az idegen szavak, vagy
számunkra ismeretlen műszavak, az első pillanatra érthetetlen állítások,
közmondások, aforizmák, rejtvények, élcek jelentésének hirtelen megvilá
gosodása, szövevényes, kusza rajzokból egy határozott értelmű kép elő

ugrása. A lélektani kutatás mindezeket részletesen elemezte és arra a
megállapításra jutott, hogy a megértést mindig a gondolat-tartalmak kö
zötti összefüggés megszakadása előzi meg. Hiányt, betöltetlen űrt érzünk
és ezt akarjuk áthidalni. Ez azonban csak akkor sikerül, ha a gondolat
tartalmakat megszokott összefüggésükből kiszakítjuk, más szempontból
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nézzük, új perspektívába állítjuk és így hozunk létre előttünk eddíg isme
retlen gondolati összefüggést, új egészet, minden eddigitől eltérő "alak
zatot". A lélektani elemzéshez nem szokott olvasó is könnyen talál példát
az ilyen "jelentés-átcsapásra", új gondolati alakzatok képződésére, ha 
mondjuk - egy szóviccet próbál megmagyarázni. Lényegében ehhez ha
sonló folyamatokkal találkozunk minden megértési jelenségben.

Az összefüggő gondolat-sarok megszakadásából áll elő a probléma
helyzet is. A különbség csak az, hogy a megértéshez egyes elemi jelentés
tartalmakat kell összekapcsolni, új viszonyokat kell felfedezni, míg a prob
léma-megoldásban egész jelentés-rendszereket kell egymással összefüg
gésbe hozni, a viszonyokat új kombinációba kell állítani.

A probléma-megoldás frappáns példáit megtaláljuk bármely tudo
mányág fejlődésének történetében. Példaképpen hadd említsünk egyet a
csillagászat köréből. A Jupiter bolygó egyik holdjának fogyatkozása adott
alkalmat a fénysebesség megállapítására. A holdfogyatkozás 1676-ban ké
sőbb következett be, mint ahogy azt a csillagászok kiszámították. Az első

feltevés magától értetődően az volt, hogya számításba valahol hiba csú
szott be. Ezzel szemben Olaus Rinner dán csillagász megpróbálta a jelen
séget egészen más szempontból tekinteni: feltételezte, hogy a fogyatkozást
nem akkor észleljük, amikor az valóban bekövetkezik, hanem csak akkor,
amikor a fény a Jupitertől hozzánk érkezik. Az időkülönbség tehát abból
adódik, hogy a fény terjedéséhez időre van szükség. Ez ma magától érte
tődőnek tűnik, de akkor új gondolat volt. A Jupiterhez tartozó hold fo
gyatkozásának megkésését új szempontból kellett értelmezni, és új gon
dolati összefüggés részének kellett tekinteni.

Aki visszaemlékezik az elemi geometria pár tételének a bizonyítására
(például a háromszög szögeinek összege, a kör sugarának és érintőjének

merőlegessége), az könnyen felfedezi, hogya probléma-megoldás lényege
mindig a szempont-változás, jelentés-átalakulás, az eredmény pedig egy
új összefüggés, új gondolati rendszer "beugrása".

A bemutatott példákon azt is észrevehetjük, hogya gondolkodásban
nem a tudatosságon van a hangsúly: a tudatos megértést, a probléma
megoldás átélését, mindig egy hosszabb-rövidebb ideig tartó nem-tudatos
lelki folyamat előzi meg, ez készíti elő a végső eredményt, amely rende
sen hirtelenül, váratlanul jelenik meg a tudatban. A váratlan tudatcsu
lást nevezték egy időben "Aha-effektusnak", mert az ember egy-egy hir
telen értelmi megvilágosodás alkalmával "aha!" felkiáltással a homlokára
üt.

A megértésnek és a probléma-megoldásnak az eredményét utólag már
aránylag egyszerű dolog logikai formába önteni. Az összefüggések részle
tes feltárása után egy-egy felfedezés szinte magától értetődőnek - logi
kusnak - tűnik, közhelynek számít, de nagyon igaza van M. von Laue
nak, mikor azt írja: "Minden felismerést egyszer első ízben kellett ki
mondani, hogy aztán később közhelynek lehessen nyilvánítani." (Ge
schichte der Physik - A fizika története.)

A megértést és a probléma-megoldást a lélektan "produktív gondol
kodásnak" nevezi - és éppen ez az, amire a gép alkati törvényszerűségei

nél fogva nem képes. A gép felülmúlja az embert abban, hogy a számolási
vagy irányítási programot sokkal gyorsabban, sőt megbízhatóbban hajtja
végre. A program lehet számolási műveletek, vagy akár elemi gondolko
zási folyamatok (összehasonlítás, válogatás, sorozatba állítás) egymásután
ja, de belső ellentmondás volna azt állítani, hogy a gépet programozni
lehet egyelőre nem látott helyzetben való viselkedésre, vagy a beletáplált
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adatoknak olyan csoportosítására, amely azokat egészen uj es megrs ér
telmes gondolat-egésszé fűzi össze. Minthogy a gép ilyen produktív gon
dolkodásra nem képes, azért végső következtetésként kimondhatjuk, hogy
a gép nem gondolkodik. .

De az ember és a gép teljesítményének összehasonIításánál még to
vább is lehet menni. Eddig a gondolkodásról absztrakt értelemben beszél
tünk, magát a gondolkodásí folyamatot a lelki élet egészéből kiszakítva
elemeztük. A valóságban azonban a gondolkodás szervesen összefügg a
lelki élet összes többi jelenségével: az ember az érzékszerveitől közvetitett
vagy az emlékeztéből merített adatokon gondolkozik, gondolkodási tevé
kenysége közben az érzelmek serkentik, gondolkodásának eredményét ki
is akarja fejezni, elgondolásait meg akarja valósítani. Ha ezeknek a té
nyezőknek akármelyikét is vizsgáljuk, kitűnik, hogy az ember teljesít
ménye egészen más, mint a gépé.

A gép a külvilágból felvett adatokat egyszerűen regisztrálja, mégpe
dig egy-egy meghatározott területen belül kizárólag mennyiségi alapon.
Ezzel szemben az ember érzékszerveinek működésébe az értelem is bele
játszik. Az érzékszervek a fizikai, kámiai ingereket feldolgozzák: az ember
nem színfoltokat, hanem jelentéssel bíró alakzatokat, konkrét tárgyakat lát;
nem egyes hangokat, hanem összefüggőszavakat, mondatokat, dallamokat
hall; nem absztrakt ízt, szagot tapasztal, hanem például csokoládé-ízt vagy
benzin-szagot érez. Ezenfelül az érzékszervek nemcsak a mennyiségi, hanem
a minőségi különbségeket is jelzik: a számunkra fontos jeleket akkor is
észrevesszük, ha azok egyéb jeleknél lényegesen gyengébbek. Az érzék
szervi adatok között analógiák felfedezésére is csak az ember képes, a gép
nem.

A gondolkodás eredményének kifejezése is más az embernél és a gép
nél. A gép "nyelve" - a nyelvet egészen általános értelemben véve 
"isomorph", azaz a jel és a jelentés kapcsolata egy programon belül szi
gerúan egyértelmű, míg az emberi beszédben a jel és a jelentés kapcso
lata folyton alakul, új modern elemekkel bővül és ezért kifejező ereje jó
formán határtalan. (V. ö. D. O. Ellis - F. J. Ludwig: Systems Philosophy
- Rendszerelmélet.)

Az ember érzelmi világának, akarati szférájának egyáltalában nincsen
gépi megfelelője.

Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy az emberi gondolkodást
nera lehet gépi folyamatokkal utánozni.

Az automatizálás várható meglepetései

Ez a jelenlegi helyzet. Az automatizálás irama azonban még nem állt
meg: a gépek szinte napról-napra meglepetések elé állitják a technikuso
kat és a filozófusokat egyaránt. Ezért befejezésül még fel kell vetnünk a
kérdést, hogy mít hoz a jövő?

Az automatizálás fejlődésének filozófiai szempontból két legérdeke
sebb irányáról szeretnénk itt megemlékezni: a tanulógépekről és az ön
reprodukáló automatákról.

A gépekbe jutó információk nem mindíg kerülnek oda torzítatlanul.
Az automatikus telefon-központba befutó és a hívott számot jelentő áram
lökéseket útközben például zavaró hatások érhetik, aminek következtében
az áram erőssége alig észrevehetővé válik, vagy egy áramlökés elveszhet,
esetleg az eredetiekhez ujabb kerülhet. Az információ ezzel hibássá válik.
A regiszter mindig feljegyez valamilyen számot, ez lehet az eredeti, de
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lehet egészen más is. Ha helyes regisztrálás estében a gép a kezelő sze
mélytől helyeslő, ellenkező esetben helytelentíő jelet kap, akkor az auto
matát úgy lehet programozni, hogy a helyes regisztrálás feltételeit "meg
jegyezze" és a következőkben ezeknek megfelelően járjon el. A gép ilyen
formán működése közben "tapasztalatokat" szerez, működését tökélete
síti - emberi analógiaval szólva: "tanul".

Tanulógépek már működnek is a gyakorlatban, ezzel szemben ön
reprodukáló automaták egyelőre csak elvben léteznek. Utóbbiak elméletét
Neumann János dolgozta ki. Eszerint semmi akadálya sincs olyan auto
mata szerkesztésének, amely - ha a szükséges alkatrészek rendelkezé
sére állanak - önmagához hasonló gépeket tud összeállítani. Az ilyen
automata még nem önreprodukáló, mert az új gépnek programra is szük
sége van, hogy működni tudjon. Viszont lehet olyan gépet is szerkeszteni,
amely az eredeti automata programját sokszorositja és abból egy példányt
az új gépbe táplál. Ha a gépet összeállító és a programot sokszorosító aut0

matát egyetlen egységnek tekintjük, akkor már olyan automatánk van,
amely magához hasonló gépeket tud létre hozni. Ha ezek után a progra
mot sokszorosító gép működésében még a bizonytalansági tényezőnek is
helyet adunk, vagyis ha lehetővé tesszük, hogy az eredeti programban
véletlen módulások történjenek, akkor egy-egy reprodukált gép eltérhet
az eredeti mintától, esetleg annál tökéletesebb is lehet.

A tanulógépek és az önreprodukáló automaták már túllepik a Cul
logh-Pitts-féle tételtől kijelölt határokat, mert olyan műveleteket is
végre tudnak hajtani, amelyeket nem lehet előre szavakba foglalni. A gép
ezzel szinte kiterjeszti saját magát és esetleg a produktív gondolkodáshoz
közel álló teljestményekre is képes lehet.

Itt teljesen újszerű jelenségekkel állunk szemben, amelyeknek filo
zófiai vizsgálata még korántsem fejeződött be. De bármilyen eredmé
nyekre vezessen is a lélektani elemzés és az automata rendszerek elmé
letének (ahogy újabban a kybernetikát nevezik) további fejlődése, egyet
biztosra vehetünk: ezeknek a kutatásoknak alapján is egy lépéssel köze
lebb jutunk a legnagyobb rejtélynek, az emberi léleknek megértéséhez.'.
FALU TAMÁS VERSEI

SEJT
A földtől kaptam testemet,
sok-sok millió sejtemet.

De kitől kaptam, ami benn
folyton fájítja a szivem?

ÚSZI NAP
Derűs, kedves, szép OSZt nap,
boldog, kire ilyen virrad.

Százszínűek a levelek,
elűzött nyár, Isten veled!

TENGERFENÉK

Itt mély tenger volt valaha,
zendettra vizek moraja,
algák, delfinek, őshalak

éltek a hullámok alatt.
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~s kitől kaptam könnyemet
és sóhajom kitől ered?

S ki adta, hoqy bennem a sejt
meghal és halva sem felejt?

A fa gyümölcstől megrogyott,
gyönyörű ősz, Isten hozott!

A tél most eszembe se jut,
Boldogság, zárd be a kaput.

Most síkság a tengerfenék,
borítja szende, enyhe rét,
fölötte szellő álmodik,
a szívem rajta a ladik.



Eckhardt Sándor

GYULAVÁRA JUBILEUMA

Egy névvel kezdem: Toronyi Tamáséval, még ha nem is ismeri a nem
zeti közösség. Pedig majdnem olyan közkeletűnek kellene lennie, mint
Sziget védőjének, Zrínyi Miklósnak neve.

Most, hogy Gyulavára ostromát és elestét ünneplik, akárcsak Sziget
várét, Ieltámasztom ennek az elfeledett hősnek hírnevét is, akinek a
legnagyobb érdeme volt, Zrínyi után, a török sárkány elleni magyar küz
delemben és önvédelemben. Gyula ostroma véres előjátéka volt Szigeté
nek. A baj ott van, hogy Toronyi Tamásnak és hős társainak nevét nem
olyan költő őrizte meg az utókor számára, mint Zrínyiét, hanem csak
egyszerű népi hegedősök. sőt már az ő éneküket is csupán egy ponyva
vers, az is csak 18ü7-ben jelent meg bizonyos Vörös Mihály tollából: A
bajnokok vége Gyula várában, irattatott a Hód vize partyán nemes Vörös
Mihály által. Szegeden nyomtattatott Grün Orbán betűivel 1807.

Hogyan merjük ezek után egy ilyen késői népi termék alapján köve
telni, hogy hősének kivételes érdemeket tulajdonítsunk? Igaz-e az, amit
Vörös Mihály Gyula hős védőiről zengedez? Egyáltalán létezett-e a hős

Toronyí Tamás, hiszen Istvánffy Miklós nagy történelmében, ahol részle
tesen leírja az ostromot és tragikus befejezését, nem is említi meg a
nevét?

Az igaz, de a bécsi hadi levéltárnak a gyulai katonákról készített lis
táján az élen szerepel Tornyi Tamás. Másrészt Kemény János, a szeren
csétlen erdélyi fejedelem, II. Rákóczi György hadvezére, önéletrajzában
ezt írja: "Édesanyám volt Tornyi Zsófia, kinek atyja Tornyi Tamás Gyu
lában lakott, igen híres vitéz s nagy főember volt. Első halálos kopjatö
rése, bajt-viadalja, akkor Aradban lakott Deli Husszain híres törökkel
tizennyolc esztendős korában szerencsésen volt: azután is sok jeles dolgai.
Onnan hivattatott be Erdélyben lugasi és karánsebesi bánságra, adván
melléje pusztakamarási, rnagyargáldi, akkori időben szép jószágokat né
hány falubéliekkel."

Toronyi vagyis Tornyi Tamás tehát nemcsak élt és csakugyan Gyula
várának hőse, hanem Kemény János erdélyi fejedelem anyai nagyapja
volt és sok jeles dolgot vitt végbe. Ezek pontosan indokolják, hogy Vörös
Mihály hőskölteményt írt róla. A ponyvavers és Kemény János Önélei
írása közt csak az az eltérés, hogy a versben egy leomlott bástyafal ha
lálra sújtja török ellenfelével együtt az elkeseredetten harcoló Toronyi
Tamást:

Bástya leszakadván őket úgy 'Ütötte,
Hogy mindjárt meghóltak, s a fal eltemette.

Ezzel szemben áll Kemény János közvetlen forrásból eredő adata,
mely szerint Toronyi Tamás a lugosi és karánsebesi bánság parancsnok
ságát és jelentős birtokokat kapott jutalmul hadi érdemeiért.

Hogy lehet ez? Azt kell hinnünk, hogy volt egy legendás változat,
amit ott a helyszínen verselt meg egy hegedős, és volt a történelmi való
ság, melyről Toronyi Tamás unokája tanúskodik.

A mondai változatot pedig Vörös Mihály ponyvaverse őrizte meg há
romszáz éven át. Talán valami Tinódi-féle régi ének kézirata volt előtte,

mert olyan részleteket ad, aminőket a történeti forrásokból nem is merít-



hetett, és olyan balladai stílusban írt, amilyet ő nem találhatott ki, csak
hajdanán használhatta a névtelen, talán a vitézek között is szereplő bizo
nyos Lantos Gergely. Erre már több mint egy évtizede rámutattam. így
például a történelemíróknál és az egykorú röpiratokban ismeretlen adat,
hogy a törökök Figl Hieronimus pattantyússallövetik a falakat, vagy hogy
a "Dervis beblió bég" (= Begler bég) jelen van és

A derviseket is magához hivatta,
Hogy imádkozzanak jól megparancsolta.

A vár bevétele utáni állapotokra is gondolnak:

Még mellé iek: adott harminc Derviseket
Kik környül metéljék a kis gyermekeket.

Mondai jellegűvé alakul itt a később erdélyi kormányzóvá lett Géczi.
menekülése is:

Vitéz Géczi elébb bement a kocsmába
S tokaji bort hozott egy nagy buteUába,
Melynek maga felét elébb kihörpöUe,
A többit a lova torl~ába töltötte.
De Géczi hogy lovát megitatta
OUyan kedve lett, hogy alig tarthatta;
Ekkor felpattana hirtelen hátára
S még aznap bényargaU könnyen Szalontára. J)

így mentette át az utókorra Vörös Mihály, a népköltő a régi énekmon
dót követve, az elveszett mondát, S hogy igyekvése nem volt hiábavaló, ezt
a ponyva népi sikere bizonyítja. Hat kiadásban nyomták és írták újra.
Szundy Károly ügyvéd közlése szerint nem messze Gyulától, Gádoroson,
egy parasztmolnár és egy parasztkocsmáros vele együtt versengve szokták
elmondaní a költemény két-három énekét, akárcsak diákjaink a Toldit.

Kemény János nagyapjának legendás érdemeit azzal tetézi, hogy Ön
életírásában így folytatja: "Anyámnak anyja volt Toldi Petronella, István
nal egy volt (= testvére volt), kiből való volt amaz nagyerejű vitéz Toldi
Miklós. Ezenből ágazott a méltóságos iktári Bethlen familia, kiből amaz
halhatatlan emlékezetet érdemlő Bethlen Gábor fejedelem, öccse is, István
fejedelemséget viselt."

Érdekesen keveredik így a Toldi-monda körül a főúri öntudat a népi
hagyománnyal s lesz az Ilosvainál a budai kapuban őrzött legendás Jegy
verű óriásból Bethlen Gábor és István őse. Az irodalomtörténet kutatói
előtt áll most a csábító feladat: egyrészt a Nagy Lajos korára visszamenő

Toldi-monda ügyét újból felrázni, másrészt Toronyi Tamás körül a levél
tárakat megszólaltatni. Szinte szemünk előtt fejlődnek ki egymás után a
magyar mondák.

Legutóbb a nyelvész Papp László felkutatta az egyik gyulai alkapí
tány, Marinith alias Horváth Ferenc végrendeletét, melyet felesége, Rás
kay Katalin és gyermekei nevére tett, meggondolván "az mastani idének
nagy háborúságát, ki mastan ez szegín Magyarországra jüvende, fűképpen
ez Gyula várára és városára, kikben énnekem az én fejemet és iletemet

1) Újabban Komlovszki Tibor elég valószínűvé tette, hogy Arany János is ismerte a
ponyvaverset és nem kerülte el hatását, mikor a Toldit írta.



az úristen segítsigivel, jó kedvvel kell szerencsére vetnem az kezensíges
keresztényeknek ellensíge és dühessige ellen, az tereknek ellene". (Ráskay
Katalin talán Ráskay Lea, a Margit-legenda Írójának családjából való.)

Az okmányt a hagyakozón kívül Kerecsényi László, a nyilván szintén
horvát Kuchilith Péter aradi prépost és Géczi János Írta alá. Ez a vég
rendelet gyönyörűen őrizte meg a kor tragikus, de hősi hangulatát. A gyu
lavégvári katonák tudták, hogy esetleg vértanúság vár rájuk. Marinith az
ostrom első hónapjaiban csakugyan elesett. (A ponyvaversben Marincsi
néven szerepel). A haza védői, de egyúttal a kereszténység páncélosai ők,

mint ahogy Balassi Bálint híres versében is mondja:

o én édes hazám, te szép Magyarország,
Ki kereszténységnek viseled paizsát ...

-

Kerecsényi László, a vár fukar, pénz- és birtokgyűjtő kapitánya rög
tön fel akarta adni a várat, de a vers szerint is, a katonák nem engedik:
Géczi és két más főbb hadnagy a Szentháromságra esküsznek, hogy nem
adják fel Gyulát. Mire következik az ostrom és a védők megsemmisülése.
A Zrínyiász szerzője ezért nemzete meggyalázójának nevezi Kerecsényit.
O bizony nem rohant ki. Az ének szerint a kapukat kinyittatta, mire a
török "beballagott". A kapitány jobbra számított, mert Szolimán, reménye
ellenére, Belgrádba vitette vasra verve és lefejeztette. Ezért lett Toronyi
Tamás Gyulavár hősévé a népi énekes, talán Lantos Gergely lantján. Ö
képviseli azt a keresztény magyar heroizmust, amit a horvát Marinith
magyar végrendelete is hangoztat. Nevét fenn kell tartania az utókornak,
mely méltatlanul elfeledte.--------
NAHEKI GERGELY VERSEI

Narekí Gergely a neves örmény teológus és költő,

Nagy Chosrov örmény püspöknek, az örmény li
turgikus nyelv megalkotójának fia volt. 951-ben
született és 1003-ban halt meg. Az arméniai Vasz
purakart tartományban fekvő Narek kolostorban
nevelkedett, majd ott élt és ott is halt meg. Kor
társai (Lamproní Nerses) úgy emlegetik, mint "em
beri alakot öltött angyal"-t. Szentírási kommen
tárok és szentbeszédek mellett. igen sok verses mű
is maradt fenn tőle. Istenszeret.etet sugárzó költé
szetét a mély gondolati tartalom mellett nagyere
jű és képekben gazdag nyelv jellemzi.

A SZENT ELÉGIÁK KÖNYVÉBÖL

Vihar összerázott engem.
Nagy tenger kiáltott hozzám,
dörgött lomhaságom ellen.
Mennykövek szétzúztak engem,
villámok elástak engem.

Halálos záporral verve,
a tűz torkától leköpve,
en-kezem közt elrabolva,
zuhatagban összetörve,
tavasz ujjával ledofve,

szánalmas bukfencezésem !
fojtó iszapot rágcsálva,
bűzös sötétségbe hullva,
sárban, bozóttal borítva,

löksz engem ....:..- nem érzek többé,
ébresztesz - nem érzek többé,
megsebzel - nem érze k többé,
szólsz hozzám - nem értek többé,
kiáltasz - nem értek többé,
parancsolsz - nem értek többé.
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Neved gyújtsa föl a háztetőmet.

Hogy kezed pörkölje szobámat.
Hogy kamrám fészkét a te véred
égesse kereszt-alakban.
És ha talpam elszaladna,
perzselj billogot beléje.
Hogy tüzed védje fekvő-almom

és fürössze takaróim.
Hogy lángod döf je át a szívem,
szenes legyen tisztaságom. .
Mérhetetlen sötét éjszakában
halálos legyen nyugalmam,

üszkösitő tűz a vágyam.
HO(l1J választottak tüze mentsen,
elégésern oltalma.""zon.
Mindenható tűz háromszor
ablakaim lakatalja,
pecsételje, behamvazza.
Mindenható tűz pecsétje
forrjon elmém ablakára,
érzései'm abla teára,
csak remé1íyem tartson, énekeljen,
tiszta maradjak! tiszta marad;ak!

Az első gyümölcsbe nem haraptam.
a tavasz rügyét nem. tépkedlem.
Nézem a kezem ürességét.

Tartottam-e tiszta rózsát?
Ittam-e a szereleni olaját?
Éjem, egy nap se ölt meg téged.

Ha elals:com, pusztitóbb az álm.om
rnint a tiotuü: /cőfede/e,

a rémiilet iildöz engem.

Kitiasiiottam mégis egyszer
ronggyá szaggattam nászlepedómet,
a szerü ol.ajat elvesztettem,

im euiitem. jár a mátka
hogya kapuját bezárja.

Feltámadás Krisztusának!

Diesőség a Mindenható Feltámadás Krisztusának!
Kis szekér szállt le a ,~.fasszisz hegyre,

balján takartszemű kerubok,
előtte jó gyermekek,
s.úvü/cön u.z Or Keresztje,
kezükben lant és zsoltárkönt/1I,
énekeltet: és kiáltottak:

rajta ülések,
arany trónok,
drágalátos bíbor terítők,

és a Királyfi.
Jobbján hétszárnyú szerútol«,

Dicsőség a Mindenható

Húzták a taligát,
húzták, megállitották
Ime nem moztiul többé.
Ime a mozdulatlan kerék.

És a kis szekéren
száz öl kosbor, hét öl baltacim,
összehordva halom halomra,
s egy s.zál ibolya.

A Masszisz hegy jobbján
ment és megállt a szekér.
Ime nem mozdul többé,
íme a mozdulatlan kerék.

Ezüst kocsirúd,
a járom sú.lyos arany, s a selyem szíjak
s a kantárok gyöngyösen patakzanak.
Ime az álló kiskocsi,
ime a kerék nem játszik többé.

Termetes a kocsis,
nyesett fűzként, nagykarú,
szélesvállú, sugárzó szőke,

komoly hangja
szíjra parancsolta az ökröket,
kiáltással vezényelte a szekeret.
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Az ökörszíj ámbra és hó;
bőrük virág-pettyes,
vas térdűk fáradatlan,
szaroulc keresztvivő,

szőrűk rub'in-ragyogású.

Íme a fogat indul,
íme forog a kerék.

A kis szekér keble ütembe fog
a kocsis parancsára.

Mert unszol istenfélelem,
mert forró tiszta tűz betölt,
hozzád esengek, Jézus anyja!
Angyal, te nem feledted el,
te ismered az ember mély veséjét,
nagy máglya, nő-alakkal egyesűlve,

Ur pallosával övezett királyné,
viz-tiszta, lég-átlátszó, árnytalan
karcsú sugár az Éden-kert fölött,
te nappalok magas csillagvilága,
becsesebb mint bontatlan kő-fedél

a Szentet: Szentje aranyát boritva,
igéret trónja, élet zsenge fája
a három lánglüggöny kíséretében,
házadban nyelved lámpaként világit,
beszéded rózsát alkot, és kezedből

nyíló liliom árad szerteszét,
kebled iboZ.ya-rét dús aratása,
fenyőgyantával megtelt füstölő,

megronthatatlan párlat, tiszta illat,
ha szépségedben indulsz lépegetve,
megannyi csillám záporoz ruhádra.
Artatlanságod mely szeplőtelen,

mngasztos s.'J'ntséged mely szűz a szennytől,

fO[j:J.dja sóhajom: hiszek tebenned!
Fond durva éjem boldog lángjaidba,
áldott fa ! alamizsnálj, pártfogolj,
végül lehessek fényed ujszülöttje,
az ártatlanság diadalmasa,
éltem győzzön Jézus Krisztus fiadban.
Kit sínylődők anyjuknak mondanak,
hatalmad keltsen bennem oly szerelmet,
hogy a siralom-i'ölgyből vándoroljak
a nékem készített hajlék felé.
Tedd aggódásomat reménnyé,
oly lomha lábamat gyors röptű szárnnyá!
O te, ki Éva fájdalmáért
közbenjársz, kérsz, imádkozol,
[oiuiszotl magva bőven ád
végtelen jóságod szerint.
Te asszonyok közt legdicsértebb,
védelmezz, ládd veszélyemet !
Egyetlen csöpp tejed,
mit ivott az Ember Fia,
alapít bennem életet.

Weöres Sándor fordítása
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Pénzes Balduin

NAGY KOR MINDENESE
- Száz éve halt meg Czuczor Gergely -

Nagyapja "katonai dicsősége", úgy látszik, családi megbecsülést szer
zett a katonai pályának, apja katonának is szánta beteges gyermekét, de
győzött a dédelgetett anyai óhaj: CZUCZOT István, "Gergely" néven, 1817
ben a pannonhalmi Szent Benedek-rendbe lépett.

1820-ban már Pesten találjuk, mint a rendnek a központi szeminári
umba küldött növendékét. A napóleoni háborúk csak nemrég csitultak el,
itt hagyván mindazt a hordalékot, amit az emberek a szegénység és el
nyomatás formájában a maguk bőrén éreztek, de e csüggeteg korban len
gedezni kezdtek már az ún. reformkor szellői, és fokozatosan ismertté vál
tak Széchenyi eszmél. Mindez utat talált a szeminárium falain át. Jó hely
lett ez hát a mi tüzes kis poétánknak, aki már gimnazista korában ízel
gette a verselés zamatát, lelkileg pedig tökéletesen kész volt mindannak
befogadására, ami most még inkább az idő mélyében érlelődik, de ami
húsz egynehány év múlva a nemzetnek is, neki is, legsorsszerűbb élmé
nye lesz.

Ö most a nemzeti felébredés első reflexétől, a jelent vádoló régi di
csőség átélésétől érintve, hősköltemény sorait rovogatja növendékpapi
cellájában. É:s nem kisebb vendég lepi meg látogatásával, majd fogadja
barátságába, mint kora vezető írója, Kisfaludy Károly. Ha van e várako
zással telítődő, csodálatos korra jellemző és a mi számunkra megható írói
találkozás: a szárnyait próbálgató papnövendéké és az ilyen kisszerű kez
detekre így reagáló nagy költőé, ugyancsak az. Óriási buzdítás ez Czu
czornak, költővé való avatása pedig az, hogy Kisfaludy 1824-ben Aurórá-'
jában közzétette az "Augsburgi ütközet"-et.

"Nem más ez - írja Toldynak -, mint a lélekben lappangó, de min
den előkészület nélkül kitörő heves indulatnak szüleménye." Igen, kezdő

író kezdő írása, de olyan íróé, aki már most birtokosa annak a magyar
nyelvnek, amelynek később legnagyszerűbb értelmezője lesz, sleírásaival
a költői stílusnak, hexametereinek kornponálásával a vers iránti érzéknek.
jeles, a saját korában egyenesen kiemelkedő példáját adja.

De mindez csak mellékes ahhoz ví szonyítva, hogy a "Zirc emlékezete"
és a "Székelyek Erdélyben" után harmadiknak, eleddig a legnagyobb te
hetséggel lesz kielégítője annak a nemzeti hiányérzetnek, amely szinte
követelőző kényszerrel várta a régi dicsőséget megrnutató hőskölteményt,

a jelen elesettség orvoslása és a jobbra való törekvés ösztökéjeként. Nem
is a latin hangulatokat idéző versforma, nem is az eposzi szokványok (se
regszemle, terjengős beszédek, hosszúra nyúló hasonlatok) alkalamzása
hatott, bár ezeket magyar szóval hallani nem volt kis gyönyörűség a Ver
gíliuson nevelkedett olvasóknak, hanem hatott a tartalom. Annak lelke
sült elbeszélése, hogyan verték meg Lehel vezetésével a kalandozó magya
rok a németeket és foglalták el Augsburg városát. Magyar vitézség, ma
gyar dicsőség, természetesen éppen annak a kárára, akinek a jelen tehe
tetlenség és megalázás köszönhető.

Egy év múlva jelent meg VörÖS71wrty műve, a "Zalán futása", amely
kielégítette mindama igényt, amit Czuczor is őhozzá hasonló hazafiúi ér
zékenységgel érzett, de teljesítésére szerényebb eszközökkel rend-Ikezett.
Es a "Zalán futásá"-nak óriási hatása főleg' ebben, és csa" másodsorbaa
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művészi értékeiben keresendő. Czuczor féltékenységet nem ismerő, igazi
lelkesedéssel tapsolt Vörösmartynak, s ahelyett, hogy az ő sikere kedvét
szegte volna, nagy lelkesedéssel dolgozott újabb eposzán, az "Aradi gyű

lés"-en. Ugyanaz a hazafiúi lángolás ebben is, mint előbbi eposzában, de
praktikus a célzat: istápolni a nemzeti vágyat a megújulás irányában. Hi
szen 1825-ben összeült az országgyűlés, melyet a jobbhiszeműek a nemzeti
reformkor küszöbének véltek.

Vörösmarty után azonban hiába elegyítette a hazafiúi lelkesedést li

szerelmi érzéssel és hiába írta meg "Botond" címmel kitűnő szerkezetű,

jellemzésben is nagy fejlődést tükröző, zengzetes hexameterekben hullámzó
versét, legköltőibb művét, Czuczornak éreznie kellett, hogya "Zalán fu
tása" után ezen az úton nincs tovább. A Hunyadi Jánosról irandó eposz
eszméjétől el is állt, de eddigi eposzírói tevékenységével nemcsak a leg
nagyobbak barátságát, az irodalmi körök becsülését vívta ki, hanem a
maga helyét is a nemzet ébresztői között.

Felszentelése után a paptanárok szokványos élete várta, ott tanított,
ahová a rend előljárósága küldte, de mindenütt úgy, hogy nemcsak tanít
ványai rajongtak érte, mint általában a hivatásának tüzében égő, fiatal
ságában elragadó nevelőért, akit még országos hír is kísér, hanem azok
a kisvárosi polgárok is, akik oly szorosan fonódtak egy-egy nagykísugár
zású iskola köré. Működésí helyei közül meg kell említenünk Komáromot,
ahová Győrből került 1830-ban.

Ekkor már érezte az Auróra-kör ünnepelt poétája, hogy az eposz di
vatja múlóban. Mesterétől, Kisfaludy Károlytól - gyengébbeket VitkoviC$
Mihálytól - olyasfajta verseket olvasott, amelyek mintha azokhoz az éne
kekhez hasonlítottak volna, amelyeket ő is olyan szívesen dalolt, sőt már
1827-től kezdve szorgalmasan gyűjtött. Es mint nem régen az eposzi
igényre, most valami új nagy dologra érzett rá: munkásává kell szegődnie

annak, hogy az irodalom ne csak a paloták, hanem a kunyhók gyönyörű

ségévé, táplálékévá váljék. :És ha hosszú nem is, de nehéz volt az út az
ezt megvalósító Petőfiig. Nehéz volt azért, mert a megújult magyar iroda
lom atyja, Kazinczy Ferenc, azt vallotta és vitte a gyakorlatba, hogy az
irodalom kiváló keveseknek való. Nyomában ki is alkult egy nyelvben,
stílusban "fentebb" ízlésű irodalom, amely teljesen alkalmatlan volt szé
lesebb körű hatásra, mégis makacsul ellenállt minden természetesnek.
Kisfaludy népdalai Bajzára, az irodalom vezérére, olyan benyomást tettek,
mintha egy szerenesés kezű nótárius írta volna őket. Petőfi is, még 1843-ban
is, Pönögei Kis Pál név alatt adta ki azt az öt népdalt, amely az Athenae
umban megjelent, mert egyszerűen költői rangját veszélyeztette az, aki
a Kazinczytől Bajzáig tartó időben preciőzzé váló költészet szabályait meg
tagadva, egyszerűbb stílben és magyar ritmusban merészelt írni.

Hogy Czuczor már ilyen korán, és ilyen ellentéteket leküzdve Petőfi

nek útegyengetője, mégpedig legjelentősebb utegyengetője lett, azt szár
mazásán, vidám és szeretetre méltó, igényekre oly fogékony lelkületén
kívül külső körülmény is segítette: komáromi műkődése idején szerkesz
tője és szorgalmas írója lett a népnek szóló és nagyon híres Komáromi
Kalendáriumnak.

Kisfaludy Károlyt említettük, mint az ún. népies dalban Czuczor pél
dáját. Kisfaludy ilyen dalai nagyrészt helyzetdalok voltak, ami azt jelenti,
hogy bennük a költő nem közvetlenül, hanem egy felvett alak ajakán ke
resztül szól hallgatóihoz. A leggyakoribb: kiáll a szerelmes legény vagy
leány és első személyben elmondja szerelmi vágyakozását a távollevő sze
relmes után, vall szerelmi boldogtalanságáról, néha boldogságáról. A mű-
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helyzetdallal ezek a népies helyzetdalok annyiban vannak rokonságban,
hogy az elmondott monológ alig karakterizálja elmondóját béreslegénnyé,
révésszé vagy parasztleánnyá, akit pedig a költő énekeltet, viszont az
utóbbiak stílusa az előbbiekénél természetesebb, ritmusuk pedig magya
ros. Petőfi "Magyar nemes"-e is helyzetdal, de mire ez a színre léptetett
alak befejezi versbeli rnondókáját, úgy áll előttünk vaskos és lusta mí
voltában, hogy meg tudnók rajzolni. Petőfi helyzetdalait nem sémák, ha
nem zsáneralakok éneklik. És csodálatos zsáneralakok. De e nagyszerű
versekig az út Kisfaludyn, és főleg Czuczoron át vezet. Nem hiába volt
naptárszerkesztő, nem hiába élt falusi emberek között, sokat megérzett a
népdalok természetességéből. Itt is van szentimentalizmus az érzésben,
be-beugrik egy-egy műköltészeti művirág a szóhasználatban, vagy stílus
ban. De míg Kisfaludy verseit olvasva az az érzésünk, hogy ő csak egy
szerűen kirándult a nép közé, Czuczor ide tartozik, itt érzi jól magát.
Éppen nyelve és stílusa tanúskodik erről. Itt már nagy mértékben a
"kunyhók népe" érez, és méginkább az beszél. És ez az a nagy lépcső

Petőfi és az új magyar nyelv és stílus felé. Nem egy dalát el is fogadta
a közvélemény és még napjainkban is fel-felhangzik.

Czuczor legtöbb népdalát komáromi tanár korában írta. Itt érte az a
megtiszteltetés, hogy 1831 február 17-én a nemrég megalakult Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Ez csak fokozta mun
kakedvét és költői és tudományos munkásságán kivül minden kulturális
megmozdulás indítója, vagy mozgatója, a komáromi társadalmi élet vezető

egyénisége lett.
Egészen 1835-ig, amikor is az Akadémia segédjegyzőjévé és levéltá

rosává választották, amire Pestre költözött. Itt minden lobogásával bele
kapcsolódott a zsendülő irodalmi és társadalmi életbe, de nem sokáig te
hette nyugodtan: fogyhatatlan és gonoszságban páratlan hajsza lett min
den lépésének kísérője.

Hiába volt a most megjelent Poétai munkái-nak sikere, hiába az Aka
démia rendes tagsága, el kellett hagynia Pestet és Pannonhalmára kellett
költöznie. A Királyi Kancelláriához intézett több feljelentésben világias
viselkedését, szerelmi verseit és ehhez hasonlókat emlegetett a titkos el
lenség, de aligha ért volna velük célt, ha nem nézték volna hazafiságát
egyébként is görbe szemmel a legfőbb kormányzati helyen. Hogy így néz
ték, az hamarosan abból is kiviláglott, hogy mikor a főapát az üldözések
csillapodásával 1838-ban Győrbe helyezte tanárnak, a Kancellária sür
getésére - bár a főapát mindent megmozgatott a költő védelmében 
innen is távoznia kellett.

A hat évig tartó hajszát betegsége is súlyosbította, de önérzetesen
viselt el mínden megpróbáltatást annak tudatában, hogy az ellene felho
zott vádak alaptalanak és valójában tüzes magyarsága volt az oka üldöz
tetésének. A közönség is így látta, és ahol csak módja volt rá, mindig
hitet tett mellette. Különösen az Akadémia ülésein, ahol meg-megjelent,
bár a Kancellária kifogást emelt ez ellen. 1842-ben végre királyi leirat
engedélyezte tanári működésének újbóli megkezdését, nemsokára a vádak
alól is felmentették. És bár Poétai munkáit a cenzura indexre tette, ál
nevek alatt tovább írt, sőt éppen mostani győri tanársága alatt volt igen
termékeny lírai és kisebb epikai művek írásában.

Lírája elsőrendűen közérdekű líra. Széchenyi gandolatai sarkaiból
forgatták ki a közszellemet és gondolatainak leghűbb szószólói a költők

voltak. Csodálatos kor volt ez, mindent semmiből kezdő pátoszával és
olyan emberekkel, akik ha kevesen voltak is, e pátosz tüzében felejthe-
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tetlen kort teremtettek. Czuczor a lelkesek között is a leglelkesebb volt.
Teljességgel csatlakozott Széchenyihez, dicsőítette őt és tetteit, dicsőítette

a reformátorokat és reformokat, ócsárolta ellenzőiket, s a jelen elesett
ségével szemben a múlt dicsőségével élesztgette a nemzeti öntudatot.

Kitűnőerr bánt a gúny fegyverével, különösen a reformoktól húzó
dozó maradiak ellen, de nem hagyta szó nélkül a politikai, társadalmi és
irodalmi élet egyéb ferdeségeit sem. így megkapta a magáét a táblabíró
politika, a hivatallal való visszaélés, a korteskedés, a nemzeti gőg és a
népszerűség-hajhászás egyaránt.

Szatirikus íratai közül kiemelkednek Paprikás versei, amelyekben a
néphez szólva, az ő hibáit pellengérezte ki. Tehette, mert nagyon szerette
ezt a népet és javító szándékból tette. Szó van ezekben az emberek nem
törődömségről, a rossz utakról, a kémény nélküli és vakolatlan házakról,
a fák iránti közőnyről, a maradi gondolkodásról és dologtalanságról, az
ivásban előljáró falusi előljáróságról, a népet tönkretevő kocsmázásról.
Mindezt a falusi nép számára érthető módon, sok jó megfigyeléssel, a
paraszt eszéhez férő természetességgel mondta el.

Ugyancsak a néphez szólnak népies tárgyú életképei (ezek remeke:
"A falusi kislány Pesten") és költői elbeszélései. Közülük több iskolai ol
vasó könyvekbe került, le nem mérhető hatással. Még tovább hatottak
történelmi nagyokról szóló ún. lírai balladái, amelyek közül a legismer
tebbek: "Hunyadi", "Szondi" és "Kont".

Költői működésével egyidőben sok kedvteléssel gyűjtögette a ma
gyar szó- és nyelvkincset, sőt a magyar nyelv iránti szerelme fokozatosan
a nyelvészetre terelte figyelmét. Szükség is volt erre a gondozó szere
tetre, mert a nyelv ügye nagyonis balul állt. Még nem is olyan régen
nem ok nélkül állították egyes nyugatiak, hogy a magyar nyelv lassanként
elenyészik, hiszen az ország egyszerű és megfogyatkozott népén kívül
más alig beszélte. De már megtörtént Kazinczy nyelvújítása, és a Szé
chenyi hatására megnőtt nemzeti tudat és felbuzdulás a nyelv megbecsü
lésében is jelentkezett. Ez az az idő, amikor a német ajkú városi polgár
ság is nemcsak érzésében, de nyelvében is magyarrá kezd válni. Adva
volt egy fejletlen népnyelv, adva a nyelvújítás sok keresettséggel és ide
genséggel szeplős anyaga, az országban beszélt idegen nyelvek beütése:
halaszthatatlanná vált az elrendezés, az eligazítás. A nagy ráérző Czuczor
az elsők között látta és értette meg a tennivalókat.

így történt aztán, hogy az Akadémia reá bízta a Nagy Szótár elké
szítését. A költői rnunkától a rágalmak miatt úgyis elkedvetlenedett költő

teljes erővel vetette magát a munkába, különösen azután, hogy Széchenyi
István kieszközölte Győrből Pestre való felköltözködését. Ehhez a Kancel
lária engedélye kellett. Most három munkás év következett (1845-48).
Ezalatt, hogy ellenségeinek semmi okot se szolgáltasson, visszavonultan
élt, nyilvánosan alig mutatkozott. De közelgett 1848. Jobbágyi származás,
önemésztő magyarság, személyes rettentő sérelmek, az elnyomatás kínja:
mind feloldódik márciusi lobogásában és megfogalmazódik "Riadó" című

versében, a 48-as idők legforradalmibb alkotásában. E vers, lapokra nyom
tatva, mindenhová .eljutott, írója az ország egyik legnépszerűbb embere
lett.

Alig két hónappal a megjelenés után aztán bevonult Pestre
Windischgriitz és elsőként kereste a "vakmerő szerzetest". A haditör
vényszék hat évi várfogságra itélte, de egyelőre csak négy hónapot kel
lett nehéz vasban eltöltenie, mert a Budát felmentő honvédek kiszaba
dították.
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A szabadságharc bukása után barátainak unszolására önként jelent
kezett és Haynau az Új épületbe záratta. Hiába járt el legjobb barátja,
Toldy Ferenc, és az Akadémia Haynaunál, hiába Rimely Mihály főapát

az osztrák miniszterelnöknél, a pápai nunciusnál, sőt az uralkodónál:
Czuczor 1850 április 17-én Kufstein várába került. Raboskodását csupán
az enyhítette, hogy dolgozhatott vállalt munkáján, a Nagy Szótáron.
Toldy és Teleky József fáradhatatlan közbenjárására végül is kiszabadult,
.és ahátralévő 15 esztendőt a Bach-korszakbeli Pesten, aggodalmak és fé
lelmek között, egyre gyöngülő egészségben, de szorgalmas nyelvészeti
munkában töltötte el. Legbensőbb munkatársa és a szerkesztésben társa
Fogarasi János volt.

A hatkötetes Nagy Szótár 1874-ben készült el és az Akadémia a nagy
műnek kijáró fénnyel ünnepelte, de Czuczor ezt már nem érhette meg,
1866. szeptember 9-én, 66 éves korában, kolerában meghalt. Halálát szinte
az egész ország meggyászolta.

A magyar nyelv-, szólás- és közmondás-kincsnek első és kimerítő

tárháza a Nagy Szótár. Szerkesztői óriási szorgalornmal halmozták fel
benne mindazt, ami csak hozzáférhető volt. A nemrégiben megjelent,
ugyancsak hatkötetes Értelmező Szótár szerkesztői írják: "Czuczor Ger
gelynek és Fogarasi Jánosnak a múlt század második felében közzétett,
szintén hat-kötetes, a maga nemében hibái ellenére is kiváló magyar
szótára annakidején jelentős alkotás volt, s ma is értékes hagyomány és
alap számunkra." Tegyük hozzá, hogy alap volt más szótárak számára is,
.arról nem is beszélve, hogy anyagának sokrétűségével hány íróban, köl
tőben és más, a nyelv iránt érdeklődőben tudatositotta szókincsünk ár
nyaltságát, nyelvünk hajlékonyságát és kifejező erejét, s hogy milyen ki
tűnő tárház nemcsak a leíró nyelvészet, hanem most már a történeti
nyelvészet számára is. Hogy szerzőinek forró hazafisága sok téves szófej
tést is szült, ami miatt sok támadás is érte - az ma már alig von le
értékéből.

Egy nagy kor méltó gyermeke volt Czuczor Gergely. Költőnek is
mindjárt a legnagyobbak után a helye, de embernek a legnagyobbak kö
Zött. Szlovák iskolatársai már gyermekkorában "uher"-nak hívták fel
tűnő magyarságáért. Ez maradt a szerzetesi ruhában is minden üldöztetés
közepett. Ez tartotta vissza az öncélú művészkedéstől és ez tette az iroda
lom míndenesévé. És ha írói rnunkássága önmagában is értékes, s ha nél
külözhetetlen lépcsőfok is a Petőfi-Arany teremtette irodalmi aranykor
felé, ez a nép iránti áldozatos készsége a leginkább példamutató.-

Két ember lakik mindannyiunkban - a tudós, aki nekivág a szűz terü
letnek és a természet ismeretét megfigyelés, kísérletezés és következtetés se
gítségével kívánja elmélyíteni, és a hívő ember, aki halott gyermekeit siratja,
és aki, sajnos, nem tudja bebizonyítani, hogy ismét látni fogja őket, de hisz
ebben és e reményben él, az az ember, akí nem akar úgy meghalni, mínt egy
baktéríum, mert érzi, hogy szellemi része nem halhat meg. Ez a két tartomány
,különálló bennünk, és jaj annak, aki összekeveri őket az emberi tudásnak
mindig alv tökéletlen állapotában.

Louis Pasteur

A szépség nem a dolgokban, hanem a szellemben rejtőzik. A szépség fent
ről jön. Szellem, isteni eredetű, és ezért színessé teszi (I szellemi világ képeit
- nevezetesen az érzéseket és gondolatokat - éppen ri;;!!. ahogll a fizikai
világ képeit. .:". n t o n t o Fo (J a z z a T o
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A GYILKOS írta Poór Bernát

Az orvosnak a maga szempontjából nyílván igaza volt, amikor azt
mondta, hogy jobb lenne, ha most nem gondolnék rá, de előbb-utóbb

mégis csak le kell számolnom a múltammal.
Itt kedvesek hozzám valamennyien, jók és figyelmesek. A fiatal dok

tor? Hát igen, a fiatal doktor; éppen olyan, mint ő volt akkor. Haja hul
lámos, tekintete veséig ható, szemöldöke busa, és ajkán, eléggé húsos aj
kán mindíg valami mosolyféle. Mint aki nagyon fiatal még, s nem ismeri
az életet. Vagy talán már nagyon is bölcs? Egyre megy. Egyszóval a dok
torka, akit én magamban mindig csak Zoltánnak becézek - pedig jól tu
dom: Istvánnak hívják -, szóval a doktorka is kedves. Kedves itt mín-

'denki. Neki tal~n még el tudnék mondani egyet s mást, de hátha ő sem
az, akinek gondolom, hiszen a külső megtéveszthet. Így hát csak egy em
ber tudja a titkomat, neki pedig nem szabad beszélnie róla, még csak rá
gondolnia sem. Ö parancsolta meg, verjem ki a fejemből az egészet. Egy
szer már mindent elmondottam, ne bolygassam a múltat.

De hát csakugyan elmondtam akkor mindent? S jól értette?
Mert nemcsak egyéni érzés, nem képzelődés csak - én valóban az

voltam, gyilkos. Persze talán nem a szó hétköznapi és megszokott értel
mében, de ahol a lelkeket lemérik, ott nagyon súlyosat nyom a latban az
én vétkem. A szembenézés még nem leszámolás. Itt ugyan azt tartják az
intézetben egyesek, a doktorka, sőt egy régi főorvos is erre hajlik, hogy
a szembenézés egyenlő a leszámolással. De az én vétkem mégsem csak
képzelődés, nem csak tudatalatti vádaskodás, hanem maga a bűn.

Bűn!

Erről is sok az elmélet, mégis megoldhatatlan marad. Csodálatos:
amíg másokon akarunk segíteni, addig minden úgy megy, mint a kari
kacsapás. Csak éppen ott mond csődöt a tudományunk, ahol magunkat
kell fölmentenünk a felelősség alól.

Pedig mindent megpróbáltam.
Végül most ide is eljöttem. Egyik injekció a másik után. Kétségtele

nül nyugodtabb vagyok. Most már nem félek attól, hogy megbolondulok.
Talán nem is megy az olyan könnyen. S talán nem is kell annyira félni
tőle! Nem, nem bolondulok meg, de azért szörnyű az az emlék.

Tulajdonképpen azt sem értem, miért jött most minden ilyen erősen

elő. Öt évvel a történtek után mindent meggyóntam. Vezekeltem is érte,
no nem a kirótt vezekléssel (az számba sem vehető l), hanem a magamra
szabott büntetéssel, ami sokkal súlyosabb volt. Akkor azt hittem, hogy
megnyugodtam. Évekig alig éreztem valamit. Nyugodtan tudtam rájuk
gondolni, ki-kijártam a temetőbe s elbeszélgettem velük. Semmi szemre
hányast sem éreztem már hangjukban. Miért is vetettek volna szememre
valamit is? Hiszen meggyász oltam Öket, sírjukat rendben tartottam, s
emléküket is szépen megtisztogattam. Talán éppen a tisztogatással volt
baj! Nagyon is fehérre mostam mindent. Akkor még nem éreztem, de az
utolsó két évben egyre nyomasztóbb teherként cipeltem magammal.

A doktorok könnyen beszélnek: a közeledő válságos kor, minden nő

átesik rajta, s ez nemcsak a szervezetben jelent zavarokat, hanem föl
borítja néha a lélek egyensúlyát is. Ha ilyen könnyű volna! Lehet, hogy
érzékenyebb lett az idegrendszerem, lehet, hogy mindenre jobban reagá
lok, ez azonban mit sem változtat a tényeken: önvádjaimnak van alapja,
mert mégis csak annyi, mintha megtettem volna.



***

Egyszer már alaposan és higgadtan végig kell gondolnom újra az egé
szet. Talán éppen most és éppen itt.

a ugyan megtiltotta, de az már régen volt. Meg különben is, ami
kor elváltunk, világosan éreztem, hogy addig úgysem szabadulhatok, amíg
teljesen le nem számoltam mindennel. S mikor ezt közöltem vele, mintha
beleegyezett volna. Megérezte szavaim mögött a végzetszerűséget ? Úgy
sem lehet másképp segíteni rajta! - gondolhatta. Nem szólt semmit sem,
csak megáldott.

Szembe kell néznem a múltammal. S most, amikor itt a doktorka s a
drága kis nővérke, amikor megerősítettek annyira, hogy talán nem kapok
megint sírógörcsöt az emlékezéstől, s nem esem össze eszméletlenül, rnint
amikor behoztak.

Hát igen, a doktorka és a nővérke jóvoltából érzem most elég erős

nek magam arra, hogy mindent végiggondoljak.
Csak a recés üvegen át szűrődik be némi fény a szobámba, az ügye

letes nővérke alakja most tűnt el az ajtónyílásban. Előbb beadta az utolsó
nyugtatót, megsimogatta arcomat, aztán elsuhant nesztelen járásával. Sí
mogató kezén érdekesen keveredett az egészen halvány szappanillat a
gyógyszerek szagával. Fehér köténye ragyogó tisztasággal vált el a kék
ruhácsk ától. Boldog lehet az a férfi, aki majd magáénak vallhatja ezt a
bájos kislányt.

Alig kell lehunynom a szemem, hogy lássak. A képek tisztán pereg
nek le előttem, mint a mozivásznon. Színesen, kavargó áradattal, mint
akkor, azon a nyáron, azon a Ieledhetetlenül szép nyáron ott lenn a Ba
laton partján ...

"Villók, koboidok kúsznak rá a tóra ..."
így mondta. S végignéztem a tó tükrén. Először azt hittem, hogya

badacsonyi bortól csillog a szeme, aztán rájöttem, hogy mindig így csil
log, amikor befelé néz. Természetesnek tartottam, hogy átölel, kissé ma
gához szorít anélkül, hogy rám tekintene. Máriát öleli, Máriát öleli! 
hadartam magamban, mint valami varázsigét, hogy csökkentsem a gyö
nyörűséget, ami megreszkettetett.

Mária a nővérem volt. Telt asszonyiságában sodró erő bujkált. Leg
jobban a férfiakon tudtam lemérni. Nem, nem volt szép. Szeme alatt
elmélyülő karikák, szája nagy, az egész arcon szabálytalanság. De élt,
vibrált ez az arc, különösen akkor elevenedett meg, ha bevilágította sötét
tekintete. Mert fényleni tudott Mária szeme. Fénylett és világított. Alak
ján az eljövendő évek bizonyára nagy rombolást visznek végbe, kissé hí
zásra hajlamos teltsége meglöttyed, s akkor vége a szépségnek, Most
azonban még tartotta magát, harmincnégy éves volt, kívánatos. Mi nők

kevésbé vesszük észre az effélét, de a férfiak mindenütt megfordultak
utána. S mindig azokat vonzotta, akik kiemelkedtek az átlagból. Nagy
szerelme Béla bácsi volt, a kiváló fizikus professzor, aki rokonságától
zaklatott napjait Máriához vitte el megpihenni. Özvegy volt már, de a
rokonság fogva tartotta. Leányai ügyes kézzel költötték el a Béla bácsihoz
még mindig elég tisztességes mennyiségben guruló pengőket. Az öreg úr
azonban makacs volt, szinte kisfiús mosolygással játszotta ki mindig éber
őreit, akik elsősorban Máriától akarták távoltartani. Pesten könnyebben
ment a játék, hiszen édes kis budai lakást rendezett be Máriának - de
itt a Balaton mellett nehéz volt mindig ürügyet találni a találkozásra.
Béla bácsi azonban kifogyhatatlan volt az ötletekben. Elhunyt felesége
emlékét úgy engesztelte meg, hogy sírjához kivitte Máriát, ott kérte meg



a kezét, színte a felesége beleegyezésével. Mária nem mondott mindjárt
igent, de úgy érezte Béla bácsin keresztül, hogy a halott feleség is kéri:
maradjon az özvegy mellett. Később, jóval később lett csak titokban hi
vatalosan is eljegyzett mátkája: az eljegyzést romantikus körülmények
kőzőtt kötötték meg a hegyek között. Szerelmük külön regény. De hát
engem akkor még nem érdekelt annyira, hogy minden mozzanatát végig
gondoljam. Bár tudtam, hogy Mária szereti Béla bácsit, de azt is éreztem,
hogy ez minden, csak nem szerelem. S azt is tudtam, hogy Mária fiatal
még', ani szeretne, s most ezt az életet éppen Zoltán mellett találja meg
a legjobban.

Különös hét volt ez.
Mirid a hárman összekerültünk : Mária noverem, Kati húgom és én.
S mindhárrnunknak akadt partnere; ha kissé elcsépelt is ez a kifeje-

zés, most ez a legmegfelelőbb. Katit János vitte csónakkirándulásokra.
Láttam, hogy sokat csókolóznak. Kati leánysága kivirult; kissé megkésett
leányság, hisz 26 éves múlt, de azért üde és kívánatos maradt, különösen
ezekben a napokban érett meg. Talán szép is volt. Édesanyánk mindig
benne látta a maga utódját, folytatását; a talpraesett háziasszonyt. Nem
féltettem Katit, tudtam, van benne annyi valóságérzés. hogy végleg ma
gához láncolja Jánost, mielőtt odaadná magát. Úgy látszott, megy mín
den a maga útján. Az én esetem Kálmánnal már sokkal bonyolultabb
volt. Talán nem is őt szerettem, hanem hűséges kutyaszemét, amely szem
üveg::, mögül mindig rámcsillogott, nyugodt mozdulatait s mindig okos
szavait. Ő volt az első ember, akin nem éreztem, hogy sajnál, amikor fe
lém közelit. Az egészségesek sosem tudják megérteni, milyen lealázó a
szánalom. Hármunk kőzül nekem volt a legszebb fejem - s ha csónakba
ültem, mindenki megfordult utánam. Kálmán anélkül, hogy valaha is
kértem volna rá - mindig olyan helyen tett partra, ahol senki sem lát
hatott bennünket. Ez a finomság tetszett benne a legjobban. Még sosem
csókoleztunk amúgy istenigazában, s úgy éreztem, hogy Kálmánnal nem
is lehet önfeledten csókolózni. Talán nem is érdemes, talán nem is szabad.
Hiszen egy pillanatig sem áltattam magam: Kálmán elmegy innen, en
gem is messzire szólít a kötelesség. Most összehozott bennünket a nyár
var.izsa, talán elég lesz annyira, hogy levelezzünk, talán arra is, hogy
néha-néha nagyritkán találkozzunk, de semmi több. Ez is sok. Régen le
mondtam én már arról, hogy férjhez mehessek. Az orvosok világosan
megmondták: nemcsak gyermekem nem lehet soha, hanem a házasélet is
veszedelmes számomra. Nem vagyok egészséges: a hüdés vagy valami
más tönkretette a derekamat, lábamat. Egyszóval nyomorék vagyok,
gyógyíthatatlanul nyomorék. S minden szempár szánalmat árult el, ami
kor vonaton, villamoson, autóbuszon megállott az arcomon, elgyönyörkö
dött benne - aztán riadtan visszavonult üregébe, ha a derekamra vagy
a Iábamra siklott. Kálmán szeme volt az első, amely úgy vette tudomásul
nyomorék-voltomat, mintha nem is látta volna. Természetesnek vette,
mint a szél játékát a vízen. Vagy mint a természet törvényeit. Ezt nem
tudtam elfeledni soha, ezt nem tudtam eléggé megköszönni neki.

Szerelern volt ez? Talán. Mindenesetre nem az a sodró vihar, amit
abban a pillanatban éreztem, amikor Zoltán átkarolt. Pedig tudtam, hogy
akkor is Máriára gondol, őt öleli. Mindegyre mondogattam is magamban.
Hiába! Mégis jól esett. S akkor örökre megirigyeltem Máriát, s rajta ke
resztül mindenkit, aki önfeledten dobhatja magát a szerelem karjaiba,
akinek nem kell félnie a következményektől, aki nem érzi folyton-foly
vást, hogy csak ideig-óráig tarthat az egész.
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Ellenállhatatlanul sodort valami Zoltán felé. Végzet, - szokták mon
dani. Hát ha van végzet, akkor ez az volt. "Égetett a vágy: csak egyszer,
csak egyetlen egyszer lehessek vele, mit bánom én, ha meghalok is ölelé
sében, csak egyszer feledkezhessem meg mindenről: erről a szomorú élet
ről, örök rabságról, nyomorék mivoltomról. Csak egyetlen egyszer, csak
ma éjszaka! Nem tudom, mi történt velem: minden [ózanságorn oda lett,
egész testem lázban égett, ajkam kicserepesedett, s szívem vadul dobo
gott: Zoltán, Zoltán, Zoltán !

Ö is megérezhetett valamit, mert váratlanul szájamon tapadt a szá
ja. Önfeledten adtam át magam a csók viharának. Soha többé ilyen csó
kot! Azt hittem, hogy abban a pillanatban megsemmisülök, zuhantam,
zuhantam, észbontó mélységek nyíltak alattam, s ha nem tart karjában,
talán elájulok.

Nem tudom, meddig tartott az egész.
Azt sem tudom, mennyit jelentett ez Zoltánnak, de talán akkor, ab

ban a pillanatban nem Máriára gondolt, mint az öleléskor. Akkor talán
én voltam nemcsak a karjában, hanem egy kicsit a szívében, vágyában is.
e is megérezhette bennem a végzetszerűséget, mert alig tudott kibonta
kozni az ölelésből, amikor megzavartak.

Fiatal pár ült mellénk a hajón. Kezük szorosan egybefonódott, s át
szellemült arccal fordultak a csillagok felé.

Nehéz volt fölocsúdnunk. Egész testem remegett.
A följáró gyéren világított keretében Mária jelent meg, karjára tá

maszkodva Béla bácsi.
Itt vagytok, gyerekek ?

- Itt.
- Csodálatos ez az éjszaka!
Mellém ült. Mária átható tekintete mindent meglátott: előbb rajtam

siklott végig, aztán Zoltánon; eleinte kissé nyugtalan, kutató repdesés
sei, aztán határozott, éles csillanással, mint aki mindent megértett.

Bennem kis ördögfiókák nyújtogatták nyelvüket. Az enyém volt, az
enyém volt, ha csak egy pillanatra is, de egészen az enyém! De hát
valóban az enyém volt? Semmi kétség, hiszen most is alig veszi észre
Máriát. Reám néz. Azzal a mélyreható, szívigvágó tekintettel. Fényén ott
reszket a borongó vágy: ölelni, egészen magamba szippantani, belémélni,
akit szeretek. Most az enyém, egészen az enyém!

Nem vettem tudomást senkiről sem többé. Szótlanul és mozdulatlanul
ültem, csak a kezét szorítottam, s néztem a vizet. Tompán hallatszott a
hajógép dohogása. A parti fények egyre közelebb osontak hajónkhoz,
most kigyulladt a móló reflektora is.

Mint az alvajáró szálltam partra, nem is tudom, mikor és hogy vál
tam el Zoltántól. Lehet, hogy mondtam neki valamit, lehet, hogy csak a
szememben olvasott. Tudtam, hogy ma éjszaka még történni fog valami.

Katival aludtunk egy szobában, Mária szobája mellettünk, Zoltáné a
folyosó végén a fürdőszobával szemben. Gyorsan vetkőztem, lefeküdtem.
Kati csacsogott valamit Jánosról, hogy megkérte a kezét, hogy soha többé
el nem hagyja, fecsegett, de é? alig értettem valamit is a szavaiból.

- De hiszen te nem is figyelsz ide!
- Nagyon álmos vagyok.
- Hát akkor aludjunk! Jó éjszakát.
- Jó éjszakát! - dünnyögtem.
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Sokáig kellett várnom, míg elalszik. Lélegzete egyre egyenletesebbé
vált, majd egyszer csak halk szuszogás kísérte a kitóduló levegőt. El
aludt.

Ov atosan szálltam le az ágyról. Csak pongyolámat kerítettem magam
ra. Remegtem. Kezemről csurgott a veríték. Csak a fürdőszobáig eljussak,
onnan már széltében három lépés a folyosó.

Ott körülnéztem.
Sehol senki. Három lépés, csak három lépés! Zoltán bizonyára nyitva

hagyta ajtaját. Szívem a torkomban dobogott. Nyugalom, nyugalom! 
mondogattam magamban. Még pár pillanat, s aztán bent leszek. Kezemet
a szívemre szorítottam. Éppen indulni akartam, amikor megnyikkant az
ajtónk, vagy nem is a miénk: Máríáé, Annyi időm volt csak, hogy behú
zódjam a fürdőszobába, de ajtaját már nem csuktam be, éppen csak be
húztam. A folyosó sötét volt, de az ablakokon behunyorgó holdfény elég
volt ahhoz, hogy lássam, amint Máría óvatos léptekkel végigsiet a folyo
són, szemben megáll Zoltán ajtaja előtt, egy pillanatra visszanéz, majd
óvatos, de gyors tolvajmozdulattal benyit Zoltánhoz, behúzza maga mö
gött az ajtót. A kulcs belülről kattant.

Ordítani szerettem volna, tépni, marni. Mindenkit, aki a kezemügyébe
akad. És magamat, vaksi magamat, koldús, kifosztott magamat. Most
már mindent tudtam, mindent elhittem, hiszen a saját szememmel lát
tam. Azt is, hogy Mária nem először megy be Zoltán szobájába, azt is,
hogy Béla bácsi legszentebb érzéseire érdemtelen, hiszen úton-útfélen
megcsalja, mindenkivel. Ebben a pillanatban sokkal rosszabbnak láttam,
mint amilyen volt. Hiszen mégis csak neki köszönhettük állásunkat, azt
is, hogy Katit kitaníttatta, hogy engem is mindig ellátott munkával,
hogy ... hogy ... De most mindez nem számított. Csak a tolvajt láttam
benne, aki mindentől megfosztott, ami szép és öröm volt az életemben,
megfosztott attól, hogy legalább egyszer, egyetlen egyszer az életben én is
boldog legyek. Erkölcsi érzésem lázadozott Mária ellen; egy pillanatig sem
éreztem akkor magamban, érzéseimben semmi kivetnivalót. Vagy talán
mégis? Talán ez ébresztett volna föl, ez vágott fejbe, hogy nem szabad?
És neki? És neki miért szabad?

Míelőtt visszaosontam a szobámba, mindent tudni akartam. Fülem
az ajtóhoz tapasztottam. Várnom kellett, míg annyira halkult a szívem
dobogása, hogy meghalljam halk suttogásukat. Tört szavak, föl-fölcsukló
mondattöredékek. De nekem ennyi is elég volt. Képzeletem lázasan egé
szítette ki a hallottakat.

Nem tudtam elaludni. Hánykolódtam az ágyon, bosszút forraltam
magamban. Miért van Máriának több joga az élethez, az örömhöz, mint
nekem? Hiszen ő egészséges, úgyis boldogabb, neki tálcán kínálja az élet
a gyönyörűségeket, miért veszi hát el tőlem az egyetlent, akit a végzet
nekem adott. De hát nekem adta-e Zoltánt valóban? Igazi szerelem volt-e
ez a pár önfeledt csók? Vagy csak az érzékek játéka, semmi több?

Nem, nem, ezt a hitet legalább meg kellett magamban mentenem:
nem játék volt, Zoltán abban a pillanatban engem szeretett, most csak a
megszokás és az alkalom vitte vissza Máriához, de holnap, ha meglát ...

De nem áltathattam magamat. Lelkem mélyén tudtam, hogy minden
nek vége. Holnap semmi sem lesz már. Alig vártam a hajnalt, hogy cso
magolhassak, indulhassak. Átkozott az az óra, amelyben Zoltánt megis
mertem, s átkozott Mária is, aki őt tőlem elrabolta! Nem kell többé
semmi sem tőle, sem a szeretete, sem a segítsége. O, hogy irigyeltem ab
ban a percben Máriát, ó, hogy gyűlöltem ! Meg tudtam volna ölni, ha ha-
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talinamban áll. Kívántam a halálát. Szinte láttam már a koporsóját, ben
ne kítertíve, minden szépségétől megfosztva, arcán a halál maszkja; kö
rülötte rokonok, isemrősök: Béla bácsi megtört alakja, Kati kisírt szeme,
a munkatársak, a régi szeretők is talán. És Zoltán sehol! És Zoltán nincs
ott a koporsó mellett, nem jajgat, nem sír. Ujjongani szerettem volna.
Látod, még ide sem jött el, mert nem szeretett igazán, téged sem, engem
sem. Nem szeretett senkit sem!

Már erősen hajnalodott, amikor Mária nesztelen suhanásat hallottam
a folyosón, utána ajtaja halk csikordulását. Ölni szerettem volna megint.

Ehelyett csomagoltam.
Igyekeztem mindent magamba fojtani. Nem, azt az örömet nem szer

zem meg neki, hogy szenvedni lásson. Kati - szokása ellenére -- frissen,
meglepetten ugrott ki az ágyból, amikor észrevette. hogy csomagolok.

- Téged meg mi lelt ?
- Utazom.
- Azt látom ... De megbolondultál ? Éppen ma ?
- Még ma.
- De hiszen ma megyünk kirándulní Lellére.
- Ti mehettek, de csak nélkülem.
- Mi bajod?
- Semmi.
- Akkor?
- Nézd, elhatároztam, hogy megyek. Mennem kell.
- Nem értelek.
- Nem is fontos.
- Mária tudja már?
-- Még nem.
- Nem is akarod neki megmondani ?
- Miért ne mondanám ?
- Akkor most szólok neki, hogy ne engedjen el.
- Úgyis megyek.
- Majd meglátjuk.
Magára kapott valamit, kisietett a szobából. Kisvártatva Máriával

jelent meg.
- Megőrültél ?
Ez volt az első szava. De a szeme meghazudtolta azt, amit mondott.

Kissé fáradt tekintetében diadal csillogott. Ha akkor a nyakamba borul,
ha akkor bocsánatot kér, talán meg tudtam volna bocsátani neki. De így?
Még jobban elkeseredtem. Sietnem kellett, addig, amíg erősnek éreztem
magam. A szemében megcsillanó diadal könnyebbé tette a válást. Dacosan
kaptam hát föl a fejem.

- Nem őrültem meg, de mennem kell.
- Te tudod.
Egy szóval sem tartóztatott.
- És mit mondjunk majd a többieknek? - tette hozzá Kati.
- Nem érdekel !
- Meggondoltad ?
- Mindent meggondoltam. Köszönöm azt is, amit eddig kaptam. De

most hagyjatok magamra!
- Kérlek!
Úgy vonult ki a szobából, mint aki megsértődött. Tudtam, hogy me

nekült előlem, talán volt még benne egy kis szégyenérzet, ha nem ér
tette is meg egészen, mit jelent nekem az ő diadala. Kati nem tágított
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alellőlem. Eleinte kérlelni próbált, aztán amikor látta, hogy semmire
sem megy, segített csomagolni,

Már egy órával indulás előtt kinn voltam az állomáson. Senkitől sem
búcsúztam. Máriának kényszeredetten nyújtottam oda képem, ő sem csó
kolt meg. Arcunk éppen hogy összeért; öreg papok köszöntik így egy
mást. Kati kikísért az állomásra, hosszan integetett utánam, aztán elnyel
te alakját a kanyarodó.

Tudom, hogy bőgött, nem értett meg semmit sem abból, ami történt,
csak azt érezte, hogy nagy-nagy bánat szakadt rám, és az utolsó pillanat
ban is zokogva borult nyakamba. Akkor még nem sejthettem, hogy utol
jára.

A vonatban aztán elkapott a keserűség, a fájdalom. Sírtam, mint egy
megvert kisgyerek. Szerencsére magam voltam a fülkében. A kalauz fur
csán nézett rám, kezelte a jegyemet, aztán szinte szelíden kérdezte:

- Segíthetek?
- Nem, nem ... Köszönöm ... - szipogtam.
Csak otthon lenni már s egyedül! Kis szobám falai közé bújni és

sírni, sírni, sírni!
Rettenetes idegállapotba kerültem.
Egy injekció-sorozat állított valamelyest talpra. A gyűlölet azonban

akkor sem lohadt le bennem. Megútáltam az egész világot. Zoltán írt egy
szer, ráismertem gyorsütemű írására - olvasatlanul küldtem vissza a le
velet. Többször nem is kísérletezett.

Éjt nappallá téve dolgoztam. hogy feledni tudjak. Nem sikerült. Egész
elvetélt életem egy vágyba sűrűsödött: hogy halva lássam Máriát, vagy
legalábbis boldogtalanul. Akkor talán nem mertem ilyen nyíltan beval
lani magamnak, mint ahogy ma látom, de álmaimban minduntalan bosz
szút álltam rajta. Mert minden éjszaka Zoltánról és róla álmodtam, s ál
maimban hol halottként tért vissza, akit éppen megöltek vagy temetnek,
s Zoltán hűtlenül elhagyja, hol öngyilkos lett Zoltán miatt, aki közömbö
sen veszi tudomásul a gyászos hírt ... Alomvilágom kimeríthetetlenül ké
jelgett az efféle borzalmakban.

A józan nappal sem enyhítette ugyan fájdalmamat, de egyre jobban
ráébresztett arra, hogy szörnyeket dédelgetek magamban. Én, aki annyi
re szerettem családomat, köztük Máriát is, aki annyira emlékeztem jó
anyánk búcsúszavaira, aki annyira tartottam a kapcsolatot hármunk kö
zött, én, éppen én gyűlölök most !

Akkor már egyre gyakoribbak lettek a bombatámadások, főleg Pes
ten. Az elszabadult pokol megkezdte orgiait.

Ott lenn Zalában, ahol akkoriban laktam, még békesség volt kis fa
lunkban. Elhatároztam, hogy lehívom Máriáékat. A szomszédok már telve
voltak pestiekkel. Mária lakása különben is elég veszélyeztetett helyen
volt, közel a déli pályaudvarhoz. A fővárosiak szörnyűségeketmeséltek a
támadásokról. Amikor Horváth Dóriékhoz is megérkeztek a rokonok, el
határoztam, hogy írok Máriának. Mert azóta nem váltottunk levelet. Kati
írt néha, neki válaszoltam. Tőle tudtam meg azt is, hogy Béla bácsi gyak
ran följár hozzájuk, de legtöbb idejüket már az óvóhelyen töltik, hisz
mindennap szólnak a szirénák. Horváth Dóriék vendégei közott volt a kis
Piroska, nagyon szeretett engem, máskor is járt már erre mifelénk nya
ratszaka - mesélte, mit éltek át az egyik különösen erős bombatámadás
alatt. A szomszéd ház földig omlott, s maga alá temette a bentlevőket.

Napokon át folyt amentés: megszenesedett, agyonzúzott holttesteket húz
tak ki II romok alól.
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Aznap éjjel alig aludtam valamit.
Vártam a reggelt, hogy megírhassam a levelet.
Közben az jutott eszembe, hogy a levél mégsem lesz elég gyors, ki

tudja, mikor kapják meg, inkább táviratozni kellene. Megszövegeztem a
táviratot, de azért a levelet is befejeztem. Akkor beállított Piroska. Ép
pen kapóra jött, legalább föladja a levelet, a táviratot is.

Kinn zörgettek a kapun, Piroska szaladt a postás elé.
Írtak - gondoltam. Aztán hirtelen összeszorult a szívem. Piroska

kezében távirat. Reszkető kézzel téptem föl, sohasem szerettem a táv
iratokat.

+ I\JIAARIA KATALIN MEGHALTAK BOMBATAAMADAASBAN
FOGADJA REESZVEETEM + KOVAACSNEE +

Szemern előtt összefutottak a betűk, elájultam. Mikor magamhoz
tértem, aggódó arccal hajolt fölém Piroska.

- Te vagy az, Piroska ?
- Én. Hogy tetszik lenni ?
- Köszönöm.
Suttogtam, pedig ordítani szerettem volna: gyilkos vagyok, gyilkos, s

ezt soha semmi sem mossa le többé rólam. Megöltem Máriát és Katalint,
megöltem a testvéreimet. Nincs nálam gonoszabb teremtmény széles e vi
lágon. Öltem, öltem! Gyilkos vagyok. Úgy látszik, hangosan gondolkoz
hattam, mert megszólalt Piroska.

- Ezt már korábban is tetszett mondani.
Mit?

- Amit az előbb, hogy gyilkos, hogy megölt valakit.
- Kinek mondtam ?
- Az öreg doktornak, mikor megpróbálta eszméletre téríteni.

Itt volt a doktor ?
Napok óta jár ide.
Hát ... hát mióta fekszem itt ?
Három napja.
Szent Isten, három napja már, s én még mindig itt vagyok. Föl

kell kelnem, el kell utaznom !
- Szó sem lehet róla !
Ezt már a doktor mondta, a jó és aranyos Dömötör doktor bácsi,

ahogy belépett az ajtón.
- Szó sem lehet róla, kislányom! Először meg kell gyógyulnia, ak

kor beszélhetünk csak az utazásról.
- De hát velük ... velük mi lesz? Vele? Velük?
- Bármennyire fájdalmas is, előbb-utóbb beszélnünk kell róla. A

megtörténteken már semmit sem változtathatunk. Szegényeket eltemet
ték. Tegnap érkezett meg Kovácsné, ő is hazajött a gyermekéhez, mert az
otthonuk teljesen elpusztult. Majd ha maga is rendbe jött, mindent el
mesélünk. Most azonban pihennie kell, és meg kell erősödnie. Rajtuk,
sajnos már úgysem tud segíteni.

A hangja megnyugtató volt, jót akart szegény, -- nekem mégis úgy
tűnt: a legborzalmasabbat kínálja nekem, az életet. Mit kezdjek vele, én,
a gyilkos? Mert mégis csak én gyilkoltam meg öket ... én ... gyilkol
tam ... meg ... őket ... én ... én ... én ...

Fáradtan ébredtem, alig tudtam kinyitni a szememet, már megint
lecsuktam, s zuhantam a mélybe ... Mikor ismét magamhoz tertem. vilá
gosság volt a szebában. Megtapagottam az ágyat, ahajamat, arcornat ...
Szent Isten, milyen lehet a hajam! Aztán megint bódultan néztem körül
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Bámultam kis falusi szobám mennyezetét. Az éjjeliszekrényre oda
készítve egy pohár viz, orvosság, lázmérő és egy kis csengő.

Mióta fekhetem már így?
A csengőért nyúltam, hátha bejön valaki. Aztán mégis csak vissza

húztam a kezem. Jó volt így egyedül maradni. Eszmélni egy kicsit. Mi
történt velem? Hol vagyok? Igen, rettenetes csapás ért, elvesztettem va
lamit ... Mit is? Őrület, hiszen Mária és Kati már nem él. Meghaltak!
S én itt én itt maradtam. Előbb megöltem őket, aztán magamra ma-
radtam Megöltem ...

Megint remegni kezdtem.
Kovácsné mindennap fölkeresett, mellém ült, megfogta a kezemet, s

úgy beszélgetett. Apránként adagoltá az eseményeket. A sok-sok apró
kép egésszé állt össze bennem. Elmesélte, milyen szeretettel emlegettek
Máriáék, mindig arra gondoltak, milyen jó volna együtt itt lenn Zalában,
de Mária nem akarta egyedül hagyni Béla bácsit. Kati már erősen készü
lődött. 1Jgy volt, hogy hamarosan indul, amikor jött az a szörnyű sző

nyegbombázás ...
Kati éppen szabadnapos volt.
Béla bácsi benn beszélgetett a szobában Máriával, amikor a szirena

megszólalt, Nem mentek le mindjárt, megvárták Katit, míg mindent rend
behoz a konyhában. Aztán együtt mentek le. Nem siettek, hiszen meg
szokták már az állandó vándorlást föl s le. A kézitáskákban minden ér
tékük együtt: pár ékszer, pénz, igazolványole s ennivaló, főleg ennivaló.

Aztán megkezdődött a tánc. Recsegett-ropogott fölöttük minden. Ak
kor jött a fülsiketítő robbanás, omladozó falak, és semmi több.

Kati feje Mária ölébe hullott, Mária Béla bácsi vállára hajtotta hom
lokát. így is maradtak. Még akkor is fogták egymás kezét, amikor rájuk
találtak. Alig lehetett szétfejteni az összekapcsolt ujjakat.

Mária és Béla bácsi hát mégis csak eggyé lettek! De Katinak miért
kellett meghalnia? Mert megöltem, mert én öltem meg mindhármójukat
- tért vissza bennem egyre a vád. A sok orvosság, a gondos kezelés
megtette a magáét, elcsitította a szörnyeket szivemben, de nem tudta
végleg kiüzni őket. Ott maradtak bennem, lapultak s várták, mikor ugor
hatnak neki megint a torkomnak, hogy megfojtsanak.

Hetekig nyomtam az ágyat.
Amikor meg fölkeltem, már nem lehetett Pestre menni: bezárult a

kör, megkezdődöttBuda ostroma.
Kósza hírek, kapkodás mindenütt.
Délről olyan hírek szivárogtak hozzánk, hogy bolgár csapatok har

colnak a Dl ava mentén, talán ők érnek hozzánk legelébb. Semmit sem
lehetett tudni. Vártuk az eseményeket. Tengettük életünket, ahogy tud
tuk. Falun akadt még élelem, de mi lehet a nagyvárosokban, a főváros

ban ? Lassan minden összeköttetés megszakadt a külvilággal. Félmegyényi
területről ha hallottunk híreket. Minden olyan távoli volt, még a napi
hírek sem nagyon érdekeltek. Körülöttem egy világ vonaglott, bennem is
egy világ omlott össze. A fölszabadulás örömére már alig emlékszem. Az
ágyat nyomtam akkor is, amikor megszólaltak aharangok.

Az élet lassan mégis visszazökkent a régi kerékvágásba. És számomra
is elérkezett az id ö, hogy megpróbáljam letenni a terhemet. Akkor, ott a
gyóntatórács mögött, úgy éreztem, hogy végleg leszámoltam a múlttal.
Bevallottam mindent, Lehet, hogy itt-ott szelídebb színekkel festettem le
a magam szerelmi vágyait, lehet, hogy az este rajza elmosódott, de az ön
vád, akkor azt hittem, teljes és tökéletes volt. A bánat is.

683



Felköltöztem a fővárosba. Az újra pezsdülő élettel magam is erőre

kaptam, szorgalmasan dolgoztam. Budán, az ő egykori lakásuk közelében
sikerült lakást találnom. Az üres telket messziről elkerültem, ha arra
jártam - mert még ma is üres telek ásít a bérház helyén, ahol Máriáék
laktak - de azért jól esett a közelben lennem. Meg aztán a Farkasréti
temető is innen volt a legkönnyebben elérhető. Jó időben, rossz időben

ki-kijártam hozzájuk, s már nyugodtan el tudtam beszélgetni velük, mert
úgy éreztem, hogy ők is megbocsátottak. Bevallom, néha különös, szinte
babonás jeleket választottam magamnak: ha ez vagy az sikerül, akkor
megbocsátottak; ha ezt az állást elnyerem, akkor már nem haragszanak
rám. Kicsit nevetségesnek tartottam az egészet, de azért hittem is ben
nük. Afféle kényszeredett hit volt ez, de kellett, hát nem utasítottam el
magamtól. Ma már tudom, hogy az igazi szembenézés, az igazi leszámolás
még hátra volt.

Zoltánnal évekig nem találkoztam, nem is akartam. Néha találtam
ugyan friss virágot a síron, lehet, hogy hálás ismerősök rakták oda, le
het, hogy Zoltán. Sohasem kerestem. Zoltán kiesett az életemből, ha em
lékezetemből nem is. Mert mit is tagadjam, sokszor gondoltam rá, s
bármennyire fegyelmeztem is magam, gyakran megesett, hogy álmaimban
karjában tartott, forrón szájon csókolt, mint ott a Balatonon azon az
éjszakán.

Váratlanul találkoztunk.
Itt a kórházban. Igen, itt a kórházban látogatott meg. Tegnapelőtt.

Fogalmam sincs, honnan tudta meg, hogy beteg vagyok, hisz új CÍ-
memet nem ismerhette. Vagy talán mégis? Amikor megláttam az ajtó
ban, szívem elszorult. Éppen arra gondoltam, hogy mindennel le kell szá
molnom, vele is, mert még nem bűnhődtem meg eléggé a múltakért. Űt

még most is szeretem. S talán ő is szeretettel gondol rám. Hogy közben
eltelt húsz esztendő? A szívben nem évekkel mérik az időt. Nekem meg
állt ott, azon az éjszakán.

- Zoltán! - suttogtam. De le kellett hunynom egy pillanatra a
szememet, olyan élesen vágott bele az ismerős tekintet.

- Segíthetek? - Kérdezte, és megigazította apárnámat.
Enyhe szédülés fogott el, szerettem volna megsimogatni a kezét, csak

egyszer; nem, semmi több sem kell már nekem, csak egy simogatás, s ő

talán visszasimogatna.
A szeme még a régi volt. Szája mellett mélyebb lett a ránc, a táskák

is előrevetik már árnyékukat, hajába itt-ott belekapott a tél. Hát mégsem
szaladtak el az évek nyomtalanul? Hány éves is lehet? - számolgattam
magamban. Ötven vagy ötvenegy? Nem mindegy ? Máriánál fiatalabb
volt, nálam három évvel idősebb. Akkor ötvenegy. Istenem, hogy elrohant
az ifjúság ! De mikor? De mikor?

Haszontalanságokról beszélgettünk.
Fölajánlotta segítségét. Megköszöntem. Tudtam, hogy ha jön is, nincs

sok értelme. A régi Zoltán meghalt. Most vesztettem el - vagy talán
sohasem élt másutt, mint a képzeletemben. Megbűnhödtem érte, nagyon.

Üresnek éreztem a lelkemet mikor eltávozott. De mintha megköny
nyebbültem volna. Igen, most már világosan érzem: ennek még meg kel
lett történnie, hogy a keserűség kelyhét fenékig kiürítsem. Egyedül ma
radtam, teljesen egyedül. S ezt a zokogó magányt viszem elétek engeszte
lésül: elsuhant szikkadt éveimet, önmarcangoló kínjaimat, sok-sok Iemon
liásomat, és áldozatomat, hogy megmenekülj ek a rám súlyosodó tehertől.

A végén még a fiatal doktornak lesz igaza.



Megnyugszom. Megpihenek itt, náluk: a nővérke és a doktorka vi
gyáznak rám. Mintha mind a kettő tudta volna, mi játszódik le bennem
tegnap éjszaka, háromszor is benéztek. A doktorka egyszer, a nővérke

kétszer. Úgy tettem, mintha aludnék. A doktorka megfogta a pulzusomat,
aztán nagyon finoman visszatette a kezemet a takaróra. A nővérke végig
simította a homlokomat. Éppen akkor gondoltam arra, hogy ha Zoltán
megsimogatott volna ... Hát ime, itt a simogatás. Nekem már ezentúl
csak ez marad. Csak? Hát nem bűn azt mondani, hogy csak? Az emberi
szeretet lebecsülése. Nem, nem "csak", hanem sok: nekem még ebből is
kijutott. Nem érdemeltem.

Mikor harmadszor jött be a nővérke, s fölém hajolt, kinyitottam a
szememet. Csak ennyit mondtam:

Agikal
Nincs semmi baj? - kérdezte.
Semmi, semmi ...
Itt maradjak egy kicsit?

- Ráér?
Most jártam végig az osztályt. Egy kicsit maradhatok. Amíg elalszik.

Mert, úgye, rnegígéri, hogy elalszik?
Bólintottam, s behúnytam a szememet.
Fülembe zúgott a Balaton finom csobbanásaival. Nem verte föl vihar,

nem kuszálta össze hullámait a szél. A csillagok zavartalanul nézhették
magukat tükrében.

Érdekes: nem a part felé mentünk. Befelé vitt a hajó. A lámpák egyre
halványabban pislogtak, a tó egyre puhábban ölelt át, s szememen lágyan
siklott végig a csillagok fénye, mint valami simogatás.

Üres lettem. Vagy talán éppen most lelt bennem értelmet minden:
aki voltam, aki gyűlöltem, s aki szerettem, aki örültem is egy kicsit, s aki
nagyon sokat szenvedtem.

Mindez azonban már nem érdekes. Mint ahogy maga az élet sem érde
kes már. Lassan visz a hajó befelé, s rni beléhalunk halkan a nagy óce
ánba. A víz tükre meg sem rezdül, ha elmerül benne egy csillag fénye,
amely egy pillanatra megtisztultan fölragyog, aztán nesztelenül kialszik
s belehull a hullámokba. Csak egy kis csillag fénye volt. Tiszta, kéken
fölragyogó kései fény. Megbocsátóan mosolyognak le rá a többi csilla
gak .. . -
ITT VAGY

Lassú egyforma léieqzésed fölé
nyujtózik az est,
feletted terebélyesedik üveglombja.
Itt vagy velem ismét,
s e csendből szőtt nyugalomba
teljcsséggé lényegülsz most bennem.
Puha mohával bélelt örökkévalóság.
Nézlek ...
Távoladunk, ttLdom távolodunk
a percekből lassan kifogyva,
de most itt vagy velem, ismét.
Lassú egyforma lélegzésed fölé
nyújtózik az est
feletted terebélyesedik üveglombja.

Ébert Tibor
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ESZMf:K ÉS Tf:NYEK

A Katholische Nacnricnte.i-Aoenur:
augusztus 17-éről keltezett kiadásában
René M. Marcel beszámolóját közli
arról a kongresszusról, amelyet "Kir
che in Not" elnevezéssel immár tizen
hatodszor hívtak össze, ezúttal Kőnig

steinbe. Az idézőjelbe tett kifejezést
fordíthatj uk úgy is, hogy "bajokkal
küzdő egyház", úgy is, hogy "veszé
lyeztetett egyház", avagy .Jnségbe ju
tott egyház", értelme és célzata azon
ban mindenképpen egy. Annál is in
kább, mert az összejövetelen szinte
kizárólag emigransok vettek részt, pa
pok és világiak, akik a szocíalista or
szágokból származtak el. Sajnálom
mindenesetre a híradás szűkszavúsá

gát, éspedig főleg azért, mert a kong
resszus napirendjén a "keresztény
marxista párbeszéd" szerepelt, aminek
megvílágftásáról - éppen ebből a
körből - szívesen hallottam volna
többet is. Am még így is, vagy ennek
ellenére is, adódnak mozzanatok, ame
lyeket érdemes fontolóra vennünk.

Az egyik talán az, hogy azokban a
külföldi katolikus lapokban és folyó
iratokban, amelyek rendszeresen elém
kerülnek, semmiféle közlést sem ta
láltam a kongresszusról. Feltehető te
hát, hogy az utóbbi évek folyamán
rohamosan vesztette érdekességét az
emigransok ülésezése Nyugaton, nyil
ván, mert ma már az ottani katolikus
közvélemény is nagyon másként ítéli
meg az egyház helyzetének alakulását
a szocialista országokban. További fi
gyelemreméltó mozzanat, egyben az
"idők jele", hogy maga ez a kongrcsz
szus is helyesebbnek vélte, ha záró
határozatában állást foglal a keresz
tény-marxista párbeszéd mellett. René
M. Marcel szerint három tényező kész
tette erre a megjelenteket, éspedig a
II. vatikáni zsinat síkraszállása a db
lógusért, XXIII. János pápa iránymu
tatásainak térhódítása és a Paulus
Gesellschaft által rendezett megbeszé
lések eredményei. (Mint Marcel meg
jegyzi, a ví tát végül is azok a felszó
lalók döntötték el, akik az idei év áp
rilisában ott voltak Herrenchimsee
ben.) A harmadtk mozzanat, amit ki
emelnék, magának a tudósítónak vé
leménye a kongresszusról és il párbc
szédről:
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"A dialógusnak ugyan egyik felada
ta lehet az is, hogy felfedje az ellent
mondásokat elmélet és gyakorlat kö
zött, de nem ez a legsürgősebb és leg
nyomósabb. Ha a dialógust túl sok
feltételtől teszik függővé, ha egyik ol
dal túl sok kétséget támaszt a másik
oldal becsületes megbeszélési készsé
ge felől, akkor a vállalkozás eleve
holt vágányra fut. Éppen a Paulus
Gesellschaft ülései mutatták meg,
hogya vádak csak ellenvádakat szül
nek, Nem hiába figyelmeztette Kinder
mann püspök a kőnígsteint találkozó
résztvevőit, hogy ne csupán fekete
fehérrel fessenek, és hogy ne essenek
bele egy meddő antikommunizmusba.
A dialógus kezdetén ott kell állnia a
keresztények ,Mea culpájának' is, még
akkor is, ha ezt csak a múltra vonat
koztatnák."

*
Történeti események és fordulatok,

társadalmi tények és folyamatok mér
legelésében a föltétlen optimizmus
épp olyan hiba, mint a föltétlen pesz
szimizmus. Mínd a kettő tudomány
talan szemlélet, amely józan erőfeszí

tések helyett passzivitásra ösztönöz.
Külföldi katolikus és nem-katolikus

barátainkat - egyházi személyeket,
írókat és újságírókat -, akik a zsinat
megnyitása óta mind többen keres
nek fel minket, mi soha nem kértük
arra, hogy csupa rózsaszínben lássák
és tüntessek föl állapotainkat és dol
gainkat. Amire mi törekszünk, azt kí
vántuk és kívánjuk tőlük is: a való
ságok felismerését és tárgyilagos ér
tékelését, összefüggéseikben és fejlő

désükben. Adódhatnak természetesen
állítások és észrevételek, amelyekkel
nem, vagy nem mindenben érthetünk
egyet, végtére is nem egyformán is
meretes az a háttér, amellyel a jelent
össze kell vetni. Annál kitogásolha
tóbb azonban a szándékos elhallgatás
vagy ferdítés, s nem utolsó sorban az
a sokgyökerű "ressentiment" is, amely
lyel a hazától elszakadtak egyike-má
sika tekint vissza a szülőf'öldre és az
otthonmaradtakra.

Mik most már a magyar valóságai"
amelyeket itt is, ott is tudomásul kell



venni? Mindenekelőtt az, hogy Ma
gyarország szocialista állam, éspedig
visszafordíthatat.lanul az. Berendez
kedése nyilván nem mindenben és
nem mí ndenki t kielégitő még, ered
ményei és vívmányai mellett mutat
koznak hiányosságok és fogyatékos
ságok is, alapvető és vezérlő eszméje
azonban - ha függetlenítjük bizo
nyos materialista értelmezésektől 
azonos minden józanul és erkölcsösen
gondolkodó emberével. Egy olyan új
világ eszméje ez, amelyet az emberi
akarat akként irányít és az emberi
munka akként alakít, hogy valóban
az ember áhított "városa" legyen: iga
zi közösség, amely minden tagja szá
mára biztosítja az anyagi és szellemi
jólét, a szabadság és a társadalmi
megbecsülés egyáltalán elérhető és a
saját hozzájárulása arányában meg
kívánható mértékét.

Közel húszéves valóság ez immár, s
az elfogulatlan szemlélő bízvást meg
állapíthatja, hogy minél inkább rnúl
nak az évek, annál erősebbé válik a
nemzeti egység az új szociálls, gazda
sági és politikai rend tekintetében.
Két okát találhatjuk ennek. Az egyik,
hogy az állampolgároknak hova-to
vább többsége számára nyilvánvaló
tény, kész adottság a szocialista rend
szer. Nem azon töprengenek, hogy
"válasszák-e" a szocializmust, hanem
hogy miként fejlesszék azt még ter
mékenyebbé, még tökéletesebbé. Az
idősebb nemzedék túlnyomó hányada
viszont saját érdekeinek felismerése
nyomán és - ne féljünk a szótól 
hazaszeretetből j utott el idáig. Régi
emlékei és új tapasztalásai győzték

meg arról, hogy ez az ország, amely
történetében nem ment át semmiféle
polgári forradalrnon, más úton máig
sem tudta volna felszámolni a rögzítő

és visszahúzó feudalizmust. Magyar
népünk is vágyódik és törekszik arra
a civilizácios szmtre, amelyet egyes
magasra fejlődött társadalmak f'elrnu
tatnak, világosan látja azonban, hogy
csak az egész nemzet erőinek megter
vezett összefogásával hozhatja be
gyors ütemben a mulasztottakat, és
pedig nem egyesek vagy egyes cso
portok, hanem az összesség javára. S
hogy e téren, kiváltképpen szocialista
életünk második szakaszában, mekko
ra haladás történt, önnön szemükkel
észlelhették azok a kül töldíek és ide-

genben élő hazánkfiai, akik az utóbbi
években tízezrével és százezrével lá
togattak hozzánk.

Túlzás nélkül hatalmasnak rnond
ható alkotások, olykor egészen meg
lepő kezdeményezések jelzik ezt a
haladást nemcsak az ipar, a mező

gazdaság, a közlekedés és az építke
zések terén, de amit mi feltehetően

közvetlenebbül és mélyebben érzéke
lünk, a szellemi élet és művelődés

körében is, az ilyen jellegű külföldi
kapcsolatok növekvésében, a bemuta
tott színművek és megjelenő könyvek,
művészí rendezvények és kiállítások
változatosságában. És ami minket kü
Iőnősképpen közelről érint, megmu
tatkozik ez a haladás államunk és
egyházunk, a hívők és a nem-hívők

viszonyának alakulásában is.

*
Mert a magyar valóságok közé tar

tozik az is, hogy katolikus egyházunk,
amely a szocialista rendszer kezdetén
a legnagyobb nehézségekkel, úgyszól
ván a lét és nemlét kérdésével talál
ta szembe magát, a változott körül
mények között is kimunkálta "jelen
létének" azokat a módjait és részben
új formáit, ahogyan és amelyekben
küldetését teljesítheti. Kimunkálta
pedig - s ezt nem hangsúlyozhatjuk
eléggé - a saját felismerései alapján,
s hálánk mellett, amellyel az isteni
gondviselésnek tartozunk, mí csak
szerenesésnek érezhetjük magunkat.
hogy e felismeréseknek lényeges ele
mei azonosnak bizonyultak XXIII. Já
nos pápa korszakfordító meglátásai
val ésa II. vatikáni zsinat állásfog
lalásaíval.
Amiből egyházi vezetőinknek annak

idején ki kellett indulniok, szintén va
lóság volt, az nevezetesen, hogy az
annyi szenvedés és megpróbáltatás
után felemelkedést kereső magyar
nép hívő tömegei tartós és minél sí
mább összhangot kívántak egyfelől

világnézeti elkötelezettségük, másfe
lől állampolgári lojalitásuk és egyre
tudatosabb szocialista beállítottságuk
között, Maga ez a tény kényszerítette
tehát felszínre azt a keresztény taní
tásban mindig bennrejlő igazságot,
hogy az egyház helyesen értelmezett
él dekei sohasem ütközhetnek a hí
vőket is magában foglaló egész nép
érdekeivel. Ezt az igazságot hirdette
meg a zsinat is, amikor az egyházat
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mint "Isten népét" határozta meg, s
"Az ogyház a mai világban" című

konstitúciójában ünnepélyesen leszö
gezte: "Korunk embereinek öröme és
reménye, szomorúsága és gondja,
különösképpen a szegényeké és a
szenvedőké, Krisztus tanítványainak is
öröme és reménye, szomorúsága és
gondja: nincs semmi igazán emberi,
ami visszhangra ne találna szíveík
ben." Régebbi félremagyarázásokat
helyreigazítva tehát az egyház nem
abban az értelemben "societas per
fecta", hogy jogilag tökéletes és vég
leges társas alakulat lenne, amely ver
senyre kelhet az állammal, hanem
"menetelő nép", amely hibázhat és
vétkezhet is, éppen ezért folyvást meg
újhodásra szorul.
Ebből következik az is, hogy a kí

vülállók, a nem-hívők, az egyház te
vékenységét is ma már egyedül asze
rint ítélik meg, hogy mennyiben tölt
be értékes funkciót az egész emberi
ség javára. S hogy ez az ítélet, mint
az egyház működését is megkönnyítő

feltétel, kedvező legyen, annál is fon
tosabb, mert a hitüket valóban élő

keresztények már ma is kisebbségben
vannak valamennyi társadalomban.

*
Az európai társadalmak is, amelyek

a középkorban tömör vallási. egységet
tükröztek, világnézeti és ideológiai te
kintetben messzemenően szétágazók,
"pluralisták" lettek napjainkra. Mind
egyik világnézet és ideológia a sze
mélyes meggyőződés szabadságát
igényli, ami nem fér össze az egyház
jelenlétének azokkal a formáival,
amelyek valaha még természetesnek
hatottak. Vége a "konstantini" idők

nek, az egyház és az állam ama ha
talmi kapcsolódásának, amelyben az
állam a keresztény hit védésében. ter
jesztésében, vagy legalább is külsősé

ges elfogadásának kikényszerítésében
az egyház "világi karja" volt. XXIII.
János pápa elévülhetetlen érdeme volt
és marad, hogy mindozt nem csak fel
ismerte, de levonta a következménye
it is. Nyomában a zsinat kinyilvání
totta, hogy az egyház jelenlétének új
formája ezentúl a szolgálat magatar
tása és a világ autonómiájának tisz
telete. Az egyház nem állítja, hogy
kész megoldásokat tudna nyújtani .~

társadalmi, gazdasági, vagy politikai
problémákra. Elutasítja magától a ha-
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talmi törekvéseket, nem tart igényt
ki váltságokra. elfogadja az egyház és
állam szétválasztását,

A mi magyar társadalmunk is mind
nagyobb mértékben pluralista, s ezt
mi - akárcsak a zsinat - nem csu
pán ténynek, illetve "szükséges rossz
nak", hanem értéknek fogjuk föl és
fogadjuk el. Meggyőződésünk ugyan
is. hogy csak így jöhet létre hazánk
ban a türelmességnek az az állapota,
amelyben mindegyik oldal kész a
konkrét valóságokkal való összemérés
útján állandóan fölülvizsgálni azt,
amit pillanatnyilag jónak, vagy he
lyesnek tart. Ezért dolgozunk mi
együtt, magyar katolikusok, marxista
honfitársainkkal mindabban, ami né
pünk javát és felemelkedését szolgál
ja, együtt addig a határig, amelyet
vallási el.kötelezettségünk von meg
számunkra. Ez is dialógus, csak éppen
a gyakorlatban, s az adott körülmé
nyek közott talán fontosabb és hatá
sosabb is, mint a pusztán szóbeli és
elméleti, noha utóbbi jelentőségével

és horderejével is teljesen tisztában
vagyunk.

*
így mi csak csodálkozni tudunk,

hogy XXIII. János, valamint VI. Pál
pápák állásfoglalásai és a zsinat ha
tározatai után külföldi katolikus kő

rökben egyáltalán kérdéses lehet, va
jon ellenezzék, vagy pártolják-e a di
alógust, az őszinte és barátságos pár
beszédet a marxisták és a kereszté
nyek között, Hiszen itt nem arról van
szó, hogy az emberi lét végső értel
mét és az emberi személy végső ren
deltetését illetően közös nevezőre pró
báljuk hoznia két szemléletet, ami
nek lehetőséget egyik oldal sem állít
ja, hanem arról, hogy amikor a tu
domány és a technika mai fejlettsége
az összefogás vagy a megsemmisülés
könyörtelen alternatívája elé állította
az emberiséget, akkor a jelen törté
net e két nagy tényezőjének együttes
és azonos irányú erőfeszítésére van
szükség. Olyan tény és parancs ez,
amelyet ma már a legjobb keresztény
és a legnevesebb marxista gondolko
dók egyképpen vallanak.

A valóságok helyes értékeléséből

folyt tehát részünkről, magyar kato
likusok és általában a szocialista or
szágokban élő katolikusok részéről, az
az eltökéltség is, hogy a nemzetközi



béke fenntartásáért és megszilárdítá
sácrt minden lehető módon és minden
alkalommal síkra szállunk. S ugyan
akkor, amikor ezt keresztény köteles
ségünknek is tartjuk, egyben a nép
egész javára irányuló .Jcollaborá
ciónk" mellett annak a másik köve
telménynek is, amely elengedhetetlen
egyházunk helyzetének egyre meg
nyugtatóbb elrendeződéséhez.

*
"Egyre megnyugtatóbbat" mondtam,

vagyis nem azt állítom, hogy immáron
nem lennének problémáink és nehéz
ségeink, akár mint egyháznak, akár
mint keresztény hívőknek de egyi
ket sem érzem hosszabb távon
megoldhatatlannak. Bíztató volt eb
ben a tekintetben a Szeritszék és a
Magyar Népköztársaság 1964. szeptern
ber l5-én aláírt részleges megállapo
dása is, amelynek jótékony kihatásait
igazában csak a határainkon belül le
vők, s közülük is a tájékozottabbak
tudják érdemileg megítélni. Ne feled
jék azonban sehol, hogy már ezt a
részleges megállapodást sem képzel
hettük volna el a légkörnek ama vál
tozása nélkül, amit XXIII. János pá
pasága indított meg az egyházon be
lül, és váltott ki rajta kívül az egy
ház irányában. Nem lehet tehát az
sem kétséges, hogy csakis az ő szel
lemében járva el és az ő kezdemé
nyezéseít fejlesztve tovább, érhetjük
d azt a kibontakozást, amely a poli
tikai realizmus szabta keretekben cél
ként előttünk lebeg.

A kibontakozást nemcsak a mí ha
zánk, vagy a szocialista országok vo
natkozásában, s nem is csupán a ka
tolikus egyházzal kapcsolatban értem.
Rá kell találni erre előbb-utóbb a
földkerekség míndcn táján, ahol :'1

keresztény egyházak az evangéliumot
hirdetik. A katolicizmusra szűkítve

azonban a kérdést, elsősorban aligha
nem azon kell fáradoznunk, hogy az
egyházon kivül állók az egyház olyan
megújhodásáról szerézzenek tapaszta
latot, amely az agresszív valláselle
nesség elejtésére készteti őket.

Ami él marxistakat illeti, ennek 
úgy vélem - egyik legfőbb feltétele,
hogya katolikusok, mint ilyenek, ha
tárolják el magukat mindenütt az an
tikommunizmustól, mint politikai

irúnvzattól. Méltán óvta ettől az anti
kommunizmustól Kindermann püspök
még az emigránsokat is a kőnigsteini

összejövetelen. Erre figyelmeztetett a
Pax Romana júliusban rendezett lyoni
világkongresszusán 'az előadó Anna
lVIorawska is. "Veszedelmes lenne 
úgymond -, ha ebben a sajnos, leg
alább két táborra oszló világban a
katolicizmus egyetlen blokkal azonosí
taná magát, mert ez elf'ogadhatatlanná
tenné a másik oldalon." S nyílván fel
tétel annak a meglehetősen egyértel
mű összefonódásnak feloldása is,
amely még a közelmúltban is meg
nyilvánult az egyház és a kapitalista
struktúrálc között,

Az utóbbi kívánalom terén kétség
kívü! történt már haladás, amit a kí
vülállók is elismernek. Mí több, Jacek
Syski lengyel marxista bölcselő arra
utalva, hogyamarxizmus valláskrítí
kája míndíg arra az alakra vonatko
zik, amelyben a vallás megjelenik,
egyik legutóbbi írásában odakövetkez
tetett, hogy az egyház viszonyát a mai
világhoz, beleértve az ateizmust is,
mint a tényleg létező világnézetek
egyikét, nem szükségszerűen antago
nisztikus jellegűnek kell minősíteni.

*
A katolikus vallásosságnak az az új

modellie, amely a két utolsó pápa
megnyilatkozásaiból és a II. vatikáni
zsinat okmányaiból kirajzolódik, im
már nem a "szociológiai" vallásosság,
nem a társadalmi konformizmus tar
tozéka, hanem a hit mellett való sze
mélyes döntés és elkötelezés, valamint
az egyházért való személyes felelősség

átérzése. S elmondhatjuk, talán sehol
sem alakult ki még olyan megfogha
tóan ez a modell, mint nálunk és a
többi szocialista országban. Itt már
többé-kevésbé valóságga lett az egy
ház jelenlétének új formája, mikor is
az egyház főleg világi híveinek keresz
tény tanúságtevésén keresztül gyako
rol befolvást, S mi abban is remény
kedünk, hogy azoknak a katolrkusok
nak tevékenysége, akik nem-hívő em-

. bertársaikkal együtt s maguk iránt
megbecsülést keltve szorgoskodnak
egy igazságosabb társadalom és egy
békésebb világ megteremtésén, hatá
sában ki fogja egyenlíteni azt a vesz
teséget, amely az egyházat a maga in
tézményesített formáiban érte.



A KIS ÚT

Még a nyár közepén olvastam a Rádió és Televízió Újságban Kigyós Sán
dor beszámolóját egy Tv filmfelvételről, amikor a felvevőgép előtt szereplő

gyerekek sehogyán sem akarták megérteni, hogy voltak valaha olyan gyere
kek, akik mások cipőjét tisztították. A cikkíró megjegyzi, hogy "a mai 10-11
éves gyerekek elképzelni sem tudják, hogy valamilyen oknál fogva mások
cipőjét tisztitsák, hangjukból és magatartásukból nem rezeg Ici a leghazugabb
emberi erény: az alázat." - Kérdezem: hogyan lehet "leghazugabb" az az
emberi erény, melyről Krisztus mondotta, hogy Tőle tanuljuk, aki szelid és
alázatos szivű?

Nem először történik meg, hogy az
alázatosság erkölcsi erényét összeté
vesztik olyan emberi megnyilatkozá
sokkal, melyek magunkat vagy má
sokat megaláznak.

A két világháború között a Város
ligetben csellengő szegény-gyerekeket
korántsem az alázat kényszerítette
arra, hogy mások cipőjének megtisztí
tásával keressenek pár fillért. Abban
az időben egy általánosan elterjedt
köszönési forma volt az "alázatos szol
gája", de ennek is vajmi kevés köze
volt az igazi alázathoz.

Fogalmak összecseréléséről van te
hát szó, amibe belejátszik az a felté
telezés is, hogy önérzetes ember nem
lehet alázatos, holott az igazság az,
hogy csak az alázatos ember rendel
kezik helyes önérzettel.

A fogalmaknak ehhez az összeku
szálódottságához még az is hozzájárul,
hogy az alázatot még ma is olyan
erénynek tartjuk, amelyre kizárólag
a vallásos embernek lehet szüksége.
S annak is csak akkor, ha a lelkiélet
magasabb, tökéletesebb szintjére kí
ván feljutni. Tegyük mindjárt hozzá,
hogy nemcsak az alázat erkölcsi eré
nye körül alakult ki ilyesfajta véleke
dés, hanem a többiek körül is. Pedig
ki tagadhatná, hogy az alázaton kívül
a szeretetre, okosságra, ígazsúgosságra,
munkaszeretetre, erőslelkűségre, türe
lemre, mértékletességre nemcsak a
vallásos embernek van szükscge hiva
tása betöltésében. Jó hasznát veszi
ezeknek az életben minden rendű és
rangú ember. Sorrendet igen nehéz
volna közöttük felállítani. de az alá
zatosság éppen az az erkölcsi erény,
amelynek gyakorlása nélkül alig kép
zelhető el harmonikus beilleszkedé
sünk az emberi társadalornba, jelenle
tünk a kisebb nagyobb emberi közös
ségekben. és harmonikus, tartós jóvi
szonyunk fenntartása másokkal.
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Gondoljunk csak arra, mily gyakor
ta zavarja meg a nyugodt emberi
együttélést még egy családon belül is
az a körülmény, hogy magunkat túl
értékeljük, másokat pedig alulértéke
Iünk. Magunkat többnek tartjuk, mint
amennyi, másokat viszont kevesebb
nek.

Az alázatosság a magunkról és má
sokról vett mérték dolgában a pontos
ság, az igazság, a helyes megítélés, a
nélkülözhetetlen megbecsülés felé iga
zít. Az alázat jó használata mellett
sohasem fordulhat elő, hogy magunk
vagy mások önérzete fellázad, ami
leghamarább megronthat mindenféle
emberi együttélést.

Vallásos ember számára - aki szün
telen azt hallja: kerüld a bűnt és cse
lekedd a jót l - calán különösen hang
zik, amire Szent Agoston is figyelmez
tet, hogy ti. alázat híján még a jó
cselekedetek gyakorlásától is félni kel
lene. Kellő alázat nélkül ugyanis jó
cselekedeteink árnyékaként egyszer
csak feltűnik a kevélység, a dicsekvés,
a kérkedés, mások tetszésének és az
öntetszelgésnek hajhászása.

Persze, vannak az alázatnak hamis
útjai is. Lacordaire szavai megfonto
lásra késztetők: "Az alázatosság nem
abban áll, hogy valaki elrejti tehetsé
gél és erényeit, hogy magát rosszabb
nak és jelentéktelenebbnek tartja,
mint amilyen, hanem hogy tudjuk vi
lágosan: minek vagyunk hiányában."
Inkább a hiányok felismerésével
előbbre lendít abban a törekvésben,
hogy mindig többet érjünk, tökélete
sedjünk és képességeink teljes birto
kába kerüljünk.

Az alázatossággal való kérkedés is
ezek közé a hamis - ha nem a leg
hamisabb - utak közé tartozik. Ha
már nem tudjuk megőrizni alázatos
ságunkat szívünk legbensőbb titkának,
ha azt akarjuk, hogy mások a maguk



javára észrevegyék ezt az erényün
ket, "dicsekedjünk" vele olyan kedves,
bensőséges kedéllyel, ahogyan János
pápától láthattuk ezt. Egyik újonnan
kinevezett püspöke első látogatásán
járt nála. Arról panaszkodott, hogy a
püspökség felelősségénekterhe annyira
ránehezedik, hogy még aludni is alig
képes. János pápa elmosolyodott, az
után így szólt : "Én is így voltam ezzel
pápaságom első heteiben. De azután
egy este azt sugta fülembe őrangya

lom: Jánoskám, ne fontoskodj! S az
óta nagyon jól alszom."

Korszerütlen volna manapság az
alázat erénye? S éppen a mi társadal
munkban, ahol oly nagy hangsúly esik
a kollektívumban rejlő erőkre? Min
den nagyratörő mozdulásunkban ép
pen az nyújt biztonságot és bizako
dást, hogy le tudjuk mérni a magunk
teljesítőképességének határait, s ami
azon túlmenően szüksógos, azt a má
sik embertől, a közösségtől remélhet
jük. De ahhoz, hogy a magunk erejét
lernérjük és igénybe vegyük másokét,
nem kell-e alázat? Alázat kell ahhoz
is, hogy amiből nekünk több adatott,
azzal kipótolj uk a másik kevesebbjét.
Mert akiben alázat nincs, az "követel
és elvár", amikor hiányt érez, és gő

gösen kérkedik, megalázóan és fenn
héjázva "kegyeket osztogat", amikor
másokon segít vagy közösségí felada
tot teljesít. Olyan társadalomban
élünk, ahol több becsülete van annak,
hogy "megérdemelten kaptam", mint
annak, hogy "szereztem". A szerzés
hez azonban nem kell alázat. De kelJ
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ahhoz, hogy megérdemelten kapjon az
ember s úgy is érezze, hogy ami az
övé, azt nemcsak magának, hanem
másoknak is köszönheti.

A vallásos lelkületben is megvan
ennek az ellentétpárja. Gondoljunk
csak arra, mi kedvesebb Isten előtt?

Ha így szól a szív: ime, szentté let
tem, Uram! Vagy amikor így hálálko
dik: Uram, te megszenteltél engem.

S ha már az alázat korszerűségéről

van szó, szánjunk néhány sort annak
a manapság eléggé nem hangsúlyoz
ható keresztényalázatnak is, amely
nélkül aligha fog sikerülni közelebb
jutnunk más vallású és más világné
zetű embertársainkhoz.

Ez a ma különösképpen korszerűalá
zat azt követeli, hogy mondjunk le
arról a szemléletről, mintha a vallá
scs magatartás lenne az egyetlen, ame
lyen keresztül az ember valami ko
moly értelmet tud adni létezésének.
Adjunk hálát alázatos szívvel, hogy
mi megkaptuk Istentől a hitnek azt az
ajándékát, amely Krisztus tanításába,
az egyház életébe iktatott be minket
és számunkra a természetfelettiek oká
ból is értelmessé tette az életet. Ám
éppen ezért alázattal vegyük tudomá
sul, hogy az egyházon kívül élők más
ként értelmezik az életet. Annál is in
kább cselekedjük ezt, mert miként
Szent Bernát figyelmeztet: "Az aláza
tosság az, ami a tiszteletet barátságga
változtatja, aki pedig távol volt előbb,

azt közelebb hozza."
Magyar Ferenc

VI. PÁL PÁPA ÚJABB LÉPI~SE A BÉKE ÉRDEKÉBEN. Október aIcato
likus vallási életben a szentolvasó hónapja, mikor is a hívők különös buzgó
sággal kérik a Boldogságos Szüznek, az "egyház édesanyjának" közbenjárását
a maguk és mások javára. Ezt az alkalmat használta fel most VI. Pál pápa,
hogy újólag. éspedig él legünnepélyesebb formában hangot adjon annak a
mélységcs fájdalmának és aggodalmának, amellyel a rengeteg áldozatot köve
telő és minden eddiginél szörnyűbb világégessel fenyegető vietnami háború
s mellette egyéb nyugtalanító jelenségek töltik el. Szeptember 19-én kibocsá
tott ChTisti Matri rosarii enciklikájában az egyház minden gyermekét felszó
lítja a pápa, hogy az októberi ájtatosságokon egy szívvel és lélekkel könyö
rögjenek a béke helyreállításáért és a világbéke biztosításáért. A püspököktől

azt kéri, hogy október 4-ére, new-yorki látogatásának évfordulójára mmdenütt
a világon hirdessenek "békenapot". Ugyanakkor megrázó szavakkal fordul "az
embertség sorsának intczőihez'' is.
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"Attól kezdve, hogy apostoli hivatalunkba léptünk - idézzük a körlevél
ből -, semmit sem mulasztottunk el, hogy imával És kéréssel és figyelmez
tetésekkel szelgáljuk a világbéke ügyét. Még repülőutat is vállaltunk Észak
amerikába, hogy az ENSZ székhelyén a szinte valamennyi nemzet képviselőit

magába foglaló gyülekezet előtt <1 békéről, mint a legforróbban áhított jóról
beszéljünk. Rámutattunk arra, hogy egyik nemzet sem hagyhatja nyomorban
a másikat, hogy a nemzeteknek nem egymás ellen kell küzdeniök, hanem
valamennyiüknek összefogntok a béke megszilárdításáért. És később sem szün
tünk meg sürgetni azokat, akikre a felelősség terhe hárul, hogy távolítsák el
az emberiség felől a fenyegető katasztrófát. Ebben az órában megint ,panaszok
és könnyek között kérjük az államok vezetőit: iparkodjanak teljes erejükből

kioltani a tüzet, hogy ne terjedhessen tovább. Rendithetetlen meggyőződésünk,

hogy minden ember - bármilyen nemzethez, fajhoz, valláshoz tartozzék és
bármilyen legyen a társadalmi helyzete - osztja nézetünket. ha józanul és
becsületesen gondolkodik. Mindazok tehát, akiken ez láthatóan múlik, tekint
sék kötelességüknek ama feltételek megteremtését, amelyek lehetóvó teszik
fegyverszünet kötését, mielőtt még az események nyomása alat t el nem vész
ennek lehetősége. Érezzék át miridazok, akik felelősek az emberiség jólétéért,
mennyíre súlyos ez a lelkiismereti kötelességük. Jusson eszükbe, hogy az em
beriség áldani fogja nevüket, ha megszívlehk intelmünket. Isten nevében ki
áltjuk: ,Álljatok meg!' Össze kell ülni és fenntartások nélkül megállapodásra
jutni. Most és ma kell a békének létrejönnie, még áldozatok és kényelmetlen
ségek árán is, mert később talán csak oly rettentő veszteségekkel és borzal
mas összeomlással vásárolható meg, aminőt ma elképzelni sem tudhatunk."

Az aggódásnak és szerongásnak az a drámaisága, amely VI. Pál encikliká
ján végigvonul, nem lepheti meg azokat, akik valamelyest is figyelemmel kí
sérték a külpolitíkai híreket. Emlékezhetnek többek között De Gaulle francia
elnök kambodzsai beszédére és U 'I'hant nyiJ.atkozatára, amelyet az ENSZ fő

titkári tisztségéről való lemondásakor tett. Mind a kettő, ha különböző formá
ban is, de ugyanaz a komoly felhívás volt a világhoz, hogy álljon meg annak
a szakadéknak szélén, amely felé sodródik. A francia elnök az amerikai csa
patok állandó erősítését Vietnamban és a Szovjetunió irányában egyre provo
kálóbb "eszkalációját" úgy jellemezte, mint ami a világ békéjét immár közel
ről fenyegeti. U Thant halkabban, de épp olyan határozottan jelentette ki, hogy
"a világ helyzete rendkívül súlyosnak tűnik föl előtte". S egészen félelmetesen
hangzott, ahogyan folytatta: "Az események nyomása könyörtelenűl visz a
legnagyobb konflagrációba." Akárcsak most a pápa, a francia elnök is utalt
arra, hogy hamar eljöhet az az idő, amikor maguk az emberek a háború meg
indult gépezetét meg sem fékezhetile De Gaulle felszólította az Egyesült Álla
mokat, fujja le haladéktalanul ezt a tőle oly messzeeső hadműveletet, mert
mint Franciaország és Algéria esete is igazolta, egyedül a politikai megegye
zés állíthatja helyre a békét. U Thant szerint ezt a megoldást leginkább az
Egyesült Nemzetek Szervezetében kellene kimunkálni, ehhez azonban az is
szükséges, hogy Kína elfoglalhassa helyét az intézményben.

U Thantnak már állásából kifolyóan is igen tájékozottnak kell lennie a
vietnami háború és a kapcsolatos dolgok felől, de ugyanezt mondhatjuk el
VI. Pál pápáról is. A 'Testimoniasize firenzei katolikus folyóirat cíkkírója,
Gianvito Jatuizzi, nagy fontosságot tulajdonít ebből a szempontból annak a
július 13-i rnagánkíhallgatásnalc, amelyen a pápa Thich Nhat Hanh buddhista
szerzetest, a saigoní egyetem vallásbölcselet-professzorát, neves költőt és új
ságírót fogadta. A köztük lefolyt beszélgetésről nem adtak ki hivatalos köz
Ieményt, Januzzi azonban megbízható forrásra hivatkozva arról tudósít, hogy
a professzor kimerítő "pro-memóriát" adott át a pápának a vietnami helyzet
ről, különös tekintettel az ottani buddhisták és katolikusok viszonyára. Thich
Nhat Hanh kifejezte azt a meggyőződését is, hogy VI. Pál látogatása Hanoi
ban és Saigonban döntő módon elősegítené a konfliktus megoldását. Szerinte
a pápa jelenléte feltehetően azzal a közvetlen hatással járna, hogy abbamarad
nának a bombázások és szünet állna be a harci tovékenységekben. Kedvező

alkalom nyílnék így arra, hogyahadviselőknyugodtan átgondolják álláspont
jaikat, akként módosítva ezeket. hogy lehetövé váljék a politikai tárgyalás.
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Januzzi tudni véli, hogya pápa nem utasította el a látogatás fontolóra vételét.
A katolikus egyház fejének ilyen lépése - fűzi még hozzá Januzzi - összhang
ban lenne az egyház és a mai világ viszonyáról szóló konstitúciónak nemcsak
szellemével, hanem tartalmával is.

A Testimonianze közli a Szentatyának átnyújtott "pro-memóriát" is, amely
nek lényeges pontjait a következőkben foglaihatom össze: A buddhisták nem
akarnak kommunista rendszert, de ellene vannak a Ky-féle diktatúrának, hogy
valóban független kormánya alakulhasson a vietnami népnek. Nem igaz, hogy
a vietnami katolikusok mirid az amerikaiak és Ky pártján lennének. Nagyon
sok katolikus pap és világi személy együtt küzd a buddhistákkal. Az amerikai
politika híveinek száma ma már az egész lakosságnak alig öt százalákára be
csülhető. Ezek is csak azért állnak ki mellette, mert anyagi előnyöket húznak
az amerikaiak jelenlétéből. Elsősorban vendéglők, kocsmák, bárok tulajdono
sai és alkalmazottai, kereskedők és díszműiparosok ezek, túlnyomó többségük
ben pedig prostituáltak, akik egy nap alatt annyit keresnek, mint egy szorgal
mas munkás egy hónap alatt. Olyan kategóriákról van tehát szó, amelyek a
háborús állapot nyomán az egész nép kárára, főleg a parasztok és munkások
rovására gazdagodnak. Ha ezeket nem tekintjük, bízvást megállapítható, hogy
a vietnami nép egységesen Amerika ellen van. Mert nem igaz az, hogya Nem
zeti Felszabadítási Front, a Vietkong csakis kommunistákból állna. Az igazság
az, hogya kommunisták annak csupán kis hányadát teszik. Lehetetlen tehát
bármiféle igazolást találni az amerikaiak eljárására Vietnámban. Az Egyesült
Államok volt az első, amely megsértette a genfi egyezményt, utána pedig soro
zatos elnyomáshoz folyamodott. Az amerikaiak azt hiszik, hogy csapataik visz
szavonása csorbítaná becsületüket, holott éppen jelenlegi politikájuk és a genfi
egyezmény semmibevétele árt becsületüknek és rontja tekintélyüket. Elfelej
tik, hogy becsületüket csak úgy szerezhetik vissza, ha ők maguk kezdeménye
zik a békét és ennek első lépéseként abbahagyják a harci cselekményeket. S
egészen természetes, hogya békére irányuló minden tárgyalást a Vietkonggal
kell folytatriiok, mínthogv a Vietkong a tényleges ellenfelük ebben a háború
ban. Az egyidejű és kétoldali visszavonulást célzó javaslatok merőben utopisz
tikusak '"

A vezető angol katolikus hetilap, a Tablet augusztus 13-i számában "Ki
ábrándulás Washingtonban" címmel közölte ottani tudósítója, Tom Froncek
cikkét. amely a Johnson-kormányzat növekvő hitelvesztéséről szól. Ma már 
írja Froncek - egyre kevesebben adnak hitelt a hivatalos közléseknek. Vég
tére is ha kormányhelyen azt állítják, hogy az Egyesült Államok nem terjesz
tette ki a háborút, akkor miként magyarázható az a tény, hogy az amerikai
csapatok létszáma Vietnamban az utolsó két évben a maroknyi "tanácsadóról"
283 ezer főre emelkedett, és hogya bombázások az északi utánpótlási vona
lakról átterjedtek az északi városok külső övezeteire? A kormányzat az állítja,
hogy végre akarja hajtani az 1954. évi genfi megállapodásokat, a valóság vi
szont cáfolhatatlanul az, hogya megállapodások valamennyi pontját követke
zetesen megsértik. Bejelentették, hogy szabad választásokat kívánnak Viet
namban, ugyanakkor Ky miniszterelnök megnyugtatta híveit, hogy az Egye
sült Államok nem engednek meg semmi olyan választást, amely keresztezhetné
az ő kormányának útját.

"Vagy mindez csak illúzió - folytatja Froncek -, vagy kétségbe kell
vonni az amerikai kormányzat igazmondását. A ,credibility gap', a bizalmi vál
ság egyike a legkomolyabb politikai problémáknak, amelyekkel Washingtonnak
immár belül is szembe kell néznie. Az átlag amerikai abból szokott kiindulni,
hogy kormánya mindent tud és hitelt érdemel, most pedig egyre több ameri
kai fedezi fel, hogy képtelen továbbra is elhinni azt, amit kormánya mond.
Annyira jutottunk, hogy a rendszerint higgadt James Reston, a New York
Times kűlpolitikusa, szinte tajtékzó cikkben .hazugnak' nevezte az elnököt, és
ilasonlóan sértő támadást intézett ellene Murray Kempton, a New York Post
ben. Új könyvében, amelynek címe Lyndon B. Johnson and the World (John
son és a világ), Philip Geyelin ezt írja: ,A nagy elnök próbaköve mindíg az
et1cölcsiliég. Nem szükséges ítélkeznünk arról, vajon Johnson sugározza-e az
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erkölcsiséget, gyakorol-e erkölcsi vezetést, ösztönöz-e erkölcsös magatar
tásra' ..."

Bizonyos, hogy Johnson elnök csakis a közvélemény támogatásával foly
tathatja jelenlegi politikáját - állapítja meg Georges Montaron, a Témoignage
Cluétien főszerkesztője az új pápai enciklikát méltató cikkében. A legfonto
sabb teendő tehát az Egyesült Államok közvéleményének felvilágosítása. "Sze
retnők, ha az amerikai püspökök elhatároznak, hogya Pacem in terris és a
13. szkéma szellemében felemelik szavukat. Szeretnők, ha az amerikai protes
táns egyházak vezetői meghallgatnák azt a felhívást, amelyet a világ-protes
tantizmus legilletékesebb szervezete intézett hozzájuk. Ami pedig minket, ka
tolikus hívőket illet, haladjunk együtt az összes jóakaratú emberekkel a külön
böző békemozgalmakban, s adjuk meg erkölcsi támogatásunkat különösképpen
azoknak az amerikai megmozdulásoknak, amelyek megál ljt kiáltanak a há
borús őrületnek." (Mihelics Vid)

A LITURGIKUS REFORM ÚTJA A MEGVALOSULAs FELÉ. Lassanként
három éve lesz, hogy VI. Pál pápa kihirdette a II. vatikáni zsinat első okmá
nyát, a liturgikus konstitúciót. Nyomában szerte a világon megindult az újítá
sok ismertetésének és keresztülvitelének munkája, A vatikáni "Consilium ad
exsequendarn Constitutionem de Sacra Liturgia", vagyis a konstitúció végre
hajtására alakult vatikáni liturgikus tanács Notitiae címmel megjelenő folyó
irata már eddig is egész sor beszámolót hozott nyilvánosságra, amelyekből

pezsdülő élet, buzgó lelkipásztori munka, nagy ügyszeretet és példás felelős

ségérzet árad felénk.
A folyóirathoz befutó jelentések általában hármas beosztást követnek.

Először is elmondják, hogy a vonatkozó területen miképpen készítették elő az
új liturgikus rendelkezések bevezetését, s mi valósult meg eddig belőlük.

Utána arra a kérdésre térnek ki, hogy ottani megítélés szerint mi módon le
hetne meggyorsítani és még eredményesebbé tenni a nagy reform művét,

Ha összevetjük egymással ezeket a jelentéseket, megállapíthatjuk, hogy
általában a papság és a hívek tájékoztatását és megnyerését tekintették a
legfontosabb feladatnak. Konferenciákat, lelkigyakorlatokat, értekezleteket
állítanak ennek szolgálatába Európában és Amerikában éppúgy, mint Indiában
vagy Afrika missziós telepein. Malí afrikai köztársaságából írja Lucas A.
Sangaré bamakói érsek, hogy ők például annyira széles körben vitatták meg a
kívánt reformokat, hogy alkalmilag még a muzulrnánok és a nevesebb pogá
nyok véleményét is kikértek. Iznard brazil püspök megemlíti, hogy ők az új
egyházi dallamok betanításához hanglemezeket is igénybe vesznek. Malta szi
getéri az ottani liturgikus bizottság pasztorális munkahetckct rendezett. Még
a messzi Thaiföld katolikusai is megalakították fl maguk liturgikus bizottsá
gait.G. Young hobarthi (Ausztrália) érsek közlése szerint náluk külön bizott
ság foglalkozik az egyházi zene és az angol. liturgikus nyelv összecgvezteté
sével.

Tudvalevő, hogy egyes missziós területek f'őpásztorni már korábban kér
ték és meg is kapták a Szentszéktől az engedélyt a honi nyelv hasznúlására a
liturgiában. Most azonban kitűnik a tudósításokból, hogy nem mindenütt éltek
ezzel a lehetőséggel. Gracias bíboros, Bombay érseke például csak a szeritlee
két és az evangélíumot olvastatja népi nyelven. Többfelé - így leülőnösen

Angliában, Franciaországban és Délamerikában '- ellenzék is mutatkozik a
latin nyelv mellőzésével szemben. Igaz, hogy itt is, ott is igyekeztek mcgnyug
tatni a "lázongókat" : nincs akadálya annak, hogya latin mise mint a szerit
mise egyik formája - például "missa solemni s, cuntata. lecta" -- továbbra is
megmaradjon, és ahol óhajtják, rendszeres helyet kapjon az istentiszteletben.

Igen megnyugtatok a jelentések arról, hogy a liturgikus reformoknak már
részleges bevezetése is mennyi haszonnal járt lelkipásztori szempontból.
Jacquier segédpüspök a három északafrikai muzulmán köztársaságra (Ma
rokkó, Algír, Tunisz) vonatkozóan állapítja meg ezt, ahol számban kicsiny, de
buzgóságban erős kereszténység él. Különösen hangsúlyozza a szentmisébe be
iktatott ,.Hívek könyörgésének" nevelő hatását. A kicsiny középamerikai
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Honduras püspöke, Chévez közlése szerint a reform bevezetése óta nemcsak
a vasárnapi, hanem a hétköznapi szentmiséken is jóval többen vesznek részt
és szembetűnően megnövekedett a férfiak száma. Hasonló értelemben nyi
latkozik Ceylonból Coorau bíboros, colombói érsek is. Szerinte az új liturgia
hatásaként az egyház .mumero et meri to" gazdagodik tagjaiban. Young ér
sek elmondja, hogy Ausztráliában a vegyesházasságban élő nem-katolikus
vallású házastársak is "szivesen járnak a katolikus istentiszteletre, mert meg
értik azt", Spanyol-Marokkó főpásztora, Darego érsek egyenesen "Isten uj
jára" vezeti vissza a liturgikus reformot. Benidon francia püspök tömören
így fogalmaz: "Valóban imádkozó nép van immár jelen." S íme egy ju
goszláv főpap, Pichler banjalukat püspök mogszívlclendő észrevétele : "Alta
lában azt a szabályt lehet felállítani: ahol a lelkipásztor saját maga is szere
tettel, buzgósággal és okossággal fogadta a megreformált liturgiát, ott hívei
is nagy örömmel és mmdent elfogadva követik őt."

Ami a nehézségeket illeti, több főpásztor is szóváteszi az egyes reformok
bevezetésére adott határidők rövídségét, Hervás spanyol püspök akadálynak
mondja egyes idősebb lelkipásztorok mercvségét, akik - s ez a püspök
szövegezése - "a pápa és a püspökök fölött állónak érzik magukat". Boudon
püspök kitér a mi sajtonkban is tárgyalt franciaországi ellenállásra. Szerinte
ez inkább egy kisebbség látványos tüntetése, amiből nem hiányzanak bizo
nyos politikai mcllékzöngék sem. A püspök, egyébként azzal is magyarázza
a nehézségeket. hogy a végrehajtáara hivatott lelkipásztorok inkább "rubri
cisztí kai" képzést kaptak a szemináriumokban a szentmiséről, és most zavar
ban vannak a szentmise lényege felől. Ugyanígy vélekedik Iiengen luxemburgi
általános helynök is. A kanadai Martin püspök kifogásolja, hogy a liturgikus
rendelkezésekről előbb adhattak hírt a világi lapok, sokszor nagyonis félre
érthető formában, mint ahogya hivatalos szöveget az illetékes püspökök
megkapták.

Ezek azonban a kisebb nehézségek, mert különösen az Európán kívüli
területek, ezek közt is a missziós területek, sokkal súlyosabbakkal küzdenek.
Gracias bíboros írja, hogy Indiában az esetek többségében kétnyelvűek a
plébániák, de nem ritka az sem, hogy egy-egy plébániatemplomban három
ötféle különálló nyelvet beszélő hívek jönnek össze. Erneltett a hívek nagy
része írástudatlan s így csak a kívülről megtanulható könnyű szövegek jö
hetnek szúrnításba. Ugyanezt hozza fel Gantin püspök Dahomeyből. Talán a
lcgkirívóbb Stmqaré' érsek jelentése, aki szerint a Mali köztársaságban fekvő

egyházmegyéjében hatféle nyelv használatos. nem számítva ezek különböző

dialektusait. Nem csodálkozhatunk azon sem, hogy él. szegény mísszíós egy
házrnegyeknek gondot okoznak a reform bevezetésével járó anyagi megterhe
lések, k ülőnr.son a könyvnyomtatás. Ilyesmire utal azonban Pichler jugoszláv
püspök is.

U Win mandalayi (Burma) érsek nehézségként említi meg egyes hívei
nek azt a kif'ogásolását, hogy az új liturgia alig tér el a náluk használt pro
testáns liturgiától. Cucherousset középafrikai érsek szei-int a Hitvallás nicea
konstantinápolyi formája megzavarja az apostoli Hitvallás szövegéhez szo
kott híveket. Aszövegfordítások nehézségére mutat rá Gray edinburghi ér
sek. Nem elég - úgymond - szóról szóra lefordítani a szöveget, rnert az is
fontos, hogya fordítás a mai ember számára érthető legyen. Nehézségek for
rása - különösen a mienktől eltérő és régi zenei kultúrával rendelkező né
peknél - az egyházi zene és ének is, mert ezeket hozzá kell alkalmazni az
új liturgiához és bele kell illeszteni ebbe. Nagae urawal japán püspök kime
rítő jelentéséből megtudjuk. hogya buddhista és sintoista szei-tartások már
régóta kialakult dallamú vallásos ónekszövcgckkcl folynak, amelyeket mín
denki ismer, a már keresztény japánok azonban vonakodnak átvenni ezeket
il katolikus liturgiába. A nyugati népek dallamvilága viszont, beleértve a
gre[)oriállt is, alkalmatlan japánnyelvű .szövegek énekeltetésére. aj dalla
mokat kel l tehát komponálni, de kérdés, mikorra sikerül ez. Míndezt a kínai
nyelvre és dallarnvilágra is vonatkoztatja Kuo érsek. Ezzel szemben Sangaré
barnakóí érsek már arról ad hírt, hogy náluk csak eleinte húzódoztak a hívek
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a nemzeti dallamkincs beiktatásától a katolikus liturgiába, rnondván, hogy
ezek a dallamok a pogány szertartásokban is felhangzanak. Ma már ugyanis
bíztató haladást lehet tapasztalni ebben a kérdésben.

Problémák tehát, mint látjuk, bőségesen vannak, de nyilván nem megold
hatatlanok. Azóta már bizonyára sok meg is oldódott közülük, Valószínűsl

tik ezt a Consiliumhoz beérkezett javaslatok is, amelyek felölelik a liturgikus
reform minden mozzanatát. Kiterjeszkednek a végrehajtás módozataira, a
szövegek megválasztására. az énekekre egyaránt.

Van Zuylen belgiumi püspök ajánlja, hogy vasárnaponként legalább két
latin szentmisét is mondjanak - az olvasmányos részek kivételével - a kon
zervatív hívek részére. A portugáliai Lopes de Moura püspök kéri, hogy az
előírások világosan határozzák meg, mi a teendő, s hogy az egyszer már meg
újított ritusokon és szövegeken utólag ne változtassanak. Hasznosnak tartaná
a föltétlenül kötelező előírások különválasztását a csupán ajánlott vagy java
solt dolgoktól. Cooray bíboros, ceyloni érsek azt kívánja, hogy amikor akár a
konstitúcló, akár a végrehajtásról intézkedő instrukció vagylagos megoldá
sokat ajánl, akkor a területi püspöki karok feladata legyen annak eldöntése,
hogy melyik lesz közülük az ő területükön egységesen kötelező megoldás.

Az olvasmányokra és a szentmise változó részeinek, az ún. "proprium
nak" énekeire vonatkozóan nagyjelentőségű javaslatokkal találkozunk. Ért
hető, ha itt elsősorban a Consilium magyar tagjának, Kovács Sándor szom
bathelyi megvéspüspöknek javaslatáról emlékezünk meg, amely a magyar
liturgikus reform egyik legégetőbb kérdésével foglalkozik. Azt kéri ebben
Kovács püspök - úgyis mint a magyar liturgikus tanács püspök-elnöke -,
hogya magyar nyelvterületen a régi és jóváhagyott magyar népénekekkel
(Sz. V. U.) lehessen pótolni a proprium énekeit, éspedig akként, hogy a mí
sézö papnak ne kelljen csendben latinul elmondania a régi szöveget, hanem
ő is együtt énekelhessen a néppel. A proprium változó részei tudvalevően:

Introitus, Graduale, Offertorium, Communio. (Kovács püspök személyes köz
lése szerint a pécsi liturgikus munkaközösség máris készített gyűjteményt a
megfelelően kiválogatott népénekekből. - A szerk.) Csak örülhetünk annak,
hogy Kovács püspökéhez hasonló javaslatot küldött Rómába Lazik nagy
szombati püspök Csehszlovákiából és Tschudy einsiedelni apát Svájcból.

Talán legmerészebb az idevágó javaslatok közül az angol Dwyer püs
pöké. Szerinte az ige-liturgiát még mélyrehatóbb reformnak kellene alávetni,
mert a proprium antifonái és zsoltártöredékei érthetetlenek a mai ember
számára és többnyire semmiféle kapcsolatban sem állnak az aznapi szentmi
sével. Kifogásolja az ószövetségi szimbolizmust is, mint ami szintén idegen
a mai embernek. Az olvasmányok jobb elosztását és főképpen a hétközna
pokra is kiterjedő változatosságát inditványozza Gantin érsek Dahomeyből.

Emellett ő is kéri, hogyazsoltártöredékek helyett valami más szöveget al
kalmazzanak, mert ezeknek a töredékeknek még honi nyelvre fordítva sincs
sok értelmük. O javasolja azt is, hogyamiseruhák közül a "manipulus"
használatát is szüntessék meg. Van Zuylen belga püspök olyan szövegek hasz
nálatát óhajtja, amelyeket a gyermekek és a serdülők is könnyen megér
tenek.

A libanoni Mores a lépcsőima Confiteorjának kettőzését kifogásolja. Gori
jeruzsálemi latin pátriárka a felajánlási latin imára is szeretné kiterjeszteni
a honi nyelvet. Úgyszólván valamennyi javaslat kérte a Prefáció honi nyel
ven való mondásának engedélyezését. (Ezt azóta a Consilium minden további
nélkül meg is engedte.) Vannak, akik változatosabb és több Prefációt kérnek.
A svéd Von Essen általános helynök az "embolizmus", vagyis a Miatyánk
utáni miseimádság szovegének átdolgozását és egyszerűsítését sürgeti, hogy
így jobban sfrnuljon a Miatyánk közérthető stílusához.

A nyelvi követelések terén legmesszebbre eddig a felsővoltai Zoungrana
bíboros ment, aki javasolja, hogy necsak az ige-liturgia váljék érthetővé a
híveknek, hanem az áldozati liturgia is. Hengen luxemburgi általános hely
!\ők szükségesnek tartaná, hogy a "purifikációt", azaz a kehelytisztítást
Tegyék ki a szentmise keretéből. vagyis a kelyhet áldozás után ne maga a



pap, hanem más valaki vegye kezelésbe. Sok javaslat változtatni akar a szent
mise jelenlegi befejezésén. Szerintük az "He míssa est", vagyis a küldetés, 81:

utána következő Placeat-imádság és az áldás jelenlegi fonák helyzete sem
miképpen sem tökéletes megoldas; legjobbnak még az látszik, ha a Placeat
a küldetés elé kerül. Ezt javasolja többek között Cooray ceyloni bíboros és
Gray angol érsek is. Egyes javaslatok kiterjednek még a papi Breviáriumra
is. Szeretnék, ha különbségtétel történnék a közösen végzett és a magán
zsolozsmázás között, A szertartásokat érintő javaslatok közül érdemes meg
említeni Lazik nagyszombati püspökét, valamint Hengen luxemburgi általá
nos helynökét, akik egyöntetűen kívánják a Nagyszombat vigiliájának egy
szerűsítését, mert a jelenlegi nem számol a mai ember időbeosztásával,

Nem titok, hogy némelyek nálunk is értetlenül vagy aggódva fogadják
a liturgikus változásokat. Am ebből a kis összefoglalásból is látható, milyen
nagy átalakulások zajlanak az egész katolikus világban. Bizonyos azonban,
hogy amihez eljutunk, jobb lesz a réginél. A cél: közelebb vinni a mai em
bert Istenhez a liturgián keresztül. Nagy és nem könnyű feladat ez, időt és
fáradságot kíván. Megnyugtathat azonban az a szeretet és lelkesedés, amely
a papság és a hívek körében általában mindenfelé tapasztalható.

(Balinszki Cs. B. Imre)

AZ OLVASO NAPLÖJA. Szerb Anta~, miután évekig ha nem is a tilal
mazott, de a rossz szemmel nézett írók listáján szerepelt, ma újra népszerű,

nyiltan, és bizonyára mondaní sem kell, hogy megérdemelten; ha vitatják is
egyes műveit és állásfoglalásait - de kié nem vitatható a korában? - végre
megföllebbezhetetlenül elfoglalta azt a helyet, amely megilleti, és amelyen
kortársai mindig is ott látták és tudták: a Nyugat második nemzedékének
legjobbjai közt.

Örvendetes "reneszánszának" nemcsak sűrű egymásutánban megjelenő

könyvei, régiek új kiadásban és kézirati hagyatékából előkerült újak a tanú
ságat, hanem az is, hogy megindulóban van a "Szerb Antal filológia", amin
bizonyára azzal 'ct meghökkent és irónikus csodálkozással ámulna, amellyel
az eíajta jelenségeket mindig is nézte, egyszerre tisztelettel is, meg a maga
tiszteletét kicsúfoló gunyorkássággal is.

Vajon mit szólna Poszler György könyvéhez*, amelyben saját "pályakez
désének" ábrázolását és kritikáját olvashatná? Azt hiszem, ugyanolyan ve
gyes érzelmekkel Tapozná, amilyennel magam is forgattam.

Mondjuk el róla először azt, ami jó.
Jó mindenekelőtt a becsületes - bár szűkkörű - alapossága ; JO az a

jellemző készsége, amellyel pár sorban, találóan választott jelzők, kifejezések
révén, szemléletes portrét tud rajzolni egy-egy szereplőjéről, például Halász
Gáborról, akinek "szikár egyéniségéből az aszkézis fanatizmusa süt" már kora
if'júságuk idején; rendkívül jó mindaz, amit Szerb Antal kéziratos naplóiból
idéz, és bár idézne többet; jó az az érzékeny és fogékony figyelem, mellyel
a kezdő fiatalember fejlődését, válságaít, fordulatait figyelemmel kísért, és
bár kísérne, egy kicsit több lélektani elmélyedéssel; jó az a szándéka, ahogy
hősét igyekszik belehelyezni a "korába", és bár helyezné még körültekin
tőbben és a kor hitelesebb ismeretével; jó a stílusa, előadásának modora
olyankor, ha nem vesz erőt rajta a "tudományosság" merevgörcse, és nem
bonyolódik olyan "szakszerű" akribiákba, melyekre az ilyesmitől joggal iszo
nyodó Szerb Antal bizonyára elnézően a fejét csóválná ; általában jó, ahol
inkább hallgat egészséges érzékére, ösztöneire és ízlésére, mint a semmit
mondó közhelyek sugalmazására. Igen jó Szerb Antal fiatalkori olvasmányai
nak a Nap~ó alapján való megállapítása és "értékelése", azzal a meggondol
koztató, tanulságos és meggyőzőnek tetsző megjegyzéssel, hogy az egésznek
bizonyos "fin de siecle" jellege van; jó Sik Sándor kivételes pedagógus
egyéniségének és Szerb Antaira tett hatásának a jellemzése; jó, alapos és

• Poszler György: Szerb Antal pályakezdése. Irodalomtörténeti rüzetek, 51. szám.
Akadémiai Kiadó, 1965.



ugyancsak tanulságos a diákkori dolgozatok és első verskísérletek elem
zése; szemléletes a fiatal diák rendkívül széleskörű irodalmi műveltségének

érzékeltetése.
De az elsőség érdeméről se feledkezzünk meg. Hálásak lehetünk Poszler

Györgynek, hogy vállalta ezt a munkát: a megmentest és megőrzést, mielőtt

egy sereg dokumentum menthetetlenül elkallódnék, a maroknyi megmaradt
barát és kortárs eltávoznék az élők sorából, vagy elfelejtené még azt is, amire
emlékszik. Milyen fontos például, s milyen új színnel gazdagítja ismeretein
k t mindaz, amit a "Barabások" társaságáról és avantgarde-járól ír! Itt is
csak azt lehet sajnálni, hogy nem ír róla, és nem idéz "dokumentumaiból"
többet. Hasonló érdeme az egybegyűjtése és összeállításé, az anyag rende
zéséé, a folyóiratokban vagy kéziratban kallódó és őrzött anyag előadásáé
(bizonyára Szerb Antalné fölbecsülhetetlen segttségével). Minderre joggal el
mondhatjuk, hogy alapvető; és ismétlem, csak hálásak lehetünk érte.

Mi az ezzel szemben, ami ellentmondást kelt, és a helyreigazítás szán
dékát váltja ki az olvasóból ?

Szerb Antal irodalmi "kamaszkorának" bemutatását minden érdem mel
lett egy kicsit sablonosnak érzem. Részletesebben nem akarok itt kitérni arra
(mert nem szerétnék semmiféle "felekezeti elfogultság" látszatába kerülni),
hogy Schütz Antal azért több volt, mint bizonyos foersteri gyakorlati "etika"
képviselője. Az ő szerepének és jelentőségének megértéséhez nem elég elol
vasni önéletírását, amely köztudomás szerint a már hanyatló erejű, rokkanó
ban lévő ember fáradt és egyben-másban félrevezető műve. Mint ilyenkor
lenni szokott: élesen kidomborítja szerzőjének némely vonásait, és korántsem
a legrokonszenvesebbeket, viszont homályban hagy másokat. legkivált azokat
az "imponderábiliákat", amelyeknek lemérése nélkül pedig a dolog egyensú
lya elvész. Ha Poszler György figyelembe vette volna csak azt a másfél lapot,
amit Bóka László (gondolom, egykori professzora is) az Arcképvázlatok és
tanulmányok-ban írt Schütz Antalról, illetve hatásáról, hatása "titkáról",
legalábbis eltűnődhetett volna ezen a korában oly súlyos (bár még a kato
likusok közt is nem egy vitát és ellenkezést támasztó) jelenségen.

Ugyanezt mondhatnám Pauler Akossal kapcsolatban is. Bóka László
könyvéből egy egészen más Pauler vonásai bontakoznak ki; és ha Poszler
György, eléggé furcsa módon, egy sajátos terminus vezér féltagjából nyomban
a fasiszta führerekre és "a nemrégiben megszületett magyarországi ellenfor
radalmi rendszer nyomasztó aktualitására" gondol, akkor az olvasó egyrészt
azon csodálkoztk, hogyan engedhetett egy ilyen jó fölkészültségű fiatal tudós
egy ilyen olcsó asszociációnak, másrészt azon, mi lyen meghökkentő különbsóg
van az egykor konkrétan észlelt valóság, meg az "ott nem voltak" hallomá
sokra és kővetkeztetésekre épített rekonstrukciói közt. Akiknek ugyanis sze
rencséjük volt Paulert hallgathatni, azokat - Rajk Lászlót például, mint
Bóka írja - elsősorban metsző világossága "bűvölte el" (ez is Bóka szava);
és ha nem is fogadták el szernpontjait, vagy rendszerét, Rajkkal együtt "úgy
hallgatták, mint a mesét", rnert ez a szuggcsztiv világosság lenyűgözte őket.

1',z a világosság és rendszeresség (Pauler legfőbb "nevelő" hatása) pedig sző

ges ellentéte volt annak a bizonyos ellenforradalmi ideológiának és atmosztó
rának, amit a ködösség, az eszmék zagyvasága, a legkűlönfélébb gőzök és ál
mítoszok ködgomolygása jellemzett.

De visszatérve Szerb Antal gimnáziumi és egyetemi éveire: hiányolhatjuk
a mélyebb árnyalást, mint említettem, kivált alélektanit. Kutatóját Szerb Antal
irányíthatná errefelé; hiszen idézi is egy mondatát a Könyvek és ifjúság
elégiája oly jellemző lapjairól; melyeken a lázadást említi, ,.amelyen minden
szellemi embernek keresztül kell mennie". Tehát ő maga figyelmeztet rá,
mennyire tipikus jellegű volt a lázadása, és mennyire általános ez a konflik
tus "minden szellemi embernél" (vagy majdnem mindnél); olyan következteté
seket építeni rá az elutasított régire és a megkísérelt újra vonatkozólag, ami
nőket Poszler György épít, legalábbis kockázatos. Ha Szerb Antal nem a ka
tolicizmus ellen, akkor föllázadt volna egy más világnézet, életérzés vagy val
lás ellen, épp annál a "minden szellemi emberre" vonatkozó törvényszerű-
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ségnél fogva. Hogy Poszler György a katolikus vallást és gondolkodást minek
jartja, más kérdés; de hogy ebból a tipikus és tipikusan polgári ifjúkori lá
zadásból nem lehet következtetni annak az értékére, ami ellen Irányul, legyen
az katolicizmus, ateizmus, liberalizmus vagy szocializmus (mert ilyesmi is elő

fordul ebben az átmeneti lázadásban, húsz éves korban): az bizonyos.
Hogy milven más képet lát és ad olykor a dolgokról az, aki "nem volt ott":

arra két példát szeretnék fölhozni. Az egyik a szcllerntőrténeté, Szerb Antal
nidvnlévőleg "szelIemtörténésznek' indult, mint abban az időben minden igé
nyesebb és modernebb törekvésű tudós; a Minerva köréhez csatlakozott, rész
ben baráti kapcsolatok - Zolnai Béla - révén, részben meggyőződésből.Posz
ler György tehát nem ok nélkül igyekszik képet adni általában a szellemtör
ténetről, és különlegesen a Minerva szellemtörténetéről.Ez a kép azonban egy
síkú és sablonos. Nem áll az, hogyaszellemtörténet mindenestül amolyan
prefasiszta hőskuJtusznak lett volna a tudománya, világnézete, ideológiája; hi
szen a szellemtörténetnek számtalan képviselője van, és számtalan árnyalata,
s ezek nem hozhatók egyértelműen közös nevezőre. Nagyon jól emlékszem
egyébként a magam hajdani tapasztalataiból is, és Szerb Antallal folytatott
beszélgetéseinkbőlis arra, hogy nálunk (és nemcsak nálunk) éppen az volt a fő

benjáró vád a szellemtörténet ellen, hogy eltünteti az egyéniséget, belemossa
Ll fejlődésbe, a korképbe, fl jellemző másodrendű jelenségek folyamatába; jel
lemzi a kort, de nem jellemzi az egyéniséget; nyomon követi a történelemben
kifejeződő ilyen vagy olyan "stílusú" szellem, gótika, barokk megnyilatkozá
sait, de nem követi nyomon az autonóm személyét. Ismét csak beszélgetése
inkre emlékezve: a szellemtörténetnek ez a jellege keltett bizonyos gyanakvást
benne, épp ez, illetve az erre való reakció terelte figyeImét mind fokozottab
ban az anti-szellemtörténész francia irodalomtudomány felé - ami egyébként
meg is látszik tudősi pályája alakulásán. Egyébként nemcsak az övén. De ez
mar túl vall. a "pályakezdésen", ez már egybeesik azzal a periódussal. amikor
a kor igényesebbjei <lZ erősödő német-fasiszta nyomással szemben egyre ha
tározottabban tájókozódtak a francia szellem felé.

(A szellemtörténetről egyóbkcnt még csak annyit - egyáltalán nem a
"véddmében", hanem a tárgví valóság kedvéért - hogy elég hosszú ideig vol
taképpen "ellenzéki" jellegű volt a "hivatalos" tudományos irányzattal, a po
zitivizmussal szemben; szellemtörténésznek lenni egy időben egyet jelentett a
"lázadással" a konformizmus ellenében - utal is rá Poszler György - de ez
már túl messzire térne el a túrgytól.)

Az "ott nem lét" hátránvúnak egy második példájaként a folyóiratok il
letve publikálások kérdésére utalok. "Jellemző a Barabasok ideológiailag tisz
tázatlan útkcrcsósérc, szellemi tájékozódásaik bizonytalanságára és sokféle
ségére" - olvassuk a tanulmányban -, hogy nemcsak a Nyugatba írtak, ahol
legtöbbjük kezdte, hanem "más tendenciáj ú orgánumokba" is, így a Napkelet
be és az Eletoe.

A Napkelet valóban "konzervatív programmal" indult. A fiatal írókat
azonban, legalábbis a fiatal írók tekintélyes részét, már Szerb Antal pályakez
désének idején sem nagyon érdekelte az orgánumok ilyen vagy olyan ten
denciája mlndaddig, amíg véglegesen meg nem vetették a lábukat a legfőbb

tekintélyt jelentő és adó Nyugatban, S amikor a második nemzedék "bevette"
a Nyugatot, az utána következő harmadik épp úgy nem nézte, mi a Napkelet
"tendenciája", hanem megragadta két kézzel, akár az előtte járók a maguk
idejében, a publikálási lehetőséget, és dolgozott a Napkeletbe, meg az Életbe
is esetleg. Nem azért, min tha csatlakozott volna e lapok ilyen vagy amolyan
ídeológiájúhoz, hanem azért, mert minden fiatal író szereti nyomtatásban látni
a dolgait, hiszen nagyon nehéz fejlődni nyilvánosság nélkül. Szó sincs tehát
arról, hogy Szerb Antalt az "önvédelem ösztöne" hajtotta volna a Napkelet
"Írói táborába", Minden önvédelem és tábor nélkül egyszerűen meg akarta
jelentetni az írásait, és el akarta mondani a véleményét, ugyanúgy, ahogyan
Halász Gábor vagy Németh László, akik szintén Írtak a Napkeletbe, s mintegy
ott szerzett tőkéjükkel vonultak be aztán a Nyugatba, Előbb a Napkeletben "bi
zonyították be", hogy méltók a Nyugatra.
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Az előtt, aki "ott volt", ez nem titok. Annak ez tény és élmény; csak a
"megszépítő messzeség" mutathatja másként. Erre egyébként valahol már
Sötér István is figyelmeztetett, arról a "vörös fonálról' beszélve, amelyet nem
szabad szemünk elöl tévesztenünk, ha a Napkeletről van szó: a fonálról, me
Iyen innen ott van a fiatalabb magyar irodalom egy tisztes része, épp a NYUfJ(lt
bevételére készülve, vagy már féllábbal bent is a sáncok mögött, túl pedig,
elég kis és jelentéktelen számban azok, akik a vérszegény jobboldali ideoló
giát igyekeztek képviselni, többnyire fölöttébb vérszegényen.

S még egy végső megjegyzést arról, hogya Napkelet "konzervatív és na
cionalista hangvételét Tormay Cecil szcrkesztése biztosítja". A Napkeletet név
leg valóban Tormay Cecil szcrkesztette. Tudtommal nem szólt bele, illetve
évről évre kevésbé szólt bele, szerencsére, a szerkesztésbe. Az új munkatársak
túlnyomó többsége - második és harmadik nemzedékiek -, soha nem is látta,
nem is ismerte, műveit sem igen olvasta. Tormay Cecil nem volt olyan mint
Osvát, aki. tevékenyen és értően törődött lapjával, íróival, kézirataival. Nyil
ván ennek is köszönhető, hogy a Napkelet de facta szélesebb lett és más volt,
mint aminek de jure beharangozták és elindították. A konzervatív-nemzeti
ideológia várkastélya helyett lényegében már a huszas években a Nyugat elő

szobája lett.
ABarabások "fölfedezésének" érdemét már említettem: az akkori forrongó

atmoszféra jellegzetes tünete volt ez, baráti-szellemi kőr, Szerb Antal, a Szedő

testvérek, Juhász Vilmos, Sárközi György társasága. Nem ártott volna, ha
Poszler György nemcsak Sárköziröl ismeri el érdemeit és erényeit, hanem a
többiekről is megpróbálobjektívabban nyilatkozni, s ha legalább Szerb Antal
nak, mint koronatanúnak elhiszi (s nem lázadásokban vívódónak, hanem már
a Könyvek és ifjúság elégiája meghiggadt szcrzőjcnek), hogy ezek azért mégse
voltak mind meggárgyult "botcsinálta fanatikusok", hanem mély meggyőző

désű és hitű emberek voltak, talpig humanisták, komolyak és értékesek, ahogy
Szerb Antal írja: "Többen közülük szerzetesek lettek, a lcgkomolyabbak, leg
értékesebbek."

Ugyancsak Poszler György szeikesztette és látta el előszóval Szerb Antal
novelláinak mindezideig legteljesebb gyűjteményét.** Az előszó, a Szerb Antal
pályakezdése novella-elemzéseinek tömör összefoglalásával. s a későbbi elbe
szélések értő jeIIemzésével okos és jó esszé. Jó kivált a második része: ahol
a későbbi, érett novellákkal foglalkozik. Persze ih sem ártott volna Szerb
Antalt egy kicsit távlatosabban szemlélni: belehelyezni egyrészt a kortárs
európai irodalomba (mert nagyon sok szál köti az egykorú európai novellához),
másrészt a kortárs magvarba, némi egybevetésével a nemzedék hasonló kísér
leteinek és törekvéseinek (gondolok például Cs. Szabó László Apai örökség-ére,
a történelem rokon kezelésére, irónikus szemleletére, s még itt-ott a hangvé
tel rokonságára is, ami figyelmeztethet rá, hogy itt nemcsak egy, az akkori
európai irodalomban gyökerező jelenségről van szó, hanem sajátos "nemzedéki"
- második nemzedékbeli - tünetről is).

Ami a novellákat illeti: a koraiakban még sok az iskolás, meg a csinált;
ezek jobbára útkeresések, és még A zsarnok-ban sem tudom fölfedezni a hő

sök ábrázolásának "sokoldalúságát", mégkevésbé az "eleven, valóságos emberi
jellem összetettségét" ; mert. ez az összetettség mínden, csak nem valóságos,
az egészet inkább ki agyalták, kétségkívül finom íráskészséggel. jelentékenyen,
és nagy rezonancta-kószsóggcl nemes példákra. Azt hiszem, ennek az írásnak
épp az a bravúrja, hogy egy Lytto-féle jellem kitalált, irodalmias képtelen
ségét megvesztegető előadásával majdnem el tudja fogadtatrii. Dehát, ismét
lem, ezek inkább kísérletek.

Az igazi Szerb Ant.alt a kötet második, nagyobbik ciklusa rnutatja. Ne ..
a kiadatlan regény, A fiatal ország részletei: ezek erősen ifjúsági jellegűek,

s ha a regény készen megvan kéziratban, és egészében ilyen, sürgősen ki kel
lene adni, ifjúsági regénynek, mert bizonyára Igen rangos helyet foglalna ei
ebben a műfajban; - hanem azok, melyekben elbűvölően csillog a szerb
antali irónia, önirónia, szellemesség és okosság: a Gondolatok a könllvtárban,

•• Szerelem apalackban. Magvető, 1966.
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a Szerelern. a palackban, A herceg, a St. Cloud-ban, egy kerti ünnepélyen 
csupa olyan írás, amelyből az irodalomtörténész akár az egész "két háború
közti" európai elbeszélés egy sajátos és jelentős ágának esztétikáját kiélemez
heti

Szelgál a gyűjtemény egy magyar irodalomtörténeti meglepetéssel is:
annak az erős hatásnak az észleltetésével, amit a harmincas évek elején Szo
mory Dezső prózája gyakorolt Szerb Antalra. Ez leginkább talán a Századvég
és a Neli Gwynn csókj!! című elbeszélésekben érezhető, az ilyen - özönével
idézhető - csalhatalanul szomoryas mondatokban : "Nekem pedig egy nöm
sincs, csak a szívem nagy magányossága, mint egy folyó éjszaka, és kénytelen
Tagyok itt ülni magukkal, hát nem borzasztó?" - vagy: Felálltam, vörösen,
reszketve ekkora speech után, a végső lecsúszottság zsoltáraival a fülemben
és csaknem sírva." Szerb Antal "neofrivolizmusának", és neofrivol stílusának
genezísét keresve e jelzés birtokában Szornoryról sem szabad ezután meg
feledkeznünk.

Egy másik szál, nem kevésbé meglepően, Heltai Jenő felé mutat. Aki el
olvassa Szerb Antal nemrég bemutatott Ex című darabjának eredeti regény
változatát,*** mely annak idején A. H. Redcliff álnéven jelent meg, annak e
fordulatos, szellemes és ötletes, minden ízében "neofrivol" kalandregény- per
szíflázsról óhatatlanul eszébe fog jutni Heltai Family Hotel-ja és folytatása
a címével is szinte utaló VII. Emanuel és kora: rokon hangvétel, rokon "hab
könnyűség" a kritikában, rokonsága az iróniának is, Heltainál édeskésebb.
Szerb Antalnál intellektuálisabb-filológusabb változatban.

"Nézd, nincs izgalmasabb, mint mikor valaki egyúttal valaki más is" 
mondja a magamagát megbuktató ex-király szélhámosnő barátnőjének. s a
játék legmélyén alighanem ez a probléma búvik meg. Egyik alapkérdése ez
Szerb Antalnak: a személviség problémája, melyet az 1932-ből fönnmaradt
Cynthia-töredék is érint: "Sosem sikerült kinövekednem abból a kamaszkori
állapotból, amikor az ember szinte kísérletezve ölti magára a különböző sze
mélyiségeket."

Valahol itt van, úgy érzem, még a tudós Szerb Antal egyéniségének egyik
kulcsa is. Tanulmányai, a látszólag legtudományosabbak is, lényegében ilyen
kísérletező személyíség-magáraöltések, azonulások egy-egyegyéniséggel vagy
iránnyal. Félig-meddig gazdag pótéletek is; az életnek azért a kudarcáért
nyújtanak kárpótlást, amelyről leplező öniróniával a novellák legtöbbje is
szól. (Rónay György).

SZÍNHAZI KRONIKA. A Madách Színház első bemutatója az új évadban,
II. "Szentivánéji álom", Shakespeare talán legtöbbet játszott vígjátéka volt.
Mióta Arany János lefordította és a Nemzeti Színház 1864-ben, Shakespeare
születésének 300. évfordulója alkalmából bemutatta, szinte állandó műsor

darabja volt a Nemzetinek; összesen tizenhatszor, tehát átlagosan hét éven
kint került sor a felújítására, nem beszélve a margitszigeti szabadtéri előadá

sokrot. Mindezeknek az előadásoknak, túl a különböző rendezői felfogásokon,
volt egy közös vonása, (ami a "Szentivánéji álom" előadásait külföldön is jel
lemezte), az ti., hogy mindenkor Mendelssohn közismert zenekari szvitje szol
gáltatta hozzájuk a zenei aláfestést. Mendelssohn romantikus és kissé édeskés
muzsikája azonban több is volt, mint egyszerű kísérőzene. Nemcsak egyik
fontos tényezője volt a darab nagy népszerűségének, de döntően meghatározta
a darab értelmezését is. Ennek a zenének volt köszönhető, hogy Shakespeare
e fiatalkori vigjátéka, mint valami sejtelmes, tündéri mesejáték szerepel a
köztudatban. A fák közt suhanó, láthatatlan tündérek és koboldok olyan túl
súlyba jutottak, hogy Shakespeare inkább nyers és csúfondáros szövege is
afféle halk, törékeny, holdvilágos poézíssé finomult ebben az értelmezésben.

Adám Ottó, a Madách Színház felújitásának rendezője, nemcsak Mendels
sohn zenéjével szakított, hanem kirámolta a régi előadások összes többi ro
mantikus rekvizitumát is. Puritán, "shakespeareí" színpadra állítja a játékot,

••• VIT. Olivér. Magvető, 1966.
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díszletben megelégszik néhány jelzéssel, zenében néhány korabeli stilusú ak
karddal. Rendezői felfogása is ugyanilyen puritán, az érzelgősségtől épp úgy
mentes, mint a romantikus pátosztól. Az eredmény egy teljesen új "Szentiván
éji álom", amelyet a közönségnek a hagyományokhoz erősebben kötődő része
idegenkedve fogad. Szokatlan. számukra mindenekelőtt a darab rövidsége.
AUg több, mint két óra hosszat tart az előadás, a 'régi három és négy órákkal
szemben. Azzal gyanúsítják a rende.zőt, hogy jócskán húzott a darabból, ho loti
Adám Ottó egyetlen szotaqot sem hagyott el a szá;:;éves Arany János-i szö
vegből, és saját bevallása szerint egy vesszőt sem módositott rajta. Bele kell
tehát nyugodni, ez a kurta-furcsa, csúfolódó fintorokkal teli kom6dia, ez Q.Ö

eredeti, shakespearei "S.zentivánéji álom".
Nem tudjuk pontosan, mikor keletkezett a darab, csak valószínűsítik, hogy

a kilencvenes évek közepe táján írta Shakespeare, megrendelésre. Minden
esetre, a fiatal költő akkoriban nem sok illúziót táplálhatott a szerelem tekin
tetében, amelyről nem sokkal előbb, a "Romeo és Júliá"-ban, még olyan szen
oedélues tirádá!cban énekelt. Itt, a "Szentivánéji álom"-ban nem az ilyen vagy
olyan szerelmeseket, hanem magát a szerelmet figurázza ki, mint valami os
toba kabulatot, amihez az észnek semmi köze sincs. Elég egy csepp a bűvö~

virág nedvéből és a szerelmes egyszeribe hátat fordít előbbi eszményképének
és rajongani kezd azért, akit addig gyűlölt. Ez a kesernyés persziflázs ak/cor
éri el tetőpontját, amikor a szépséges tündérkirálynő, Titánia, a szeretrnes
asszony minden gyöngédségével veszi körül a szamártülű fajankó mesterle
gényt. Shakespeare másik fintora a korabeli színhá.znak, az idegborzoló drá
máknak szóI., és nem mentes némi öniróniától sem. A darabbeli darab, amelyet
a műkedvelő mesterlegények, egy kis aprópénz reményében, Theseus eskü
vőjére adnak elő, (Shakespeare maga is főúl'i nászra, Derby herceg és Eliza
beth Vere esküvőjére írta a darabot), a kettős öngyilkossággal a végén, mintha
a "Romeo és Júlia" karikatúrája lenne.

Adám Ottó új rendezésének vitathatatlan érdeme, hogy szakítani mert «
szirupos hagyománnyal, s ezáltal nemcsak a mai ízléshez hozta közelebb a
komédiát, de igazságot szo/.:'Jáltatott a kö/.tőnek is. érvényre [uttatua a szöveg
eredeti fanyarságát. A modern Shakespeare-értelmezések nlindenütt ebben az:
irányban haladnak. S ha mo.~t mégis úgy érezzük, hogy a 'rendező részben
adósunk mcradt a negatívumon túUépő pozitívummal, az új értelmezésnek
megfe/.elő új játékstHussal, abban bizonyára közrejátszanak a rendelkezésre

. álló s.zínészi adottságok is. A rendezés fő nehézsége azonban az (s Arisztojá
nesz kapcsán erről szo esett már ezeken a lapokon), hogy komédiában rend
szerint kevesebb az időt álló elem, mint a tragédiában. Az aktuális, tieluhez,
ídőhöz és adott társadalmí viszonyokhoz köt(;tt tréfa, századok múlva már
nem csattan, vagy nem Úf/Y csattan, mint a maga idejében. Kitünő példa erre
éppen a "Szentivánéji álom"-ban, amikor a davabbeli darabban Shakespeare
nevetségessé teszi, hogya szép 'l'hisbét (aki lány), egy serkedő b'ljszú fiatal
emberrel alak/itatják a derék miíkedvelők. Ennek CL karuuuuránat« eaésze«
más éle volt Shakespeare idejében, amikor nör.:nek tilos volt színpadra /.épni,
mint ma, amiJwr a nézőlc túlnyomó részének eszébe sem jut, hogy milue»
problémát jelenthette l: akkoriban a szi'nháznak a n6i szerepek, A klasczilnu:
komédia rendezőjének tehát (hacsak nem jellemvígjátékról van szó, a jellem
hibák ugyanis épp oly örókök, mint a tragikus hel.yzetek) elsősorban a mii
egészének költői tartalma [eté kell fordulnia, ahhoz kell megteremtenie a!
adekvát színpadi játélcstílust. Kitűnö példája volt ennek a két évvel e,zel6tt
Budapes/en vendégszerepelt Shakespeare Company leucllet Icönnyedségű. szinte
már botett-szerű "Tévedések vígjáté/ca" cliuulasa.

Adám Ottó helyesen ismerte föl a "Szentivánéji álom" [aniuu: ironiku.
alaphangját, és erre a fölismerésre építette rendezését. A hiba csak ott van,
hogya szereplők (amikor éppen nem arra kimcenirátuak, hogy lehető/.eg hi
bátlanul mondják el a szöveget) ezt az iróniát többnyire csak esetlen, bumfortIi
mozgással fejezik ki, ami bizony a humornak legprimitívebb formája. Külö
nösen szembeszökő és feszélyező ez, a két eikabitott és Helénáért ölremenni
készülő s.zerclmes ifjú, Lyscndel' és Demetrius kakaskodásánál, és a műked-
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velő mesterlegények: előadásánáL Egy a balett-költészettel rokon és vele azo
nos szinvonalon karikírozó mozgáskultúra, nemcsak Shakespeare költői szö
vegéhez lenne íllőbb, de a mai néző számára !orróbb levegőt is teremtene a
színpadon.

A rendezés nemcsak a színpadképben, hanem a kosztümökben is szakított
a görögös "korhűséggel". S ez teljesen indokolt. Bár, mint azt a Shakespeare
filológia kuleritette, a költő Sir Thomas North, Pluterenos !ordításából (ez
kedvenc könyve volt) vette az összes görög neveket és a mű alapeszméjét is,
de talán még többet merített az angol népmesékből, és a görög miliőre főként

a mese irrealiiása miatt volt sziikséqe. Korhűségre egyáltalán nem törekedett,
és a darab különben is he mzseg az anakronizmusoktól (Theseus vesta-szűzi

sorssal fenyegeti meg az apjával szemben engedetlenkedő Hermiát, holott a
vesta-szűzek Rómában voltak és nem Athénban). Mialkovszky Erzsébet a gö
rögös leplek helyett Shakespeare korabeli (nagyon szép) angol ruhákba öltöz
tette a szereplőket, mint ahogy Makai Péter álló díszlete is a Globe-színház fa
jaragásos színpadát idézi. Ez a másfajta korhűség azonban szintén legalábbis
vitatható. Mert bár az összkép sajátos, kedves bájt kap ezáltal, s valamikép
pen a XVII. századi angol metszetek hangulatát idézi, azért mégis csak eklek
tikus megoldás. Shakespeare színészei nyilván nem törekedtek a "görögös
ségre". (Az a kor amúgy sem ismerte a stílustörténeti aggályokat.) De az sem
valószínű, hogy koruk mindennapi viseletét öltötték volna magukra. Valamit
a nyakukba kerítettek, ami érzékeltette a közönséggel, hogya hétköznapok
valóságából a költészet birodalmába, új valóságába lépett át. S mert a költé
szet időtlen, talán jobban szolgálnák stilizáltabb, időtlenebb öltözékek, mint
egy önkényesen kiválasztott kortiűséq, mégha a költő korához rögződik is.
Persze ezek az észrevételek csak a jónál mégjobb érdekében íródtak, mert
Adám Ottó vállalkozása így is jelentős lépés Shakespeare-játszásunk föl
jrissítése és korszerűsitése felé.

Ami a szereplőgárdát illeti, Lőte Attila Theseusa és Gombos Katalin Hip
polytája eléggé színtelen alakítás. A két szerelmes pár két férfi tagja, Cs. Né
meth Lajos és Huszti Péter túlságosan elfogódott volt, semhogyalakjaiknak
határozott karaktert tudtak volna adni. A két lány közül a Helénát alakító
Nagy Anna érzett rá jobban hősének, a menthetetlenül cserbenhagyásra ítélt
"csunya" lánynak egyéniségére. Vele szemben a Hermiát alakító Béres Ilona
már egyenetlenebb volt és hősének temperatumát inkább csak külsőségekkel ér
zékeltette. A 7~onvenció keretei között maradt Zenthe Ferenc Zubolya és
Garas Dezső Vackora. Mensáros László (Oberon) és Domján Edit (Titánia)
tündérpárja, az előadás legfőbb erőssége. Tordy Gézának egész alkatához nem
illik Puck szerepe. Az arcára fagyott mosoly nem pótolta a nagyszerű kis ko
bold dévajságát. (Doromby Károly)

KÉPZÚlVIŰVÉSZET. Gödöllői, szentendrei, nagymarosi kiállítások. Az év
tizedeken keresztül kevésre becsült szecesszio ("Jugendstíl", "art nouveau"
stb.) rehabilitálásának vagyunk tanúi jópár esztendő óta. Nyilván a század
forduló szecessztonizmusának új - kedvezőbb - értékelésére irányuló törek
vések hozták létre az 1903 és 1921 között fennállott gödöllői művésztelep fes
tőinek - a kolónia működésének egykori színhelyén megrendezett - kiállí
tását.

A két világháború közötti időszak legkülönb magyar műtörténészei (Kál
lai Ernő, Péter András, Genthon István) könyveikben periférikus, nem igazán
jelentős művészeti társulásként tárgyalták a gödöllőieket. Péter András stílu
sukat "vértelenül quattrocenteszk"-nek nevezte ("A magyar művészet törté
nete", 1930), - Genthon 1935-ben kiadott könyvében ("Az új magyar festészet
története") megállapítja, hogy a gödöllőíeket a századelő hivatalos művészet

politikája (ha nem is nyiltan .. .) a nagybányalak ellen próbálta ütőkártyaként

felhasználni, "az import-jellegű mozgalom azonban - jószándékú vezetői elle
nére - hamar kiégett ..."

E vélemények - úgy érezzük - lényegükben ma is érvényesek, a gödöllői

művészet másodlagosságáról, sápatagságáról vallott eddigi felfogásunk reví
ziójára nincsen szükség, Igazságtalanság lenne azonban kétségbevonnunk, hog
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ft két vezető gödöllői mesternek, Körösfői-Kriesch Aladárnak és Nagy Sán
dornak (mindkét művész, főleg az utóbbi számottevő egyházművészeti tevé
kenységet is kifejtett) van néhány bensőséges, maradandó műve. Körösfői

Kriesch munkáí közül kiemelkedik egy-két kisméretű tengerparti tájkép, Beck
Ö. Fülöp szobrász arcképe, felesége portréja, továbbá egy pirosruhás nőt ábrá
zoló festmény és a "Virágzó szilvafák" círnú mű. -- Nagv Sándor,,)l pedig 
a kiállításon bemutatott alkotásai közül - "Kettős arcl:ép"-é~ (s l~·<c;;c;,.~k

kertjéről festett két akvarelljét élveztük zavartalan tetszéssel. Tiszteletremél
tóak e két művésznek azok a kísérletei, fáradozásai is, amelyek a magyar nép
művészet motívumkincsének felhasználására és a mozaikművészet, az üveg
festészet és a gobelí n-szövés újjáélesztésére irányultak. E kezdeményezések
azonban - erőtlen és mesterkélt voltuknál fogva - nem tudták megtermé
kenyíteni, tartósabban befolyásolni képző- és iparművészetünket.

A kisebb jelentőségű gödöllőtek közül a korán elhúnyt Rcmsey Zoltánt
érezzük Körösfői-Kriesch és Nagy Sándor legtalentumosabb tanítványának;
őt a "Virgo" című kicsiny festmény képviselte igen előrivösen. Az élő gödöl
lőiek közül hárman vettek részt a kiállításon: az idős Remsey Jenő (nagymé
retű, modorosan szimbolikus, sokszor már a mértéktartás minimumát is nél
külöző képek festője), Remsey Iván (munkái érdektelenek) és Lás.:ló Lilla,
akinek festményei egyelőre még nem többek egy pályakezdő fiatal művész
zsengéinél.

A kiállítás hevenyészett megrendezése és egy iskola -- kiállítás céljaira
teljességgel alkalmatlan - tantermeiben való elhelyezése cseppet sem volt
kielógitő.

E tárlat végül is arról gvőzőtt meg bennünket, hogya gödöllőiek szerepe
- rokonszenves szándékaik, tolsztojánus és Ruskin-i nemes gondolatviláguk
ellenére - csak epizodikus volt a modern magyar művészct történetében, E
korszaknak - a század elejének - igazi nagyjai, protagonistái Cso-itváry,
Gulácsy, Ferenczy Károly, Nagy Balogh János, Rippl-Rónai, majd a Nyolcak
voltak, és nem a gödöllői kör tagjai.

*
Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan idén is sor került a s::,entcndrei Fe-

renczy Károly múzeumban a városkában tevékenykedő festők - telep-tagok
és telepen-kívüliek - csoportkiállítására, amely - mint rendesen - ismét
sok látogatot vonzott.

Kmetty Jánosnak és Czóbel Bélának - a legidősebb generáció kiváló mes
tereinek - a tárlaton szerepelt festménvoi nem voltak híján a művészi érté
keknek, de nem tartoztak alkotóik reprezentatív munkáí közé. A kiállítás leg
emlékezetesebb része az utolsó terem volt, ide összpontosította 11 rendező az
avantgarde-rnozgalmak eredményeit bátran felhasználó művészok alkotásait.
Barcsay JenŐ. Bálint Endre, Modok 1VIárilt, Szántó Piroska és Kornis.'> Dezső

munkái merőben más-más hangot ütnek meg, de megegyeznek abban, hogy
egyikük művészete sem marad meg a felületen, - tartalmasak, meggyőzőek,

szellemmel telítettek mind az ötük festményei. A tehe~séges Deim Pál egyet
len nagyméretű kompozícióval szercpelt ("Polc"), más alkal makkor látott ki
sebb képeit azonban megoldottabbaknak, érettebbeknek tartjuk. A fiatal Tóth
Endre két izgalmas munkája örvendetes meglepetése volt akiállitásnak Mi
háltz Pál három szép műve arról adott hírt, hogy e festőnek még korántsem
lezárt a munkássága, még mindig megú iúlásra és felfrissülésre képes az élete
hetvenedik esztendeje felé közeledő művész. A tárlat - a gyengébb művek

ellenére is - igazolja Németh Lajos szavait: "A szentendreí művészct élö, fej
lődő művészet. Törzse, gyökere, ágai vannak, és évenként új ós új gyümölcsök
kel örvendeztetí mega magyar festészet sorsáért uggódókat." (Az lSG5-ös
szentendrei kiállítás katalógusának előszavából.)

"Nagymaros 1966" címmel rendezték meg kiállításukat a nyáron a Duna
menti, szépfekvésű nyaralóhely festői. A tárlaton láttunk pár jó fcstmónyt
(elsősorban Orosz János két képére gondolunk) és néhány kitűnő grafikát
(Czétényi Vilmos, Gross Arnold, Szenes Zsuesa munkái), sajnos azonban több-
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ségben voltak a modoros (Basilides Barna, Medveczky Jenő) és csupán-rutinos
darabok (Bér Rudolf, Szász Endre), illetve a semmitmondó, banális termékek
(Aszódi Weil Erzsébet), Néhány idősebb művész - Freytag Zoltán, Vén Emil,
Varga Nándor Lajos -- megbízható, őszinte művekkel szerepelt; azt adták, ami
lényegük, trükkök, pózok, hamis gesztusok nélkül. Tetszett Mácsai István egyik
képe is, a "Kisvárosi borbélyüzlet" .• Mácsainak a Váci utcai Csók galériában
nemrégiben látott kiállításán a pepecselve megfestett, neonaturalista képek
hosszú sora csüggesztő volt, a "Kisvárosi borbélyüzlet" azonban szerenesés
alkotás; hűen és töményen sugározza egy álmos vidéki városka eseménytelen
ségét, ólmosan mozdulatlan atmoszféráját. Nem szívesen nélkülöztük a tárla
ton a Nagymarost gyakran felkereső Anna Margitnak, e nagyon jelentős mű

vészünknek festményei t.

ZENEI .JEGYZETEK. (S z a b a d t é r i h a n g ver s e n y e k r ő l. II.) A
Károlyi-kertben a nyár második felében már szinvonalasabb hangversenyeket
hallhattunk, közülük némeiyik a kényes igényeket is kieléoitette. - Nagy
várakozás előzt.e meg a kitűnő fiatal zongoraművész, Vladimir Krajnyev ven
dégszereplését.. Aligha van a [iata! generáció tagjai között a zongorának hozzá
hasonlitható oirtuoza. Krajnyev azonban nem a mű eszmei mondanivalóját
akarja kifejezni ezekke! a szinte tökéletes tuiottsáaokkcü, hanem inkább ön
magát. helyezi előt.érbe, szinte odakiált ja a közönségnek: "Nézzétek, ime, igy
is lehet!" Valóban: lehet. Csak a lehetőségek szinte kimerit.hetetlenek, a mű

vek azonban előbb-utóbb elsikkadnak közöttiik, Csajkovszkij esodálatos b-moll
zongorcversenyével is ilyesmi történt. Krajnyev ugyanis szédületes t.empóban
viharzott végig a zongoraversenyen, s hallgat.óiban jóval több elképedést kel
tett, mint. elmélyedést Dagy csodálatot. Igaz, Vladimir Horowitz és Toscanini
közös lemezén is t.anúi lehetünk hasonló tempóváltásoknak, ám ott közben
a partitúrának számtatan új lehetősége és olyan szépsége villan föl, amely
azelőtt elsikkadt. S másik végletként Rictiter előadását idézhetjük, aki fesze
sen, sötéten játssza a veTsenyművet, s tragikusra színezi. Mindkét felfogásnak
van é'rzelmi tiiliése, tehát hitelesnek érezzük. Jelett esetben viszont éppen az
emocionális tartalom sikkadt el a felidézett - s nem éppen hibátlan tökéle
tességgel felidézett - h,mgok viharában. Remélsiik, hogya nagytehetségű

fiatal zongoristát legkö::elebb jobb diszpozieióban lesz alkalmunk meghallgatni.
Kiséretét a Hanqoerscrnjzenekar látta el Sándor János vezényletével. Nagy
sikert aratott toLmácsolás ukban az elmú.lt évadban bemutatott, reruikiuii! érde
kes magyar mű, Tardos Béla Evoeatíoja. Tardos rendkívül koncentrált alkotása
nagy távolságokat fog össze és értékel, ám ezt olyan intenzitással teszi, s annyi
zeneszerzői alúzatiai (nem véletlenü! zárja rJ1Íi'l'ét Burtotc-mottopal), am'l nem
téveszti hatását.

Rossini ritkán hallható egyházias remekmiívét, a Stabat Maiert Borbély
Gyula vezényelte a Haruyoerecvnizenckar ésa Budapesti Kórus élén. A szóló
kat Werner Mária, Barlay Zsuzsa, Szabó I1liklós és Kovács Péter énekelte.
Előtte Brahms II. szimfóniáját hallhattuk, melyről maga a szerző irta 1877
nyarán: ,.Vidá,man í:s kedvesen hangzik, mintha a méeesheteket töltő házas
pár alkotása volna." Igaz, van a szimfóniának mélyebb rétege is, mely titok
zatos, fojtó izaulrnc! áraszt, s hősi karaktert hordoz. E sotziét e emocionális
elem eqijszerre való mcgszól.altatása emeli a művet legnehez:ebb karmesteri
feladatok közé és ezért is szerepel mindig a Leinuuiuobbalc műsorán. Borbély
Gyula ezűttal (! leirt hangokhoz ragaszkodott, s az alkotás legmélyébe már nem
hatolt be. Kár. mcrt felfo(lásának egyik-másik pontja (kivált az utolsó tétel
heroikus pátoszának érzékeltetése) jelezte, hogy otthonos Brahms világában,
s a zenei romant.il.~ában.

Tiz év fejlődését. t iz esztendő zenei érlelődését. és emberi pályáját fogja
át Rossini egyik utolsó Temelce a Stabat Mate)'. Amikor hozzákezd, 1832-ben,
sikereinek delén áll, a legünnepeltebb operaszerző, aki már nem is veszi a
fáradságot ahhoz, hogy ú.j dallamokat alkosson, megelégszik a régiek transepo
nálásával, s a közönség - színtén megelégszik ennyivel. A kompozíció bemu
tatásának dátuma azonban 1842. Rossini ekkor mM alig komponál, bár mint
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ez a mű is mutatja, alkotóerejének teljében van. Nem itt a helye, hogya Ros
sini-rejtélyt, a zseniális mester elhallgatásának okát megpróbáljuk feltárni;
aki Stendhal örökszép életrajzát elolvassa, az az ott megrajzolt emberi voná
sokból úgyis kibogozhatja a titkot. A Stabat Mater inkább annak a dokumen
tuma, hogy külső behatásokra is mennyire fogékony volt Rossini (spanyol
országi barátja felkérésére írta művét), s ugyanakkor mennyire tisztában volt
az olasz zene hagyományaival ís. Mert a Stabat Mater az olasz vallásos ihle
tésű zene egyik nagy betetőzése ís, Verdi Requiemjének egyik legnagy
szerűbb előfutára. A korabeli kritika ís felfigyelt hagyamányhűségé-re, s első

sorban Pergolesi Stabat Materével rokonította Rossini alkotását, s mindkettőt

kissé külsődlegesnek, elsősorban zenei jellegűnek érezte. Ma már természe
tesen másként vélekedünk ebben a kérdésben. Rossini a saját zenei eszközei
vel közelítette meg a transzcendentális tartalmat, és sikerült azt tökéletesen
kifejeznie. (Haydn egyik levelének részlete kívánkozik ide: "Azzal a nyelvvel
dicsérem teremtőmet, amit ő adott nekem".) A művet lezáró, hatalmas, négy
szólamú fúga például a század legremekebb alkotásai közé tartozik. - A Bor
bély Gyula vezényelte előadás nagy sikert aratott, bár éppen a Rossini-zene
alapelemét, a szabad szárnyalást nem éreztük mindenütt. Borbély Gyula túl
ságosan sokat akar egymaga mozdulataival kifejezni, s közben egyre inkább
.elsikkad a közreműködők egyénisége. A szólisták produkcióját talán ezért sem
éreztük meggyőzőnek. A zenekar és a kórus teljesítménye sem volt egyen
letes.

Már előző beszámolómban jeleztem, hogy a Károlyi-kerti hangversenyek
ezúttal kevésbé voltak színvonalasak, mint az elmúlt esztendőben. S egészen
az utolsó előadásig nem változott ez a meggyőződésem. Ferencsik János azon
ban a Hangversenyzenekar és a Budapesti Kórus élén az évad egyik legkiemel
kedőbb teljesítményével búcsúzott a nyártól. Ennek az estének egyenrangú
szereplője volt Szegedi Aníkó, akí rendkívül csíszolt formakultúrával, elmé
lyedve tolmácsolta Mozart d-moll zongoraversenyét. (K. 466.) A zene tudomány
megállapítása szerint a moll hangnem meglehetősen ritka Mozartnál, mindig
valami nagyon lényegeset, súlyosat akart mondani vele. Ezúttal a nagy bécsi
zongorista sikerek hősének lelkébe kapunk bepillantást: a tragikus mélységek,
szorongó félelmek birodalmába. Az indító Allegro ebben a nemben a zene
írodalom egyik legmegdöbbentőbb dokumentuma. Ez a tétel a zenei klasszi
cizmus egyik nagyszerű záradéka, mindvégig töretlen, feszes ívével, feszült
ségével. A mondanivaló megrendítő tragikuma, amelléktéma fafúvókon meg
csendülő sóhaja azonban már a romantika egyik korai üzenete. S ez a kettős

ség az egész kompozíción végighúzódik, mígnem az utolsó tétel záradékában
kívi!ágosodva, dúr változatban tér vissza, ezzel is jelképezve Mozart győzel

mes erejét. A d-tnoll zongoraverseny a zeneirodalom egyik legnagyszerűbb

alkotása. S Szegedi Anikó felfelé ivelő pályájának is újabb bizonysága, hogy
ezt a művet igazán magas színvonalon, tartalmi és formai szempontból is ki
fogástalanul szólaltatta meg.

S a nyári évad záradékául Mozart Retiuiem ie szerepelt olyan tolmácso
lásban, amelyet a jelzők nehezen. közelíthetnek meg. Első pillanatban talán
szokatlannak éreztük Ferencsik János retuikiuiü feszes, a megszokottnál vala
mivel lassúbb tempóít. Am, ahogy előre haladtunk a mű zenei szöveté ben, úgy
éreztük, hogy egy sohasem hallott, vagy legalábbis nagyon ritkán hallható
világ hangjai tárulnak föl előttünk. Ferencsik valóban újat alkotott, s valóban
olyan hangokat idézett fel, melyekről eddig csak a legkiválóbb lemezfelvéte
lek tudósítottak. Felejthetetlenül szép volt a Dies irae fenyegető mennydörgése
és a Lacrymosa megrendítő gyásza. Akarmestert nagyszerűen támogatta el
képzeléseinek megvalósitásában az ismét kitűnően szereplő Hangversenyzene
kar és a Budapesti Kórus (7wrigazgató: Forrai Miklós). A szólisták is helyt
álltak, kivált László Margit és Barlay Zsuzsa. (Rónay László)

FILMEK VILÁGÁBÖL_ Sidney Lumet, a 12 dühös ember és a Pillantás
a hídról rendezője hű volt önmagához. R. Rigby és R. S. Allen drámájából
újra olyan művet alkotott, amely az emberi lét alapvető erkölcsi kérdéseit
reszegetí. A domb című film első kockái láttán érezhető már, hogy nem tett
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engedményt a kónyelemre vágyó közízlésnek. Szigorúan körülhatárolt, szűk

környezet; kevés, élesen körvonalazott szereplő; rövidre fogott, koncentrált
fogalmazás jellemzi. Nem a cselekmény, hanem a különféle eszmék összeüt
közése hozza létre a film föliokozott, állandó feszültséget,

A történet egy észak-afrikai angol katonai büntetőtáborban játszódik a
második világháború idején. A kamera - o. Morris mozgékony kezelésében
- nem lép ki a falak közül. Az udvaron kőből és homokból épült, piramis
alakú domb emelkedik. Futásban kell fölmenni rá; a tábor ura, a törzsőrmes

ter a fegyelmezés eszközéül használja. Naponta megalázza az embereket, hogy
aztán egy pillanatra fölemelje és újra megtörhesse őket. Az új őrmester, Wil
liams azonban még nála is keményebb. Ot már csak a teljes hatalom érdekli,
az, hogya rend érdekében másokat összetörjön. Két elítélt szembeszáll vele,
Roberts őrmester (Sean Connery, a James Bond kémfilmnek hőse, a híres 007.
számú ügynök játssza) és Jacko King, a lenézett néger (Ossie Davis nagy
szerű alakítása).

Kár volna elcsépelt jelképeket keresni a filmben; több ez annál, semmint
hogy ískolásan rámutathatnánk arra, amit állítólag burkoltan ábrázol. Lumet
tézis-filmet készített az erőszak korlátolt eszméje ellen. Nem fejezi be művét

azzal, hogy hősei teljesen elbuknak, de azzal sem, - ami az előbbivel meg
egyezne -, hogy bemutat egy mindent kielégítő megoldást. Elég bátor ahhoz,
hogy mindvégig fenntartsa kétségeit. Nyilvánvaló, hogy a törzsőrmester, aki a
fegyelem érdekében megtöri az embereket, ugyanolyan embertelen, mint Wil
liams, aki már LI totális uralomra törekszik élet és halál fölött. Az előbbinek

nevelő célzatú kegyetlensége és az ezzel járó lelki elnyomás ugyanis mérhetet
len veszély forrása: önműködően kitermelt az autokratív kegyetlenség gyilkos
formáját, amely előbb-utóbb magához ragadja a hatalmat. A lázadó Roberts
nem azért akarja, hogy Williamset a törvények segítségével megbüntessék,
mert az uralomra jutott kegyetlenséget véletlen jelenségnek tartja. Dialekti
kusan fogalmazva arról az ellentmondásról van szó, hogya magát igazságos
nak tekintő rendszer az erőszak elleni küzdelmében nem folyamodhat olyan
eszközökhöz befelé, mint amilyenek ellen kifelé harcol. Ez Lumet tézisének
kiindulópontja. Roberts magatartásában ebből a szempontból kevésbé a bátor
ság a lényeges, mint inkább az a józan megfontolás, hogy az erőszakkal szem
ben az ő világának törvényessege még mindig a kisebbik rossz, megha Eseten
ként csődöt is mond. A tézis pedig nagyon régi: a rossz rosszat szül,

A filmben jól fölismerhető a televíziós kezelésmód hatása; helyenként már
csak premier-planban fölvett szópárbajt láthatunk, s mindezt remek színészek
megformálásában. A tábor orvosát sir Michael Redgrave, a törzsőrmestert pe
dig Harry Andrews alakítja. Kettejük arcjátéka már eleve atmoszférát teremt.
Connery játéka vísszafogottabb, alig néhány gesztussal jeleníti meg a tudato
san lázadó ember alakját. A szuggesztív hatást fokozza a szerenlők beszéde:
kemény és rekedt a hangjuk. S ebben a fekete-fehér kontrasztokkal megraj
zolt, zord világban valaboi - különösen a lázadás pillanatában - ott rejtőzik

valami groteszk, furcsa hangulat, mintha csak hangsúlyozni akarnák, hogy
mínden, ami a filmben megelevenedik, csak absztrakció, csak gondolat.

A Sok hűség semmiért című magyar filmet elutasító kritika és viszonylag
telt házak fogadták. A magyarázat nem nehéz: ezt a filmet akár a harmincas
években is forgathatták volna, a fehér telefonok, a főúri lakosztályok, a snáj
dig katonatisztek és a szerelmet esedező igazgatók film-világában. Aki akkori
ban szívesen megnézte Rökk Marika filmjeit, az ezt is örömmel fogadja. Pa
lásthy György már előzőleg is rendezett vígjátékot (Meztelen diplomata, Más
fél millió), a nemrégiben pedig Mándy Iván novellájából készített filmet (Ket
ten haltak meg), amelyben ugyan kissé erőltetetten alkalmazott újszerű esz
közöket, de megformálásban, igényességben mégis bíztatást jelentett. Nyilván
nem a mesterségbelí felkészültségben van tehát a hiba. A filmből az eredeti.
szemlélet és gondolat hiányzik. Kár az ötletórt, szokták mondani! Egy mín
denáron hűséges asszony (Tordai Teri) kitart öreg férje mellett, miközben
csábítói rejtélyes módon elhullanak. Mindez pikáns tálalásban, humorutánza
tokkal és avítt közhelyekkel fűszerezve. A vígjátékokat sajnos gyakran nagyon
elnézően kezelik. Alkalmasint úgy vélik, hogy a közönségnek minden jó. S bár
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látszatra igazuk van, ll. közönségnek mégsem használnak vele. Ajtay Andor,
balázs Samu, Latinovics Zoltán és Darvas Iván mindent elkövet, hogy színészi
játékkal pótolja a film ürességet.

Az új Ponti-film, a Házasság olasz módra fáradt ismétlésnek hat a Válás
olasz módra remeklése után. Nemcsak az a baja, hogy egy rókáról két bőrt

húznak le, hanem az is, hogy egy kicsit sokat zsúfoltak ebbe a filmbe. EgY-2gy
pillanatra igazi emberi és családi tragédia előszele érezhető, s aztán ismét a
könnyed élcelődés következik. Sophia Lorett egy prostituáltat játszik, aki ti
tokban fölnevel három gyermeket, s fondorlatos módon elveteti magát gazdag
szeretőjével, akit Marcello Mastroianni alakít. Mindezt vérbő, pattogó olasz
humorral fűszerezik, de sokszor fölszínesen; amit az ember komolyan vesz
végül - hála a pompás színészi játéknak -, az csupán Mastroíanní Iérfi-ön
zésének ízléstelen mivolta. (Ungváry Rudolf)

ORTHODOX VÉLEMÉNYEK A KATOLIKUS EGYHAZRÖL ÉS AZ EGY
SÉG HELYREALLITASÁRÖL. A keleti keresztények túlnyomó többsc'g2 
mintegy 170 millió - az orthodox egyházak között oszlik meg, Mi magyarak
nem egészen szabatosan "görög kele tieknek' nevezzük őket. Helyesebb volna
Rómától különváltan élő orthodox egyházakról beszélnünk. Az "odhodox"
jelző (Szent Cirill és Metód egyházi nyelvén: "pravoszláv") Igazhitűt jelent,
és arra céloz, hogy ezek a keresztények hozzánk hasonlóan távol tartották
maguktól az ókori nagy eretnek mozgalmaknak - az arianusoknak, a neszto
riánusoknak és a monofizitáknak - szenthúromságtaní és krisztológíui téve
déseit. Ennek az igazhitűségnek szemmel látható bizonysága az ünnepélyes
áldás, amelyet a bizáncí-szortartású püspök ád nunden "liturr;ia", azaz szent
mise keretében háromszor egymás után. Ilyenkor egy-egy gy.n-tyatartót emel
magasba mindkét kezében: jobbjában a trilcériont egymást keresztezve össze
kötött három szál égő gyertyával, baljában pedig a dikéricnt, amelybe-n And
rás-kereszt (X) formába kötött két gyertyaszál ég. Az elöbl.í a h.irorn személy
egyenlő istenségének jelképe a nikaiai és a konstantinápolyi zsinat hívaliasa
nyomán, az utóbbi az isteni és az emberi természet szemclvi cgvségérc utal
Krisztusban, vagyis az efezusi és a chalkedóni zsinat tan it;'lS:: ra.

A tanításbeli egység ellenére ugvanolyan joggal beszclünk orthodox egy
házakról, mint orthodox egyházról. Keleti testvéreink ké'ls,'gtelen elvi egység
tudata ugyanis párosul az egyházi kormányzat teljes megosztottságá val. A
konstantinápolyi "ökumenikus (egyetemes) pátriárka" tuöniilllik nem olvan
értelemben feje az orthodoxiának, mint ahogy a római pápa feje a katolikus
egyháznak. Csak tiszteletbeli elsőség illeti meg a joghatóságától teljesen füg
getlen pútríárkák és érsekek között, akik egyházai autohcfálnélk, m;egY:l:'ul
"önfejűne!;:" nevezik magukat - természetesen e szónak míndcn mi..rovó
mctlékértelme nélkül. Jellemző tény, hogy az ökumenikus p{Ül'iúrkának vil:'lg
szerte nincs több híve hatmílliónál. Még a görög at lnmcgyház sem veti magát
alá, hanem autókefál. Az egységes cselekvés szükségót ternószetesen miud
annyian jól látják, és újabban már háromszor is pánorthodox kontcrenct.ira
jöttek össze (1961-ben, 1963-ban és lfl64-ben), sőt leghőbb \'úgyuk egy orthodox
általános zsinat összehivása, amely azonban nem könnyű fc,lac'lt. ]';''''e1'::'1'e
csupán az előzsinat útját készítő munkálatoknál tartanak. "Egyetemes" zsi
natról nem is szólriak, mert ahhoz, meggyőződésük szerint, a katolikus püspö
kök jelenléte is elengedhetetlen. A katolikus egyház viszont. olisrncrí püs:-.ö
kcik sorának szakadatlan apostoliságát és szentseg-kíszolgáltat.isuk crvenyct ;
általában ök is a miériket.

Békülékenység tekintetében és párbeszédre, sct az egység hclyrcálhtúsára
való készség szempontjából a konstantinápolyi cgyház áll az első helyen, A hú
tor kezdeményező maga az ökumenikus pátriárka, I. Athenagorász, pyJgári
nevén Arisztolclész Szpirú, volt new-yorki érsek, aki 1948-ban történt mc;:;vá
lasztása után török állampolgárságot szerezve fogl alta el székét Isztumbulban
mint "Szent András apostol 256. utóda". Szeretet ós derűlátás jellemzi a tisz
teletreméltó agg főpapot, akit a kölcsönös nagyrabecsülés szálai fűztek a vele
rokonlelkű XXIII. János pápához, 1964 januárjában történelmi jelentősét:\ű

találkozásra vállalkozott Jeruzsálemben VI. Pál pápával, és mcgbeszélósük to-
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vábbi szerenesés kezdeményezések kiindulópontja lett. Egy párizsi világlap
tudósitól. akiket a pátriárka épp egy hónappal jeruzsálemi útja előtt fogadott,
közzetették néhány jellemző megnyilatkozását: "Krisztus végakarata, hogy
egyek legyünk. Csak egy egyház van. Az egyetlen egyház két ága az orthodox
és a katolikus egyház. Eltéréseink minimálisak. Volt ilyesmi már az apostolok
között is. Kész vagyok Rómába menni, hogy az egységet létrehozzuk.... Miért
szabnánk határt Isten hatalmának, és miért állítanók, hogy Krisztus valóságos
jelenléte csak kovászos kenyérben jöhet létre? Miért állítanók, hogya Szent
lélek a Fiútól nem származik? Származik a Fiútól is."

A pátriárka megbízottal a harmadik ülésszak kezdetétől, 1964. szeptember
I-l-tő! fogva megfigyelőként jelen voltak a Il. vatikáni zsinat ülésein. Egyikük,
Andreasz Szkríma archimandrita már az első hetek folyamán előadást tartott
Rómában a katolikus püspökök egy csoportja előtt. Szerinte az ökumenizmus
természetszerű útja katolikus és orthodox részről mindössze az, hogy a két
egyház rnindegyike "felfedezze saját magában a másikat mint énjének rejtve
maradt felét, amely a teljes önrnegvalósuláshoz mindeddig hiányzott. '" Nem
annyira az egység megteremtése a feladatunk, mint inkább ténylegességre
hozása." Az optimizmus hangján szólt egy jó hónap múlva a III. rhodoszi pán
orthodox konferencián az ökumenikus pátriárka nevében elnöklő Melitón hé
liopoliszi metropolíta is. Homiliát mondott az összejövetelt megnyitó konce
lebrált liturgián, és hangoztatta, hogy "akik tekintetüket az egyházak közti
különbségek óriási tömegére szegezik, nem pedig az azon túl álló Krisztus
sokkal hatalmasabb alakjára, el fognak keseredni, és vissza fognak lépni,
... egyedül a szeretet marad, és türelemmel kitart." Ugyanez a Melitón kép
viselte Athenagorászt a vatikáni zsinat nevezetes ülésén, 1965. szeptember
7-én is, amikor a pápa visszavonta a pátriárka elődjére 911 év előtt kimondott
kiközösítést. Egyidejűleg hasonló cselekmény folyt' le Isztambulban is az öku
menikus pátriárka jelenlegi kis székesegyházában, utána pedig lelkesen ünne
pelte a pátriárkát és a pápa követét a város orthodox népe.

Elsőnek ezeket a bizakodó hangokat illett meghallanunk. Am az optimista
megnyilatkozások még korántsem jogosítanak vérmes reményekre. Keleti rész
ről nem mindenki gondolkodik egyformán, sőt Melitón és Szkríma maguk is
jól l.rtják "a különbségek hatalmas, feldolgozatlan tömeget", és hogy "az egy
szerűnek látszó fogalmazás roppant súlyos feladatokat takar: nemcsak a szív
és a gondolkodás megtisztítását, hanem mindenekelőtt az intézményes struk
túrák tágítasát is, hogy képessé váljanak az újra meglelt katolicitás befoga
dásáre". A főnehézséget, amely az egység helyreálltának útjában áll, legklasz
szikusabb tömörséggel Alexandr Kazem-Bek fogalmazta meg a "Moszkvai Pát
ríárkátus Naplójának" 1966. évi 4. számában. Nagy cikke az első összefoglaló
értékelés orthodox részről a zsinat egész munkájáról, Az ökumenikus rnozga
lom kitűnő szakértője szerint "a II. vatikáni zsinat elért néhány pozitív ered
ményt, például a püspökök és a papok szolgálatának és az egyházban betöltött
szeropének tisztázásával, Ezáltal bizonyos fokig helyreigazította az I. vatikáni
zsinat egyoldalúságát. A római primátus kérdése azonban mégiscsak botrány
kő marad Krisztus szetszakadt egyháza számára a szerves egyesülés útján".
Más orthodox hittudósoknak az utóbbi időben megjelent írásaiból kiviláglik,
hogy itt a pápa primátusának mind a tanításbeli oldala, vagyis a tévedhetet
lenség szóban forog, mindpedig a kormányzati oldala, az egyetemes jogha
tóság. Konstantin B. Kallinikosz isztambuli professzor, aki tehát állásánál fog
va a mérsékelt és közeledő irányzathoz tartozik, maga is így fogalmazza a
keleti teológia mai közös álláspontját: "Sem a Szentírásból, sem a hamisí
tatlan szcnthagyományból nem vezethető le a pápa különleges jogállása és té
vcdhetetlensége." Emiliánosz kalábriai metropolíta, aki az ökumenikus pátriár
kát képviseli Genfben az Egyházak Világtanácsánál, szintén úgy nyilatkozik,
hogy az ökumenikus párbeszéd kibontakozásának főakadálya az állhatatos ra
gaszkodás Róma püspökének feltétlen prímátusához, valamint ahhoz a katolí
kus egyházban képviselt véleményhez, hogy az orthodox egyházat elarendelt
nek tekintik. Róma tiszteleti elsőséget természetesen a Kelet is elismeri, ám
"az egyházi rangsorban viselt magas méltóság senkinek sem kölcsönöz men-
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tességet. különleges kiváltságokat vagy azt a jogot, hogy személyes hajlandóság
alapján adhasson elő valamely tanbeli nézetet".

Nem célunk itt hittudományos bizonyítékokat felvonultatni az orthodox
személyíségek nézeteivel szemben, sem rámutatni azokra a történelmi adott
ságokra, amelyek a keleti kereszténységben ily határozottan kialakították a
püspöki egyenjogúságnak és a zsinati együttműködés nélkülözhetetlenségének
tudatát. Csupán ismertetjük nézeteiket, és bemutatjuk jószándékú, párbeszédre
kész orthodox testvéreink jelenlegi lelkületét. Meg kell még jegyeznünk, hogy
a püspöktestület egyházi főhatalmát, amelynek kimondása a II. vatikáni egye
temes zsinatnak orthodox részről is nagyraértékelt tette volt, a Kelet egyálta
lán nem fogadta bíráló megjegyzés nélkül. Mint Kallinikosz hangoztatja, "még
a püspökök összessége sem tarthat számot arra a legfőbb hatalomra, ami
egyes-egyedül az egyház lelkiismeretét illeti meg, vagyis a papság és a világiak
közvéleményét. E kettőn nyugszik ugyanis az egyház szervezete". Ugyanezt
Emiliánosz mctropolíta így fogalmazza: "A püspökök mindig az egyházban és
az egyházzal együtt gyakorolják hatalmukat, sohasem fölötte vagy túlmenve
rajta.... A zsinati határozatokat az egész egyház hozzájárulása teszi elfo
gadottá."

Altalában - ha nem is egyhangúlag - elutasítják az orthodoxok az úgy
nevezett interkommúniá lehetőséget is, amelyet a zsinatnak a keleti-szertartású
katolikus egyházakról szóló határozata megnyitott. Eszerint tudniillik a kato
likusok lelki szükség esetén és katolikus pap híján orthodox paptól is kérhetik
a szentségeket, nevezetesen a szentáldozást, a gyónási feloldozás t és a betegek
szentségét, viszont katolikus papok is gyóntathatják, áldoztathatják és kenet
ben részesíthetik a hozzájuk forduló orthodoxokat anélkül, hogy katolikus hit-o
vallástételt követelnének tőlük. E tárgyban már 1965 elején elutasító nyilatko
zatot bocsátott ki az amerikai orthodox püspökök állandó konferenciája. Esze
rint "az Oltáriszentség az egység végcélja, nem pedig előmozdításának esz
köze". Afanassieff és Evdokimov, a párizsi Szent Szergej Intézet tanárai, akik
a zsinatnak is vendégei voltak, nem gondolkodnak ugyan ennyire mereven, sőt

lehetségesnek és elvben kívánatosnak tartják az interkommúniót, de idősze

rűnek mégsem látják. Evdokimov szerint az a veszedelme, hogy elködösíti a
két különböző egyházfelfogás ellentéteit. Kelet ugyanis valamiképpen "alulról",
Nyugat pedig "felülről" látja biztosítva az egyház egységét. Az orthodox egy
házak egysége az oltár közös áldozatán alapszik, a mindenütt azonos szentségí
Krisztuson. Ez a lényege annak az "eucharisztiás egyházfelfogásnak", amelyet
épp Afanassieff dolgozott ki elsőként. A katolikus tanítás szerint viszont a
"hierarchiai közösség" hozza létre az egyház egységét, vagyis a hűség Szent
Péter főapostol Székéhez. Ezt a különbséget élezi ki John Meyendorff, a new
yorki Szent Vlagyirnír Szeminárium magántanára, aki egyébként - nevének
ellenére - tősgyökeres orosz. A katolikus álláspontot Krisztus megosztásának
minősíti, mínthogy a nyugati szemlelet nem tekinti jogosult főpásztornak a
Péter utódjával közösségben nem élő püspököket, ugyanakkor viszont elismeri
a keletiek liturgiájának szentségí érvényét.

Az ütköző nézetek ellenére az orthodox Kelet tisztelettel és nagy rokon
szenvvel nézi, sőt követendő példának is tekinti a katolikus egyház zsinati erő

feszítéseit a benső megújhódásra és az egység akadályainak a magunk háza
tájáról való eltávolítására. Meyendorff elismeri, hogy az ökumenizmusra tö
rekvő katolikusok egy csoportja "világosan látja, mekkora dogmatikai és in
tézménybeli problémát jelent egy orthodox számára a római egyház a maga
jelenlegi alakjában". Roppant jelentőségűnek tartja, hogy XXIII. János szemé
lyében a pápa maga is e csoporthoz tartozónak mutatkozott. "Ilyen emberek
előtt az orthodox sem szégyelli az önkritikát, sőt bizonyos pontokban a saját
egyháza történelmi csődjének beismerését, és könnyebben készen áll, hogy kö
zösen lássanak az egyetlen igazság kutatásához." XXIII. János, "amikor a zsi
natot összehívta, a római egyházon magán belül akarta annak feltételeit meg
teremteni, hogy a keresztények újraegyesülése lehetővé váljék. A katolikus
egyház önmagának adta fel a kérdést. Ez volt az egység nagy reménye". A
zsinat befejezése óta azonban nem csekély aggodalom kapcsolódik e remény-
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kedéshez. Kazem-Bek is nyugtalankodik, hogy nem fognak-e a kezdeményezé
sek súlságosan lefékeződni vagy éppen semmivé válni: "Mintha a megújhódás
folyamata elszegényedett volna a vatikáni zsinat végére a kezdeti, XXIII.
János-meghirdette aggiornamentóhoz és az általa keltett reményekhez képest."
Aggodalmának oka "az az ellenállás, amelyet a zsinat egész irányzatával
szembenálló, még míndíg igen befolyásos és erős katolikus körök kifejtenek.
... A zsinaton megdöbbentette őket, hogy hasonlóan tekintélyes főpapokkal

és a zsinati többséggel kerültek szembe. . .. A zsinat szétoszlása az ellenzéki
kisebbség megerősödését jelenti. ... Emiatt feltételezhetjük, hogya zsinat
eredménye bizonyos devalváción fog keresztülmenní."

Az idézett szóbelí és sajtórnegnyilatkozások bőséges bizonyságai annak,
hogy a katolikus-orthodox félhivatalos párbeszéd máris megindult, attól füg
getlenül, hogya III. rhodoszi pánorthodox konferencia (1964. november 1-15.)
hivatalosan ki is jelölte a maga nyolctagú szakbizottságát a megbeszélések el
kezdésére. Az egység vágya tehát mind a két részről őszinte és tagadhatatlan.
Az újraegyesülés nehézségei persze igen nagyok, és az apostoli kereszténység
két felének minden közeledését eleve reménytelennek kellene tartanunk, ha 
Meyendorffal szólva - nem remélnők, "hogy a dogmákat egy új értelmezés
kevésbé clfcgadhatatlanokká teheti az orthodoxia számára". Szép munka vár itt
a katolikus és az orthodox hittudományra egyaránt. Jól tudjuk, hogy az új
szerű értelmezés nem jelentheti eddigi katolikus hitünk feladását, de igenis
jelenthet hangsúly-eltolódásokat, jelentheti az érzelmi színezet megváltoztatá
sát és főleg a tanítások eddigelé rejtve maradt vagy szem elől tévesztett 01
dalainak feltárását. Világítsa meg néhány példa, hogy miről lehet szó! A pá
pai tévedhetetlenség a Kelet számára sokat veszít ellenszenves [ellegéből, ha
elsősorban az Isten egész népének, az egyház plérómájának (teljességének)
csalatkozhatatlansúgáról beszélünk. Ez a kiváltság a Szentlélek működése foly
tán megilleti egyrészt a hívők összességét a közösen vallott hitben, másrészt
mindazokat is, akiknek joguk van tanító szóval megszabni a közős hitnek irá
nyát, vagyis megilleti a püspökök rendjét, amelyben az apostoltestület él to
vább, és magát a pápá t, aki a Krisztus-rendelte legfőbb pásztor jogutóda. Té
vedhetetlenség tehát csak egy van, az egyházé, és ki-ki a maga módján része
sedik belőle. Maga az orthodox Meyendorff irányítja figyelmünket egy haszna
vehető különböztetésre a tévedhetetlenség elméletében. Igaz, hogya pápai
döntés egyetemes érvénye nem függ az egyház hozzájárulásától (consensus
ecclesiae), a legfőbb tanítónak azonban mégsem szabad döntenie anélkül, hogy
tekintettel ne volna az egyház hitérzékére (sensus ecclesiae). Valójában mín
denkor támaszkodott is rá, és sohasem önkényesen vagy merő "személyes haj
landóság alapján" döntött ex cathedra.

A keletiek kifejezett krvúusága, hogy a római egyházzal folytatandó pár
beszédünknek "egyenlő feltételek mellett" kell folynia. Elvi akadálya ennek
sincsen, ha úgy fogjuk fel a dolgot, hogya nyugati egyház egyúttal a pápa
pátriárkátusa. és mint ilyen nem áll a keleti orthodox pátriárkai-egyházak fö
lött. Csupán sorrendben az első, de egyébként egyenlő velük. A pápa primá
tusa nem nyugati-pátriárka-voltával függ össze, hanem más címen jár neki:
mint a főapostol! tisztség örökösének. Legfőbb és mindenre kiterjedő jogható
ságát tehát más módon gyakorolja Nyugaton, asajút pátrl árkátusában, és más
módon kell vele kapcsolódnia a többi pátriárkátus jogi életébe. Hogy mikép
pen, azt a kisegítés szociálí s-etikai elve mutatja meg, ahogyan XI. Pius pápa
1931-ben már más összefüggésben megfogalmazta: "Amit a kisebb és alacso
nyabbrangú közületek elintézhetnek, azt a magasabb közület jogosan" - azaz
bűn nélkül - "nem vonhatja a maga hatáskörébe, mert nagy kárral jár, és
teljes felborítása a helyes rendnek. Hiszen a társadalmi beavatkozásnak min
dig az a természetes célkitűzése, nogy kisegíteni akarja a társadalmi test egyes
tagjait, nem pedig tönkretenni vagy tölszívni." Ez az elv az egyházi közüle
tekre alkalmazva azt jelenti, hogy Péter utóda sem kíván a társadalmi élet
általános erkölcsének megsértésével cselekedni, noha saját joghatósága alapján
bármely egyhúzi ügyben hatályosan intézkedhetne.

Az utóbbi meggondolás egyúttal rávilágít arra, hogy míly nagy mértékben
szolgálja a keresztény újraegyesülés ügyét a zsinati határozatok maradéktalan
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végrehajtása, nevezetesen a megyespüspökök önállóságának fokozása és a tes
tületi egyházkormányzat (kollegialitás) valóra váltása. Itt tetőződik VI. Pál
pápa roppant történelmi küldetése. Mindazok tehát, akik a kereszténység újra
egyesülésének ügyét szívükön viselik, Kazem-Bek szavaival egyetértve kíván
ják neki: "Aldja meg őt az Úr Salamon bölcsességével és Dávid jámborságá
val !" (Medvigy Mihály)

DÜRRENMATT "METEOR"-JA. A Nagyvilág júliusi száma teljes terje
delmében közölte Friedrich Dürrenmatt komédiáját, a Meteor-t. A darabot hó
napok óta játsszák Zürichben, s úgy tudom, rövidesen nálunk is bemutatják.
A svájci kritika meglehetősen szélsőségesen foglalt állást a művel szemben, s a
bírálatokban éppúgy helyet kapott a lelkes elismerés, mint a szenvedélyes
elutasítás.

A darab főhőse, Wolfgang Schwitter Nobel-díjas író, miután meghalt és
ismét föltámadott, megszökík a kórházból és régi, ifjúkori lakására megy 
Hugo Nyffenschwander festőművész műtermébe - abban a reményben, hogy
ott, fiatalsága színterén, sikerül majd végérvényesen jobblétre szenderülnie.
De nem. Kísérlete itt is a föltámadás kornédiájába fullad, míg a statiszták
kőzül kontrapunktként többen is meghalnak körülötte, mint egy fertőző ra
gályban.

Ez a "komédia" alapötlete. De vajon sikerül-e Dürrenmattnak az alapöt
letet művé varázsolnia ? Saját vallomása szerint a drámaíró legfőbb feladata,
az alapeszmét alkotása során a spontánig fejlesztenie. Ez a nézet tökéletesen
elfogadható, mint alkotói módszer; a hiba ott van, hogy Dürrenmatt darabjá
ban az ötlet mindvégig ötlet marad, s a komédia egyetlen mondata se múlja
felül a vázlatot. Az utolsó lépés lényegében azonos az elsővel, anélkül, hogy
egy drámai kör végtelenjén vezette volna körbe az eseményt és figyelmünket.
Az első tétel ugyanaz, ami az utolsó; ez lehetne a tökély képlete, de éppúgy a
bukásé, a kudarcé is. A Meteorban nemcsak Schwitter vall kudarcot, de Dür
renmatt is. A "halhatatlan" Schwítter helyett a darab múlik ki nagyonis ter
mészetes halállal.

Ha ugyanis az alapötlet mélyére pí llantunk, eleve kitűnik hamissága. Dür
renmatt tételesen Schwitter föltámadásáról beszél, holott a darabnak Schwitter
halni-nem-tudásáról kellene szólnia, s egyes részletek hellyel-közzel erről is
szólnak. Sajnos azonban csak hellyel-közzel és ellentmondásosan.

A meghalni-nem-tudásról egyébként nemrég már írt valaki remekművet.

Samuel Beckett: áh, azok a szép napok című művére gondolok. Ez is komédia,
ha nem is nevetünk közben. Ennek az utolsó képe is csaknem kísértetiesen
fedi a legelsőt - de a bezárt körrel egy dráma egész poklába szállunk alá.
"Hőse" egy öregedő hölgy, kit éveinek megtelclően derékig a földben - a
sírban - állít elénk e modern példabeszéd, hogya második felvonásban már
vállig elborítva lássuk őt viszont, de nem tovább - s így is vegyünk tőle bú
csút, amikor a függöny Iegördül, Közben - két felvonáson át - egyebet se
hallunk, mint az idős hölgy fecsegését, egyebet se látunk, mint üres tevés
vevését, szánalmas kis tárgyai, szépítőszerei között, tétova matatását a siva
tagosan kopár földön, önmaga körül. Ez a "komédia" valóban a meghalni
nem-tudásról szól, de Beckett belülről ragadta meg esivatagos öröklétet, s
találta meg hozzá spontánul a kifejezés adekvát Iátványát. Beckett drámája a
kőben szárnyal, míg Dürrenmatté belekövül a látványcsságba. Dürrenmatt öt
letét még a dráma előtt - az ötletek és viccek híg, ellenállás nélküli közegé
ben realizálta ad abszurdum - s csak aztán próbálta a dráma luitikusabb
valóságába terelni, ami nem sikerült, mert nem is sikerülhetett. Becket hőse
nem tud autentikusan meghalni, mert nem képes az autentikus életre sem,
aminek épp egyik lényege a halállal folytatott örökös párbeszéd, legalábbis
ahogy ezt minden nagy kultúra megfogalmazta (legmélyebben a kereszténység,
s legutoljára az exisztencialisták). S erről szólna Dürrenmatt hősének komé
diája is, de sajnos itt az ötlet jóvoltából nem a meghalni-nem-tudás, hanem
egy folytatólagos föltámadás csattanójának vagyunk tanúi. Nevetnünk kell,
rnínt egy vícccn, és nincs tovább. A csattanó megfoszt a drámától. Nem rugó-
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ja a műnek, hanem akadálya. Végiglcacaghatiuk a viccekre bomló darabot,
anélkül, hogy komédiát olvasnánk. És keserűségünket se a komédia váltja ki,
mint nevetésünk közben is a jó komédiák, hanem a komédia kudarca. Amiről

viccet mondunk, arról lemondtunk. Arról lényegében nincs mit mondanunk
már.

A véletlen úgy hozta, hogy Dürrenmattal a múlt év őszén beszélgethettem
a McteolTól. A darabot akkor még nem olvashattam. s ezért csak címe felől

f3r':r:attam őt. Mit jelent, hogy "meteor" ? Dürrenmatt ezzel kapcsolatban rö
vid kis dramaturgiai vallomást tett. Szerinte kétféle dráma van. Az egyik
szervcscn, önmagaelőzményeibőlszüli színre az eseményt. A másik fajta drá
rnában az "esemény" kívülről, akár egy "meteor" csap le a színpadra, a gya
nútlan szereplők közé..Jelen drámában Wolfgang Schwitter a meteor, ponto
sabl-an Schwitter "föltámadása", aminek Schwirter személye csupán becsa
pódási helye.

Ez így érdekes, és tisztan dramaturgiai szempontból talán igaz is. A
lVleieorban azonban a mctcor becsapódásakor oly sokan halnak szörnyet, mint
más, boldogabb korok véres tragédiáiban is csak elvetve.

Nem, ez a komédia sikerületlen és hamis írás. S méginkább az, ha mon
danivalóját nem mint a meghalni-nem-tudás tragikus komédiáját értelme
zem, hanem közvetlcnül jelentése szerint, mint a kereszténység föltámadásba
vetett hitének karikatúráját. (Pilinszky János)

CSILLAGASZOK A TEREMTÉS PILLANATAROL. Az óriástávcsövek egy
re r.agvobb területen "tekintik át" a világmindenséget. Manapság általában
700 millió fényévnyi távolságra tekinthetünk körül földünkről. (1 fényév 9,46
billió km távolság; amelyet a fény egy év alatt tesz meg.) Ez a méret rnínd
Inkább növekedik és a csillagászok állandóan újabb adatokkal lepik meg a
világot.

A Nap bolygóit szinte tapasztalatilag ismerjük. A Hold, a Vénusz, a Mars
kutr.tól már tájképet is közölnek róluk. Az állócsillagokról viszont a mérések,
a fizikai jelenségek és számítások útján nyerünk ismereteket. A bolygó és az
állócsillag elnevezés még abból az időből maradt meg, amikor a kezdetleges
műszerek nem rnutatták a távoli csillagok elmozdulását. Az állócsillagoknak
ma két csoportját emlegetik. Az egyik az állandó csíllagoké, amelyek viszony
lagosan állandó fényt bocsátanak ki magukból, a másik a változó csí llagoké,
arnelvek szabályos vagy szabálytalan időközökben hirtelenül megváltoztatják
Iénycrcjükct, majd kisebb nagyobb ingadozás után ismét visszaállnak eredeti
állapotukba. Míg 2Z állandó csillagok viselkedése általában tisztázott, addig
a változók Icutatása tovább folyik. Utóbbiak viselkedése sokkal jelentősebb,

főleg él távolt csilluaködők Icutatásának szempontjából. A csrllagködök a mi
Tojútrcndszcrünkhöz hasonló egységek, kialakult csillagokkal és még gomolygó
elemi részekkel. Mogismorésükhöz sok adatot nyújtottak a Cepheida-változók.
Nevüket az először felismert delta-Cephei csillagtól kapták, amely öt és egy
harmad nap alatt szabályosan változtatja fényerejét. Ennek az óraszerű jelen
ségnek segítségével távolságukat. színképtípusukat, átmérőjüket. sűrűségüket,

hőmérsékletüketmeg lehet határozni.
Változó csillagok a Novák és a Supernovák is, amelyek szabálytalan idő

közökben az eredeti fényük százezerszeresére is fölrngyoghatnak, miközben a
csillagról hatalmas robbanással gáztömeg távozik, majd visszaáll a csillag ere
deti fénye. A Supernovákat a távoli ködökben ismerték fel, ezek a Novánál
tízezerszer nagyobb fényerőt bocsáthatnak ki. Felragyogásuk idején az egy
hónap alatt felszabaduló energia annyi, amennyit a Nap 10 millió év alatt
áraszt ki magából.

A változó csillagok fellobbanásait a csillag bensejében végbemenő atomi
folyamatoknak tulajdonítják, amelyeket a csillag felületének hullámzása kí
sér. A fellobbanás során a hidrogén atommag energiája kiárad, utána az atom
magok rendeződnek, az atomok sűrűsége megnő, kialakulnak az ép atomok.
Mindez óriási energia felszabadulásával jár együtt, A jelen felfogás szerint
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ezekből adódnak a hozzánk érkezett kozmikus sugarak is. Egyre inkább terjed
az a vélemény, hogy az anyag születése is ezekben a folyamatokban megy
végbe.

A kaliforniai Palornar-hegvi kutatás a legtávolabbi világmindenségről

ilyen értelmű tudósításokat küld. Most itt főleg Quasar-kutatások folynak. Ez
a legújabban megfigyelt csillagászati jelenség még sok meglepetést fog hozni.
Quasarnak nevezik azokat a ragyogó csillagokat, amelyeket rendkívül erős

rádió-sugárzásuk alapján fedeztek fel. A számítások szerint egy Quasar annyi
energiát sugároz ki, mint száz tejútrendszer együttvéve. Túvolcdásuk sebessége
alapján úgy számítják, hogy ezek az égitestek lehetnek tőlünk a legtávolabb.
Martin Schmidt 1963-ban végzett számítása szerint a Quasar 3(0273 sebessége
a fény sebességének 16 százaléka. Ez azt jelentené, hogyaQuasar tőlünk 2
milliárd fényév távolságban lehet. Egy újabb Quasar-mérés már a fénysebesség
41%-át mutatta, míg a 309 jelzésű égitest sebessége eléri a fénysebesség 80%
át, ami már mérhetetlen távolságot jelent. Schmidt számításai alapján a
Quasar 309-nek most azt ci fényét észleljük, amelyet néhány milliárd évvel
ezelőtt sugárzott a világürbe.

Ezek az adatok míndjobban alátámasztják, azokat a feltevéseket, amelyek
a tudományt a "creatio", a teremtés fogalmához vezetik el. A "teremtés pilla
nata" ma már szakkifejezés és az azóta eltelt időt a számítások alapján 10-1.5
milliárd évre becsülik. Úgy vélik, hogy amikor a Ouasar :309 fénye megindult
felénk, a világmindenség a mai kiterjedésének még csak egyharmadát fog
lalta el.

Hasonlóan érdekes fontolgatásokra adnak alkalmat a Palomnr-hegy ,,200
hüvelykes" te'eszkópjának adatai. Ezen Allan R. Sandage dolgozik. Ö a Quasar
okhoz hasanló új égitesteket figyelt meg, amelyeket "interlopers"-nek, betola
kodottnak nevezett el. Ezek a BSa jelzésű kék csillagok. A BSa távolodási se
bessége megegyezet a Quasar 309-ével. Az ilyen égitestek száma Sandage becs
lése szerint megközelíti a százezret. Sandage azt reméli, hogy az így szerzett
ismeretek alapján képesek leszünk meghatározni a "tér görbületét" és ezzel
Einstein elméleti feltevése beigazolódik. A relativitás elmélete szerint ugyanis
tér csak ott van, ahol anyag is van. A tér kiterjedése véges és önmagába viszi
szahajlik. Olyan, mint a szappanbuborék, amelynek köbtartalma véges és zárt,
de a felülete végtelennek tekinthető. A tér görbülete a benne lévő tömegek
sűrűségétől függ. A csillagtömegek sűrűségéből következtetnek a világtér átrné
rőjére. A tér kiterjedése azonban állandóan nő, a ködrendszerek iszonyú se
bességgel távolodnak egymástól. A Doppler-jelenségből kiindulva, amely s:.-:e
rint a távolodó fényforrás színképe a vörös felé tolódik el, Sandage úgy szá
mítja, hogy 10 milliárd évvel ezelőtt a világegyetem kiterjedése nulla lehe
tett; a míndenséget akkor egyetlen rádióaktív atom képviselhette.

A Scieniijic American 1965. júliusi száma így közli Sandage véleményét:
"Megállapításaink arra utalnak, hogy az univerzum véges, zárt rendszer,
amely egy Big-Banggel (robbanást kifejező jazz-zenei motívum) kezdődött.

Azóta az univerzum kiterjedő és összehúzódási folyamatban van és ez a lük
tetés (pulsatio) 80 milliárd évig eltarthat." Sandage a világmindenséget gumi
labdához hasonlítja. Ha ledobjuk, visszapattan és ez a mozgása csökkenő mér
tékben ismétlődik. így csökken az univerzumban is a kiterjedő és a visszatérő

periódus, és ez a váltakozás az, amely a számítás szerint még 80 milliárd óvig
eltarthat. A mindenség végleges szétterjedését a részek összehúzó, gravitációs
ereje akadályozza.

A Princeton-i kutatócsoportnak ez a feltevése összhangban van a Bell
Compagnie Téléphones laboratóriumának kísérleti számításaival. Ha az uni
verzum egy kezdeti "Big-Banggel" indult el, akkor a robbanás pillanatában 10
milliárd hőfoknál magasabb hőmérsékletnek kellett keletkeznie. Ezen a hő

fokon a sugárzások inkább elnyelődtek, mint kiáradtak. Végül amikor a hő

mérséklet leesett 10 millió hőfokra, sugárzás szabadult fel és elindult arra az
útra, amely a mai napig is tart a világmindenségben.

A két kutatócsoport egymástól függetlenül lépett elő a "teremtésnek" ez
zel az asztrofizikai elképzelésével. (Tamás György)
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•

A LA FIN DU CONCILE - A. L'AUBE UUNE NOUVELLE ÉPOQUE
DE L'ÉGLISE
par Zbigniew Czajkowski

L'auteur, publiciste polonais bien connu, qui a séjourné a Rome pendant
toute la durée du Ile concile du Vatican, s'efforce de répondre a la question:
dans quelle mesure le Ile concile a-t-il répondu a ce qu'on en attendait et
comment a-t-il satisfait aux exigences de l'époque?

Le concile a confirmé que l' "accomodata renovatío" c'est a dire le re
nouvellement de l'Église adapté aux circonstances et a I'époque est absolu
ment indispensable, Dans certaines questions, le conelle a élaboré des docu
mentsentíercrnent repensés et múrts, alors que dans d'autres eas en ne fixant
conscíemment et conformément au but que la dírectíon a prendro, il a ouvert
la voie u leur étude approfondie. Nous ne pouvons consídérer chacun des do
cuments cornme étant satisfaisants. La háte qui s'ímposait et plus d'une fois
le manque d'experts convenables sont responsables des déficiences des textes.
Quant a ccs derniers, c'est surtout relatívemerit aux questions dans lesquelles,
précisément par Ieur- sujet, les laiques sont mieux inf'orrnés, qu'ils faisaient
défaut. Nous ne devons pas chercher la source des résultats et des succés du
Ile concile du Vatican exclusivement dans la correction de la rédaction de
ses documents, maís - peut-ötre avant tout - dans le changernent survenu
dans l'attitude générale de l'Église vis-u-vis du monde, de l'humaníté et des
problernes humains.

Un des évenements importants du concile, c'est de nous avoir fait connaitré
de nouvelles écoles théologíques et les aetivités des éminents théologiens qui
les représentaient; ces théologiens, avec les peres conciliaires qui roprésen-
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taient le renouvellement de I'Eglíse étalent vraímerit les píliers de l'élabora
tíon des documents du concile. Il faut aussi souligner I'importance de la colla
boration des laíques qui participaient au concile; de session en sessíon, la
participatíon des fideles laíques aux affaires de I'Eglise et la "revaJorisation"
de le ur responsabiltté partagée avec leurs pasteurs. s'est accrue proportion
nellement. Cette innovation du Ile concile du Vatican n'a pas été comprise
ni convenablement appuyée par une ímportance partie des évöques et des
pretres. Copendant les actions et les oeuvres des civils catholiques déterminent
aussí bien le niveau de la pensée catholique, I'expérience íntellectuelle
d'ínspiration catholique et la profondeur de l'oeuvre, que celles de leurs
pretres.

Dans une certaine mesure, la derníere phase des actívítés du concile
constituadt le "réglement de cornptes" de l'Église avec le mande. Apres avoir
analysé ses propres conditions intérieures, l'Église s'est eff'orcéc de détermíner
sa place dans le mande et le rőle qu'elle y [oue, les relatíons qui I'y rat
tachent. Et le premier pas de l'Église vers la nouvelle conception de sa pré
sence dans le monde fut de reconnaitre l'autonomie des réalités terrestres.
aínsí que la nature de sa propre mission qui la place au dessus des rógímes
et des nations. Le fait de reconnaitre la pluralité des Idéologres et de sou
Iigner le caractere de service de son propre röle a raf'Ierrní sa position dans
le monde. La déclaration sur la liberté de conscience et la constitution inti
tulée "l'Église dans le monde d'aujourd'hui" qui représentent un grand progres
dans de nombreuses questions fondamentales sont des résultats marquants
du conelle. Cependant il n'a pas dormé de réponse satisfalsante relativement
il nombre de problemes importants. Bien sur, il ne faut pas oublier que ce
document est la premiere tentatíve effectuée pour analyser et résumer le point
de vue de I'Eglise vis-a-vis du rnonde et des problcmes qui préocuppent les
hommes. L'imperfection, compréhensible il. beaucoup d'égards, du texte de la

-constítutíon nous oblige il. l'avenir il. étudíer beaucoup plus soigneusement
les questions t1'aitées dans le document. Si le clergé se joint aux fideles ca
tholiques, alors le "peuple de Dieu", en uníssant ses eíforts, pourra puissam
ment contribuer au perfectionnement des travaux du concile.

Les fideles catholiques sont responsables non seulement de s'approprier
convenablement les exhortations pontificales et conciliaires, en conpreriant
le "signe des temps" mais aussi de s'efforcer de les réaliser pour favoriser le
renouveau moral du monde et son bien-étre croissant.

•

LES MACHINES PEUVENT ELLES PENSER?
par Camille Borbély

L'auteur, savant bénédíctin bien connu, traite des problernes phílosophí
ques et psychologiques seulevés par la plus nouvelle branche de la science:
la cybernétique. Nous pouvons en apprécier le' poids ídéologtque si, en partant
de l'homme, nous posens la question: est-ce que la pensée humaine peut étre
[ugée d'apres le modele du fonctionnement mécanique ou, au contraíre, y a-t-il
dans la pensée humaíne un facteur qui manque nécessairement dans les
machines? Done, de toute évidence, au fond de la question se cache le proble
me ancestral de I'existence de I'áme en dehors de la sphere matérielle.

L'auteur de l'article démontre le fonctionnement des machines autorna
tiques "pensantes" relatívemerit il. la centrale téléphonique automatique d'un
usage courant et se réfere aux diverses possíbilítés beaucoup plus compliquées
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de l'ut ilisat.ion du calcui mécanique. Les résultats étonnants obtenus par les
machínes automatiques ont donné il certaines personnes Ja conviction que les
machmcs penscnt récJkment alors que d'autres le nient, alléguant que Ja machine
nayant pas de conscicnce, ne peut jarnais produire rien de nouveau, et ne
fait que repeter les opérations pour lcsquelles elle est préparée. Selon I'avís
ds- I'auteur, ces deux opinions contraíres ne sont. pas tellement basées sur la
capacitó de rendement des machines que plutőt sur le mánque de la clarté
de la notion de la pensce. Si, d'apres la psychologíe traditionnelle, nous ad
mettons que la ponsce ne consiste qu'en I'application des lais de la logique,
alors au point de vue purcment théorique, il n'y a pas de différence entre la
pensóe humainc et mecanique. Mais les recherches psychologiques les plus
récentes ont démontré que la pensée, dans son cssence, consíste il saisir le
sens des relations cxístant entre les choses et a les combiner spontanément.

La reconnaissance dcs rclatíons Iigure en premier !ieu dans la "compré
hension", leur cornb innison dans "la solution du problerne' et ces deux fac
tr-urs constituent le travail le plus eleve de la raison, la pensée proprement
ditc, Pour atteindre la comprchension, il faut rclier certaines valeurs éle
mentaires de sens, découvrír de nouveaux rapports, tandis que pour la solu
tion du problemo, il faut étabJir l'cnchainement de systemes de sens tout en
tiers, et placer les rapports dans de nouvelles combinaisons. Mais la, I'accent
n'est pas mis sur la conscience. car c'est une vérité empirique que la compré
hension consciente, Ja pénétratíon de la solution du problerne est touiours
précédée d'un proccssus moral non-conscierit dune durée plus ou moins
longue: cest ce qui própare le résultat final qui surgit ordinairement brusqúe
mont, inopinérnent dans la conscience. Apres, il est relativernent simple de
donner une Iorrno legique au résultat.

Désignons la compréhension .et la solution du problerne par le terme de
"pensee productrice" et cest justement ce domt la machine est incapable, étant
donnée, sa régularitó de conformation. La machine dépasse l'homme en ce
qu'elle exécute un programme de calcuI ou de direction beaucoup plus víte,
plus exactement et möme de maniere beaucoup plus rassurante que lui. Le
programme peut consister en une suecossion de calculs ou de pensécs, mais
cc sorait une contradtcticn in''''ri2ure d'affirmer que I'on peut préparer la
machine il une certa.nc- at.i tude dans une sítuatíon írnprévue, ou a un ras
semhlcrncnt des donnces qui Iui été communiquées composant une pensée
tout á f'ait nouvelle et pourtant sensée. La machine est incapable d'une telle
pcnsóo productricc.

En compar..ml la pcrformance de lhornme et de la machine, on découvre
eneore dautres elifférences f'rappantes. La pensée humaine ri'est pas un pro
eessus abstrait, mais on réal ité elle dépend organiquernent de tous les autres
phénomenes de la vie spirituelle. L'hornme réfléchit sur les données trans
míses par les organes de ses sens ou puisées dans sa mémoire, pendant I'ac
tivité de sa pensée ses sontiments le stímulcnt, il veut exprímer le résultat
do sa pensée et réaliser ses conceptions. Si nous examinons n'importe lequel
de ces Iactcurs, il saverc que la perforrnancc de I'homme est tout il fait dif
férente de celle de la machine. Il n'y a absolument rien de mécanique qui ré
ponde a l'univers sensible de I'homrne, a la sphcre de sa volonté. Nous pouvons
donc constater qu'on ne peut imiter la penséc humaine a !'aide de processus
mécaniques et si le développemcnt futur de la theorie des systemes autorna
tiques souleve encore de nouveaux problemes philosophiques, nous pouvons
tout au plus espérer que ces recherches nous rapprocheront un peu du plus
grand mystere. de la compréhension de l'ame humaine.--'---
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LE CENTENAIRE DE LA MORT DE GERGELY CZUCZOR
par Balduin Pénzes

A I'occasion du centieme anniversaire cie la mort du poéte ct linguiste
Gergely Czuczor, l'auteur de larticlc, rédacteur en chef du journal "Új Em
ber" commémore cette personnalíté hongroíse ómínente de la premiere moitié
du sieele passé. Gergely Czuczor, né en 1800, entra dans I'ordro d,,'; Bónó
dictins et, tout jeuno profcsscur réguher, il partícipu ave ; cnlh~,t'~;i·"sT'.' 3UX

mouvements spirituels de son epoque. Les historiens hongroís dorment "EX

premteres décades du XIXe sieele le nom d'"époque des réf'orrnes". En effet,
ce fut en Hongr-ie I'époque de la prise de con science nationalo, du renouvcau
de la Iarigue littéraire, époque qui fut caractérísée par 12s aspirations il la
création d'une culture d'expressíon nationale. Gergely Czuczor qUl débuta
dans la carriere de poéte par la composition d··~'popées nationalcs de Grande
envergure, fut un des animateurs les plus z61(,5 de ce gnmd moi.vcmc-it spi
ritue1. Plus tard, avec 58S chrints de ton populaire, il prónara la tondance
populaírc-nutíonale dont la poésie de Petőfí et d'Aranv ccr.sfit u» l'apogór-, Dans
ses poemes satrriques, il Iustigaa l'obscurantisme et en génór'a] les travers
de la vie politique. sociale et Iittéraire. Entro temps, il assurn-ut aussi d,~;:

travaux de rédaction et, en 1845, il fut chargó par l'Acadómie Hongroise des
Sciences de rédíger le premier Grand Dictionnaire honarois. Lorsquo la ré
volution de 1848 éclata et que I'Insurrection nationale prit corps, Czuczor
stimula ses concitoyens par son poernc i nti tulé "HiRd ó" (Al crte '] qui fut ré
pandu dans tout le pays sous forme de tract. Apres la r,'''''re,;,;icm de la gU2ITe

d'indépendanee il cause de ce poerno. les autorrtes autr íchtonnos l'cmorison
nerent a la forteresse de Kufstein, d'oú ses amis ne purerit le libcrcr qu'apres
de longsefforts. Depuis, Iusqu'á sa mort surverme en 1B6fi. i I ll:' f I":n"a:l Ja
qu'a la rodactton du Grand Dietionnaire.

RÉALITÉS HONGROISES
par Vid Mihelics

Dans la rubrique: "Idées et faits" Vid Míhelícs parle du congres que les
émigrés des pays socialistes ont tenu récemment a Kőnigstein, sous le nom
de "Kirche in Not". Entre autres, i! attire l'attention sur le fait qu'en dehors
de la breve information d'une agence de presse catholique, rien n'a été publié
sur cette réunion. On peut done supposer qu'au cours de ees dernieres années,
les sessions des émígrós a l'Ouest ont rapidement perdu I'intérét, mariifeste
ment parce que l'opinion publique catholique de la-bas [uge tres diféremment,
tout autremerit que les érnigrés, la développement de la situation de l'Église
catholique dans les pays socialistes.

"Nous n'avons jamais demandé il personne, déclare l'auteur de I'artícle,
de ne voir et de ne faire ressortir notre situation et nos affaires qu'en rose.
Ce que nous nous efforc;ons de Iaire, nous l'avons désiréet nous le désírons
aussí de la part des autres : de reconnaibre et d'apprécier objectdvernent les réalí
tés dans leurs rapports et dans leur développement". Maintenant, quelles sont
done ces réalítés hongroises? Avarit tout, le fait que la Hongríe est irréver
stblement un État socialiste. C'est une réalité ágée de pres de víngt ans, et le
témoin sans parti-pris peut constater que plus les années passent, plus l'uníon
nationale s'affermit au point de vue du nouvel ordre social, économique et
politique. Le peuple hongroís aspire aussi au niveau de vie atteint par certai
nes socíétés tres développées, mais i! voít clairement que ce n'est que par
le ralliemment organísé des forces de la nation tout entíere qu'Il pourra rat
traper it une cadenee accélérée les retards du passé, et cela non pas au profit
de certains individus ou de certains groupes mais de toute la communauté. La

718



mesure du progres réalisé dans ce domaine, particulierement dans la deuxieme
phase du socialisme hongroís, a pu etre constatée par les étrangers venus ces
dernieres années par centames de mille pour visiter la Hongrie.

C'est aussi une des réalités hongroíses que l'Eglise catholique qui, au dé
but du régime socialiste s'était trouvée en face des plus grandes difficultés,
a pu découvrír, dans les círconstances changées, les modes et les nouvelles
formes de sa "présence" qui lui permettent d'accomplir sa mission. Elles les
a trouvées sur la base de son propre discernement, dont les éléments essen
tiels se sont avérés analogues aux vues du pape Jean XXIII et aux prises de
position du Ile coneile du Vatican.

Le point de départ impcsé en son temps par les circonstances aux diri
geants de I'Eglise était aussi une réalité: le fait que les masses croyantes du
peuple hongrois aspiraient it une harmonie durable et la plus souple possible
entre d'une part leur engagernent religieux,d'autre part leur loyauté civique
et leur orientation socialiste de plus en plus conseiente. L'Eglise a aussí tenu
comptc du fait que les non-eroyanta jugent aujourd'hui l'activité de I'Eglise
uniquement d'apres la valeur de la fonction qu'elle remplit pour le bien du
peuple tout entier. "C'est 1<'1, souligno l'auteur, l'explication de ce que nous
autres catholiques hongroís, travaillons avec nos cornpatriotes mar
xistes, dans tout ce qui peut servir le bien et le relevernent de notre peuple,
jusqu'a la limite que nous prescrit notre engagernent rel igicux". C'est aussi
un dialogue, mais il est mis en pratique et, étarit données les circonstances,
il est peut-etré plus important et plus efficace que le díalogue oral et théori
que, bien que l'importance et la portée de ce dernier soit indéniable. C'est
de la. juste estimation des réalités que découle la résolution des catholiques
hongrois de lutter par tous les moyens possibles pour le maintien et la con
solidation de la. paix internationale. Ils ne le constdererit pas seulement comme
un devoir de chrétiens, mais aupres de la "collaboration" pour le bien du
peuple, comme une autre condition indispensable du reglement de plus en
plus rassurant de la situation de I'Église.

Il s'ensuit de ce qui précede qu'en Hongríe l'Eglise catholique a eneore
des proolemcs et des difficultés, mais que nous ne pouvons sentír qu'elles
sont ímpossíbles it résoudre. A cet égard l'accord partiel conclu en 1964 entre
le Saint-Siege et la République Populaire Hongroíse permet d'avoir confiance.
Mais il ne faut pas oublier que cet aceord partiel n'aurait pas été conclu sans
le changement d'atmosphere déclenché en dehors et en dedans de l'Eglíse par
le pape Jean XXIII. Il est hors de doute qu'en agissant selon son esprit et en
développant ses inítíatives, on aboutira au deploíernent dont les cadres sont
fixés par le réalisme politique.

INFORMATIONS

Nouveaux lívres. Les publications catholiques suivantes sont récemment
parvenues it notre rédaction: L'homme de Dieu, par I'évéque Sándor Kovács
édítion de la Soeiété St. István, 307 pages, Dans cet ouvrage, I'évéque Kovács
a publié le recueil deses conferences tenues aux pretres de dix ans. - Di
manches - jours [ériés par I'évéque József Bán, edition de la Société St. Ist
ván 622 pages. L'auteur y rassemble les sujets de sermons liés aux péricopes
des [ours fériés obligatoires et des dírnanohes de l'année it I'íntention des
tfideles. L'univers de la bible par le docteur Andor Szörényi édition Ecclesia
634 pages, deux cartes hors-texte. L'exégete réputé csqudsse le fond historique
des livres de l'écríture sainte et rend compte des plus récents résultats des
recherches modernes sur la bible. - Motets (cahier de musique) par Lajos Bár
dos et Gyula Kertész, Edítion de la Société St István 34 pages, La brochure
publie la musique des plus beaux motets de la rnusique sacrée, de I'époque
classique it nos jours. - Paix aux ames par Dénes Takácsy Edition de la 80
ciété St István, 68 pages, Dans cet ouvrage l'auteur a recueilli Les plus beaux
ehants de Il11€SseS funebres hongroís.
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A l'occasion du 25e anniversaire de la mort du célebre poete .híndou Ra
bíndranath Tagore, lauréat du prix Nobel, le Journal Új Ember le cornrné
more en rappelant qu'il y a juste 40 ans, en 1926, le poete rétabli de sa grave
affection cardiaque il I'hőpital des cardíaques de Balatonfüred, avait planté un
tilleul dans la prornenade de cette ví lle d'eaux renommée, en souvenir de sa
guéríson. Depuis, sous I'arbre grandi, on a évevé un 'buste du poete portant
une plaque sur laquelle sont gravés en Iangues anglaíso ot horigroíse les quatre
vers du poerne cornmémoratíf de Rabíndranath 'I'agore,

L'óvéque Joseph Bánk vicaire capítulaíre de GYŐlr a été nommé
par le papc consultarit de la cornmíssion pontificale déléguóe pour la révision
du Code Ecclésiatique.

Dans les coíonnes du journal Béla Saád, directeur responsable de Új
'Ember, - par.le de Tekija célebre HEU de pélérínage, de la pravince Szerém
ség, Yougoslavie. L'églísa patronale a été fondée en 1716 par un voeu d'Eugene
de Savole en rnémoíre de la victoire décisíve remportée sur les Turcs. L'Image
vénérés de I'église a été peinte d'apres la Madone noire de Santa Maria Mag
giore de Rome. Cette Année, il l'occasion du deux cent cinquant.icme anniver
saíre de la fondation de I'église, pres de 60 OOO pélerins, la plupart catholiques
de Iangues homgroise et croate sont venus il Tekíja, A cette occasion, Pautr-ur
de l'article rend compte de la vie spirituelle et des institutions religieuses des
hongroís de Yougoslavic.

István Palotássy, euró en retraite, surnorrrmé "le curé des pauvres" dans
la Grande Plaine hongroíse, a célébré sa rnesse de diamant. On lui doít, bien
avant Ia guerre, la construction du premier foyer culturel. il I'mtention de la
population des hamenux de la contrée.

Au cours d'urue córémorrie de [ubilé, les fideles catholiques de Taktaszada,
comrnune du comitat de Borsod. ont commérnoré le centieme anníversaíre de
la ~onS'2cr31,ic,n cJ(~ leur éi~l!.s.:.? !' (lC('~l~~;(~n. il, ·l1.·~li,: (', ; ,"( ::~\'·é:aJ.k"

de Gorice András Porigracio, natif du villa ge. Bien que n'avant pu accepter
J'invitation, I'archevéque R envoyé sa bénédíction dans une lettre aux termes
chaleureux, promettant de se rendre dans son víllage natal il une date ulté
rieure.

Au cours d'umo cérérnoriie solcnnelle il la rnaison centrale de I'Ordre des
Minorites on a rernis a Raymond Rákos, confesseur de la Basilique St Pierre
de Roma, le premier prix la: "médaille d'or Arpád" du concours de littérature
hongroiso organísé il Cleveland. C'est le Ilvre de prteres et de cantíques intitulé
"Livres de priéres populairc" et d'autres ouvrages qui ont valu le prix au
pere Rákos.

Le 6 septornbre, les dírectíons de "Opus pacis" et de la Commisslon Ca
tholique du Conseil National die la Paix ont tenu une conférence cornmune.
Plusieurs membres du Corps épiscopal hongrois ont participé il la conférence.
L'évéque Pál Brezanóczy, secrétaíre du Corps épíscopal hongroís avait été
chargé d'ouvrir la séance par Endre Hamvas archeveque de Kalocsa, absent
pour cause de maladto. Puís l'abbé Béla Mag, directeur administratif, pro
rionea soncompte-rendu. Miklós Bercsztóczy, secrétaíre général de Commis
sion Catholique du Conseil National de la Paix exposa les táches pratiques
du travail catholique de la paix. Le Iendomain, 7 septernbre, les présidents
et les secretalres dópartcrnantaux du mouvernent des pretres catholiques en
f'aveur de la paix se .réunir-ent en conférence.

L'institution appelée Association Mondiale des Hongroís a nomrné I'évőque

József Cserháti au nombre des membres de sa présídence; le röle de cette
institution est de rnaíntenir les rapports entre Jes hongroís qui vivent fi
l'étranger.

Le 19 septernbre, I'académie centrale de Théologie de Budapest a inauguré
solennellement la nouvelle année scalaire. A la cérémonie d'ouverture Poli
karp Radó, le nouveau doyen de I' Académie a piJ1ononcé son discours inaugural
sous le titre: "Traces du féodalisme dans la litul'gie l'amaine".
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KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

Új könyvek. Szerkesztőségünkbe a legu<tőbb az alábbi új katolíkus kiad
vámyok érkeztek: Kovács Sándor püspök: Isten embere, Szent István Társulat
kiadása, 307 oldal. Kovács püspök ebben a művében tíz érv során tartott papi
rokollekcióiriak gyűjteménvétadta közre. - Bánk József püspök: Vasárnapok,
ünnepnapok, Szent István TársuJat kiadása, 622 oldal. A szerző az év vasár
napjainak és kötelező ünnepnapjajnak perákópáíhoz fűzött prédikációs anyagat
állított össze papok és világiak részére. - Dr. Szörényi Andor: A bibHa világa,
Ecclesia kiadása, 634 oldal, két térkép rnelléklet. A neves bíblíakutató a szent
írási könyvek történet; hátterét vázolda fel és beszámol a rnodern bilbliialku
tátás legujabb eredményeiről. - Bárdos Lajos és Kertész Gyula: Motetták,
(hangjegyfüzet) Szent István T'ársulat kiadása, 34 oldal. A kis füzet az egy
házzenei irodalom legszebb motettáínak kottaanyagát köz:Ii a klasszikus kortól
napjainkig. - T,akácsy Dénes: Békét a lelkekneik:, Szent István Társulat ki
adása, 68 oldal. A szerző a Iegszebb magyar gyásamíse-énekeket gyűjtötteössze
ebben a hangjegyfüzetben.

Rabind71a1ULth Taqorerét, a vHágjhírű Nőbel-díjas hindu /költő halálának
25. évfordulójáról emlékezett meg az Új Ember, felidézve azt az éppen negy
ven évvel ezelőtt történt eseményt, amilkor Tagore. 1926-iban, annak emlékére,
hogy a balatonfüredi szívkórházban kigyógyult súlyos szí.vlbajálból, egy hárs
fát ültetett el a rures balatoni üdülőhely sétányán, A Ifa. azóta 'hatalimasra nőtt

és alatta, a költő mellszobrának tövében, kiŐtáJfb.lán olvasható angol és magyar
nyelven Rabéndranath Tagore négysoros emlékverse.

Bánk József püspök, győri 'káptalani helynököt az Egyházi Tőrwénykönyv

revíziójára kiküldött pápai bizottság ~zulto:rává nevezte ki a pápa.

Tekijáról, a jugoszláviai Szerémség hires zarándokhelyéről számol he az
Új Ember hasábiaín Saád Béla, a 18iP felelős szerkesztője. Az itteni kegy
templomot Savoyai Eugén alapította 1716-Jban fogadalomból a törökök fel ett
aratott döntő győzelem emlékére. A templom kegyképét a római Santa Maria
Maggiiore fekete Madonnája után festették. Az idén, a kegytemplom alapításá
nak két és félévszázados éV'ford'tu.óján mímtegy 60,000 zarándok kereste fel Ta
kiját, legnagyobb réset xnagyar' és horvát anyanyelvű katolikusok. A cilkJk'író
ebből az alkalomból beszámol a jugoszláviai magyarság hitéletéről és vallásos
mtézményeáről is.

Gyémántmíséjét ünnepelte Palotássy István nyugalmazott plébános, akit
a magyar Alföldön mint a "szegények papját" emlegettek. Az ottani tanya
világ számára még a háború előtti időkben ő építette az első kultúr:házat.

Taíctasiauia bo~sodimegy,ei község katolíkus Mvei jubdleurní ünnepség ke
retében emlékeztek meg templomuk Ifrölszentelélsé:nek 100. évfordulójáról. Ebből

az alkalomból meglhívták Pongracio András Igoriziai érseket is, aki a falunak
szűlöttje. Az érsek, bár nem tudott eleget tenni a meghévásnak. meleghangú
levélben küldte áldását és kilátásba helyezte, hogy egy későbbi időpontban
ellátogat szűlőfalujába.

Rá/k,os Raymondnak, a római Szerit Péter Bazilika magyar gyóntatójának,
a mínoríta rend központi házában ünnepélyesen nyűjtották át a Clevelandban
rendezett magyar irodalmi pályázat első d~Ját, az "Arpád aranyérmét". A dí
jat Rákos atya Népima,könyv 'Űímű iimádsá!gos és énekes könyvével, valamint
egyéb Irásaival nyerte el.

Az Opus Pacis és az Országos Béketanács K.atoliikJus Bizottságának veze
sőségeí szeotember B-án együttes értekezletet tartottak. Az értekezleten a ma
gyar püspökí kar több tagja is megjelent. A betegsége miatt távolmaradt Ham
vas Endre kalocsai érsek megbízásából Brezan6czy Pál püspök, a magyar pűs

pökd kar titkára nyitotta meg az értekezletet. majd Mag Béla apát, ügyvezető

igazgató mondta el referátumát. A katolikus békemunka gyakorlati felada
taít Beresztóczy Míklós az Országos Béketanács Katolikus Bizottságának fő-
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titkára ismertette. A következő napon, szeptember 7--én, a katolikus papi béke
rnozgalom rnegyeí elnökeí és titkárai tartottak értekezletet.

Cserháti József püspököt elnökségének tagjai közé iktatta a Magyárok
Vdlágszövetsége, amely a külföldön élő magyarokkal való kapcsolatok ápolá
sáttekinti feladatának.

A budapesti Központi Hittudományi Akadémia szepterruber 19··én ünne
pélyes keretek között nyitotta meg az új tanévet. A megnyitó ünmepségen az
Akadémia új dékánja, Radó Polikárp: "A feudalizmus nyomai a római litur
giában" címmel tartott székfoglaló előadást.

"Ldki vezető". - Többek kérésére közöljük. hogy lelki vezetőnek és gyón
tatónak mindenkd azt a papot választhatja, akihez bizalma van. Semmi hibát
nem követ el az, aki valami okbólgyóntatót és lelki vezetőt változtat. Ami az
egyik levélben említett aggályokat illeti, felh ívjuk a figyelmet a laikusokkal
foglalkozó zsinati konstitúcíó következő megállapítására: "Az ő (ti. lailkusok)
helyesen iskolázott lelkrísmeretükra tartozik a feladat, hogy az isteni törvényt
földi-polgári életükre alkalmazzák. Ebben a vonatkozásban a laikusok felvi
lágosítást és szellemi segítséget várhatnak a papoktól; nem szabad azonban
azt gondolniok, hogy lelkipásztoraik mindig abban a fokban szakértők, hogy az
éppen felmerülő kérdésekre készen álljanak a konkrét megoldással, avagy hogy
Ilyesmire küldetéssel bírnának.' A gyóntatószékbe a szlgorú értelemben
vett vallási és erkölcsi kérdések tartoznak. A pszíchológiaí és pszdchoterápiaí
problémák elvdleg túlhaladják a gyóntató pap illetékességét és legtöbbször a
'hozzáértését is. Olyan természetű kérdésekkel például, hogy megnősüljek-e,

változtassak-e munkahelyet, mivel töltsern szabad időmet, stb., ne is terheljük
tehát agyóntatót,

"Tisztítótűz". - A tisztítóhely létezése olyan katolikus hittétel, amelyet
az orthodox egyházak is vallanak. A tétel gyakorlatilag benne van az egyház
ősi szokásában, hogy imádkozik a halottak lelkének tisztulásáért, szabadulá
sáért, Minthogy azonban a szentírás sehol sem beszél kifejezetten tisztító
"helyről", szabad ezt úgy is értelmezni, mint a lélek közbülső állapotát üd
vözülés és elkárhozás között, A "tüzet" mint büntetést és a lélek tisztulásá
nak eszközét a katolikus egyház soha nem tanította meghatározó és paran
csoló módon.

"Vasárnap". - Igaza van abban, hogy a vasárnap mint heti "pihenőnap"

jellegzetes az európai civilizációra. Mutatja, hogy olyan országokban is, ame
lyek valami okból más munkaszüneti nappal próbálkoztak, később visszatér
tek hozzá. Európa évszázados hatalmi túlsúlya és az európaiak terjeszkedése
magvarázza, hogy általában az egész világon a vasárnap a munkaszüneti nap.
Ezt erősíti meg az a kimutatás is, amelyet a Time amerikai folyóirat tett közzé
a minap, éspedig azzal kapcsolatban, hogy Ceylonnak mint buddhista állam
nak kormánya a hét más napjára helyezte át a munkaszünetet. Izraelben
szombaton van munkaszünet. Ceylon és Izrael mellett egyes muzulmán orszá
gok nyilvánították vasúrnap helyett a pénteket munkaszüneti napnak. így van
Szaudi-Arábiában és Libyában, úgyszintén Jordániában, kivéve itt Jeruzsálem
városának odatartozó részét, ahol a vasárnapot tartják meg. Libanonban, Szí
riában és Törökországban vasárnap az általános munkaszüneti, a muzulmán
dolgozók azonban pénteken két órával korábban fejezik be a munkát, hogy
felkeressék a mecseteket. Ez a helyzet a túlnyomóan muzulmán lakosságú
Indonéziában is. Malaysiában és más távolkeleti országokban a hinduk és a
muzulmánok istentiszteletét is vasárnapra helyezték, hogy ekkor lehessen
az általános munkaszünet. Vasárnap a hivatalos munkaszüneti nap Indiában,
Pakisztánban, Japánban és Kínában is. Ceylonban, mint mondottuk, ezentúl
nem vasárnap a munkaszüneti nap, itt viszont a keresztény vallású dolgozók
fejezhetik be vasárnap két órával előbb a munkát.
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