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Mihelics Vid

A VALLÁSSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ
ZSINATI NYILATKOZAT

Nem kétséges, hogy a II. vatikáni zsinat valamennyi okmánya egy
képpen fontos annak a folyamatnak szempontjából, amelyet XXIII. János
pápa a "korszerűsödés" és a "megrújhbdás" kJifej.ez,ésekkel határozott meg.
Bizonyos azonban, hogy nem-katolikus oldalon a legnagyobb fQgyelmet
az egyház és a mai világ viszonyát tárgyaló pasztorális konstítúcíó és a
vallásszabadságra vonatkozó nyilatkozat váltotta ki. E kettő kőzül is fő

leg a nyilatkozat, amelynek igen változatos sorsát és viharos alakulását
már a zsinat tartama alatt feszült érdeklődés kísérte. Sokan kérdezték
akkor, katolikus és nem-katolikus keresztények, közömbősök és ateisták,
vajon elismeri-e a katolikus egyház is a vallásszabadságot, mint az emberi
együttélés jogi rendjének egyik alapvető elvét. S hogy ez végülis meg
történt, ezt csak megkönnyebbüléssel és megelégedéssel fogadhatjuk.

A nyilatkozat három tényből indul .k;i, amelyekert külőnoöző helyeken
világosan meg is jelöl. Mínt Bea bíboros aláhúzza kommentárjában, meg
felelően történt ez a zsinat ama pasztorális célkitűzésének, hogy az egy
ház a mai világ valóságához alkalmazza szolgálatát, amelyet az emberiség
nek kíván nyújtani.

Az első tény a mai ember törekvése szabadság után. A nyilatkozat
ennek már bevezetőben hangot ad: "Jelen korunk embereiben mind tu
datosabbá válik a saját személyí méltóságuk, és növekszik azok száma,
akik megkívánják, hogya saját kezdeményezésükből,a saját felelős sza
badságuikkal élve, a kötelesség tudatától indítva és nem kényszerítő esz
közök nyomása alatt cselekedhessenek." A szabadságnak ez az igénye min
denekelőtt "a szellemi értékekre irányul, s elsősorhan arra, hogy a vallást
szabadon lehessen gyakorolni a társadalomban". Ezért kívánják meg a
közhatalom jogi korlátozását akként, hogy ne legyenek túl szűken körül
írva sem az egyes személyek, sem a közősségek tisztes szabadságának
határai.

A második tény a mai emberiség általános hel.yzete. "Nyilvánvaló,
hogy az összes népek napról-napra mind egységesebbé, a kapcsolatok pe
dig a különböző kultúrájú és vallású emberek között mind szerosabbá
válnak, ami egyre elevenebbé teszi mindegyikükben a saját felelősségük

tudatát." Az ilyen egységesülésnek természetesen egyetértésben és bé
kében kell végbemennie, ami csak akkor érhető el, ha míndenkí számára
biztosítják az igazságos vallásszabadságot, mindazokkal a jogokkal és kö
telességekkel, amelyeket az magával hoz.

A harmadik tény az a küldetés, amelyről az egyház nem mondhat le.
Isten nem engedte, hogy az emberek magukra hagyatva fáradságosan
keressék az utat hozzá, hanem kinyilatkoztatta magát az emberiségnek,
megmutatta neki az üdvösség útját Krisztusban, s az egyházat a kinyi
latkoztatás letéteményeseiként az emberiség szolgálatába állította.

Ezeknek a 'tényeknek figyelembevételével keresett feleletet a zsinat
a vallásszabadsággal kapcsolatos bonyolult kérdésekre, éspedig akként,
hogy mindezeket a természetes élsz fényénél vette szemügyre. Azt akarta
ugyanis, hogy állásfoglalásait azok is megértsék és magukévá tehessék,
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akik nem osztják Krísztus űzenetét. Ezzel egyidejűleg azonban újból át
gondolta "az egyház szent hagyományát és tanát, amelyekből folyvást új;
a már birtokoltaikkal összhangban álló elemeket merít",

Sarkalatos tételek

A nyilatkozat alapvetően fontos szakaszai a következők:

"Kijelenti ez a vatikáni zsinat, hogy az emberi személynek joga VaTli

vallásszabadságra. Ez a szabadság azt jelenti, hogy minden embernek
mentesnek kell lennie a kényszertől, amelyet egyének vagy társadalmi
csoportok, valamint bármiféle emberi hatalom gyakorolnának reá, és
pedig mentesnek akként, hogy senkit se kényszerítsenek lelkiismerete ellen
cselekedni, és senkit se gátoljanak abban, hogy magánéletében és a köz
életben, mint ,egyén vagy kapcsolatban másokkal, illő határokon belül lel
kiismerete szerint járjon el. A zsinat kíjelenti továbbá, hogy a vallássza
badsághoz való jog magának az emberi személynek méltóságán alapszik"
ahogyan ezt a méltóságot megismerjük Isten kinyilatkoztatott igéjén ke
Tesztül, és maga az értelem útján. Az emberi személynek ezt a jogát a'
vallásszabadsághoz úgy kell elismerni a társadalom jogi rendjében, hogy
az polgári joggá váljék."

Ezt a szakaszt megelőzően a nyilatkozat mindenesetre előrebocsátja,

hogy a katolikus egyház változatlanul az egyetlen igaz vallás birtokosá
nak tekinti magát. "A szent zsinat vallja, hogy maga Isten ismertette meg
az emberi nemmel az utat, amelyen az emberek őt szolgálva megtalálhat
ják Krisztusban az üdvösséget és boldogok lehetnek. Hisszük, hogy ez az
egy igaz vallás a katolikus és apostoli egyházban van meg, amelyre az
Úr Jézus rábízta a küldetést, hogy közölje ezt az összes emberekkel."

A nyilatkozat tehát a vallásszabadság kinyilvánítása mellett is "érin
tetlenül hagyja a hagyományos katolikus tant az embereknek és társa
dalrnaknak arra az erkölcsi kötelességére vonatkozóan, amely az igaz
vallás és Knisztus egyháza irányában hárul reájuk". "Minthogy az em
berek személyek, vagyis értelemmel és szabad akarattal vannak f'őlru

házva, s enneik nyomán személyes felelősséget viselnek, maga ez a ter
mészetük arra ösztönzi őket, s ugyanakkor erkölcsi kötelességükké
is teszi, hogy keressék az igazságot, kiváltképpen azt az igaz
ságot, amely a vallásra vonatkozik. Kötelességük az is, hogy
mihelyt felismerték, osatlakozzanak az igazsághoz, és egész életüket úgy
rendezzék el, ahogyan ezt az igazság követeli." Neho.gy azorrban vezt a
pontot illetően olyan félreértés támadhasson, amely hátrányára szólna
a Iebkiismereti szabadságnak, a nyilatkozat mindjárt hozzáfűzi: "Az igaz
ságot mindenesetre olyan módon ken keresni, amely megfelel az emberi
személy mél.tóságának és társas t.ermészetének. Szükséges, hogy ez a ke
resés szabadságban tortérnék. Elő lehet segíteni tanítás vagy tájékozta
tás, érintkezés és párbeszéd útján, mikor is az emberekkife.itik egymás
nak az igazságot, amelyet felfedeztek vagy felfedeZ71i vélnek, hogy ilyen
módon támogassák egymást az igazság keresésében. Ha azonban felfe
dezték az igazságot, akkor már személyes döntésükre tartozik, hogy csat
lakoznak-e hozzá." Az ember ugyanis nem tehet eleget a saját természe
téhez illő módon az igazság keresését előíró ierkőlosi kötele:s<;égének, ha
nincs birtokában a belső lelki szabadságnak s nem rnentes egyben a külső

kényszertől. Éppen ezért senkit sem szabad kényszeríteni arra, hogy lel
kiismerete ellenére járjon el, másfelől nem szabad korlátozní abban, hogy?
kövesse lelkiísrneretét kiváltképpen vallási dolgokban,
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Az igazság keresésének és a szabadságnek ebből a lényegi kapcsola
tából következik, hogy a vallásszabadsághoz való jog nem a személy alanyi
hajlamán, hanem magán az ember természetén alapszik, "Következés
képpen a külső kénysze1"től való mentesség azok számára is jogként áll
fenn, akik nem t.esznek eleget az igazság keresésére és a hozzá való ~sat

lakozásra vonatkozó kötelességüknek. Ennek a joguknak gyakorlásában
nem szabad akadályozni őket, feltéve, hogy épségben marad az igazságos
kozrend:"

A probléma leszűkítése?

Magát a vallásszabadságot tehát a nyilatkozat jogi fogalomként írja
körül és pusztán negatív módon határozza meg, mint mentességet államí
és társadalmi kényszertől. A későbbiekben is elsősorban az államtól kíván
biztosítékokat arra, hogy alattvalói akadályoztatás nélkül gyakorolhat
ják: vallásukat, bármilyen felekezethez tartozzanak,

Nem vitás, hogya nyilatkozat ezzel a vallásszabadság legfontosabb
oldalára mutatott rá, IS a zsinat az adott helyzetben nem is mehetett to
vább. Vannak ugyan - így Wladimiro Dorigo is -, akik nehezményezile
a probléma ilyen leszűkítését, Szerintük kívánatos lett volna, hogy a zsi
nat továbbvágyeés elmélyítse a Pacem in terris encíklíkában Idevágóan
felvetett kérdéseket. John Courtney lVIurray azoniban méltán utal azokra
a komoly okokra, amelyek miatt a zsinatnak el kellett tekintenie attól,
hogya tulajdonképpeni teológiáját dolgozza ki a vallasszabadságnak. Elő

ször is ez az egyetlen zsinati okmány, amely formálisan az egész világhoz
fordul: helytelen lett volna tehát olyan fejtegetésekhez folyamodni, ame
lyek egyedül a k,inyilatkoztatásra támaszkodnak és osak a hívők által
fogadhatök el. Másodszor, a világ épp úgy, mint maguk az egyház hívei
arra vártak elsősorban választ, hogy milyen álláspontot foglal el az egy
ház a vallásszabadságnak mint emberi és polgári jognak drányában. Har
madszor, a teljes teológlad kidolgozásra irányuló törekvések olyan tör
ténelmi és hittani kérdéseket vetettek volna fel, amelyekben ma még
nem érteneik egyet a teológusok. Különösen vonatkozik ez azokra a prob
lémákra, amelyek ,az egyházon belül merülnek föl, hiszen köztudomású
hogya szabadság problémája magában az egyházban nagyon is "neural
gikus" pont.

Az Orbis Cathoiicus összefoglaló tanulmányának meg nem nevezett
szerzője a probléma Ieszűkítésétazzal magyarázza, hogy a zsinaton 'hosszú
időn keresztül nem tudtak megegyezni a módszerben, Lehetőleg egyér
telmű nyilatkozatot akartak adni, de bizonytalanok voltaik a megokolás
felől. Ismételten elhangzott az a javaslat, hogy rövid nyilatkozatra szorít
kozzanak, a megokolásokat azonban rnellőzzék, hátha ilyen módon közös
nevezőre hozhatják a többséget és a kisebbséget. Ritter bíboros például
már az első vitában indítványozta ezt, abban a reményben, hogy meg
nyerheti a kisebbséget egy olyan nyilatkozat számára, amely valamennyí
vallás társadalmi és törvényi egyenjogúságát mondja ki. Kiderült azon
hem, hogy arrrit a kisebbség képviselői hajlandók voltak elfogadni, csu
pán a vallási türelmesség biztosítása volt, s ezt is csak azért mert a gya
korlati türelmesség szerintük is szükséges a legtöbb államban a polgári
béke fenntartásához. Miként Grtuuulos Garcia spanyol püspök hangoz
tatta: "Jogot az i,gazságn3ik, s türelmességet a tévedésnek, amikor ezt a
közjó !kívánja." A vallásszabadságnak, mint sérthetetlen személyes alap
jognak kimondásától a kisebbség dgen távol állt. Szükség lett volna te-
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hát a vallásszabadság beható teológiai megokolására, a jogi és a teológiai
érveket azonban a többségtek sem tudták meggyőző módon Ö\SSZf'Jmp
csolni. Így azután mindinkább felülkerekedtek a jogászi irány képviselői.

Ellentétes felfogások

A döntő kérdés tudvalevően az volt, hogy az igazság - ezúttal a
vallási igazság - elsőbbségéből induljanak-e ki a vallásszabadság köre
nek meghatározásában, tehát az igazságot nyilvánítsák-e jogok hordo
zójának, avagy az emberi személy mélfóságát tegyék az első helyre, s en
nek jogát a kényszertől való mentességre a lelkiismeret dolgaiban. Egy
mástól gyökeresen eltérő két felfogás ütközött itt össze, Előbbi esetben
ugyamscsak polgári türelmességről lehetett volna szó, nem pedig vallás
szabadságról, mint az ember alapvető jogáról.

A szélsőséges konzervatívok, az integristák, amellett kardoskodtak,
hogy csak az igaz vallásnak van önmagában joga arra. hogy követői ré
szére a vallásgyakorlás pozitív védelmét igényelje. Holott nyilvánvaló,
hogy a mai modern világban a "tévedők" és a "nem-tévedök" békés és
rendezett együttélése gyakorlatilag csak akkor lehetséges, ha az államháta
10m mándkettőjük irányában azonos magatartást tanúsít. Az integristák így
szükségszerűen azt a 'benyomást keltették, hogy továbbra is kétféle mér
tékkel kívánnak mérni, és hogy a más hiten lévők irányában hangozta
tott "türelmességük" tisztán opportunázmuson nyugszik.

Velük szemben a vallásszabadság szószólói joggal tették fel a kér
dést: ha egyszer ök, az integristák is elfogadják, hogya hit lsten kegyel
mének és az ember szabad elhatározásának ügye, akkor rniért nem akar
ják elismerni, hogy senkit sem lehet és szabad bármiféle vallásos hitre
rákényszeríteni, s hogya vallásszabadságot nemcsak a katolikusok, ha
nem rminden ember számára meg kell követelni? Az ember csak abban a
mértékben követheti földd életében Isten akaratát - érveltek ezek -,
amennyire ezt az akaratot a saját lelkiismeretének szavában felfedi, és
csak akkor érheti d üdvösséget, ha híven követi lelkiismeretét, még ak
kor is, ha ez a lelkiismevet önhibáján kívül és maradandóan tévedne. Sem
embernek, sem közösségnek nincs tehát joga arra, hogy az embert lelki
ismevete elleni cselekvésre késztesse. "A tévedő ember sem ezűnik meg
ernber lenni - tanította XXIII. János pápa a Pacem in terrisben -'-, és
soha sem veszti el személyi méltóságát, amellyel mindig számot kell vetni."
Nincs igazuk tehát a vallásszabadság ellenzőinek, amikor arra hivatkoz
nak, hogy a tévedésnek nem jár létezési jog, mert az igazság az, hogy
nem a tévedésnek, hanem a tévedő embernek vannak meg a jogai. Heenan
bíboros egészen világosan jelentette ki: "Abszurdum azt állítani. hogy az
igazságnak vagy a tévedésnek önmagában jogai lennének. Jogokkal osak
személyek bírhatnak. sohasem dolgok. Az ernber sérthetetlen joga, hogy
kövesse a lelkiismeretét, míndaddíg, amíg a közvendnek és mások jogainak
nem árt."

Wolfgang Seibel ezerint sok nehézséget elkerülhettek volna, ha fi
gyelembe veszik a különbséget .a jogi és az erkölcsi rend :között. A "tü
relmesség" erkőlcsi elv, mert ítéletet foglal magában a másik álláspont
igaz vagy téves volta felől, és csupán az elnézés magatartására szólít, A
"vallásszabadság" viszont a polgári-jogi rend elve, amely a rendezett és
békés együttélést akarja lehetövé tenni. Az erkölcsi rendben tehát a maga
személyes lelkilsmereti felelősségének körében mindenki köteles az igaz
ságot keresni és felismerése mértékében követni. Ebben a rendben sen-
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kinek sincs joga arra, hogy olyasmit képviseljen vagy terjesszen, aminek
téves voltáról tudomással bír. Nincs azonban semmiféle evilági fórum,
amely illetékességgel ítélkezhetne ennek a lelkiismereti kötelességnektel
jesítése felől,avagy azt kikényszerithetné, "Csak az igazságnak van joga
létezésre, mánden tévedésnek elejét !kell venni", ez a tétel - állapítja
meg Seibel - csak az ember Isten előtti személyes felelősségének köré
ben és lelkiismeretében érvényes, nem pedig a polgári jogrendben, amely
éppen annak a lehetőségnek biztosítására hivatott, hogy az ember az imént
mondott erkölcsi kötelességének eleget tenessen. éspedig lényéhez mél
tóan, vagyis szabadon és minden külső kényszer nélkül.

A "türelmesség" elméletének tarthatatlansága.

A hagyományos katolfkus türelmesség-elmélet tarthatatlansága nem
a tételeiben rejlett - fejti ki Ernst-Wolfgang Böckenförde -, hanem
abban, hogy elveket és tételeket, amelyeknek a teológiai-metafízíkat és
erkölcsi körben van a helyük, átvisz a jog körébe, Teológiailag és meta
fizikailag bizonyára helyes az a tétel, hogy a tévedésnek nincs "joga" 
átvitt értelemben használva ezt a szót - azjgazsággal szemben. AlI az
embernek az a lelkiismereti kötelessége is, hogy jogait az általa igaznak
felismert erkölcsi irányban gyakorolja. E2)t nemcsak a hívő keresztény,
de mánden etikusan gondolkodó és cselekvő ember elismeri. A tétel azon
ban nem érvényesülhet azonos módon és nem is érvényes a jogi rendben.
A jog ugyan nem választható el teljesen az erkölcsi rendtől, de a kettő

különbözik tartalmában és céljában. A jog az emberek kapcsolatait ,egy
mással és az államhatalomhoz való viszonyukhan érinti. Nem az ernberek
örök: üdvösségére és erkölcsi tökéletességére irányul, hanem együttélésük
külső rendjére. A jog tehát nem erkölcsi és igazságrend, hanem béke- és
szabadságrend. s éppen ezzel teszi lehetövé az egyéneknek. hogy annak
az igazságnak megfelelően éljenek, amelyet felismernek és hitben meg
ragadnak, s ilyen módon üdvösségükön munkálkodjanak. 'A jog parancsai
ennek megfelelőerr nem mennek messzebb, mint ami az értelmük és cél
juk, vagyis hogy 'az emberek külső együttéléset kötelezően szabályozzák.

A [ogra vonatkozó hagyományos katolikus gondolkozásnak természe
tesen nehezére esik, hogy megértse a jognak ezt atermészetét és különbö
zőségét az erkölcsi rendtől. A skolaszblkus tan a jogot az erkölcsi rend
egyik részének, az erkölcs egyik fejezeténektekiintette. A jog feladatát
abban látta, hogy eszközként szolgálja az erkölcsi rendet. A jogi szabad
ság így elvileg nem is rnehetett messzebb, mint az erkölcsi szabadság,

Ez a jogfogalom azonban abból az időből származik, amikor Ili jog
és az erkölcs olyan világnézetáleg egységes, zárt és hagyományhűen ren
dezett társadalomban, amilyen a középkord volt, tárgyilag nem vált szét
egymástól, s ennek a jogfogalomnak már régóta nincs semmi hélye a va
lóságban. Csupán óhaj, amelyeszmeileg egy olyan világhoz tapad, amely
a valóságban már nem létezik. Mihelyt a társadalom egyöntetűsége a 11e
formációval megbomlott, szükségszerűen fel kellett merülnie a szabadság
problémájának. Azóta a jognak, hogy teljesíthesse tulajdonképpeni fel
adatát, tehát lehetövé tegye és biztosítsa az. emberek rendezett és békés
együttélését, le kellett hántania magáról a közvetlen erkölcsi és vallási
kötöttségeket. Éppen a szabadság okából kellett lemondanlia arról, hogy
maga legyen kőzvetlenül az igazság és az erkölcs rendje. A jognak csak
lehetövé kell tennie az igazság érvényesülését és az erkőlcsősséget,viszont
kötelessége a külső együttélés szabályozása. Igényt sem emelhet tehát
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azokra a minőségekre, amelyekkel a hagyományos katolikus tan felru
házta.

A vallásszabadság - fejezi be Böckenförde - ma ennek a világi jog
nak alaptétele, .és mi, katolikusok is csak mint ilyent követelhetjük. A
vallásszabadság joga senkit sem ment föl az igazság iránt tartozó erkölcsi
kötelessége alól, de biztosítja a külső lehetőségét annak, hogy az egyén
a maga Ielkiásmerete parancsának megfelelően tisztelje Istent és vallja
meg vallását, vagyisosupán védelmet biztosít mások kényszerítő jellegű

beavatkozása ellen. Ahogyan Denis Hurleij durbani énsek mondta a zsina
ton: "Az embert megilíetí a szabadság, nem azért, mert már birtokolja
az igazságot, hanem hogy feléje törekedhessen."

A zsinat túlnyomó többlSégeebben az értelernben is járt cl, amikor
határozottan és egyértelműen állástfoglalt amellett, hogy a katolikus meg
ítélés szerint "tévedőnek" is joga, van hitvallásának szabad gyaikorlásár.a.
"Néhány évvel előtte még annak ds csak nehezen tudtuk ilyen jogát iga
zolni, aki jóhiszeműen van tévedésben - figyelmeztet Bea --, most vi
szont a nyilatkozat a nem jóhiszemű tevedcsben Ievő számáru j, teljes
mértékben álli tjaezt a jogot, éspedig ugyanazzal a fcltótcHd ~ a közrend
tiszteletben 'tartása ~, mínt amely bármilysri jog gyakorlására érvényes."

Az ember társas természetéből folyik, hogy belső vallási cselekvései
nek külső és társadalmi oldaluk is van. "A szabadságot vagy mentességet
kényszertől vallási dolgokban, amiTf~ joggk van a személyeknek, mint
egyéneknek, joguknak kell elismerni akkor is, ha közösségben gyakorol-

. ják" - mondja ,a nyilatkozat. "A vallásd közösségeknok joguk van szabad
ságra, amely nem csupán a belső önkormányzatot és a nyilvános isten
tiszteletet foglalja magában, hanem annak lehetőségét is, hogy lelkészei
ket kíválasszák, kiképezzék, lkinevez2Jék és áthelyezzék. hogy érintkez
zenek más országok vallási tekintélyeivel és közösségeível, istentiszteleti
épületeket emeljenek és e célok kívánta mértékben javakat ezerezzenek
és birtokoljanak. A vallási közősségeknek joguk van arra is, hogy ne aka
dályezzák őket a nyilvános ágehirdetésben és abban, hogy hitüket akár
élő, akár írott szó útján tanúsítsák."

Nem valószínű, hogy a nyilatkozatnak ezt a részét ellenvetés érhetné.
Hiszen ha 'egyszer elismer-tük a lelkiismereti szabadságot, akkor nem kor-
látozhatjuk ezt csupán egy olyan belső szabadságra, amely nem hozza
magával a kifejezés és külső megnyilatkozás jogát. A gondolat kifejez
hetése végtére magából az emberi természetből következik. Az em
her továbbá nemcsak egyén, hanem társas lény is, így pedig vallásszabad
sága tartalmatlanná válnék, ha Ielkiisrneretben felismert vallási köteles
ség-eit nem gyakorolhatná nyilvánosan is. A találkozás, érintkezés és meg
beszélés másokkal tetszi lehetövé az egyénnek, hogy emberi teljessége
felé haladjon.

Az a szabadság, amelyet a nyilatkozat .a vallási közösségek számára
igényel, megkülönböztetés nélkül vonatkozik valamennyi vallási közös
ségre. Nem változtat ezen, hogy a nyilatkozat később ~ nem egészen
érthető okból - még egyszer tárgyalja külön a ikatoliikus egyhez szabad
ságát, mintha valami sajátos szabadságról lenne szó, ameily nem tartoznék
.az általános vallásszabadság fogalma alá. S mint hamarosan rá fogok
térní, rnaga an,yilatkozat állapítja meg, hogy akáresek más szabadság
jogoknak,a,v.all.ásszabadságnnk gyakorlása sem lehet Twrlátlan. Megvan
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a világos hatara ott, ahol lényegesen sértené a személy méltóságát, vagy
bomlasztaná az emberek közösséget. Az előbbit illetően ezt mondja a nyi
latkozat: "A vallásos hit terjesztésében és vallásgyakorlatok, valamint szo
kások bevezetésében mindenkinek mindenkor tartózkodnia kell minden
olyan cselekvési módtól, amely kényszerítésnek türrhetne fel, vagy a
rábeszélés olyan fajtájának, amely méltatlan vagy tiszteseégtelen lenne,
külőnösen ha szegény, vagy kevésbé művelt emberek arányában alkalmaz
zák. Ez visszaélést jelentene a saját joggal és megsértéset mások jogának."
Az idézett szövegnek megvan az ökumenikus célzata is, mert elítélését
tartalmazza a "prozelitizmusnak", a nem szellemi meggyőzés útján való
téri tgetésnek.

Külön szól a nyilatkozat a családnak, rnint k özösségnek, arról a jogá
ról, hogy vallásos életét a seülök irányitása alatt szabadon rendezze és a
gyermekeket vallási meggyőződése szerint nevelje. A harmadik átdolgo
zás után iktatták be a nyilatkozatba az utalást az iskolakérdésre, úgy,
amint ezt a1~creszlénynevelésről szóló nyilatkozat is tárgyalja, Az állam
hatalom gondoskodjék arról, hogy a szülök hozzájussanak a szabad is
kolaválasztás Iehetőségéhez.

I{özhaíalmi 1wriituzás

A vallásszabadság kinyilvánításával együtt az egyház elvileg is le
mondott az állam segítcégéról hithirdető tevékenységében. Ésszerű volt
oE'z,mert aki magáévá teszi a vallásszabadság eszméjét, az már egyedül
az ig.a.zs.í.:; meggyözö erejében bízhat. Amit az egyház a nyilatkozat sze
rinta kÖZ;lat.a1omtól kíván és vár. egyedül az, hogy "igazságos törvények
és más alkalmas eszközök útján biztosítsa minden polgár részére a val
lásszobculsáq védelmét, és olyan feltételeket teremtsen, amelyek között a
polgárok valóban gyakorolhatják a vallással kapcsolatos jogaikat és tel
jesíthetik az abból eredő kötelességeiket".

Tartalmaz azonban a nyilatkozat egy megszorítást is, amellyel elismeri
.az állarnhatalom aktív beavatkozásának Iehetőségét. "A társadalomban
úgymond - tisztelethen kell tartani azt a normát, amely szeririt az em
bernek a Iehető legszélesebb körű szabadságot kell engedni és szabadsá
gát csak akkor és annyiban szabad korlátozni, amikor és amennyiben
seükségesnek mutatkozik." Adódhatnak tehát esetek, amikor a közhata
lom magának a nyilatkozatnak szavai szerint is korlátozhatja a vallás
szabadságot, Az Orbis Catholicus cikkírója rnindenesetre helyesen jegyzi
meg itt, hogy nyilvánvalóan J{,Ífeje~ésbe1ri pontatlansággal van dolgunk.
A vallásszabadság ugyanis, mint a lelkiismereti szabadság egyik kifeje
ződése, nem korlátozható, csupán a vele való visszaélést lehet és kell is
megakadályozni.

Mikor beszélhetünk azonban a vallásszabadsággal való visszaélésről.

.míkor köteles tehát az álltam intézkedni -ellene? Az egész nyilatkozat ~gyi:.1{

legsúlyosabb és legnehezebb kérdésének bizonyult ez. Mutatja, hogy mind
a hat átdolgozásban másként válaszolt rá a zsinat.

Az első terviezet a "közjót" nevezte meg a korlátozás kritériurnának.
A vita során azoriban többen is rámutattak, 'hogy ez a fogalom túlságosan
formális és meghatározhatatlan. Fennállna az a lehetőség LS, hogy a "köz
jót" túl könnyen államrezonnak fogjáJk fel, s vagy a nép többségi aka
ratával, vagy a kormány politikai akaratával azonosítják. Amellett a "köz
jó" meghatározásában ideológiai természetű hozzáállások is szerepet kap
llatnának, olyan nézetek például, 'hogya közjóhoz tartozik a nép vallási

727



egysége, avagy a vallás teljes kizárásával járó világnézeti egysége. A har
madik átdolgozásban merült f.el először a "közr,end", az "ordo publicus"
kifejezés, míkor lis a "kö:zjónak azt a lényeges részét" értették rajta, ame
lyet a közhatalomnak törvényes kénys2leritő eszközökkel is meg kell vé
denie. Mínt a végleges fogalmazásban is megmaradt, a közrend megsérté
sének nyilvánítottáik: már akkor a közbéke és a közerkölcsök megzava
rását és mások. poílgári jogainak megsértéséf.

A későbbi átdolgozásokban stiláris változtatások mellett lényegileg
már csak a kőzjó és a közrend ősszeegyeztetésérifáradoztak. Amikor azon
ban az elvont fogalmakat konkretizálni próbálták. újból csak elvontságok
születtek: "közbéke", "mások jogaínak megsértése", "közerkölrnÖStSég". A
bírálók problematikusnak rnondják főleg az utolsó kifejezést. Mert hogy
pontosan mi tartozik hozzá adott időben a "kö:l)erkölcsösséghez", vagy mit
kell belőle kizárni, erről sem a morálteológía, sem a jog nem, adhat köte
lező felvilágosítást, Itt legfeljebb irányvonalakat lehet húzni, anéíkülazon
ban, hogy ezek egyértelműenrögzíthető elveiket nyújtanának.

Minthogy a "közrend" sem bizonyult sokkal ezerencsésebb fogalom
nak, mint a "közjó", a zsinat igyekezett körvonalázni annak a közhatalmi
beavatkozásnak természetét, amely a közrend érdekében fordul a vallás
szabadsággal való visszaélések ellen, A nyilatkozat szerínt a beavatkozás
nak "nem szabad önkényes módon és valamely párt méltánytalan kedve
zéseként történnie, hanem jogi normák szerínt, amelyek összhangban van
nak a tárgyi erkölcsi renddel, vagyis olyan normák szerírrt, amelyek a va
lamennyi polgár érdekét szolgáló hatályos [ogvédelemhez, a polgárok bé
kés együttélésének biztosításához és a közbékéröl való elégséges gondos
kodáshoz szükségesek".

Megállapítja azt is a nyilatkozat, hogya vallásszabadság jogán való
őrködés feladatuk "a polgároknak éppúgy, mint a társadalmi csoportak
nak és az államhatalmaknak, az egyházaknak és, más vallási közösségek
nek, éspedig míndegyíküknek a maga sajátos módján". Ami az. egyének
és a vallási iközöss~gek 'hozzájárulását illeti a vallásszabadság ápolásához,
mindenekelőtt azokat a normákatkel1 követniök, amelyek rrrínden sze
mélyes és szociálís felelősség gyakorlására érvényesek, vagyis "éppúgy
tekintettel kell lenniök mások jogaira, mint a saját kötelességeikre má
sok és a közjó irányában; mindenki irányában kötelesek az dgazságpsság
és az emberségesség követelménye szerint eljárni".

Semmi kivételes helyzet

Miként az egyház és a mai világ viszonyát tárgyaló konstitúció ki
fejti, a katolikus egyház, amíkor szabadságot igényel magának az állam
vonatkozásában, lemond a közvetlen vagy közvetett állami támogatásról
küldetésének teljesitésében. Az ún. "katolikus államok" képviselőinek kö
vetelésére azonban már kezdettőlfogva beiktatták a nyilatkozatba azt az
enyhítést, hogy nem rninősíthető a vallásszabadságba ütközőnek az az
eset,ami:kor "tekintettel valamely nép sajátos körülményeire, egy meg
határozott vallási közösség különleges polgári velismeréeben részesül az
állam jogrendjében". így maradt ez meg a végleges szövegben is, de lé-
nyeges kiegészítéssel, Ilyen esetben is elengedhetetlen - szögezi le a nyí
latkozat -, hogy "az összes többi polgárok és vallási közösségek jogát is
elismerjék vallási dolgokban a szabadsághoz, s ezt a jogukat tiszteletben'
tartsák". Még az ilyen kivételes helyzet sem állhat fenn tehát a jövőben

más vallású személyek vagy közösségek jogainak rovására. A nyilatkozat
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kifejezetten aláhúzza: "A közhatalomnak gondoskodnia kell arról, hogy a
polgárok jogi egyenlőségét, ami a társadalom közjavához tartozik, a val-o
lás okábó~ sem nyíLtan, sem burkoltan soha meg ne sértsék és hogy ne"
tegyenek köztük semmiféle hátrányos megkülönböztetést."

Megemlékezik a nyílatkozat azokról a hittani érvekről, amelyek alap
ján a katolikus egyház önmaga részére különösképpen igényli a szabad
ságot. Igénylí ezt mind vallási közösség voltánál, mind pedig annál a kü
Iönös megbízatásánál fogva, amelyet Krisztustól kapott. Ezzel kapcsolat
ban hivatkozik az egyház a szabadságnak arra a különös jogcímére is,
amelyet Krisztus kölcsönzött neki. Szól nevezetesen a "szent szabadság
ról", amelyet Isten egyszülött Fia vérével szerzett és amellyel az egyházat
megajándékozta. Szabadság jár továbbá neki "mint Krisztustól, az Úrtól
alapított szellemi tekintélynek, amelyre isteni küldetésként hárul a kö
telesség, hogy elmenjen az egész világra és hirdesse az evangéliumot mín
den teremtménynek", És ez a szabadság - rögzíti meg a nyilatkozat 
"alapvető dv az egyház és a közhatalmak viszonya tekintetében, vala
mint a társadalmi és jogi rend irányában".

Mandezek az utalások azonban az egyház különös szabadságjogaira
- állapítja meg hangsúlyosan Bea bíboros - nem jelentik azt, hogy az
egyház a szabadság terén valami ldvételes helyzetet igényel magának: ön
magának sem kíván semmi nagyobb szabadságot a kényszertől és elnyo
mástól való mentesség értelmében, mint azt, amelyről az okmány első

részében beszél. Jogainak kiemelése tehát nem a más kőzösségekkel való
jogegyenlőség rovására történik. Ez világosan kitünik a nyilatkozat kö
vetkező szavaiból: "Ha a vall-ásszabadság elvét nemcsak szavakban nyil
vánítják ki és nemcsak törvényekben fektetik le, hanem őszintén átviszik
és érvényesítik a gyakorlatban is, akkor az egyház jogilag és ténylegesen
is megkapja annak afüggetlenségnek szilárd feltételét, amelyre isteni kiil»
detésének teljesítése végett szüksége van." A nyilatkozat - folytatja Bea
- méltán vonja le a következtetést: "Összhang van tehát az egyház
szabadsága és ama vallásszabadság között, amelyet minden ember és kő

zösség számára jogként kell elismerni és belehorgonyozni a társadalmak
jogrendjébe."

Minőségi ugrás

Végeredményben tehát, ha talán - mint némelyek állítják - a val
lásszabadság teológiai oldalát alaposabban is ki lehetett volna fejteni, a
zsinat nyilatkozatát még ebben a mostani formájában sem értékelhetjük
eléggé magasra. Egyedül azzal a ténnyel, hogy immár nem "türelmesség
ről", hanem "val1ásszahadságról" b eszél, s utóbbin olyan valóságos jogot
ért, amely az emberi személy méltóságán alapszik, a katolíkus egyház a
maga részéről is lezárt egy hosszú rnúltat, amely - mint a nyilatkozat
állapítja meg - ",az evangélium szellemének kevéssé felelt meg, sőt .azzal
ellentétes volt". Az Orbis Catholicus szerzője hozzáfűzi: "Ez a józan val
lomás kétségkívül rnéltóbb válasz arra a vétekre, amelyet a katolikus egy
ház a vallásszabadság és az egyenjogúság ellen a Iegutóbbí időkig elkö
vetett, mint a kétértelmű kísérlctczés arra, hogy a rnostani nyilatkozat
történeti folytonosságát az eddigi egyházi tannal és gyakorlattal igazolják."

A .valóság ugyanis az, hogy a hagyományos katolikus tan a vallás
szabadság elismerését, vagy ami erre vitt volna, a türelmességet mint
elvet mindig elutasította. A régebbi ddőkből Dorigo részletesen idézi en
nek igazolására VI. Pius 1791 évi "Quod aliquantum" levelét, XVI. Ger-
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.gely 1832 évi "Mirari vos" és IX. Pius 1864 évi "Quanta cura" encíkliká
ját, valamint ugyanez évi Syilabusát. Lényegében az a tan ez, mint ame
lyet az egyház a reformáció és az ellenreformáció idejében hirdetett.. bár
természetesen bizonyos fejlődés alól ez a tan sem vonhatta ki magát. Ezt
az álláspontot képviselték a zsínatí teremben is, éspedig nagy hévvel, a
kisebbség tagjai. .

Egészen nyersen adott kifejezést a hagyományos felfogásnak még
1948-'ban is a Szeritszékhez tudvalevően igen közel álló Civiltll Cattolica:
"A katolikus egyházn.a!k, mínthogy meg van győződve arról az isteni elő
jogáról, hogy ő az egyetlen igaz egyház, kizárólag önmaga számára kell
igényelnie a szabadság jogát, mert ez a jog egyedül az igazságot és soha
sem a tévedést 'illetheti. Nem fog ugyan más vallások ellen törni, de meg...
követeli, hogy - igazságos és emberhez rnéltó eszközök útján - gátolják
meg ezeket hamis tanaik terjesztésében. Következésképpen az egyház egy
olyan államban, ahol a többség katoljkus, meg fogja kívánni, hogy a té
vedés számára semmi törvényes létet se biztosítsanak, és hogy a nem-ka
tolikus vallású kisebbségeknek csak a tényleges létezést engedélyezzék
propaganda lehetősége nélkül. Ha pedig a konkrét körülmények ennek az
elvnek maradéktalan alkalmazását nem teszik lehetövé, akkor az egy
ház a lehető legmesszebbmenő kiváltságokat követeli magának. Ezzel
együtt kényszerűségbőlmint kisebb rosszba, más vallási közösségek tör
vénves tűrésébe is belemegy. Megtörténhet, hogy egyes országokban ma
guk a katolíkusok Iesznek :kénytelenek kívánni az összesek számára a tel
jes vallásszabadságot, noha alapjáhan egyedül nekik volna létezési joguk.
Ebben az utóbbi esetben sem mond le az egyház a maga tételéről. de al
kalmazkodik ahhoz a tényleges helyzethez, amelytől a konkrét életben
nem tekinthet el." Ez az azóta is sokat emlegetett cikk név nélkül jelent
meg, de az Orientierung közlése szerint P. Cavalli a szerzője, Cavallí vol
taképpen az egyházi tanítóhivatal addigi megnyilatkozásait tolmácsolta
- állalpítja meg Böckenförde -, mindenekelött a Syllabust, amely egyéb
szabadság-igényeik mellett a nyilvános kultusz-szabadságot is kifejezetten
elítélte.

Ugyanezt a nézetet vallotta Ottaviani bíboros is. "Azt mondod talán
- írta 1960-ban megjelent egyházjogi fankönyvében -, hogy a katolikus
egyház kétféle méntéket alkalmaz. Mert ahol ő maga uralkodik, korlátozní
akarja a más hiten levők jogait, ahol azoniban a polgárok kisebbséget ké
pezi, ott ugyanazokat a jogoka,t követeli, mint a többség. Erre azt kell fe
lelni: valóban kétféle méntéket kell alkalrnaznunk, egyiket az igazság, má
sikat a tévedés számára." Ottaviani szerárrt mínden más álláspont, a val
lásszabadság elismerése is, "novissimus Iíberalísmus catholícus", egészen
új katolíkus liheralizmus lenne, amely nem kevésbé veszedelmes, mint a
hítközömbösség, amely végülis ateízmusra vezet, E láJberaIizmus szószólói
közé sorolta elsősorban a katolíkus gondolkodás olyan kíválóságait, mint
Jacques Maritain, Yves Congar, Max f>ribilla és J. C. Murray.

Nem adta fel elvileg a hagyományos álláspontot XII. Pius sem, aki
főleg XIII. Leó tanításératámasakodott, Úgynevezett. "türelmességi beszé
dének", amelyet 1953...ban mondott el, döntő mondataí ekként hangza
nak: "Az a kötelesség azonban, hogy elnyomjuk az erkölcsi és vallási té
vedéseket, nem lehet a cselekvés utolsó normája. Alá kell azt rendelni
magasabb és egyeternesebb normáknak, .amelyek bizonyos körűlmények

között megengedik, sőt talám jobb eljárásnak mutatják, ha egy magasabb
jó megvalósíthatása céljából a tévedést nem akadályozzák meg. így mínd
két elv tisztán áll előttünk: L Ami nem felel meg az ígazságnak és az er-
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kölesi törvénynek, annak tárgyilag nincs joga a Iétezésre, a propagandára
és a cselekvésre. 2. Míndazonáltal egy magasabb és átfogöbb jó érdekében
igazolható, ha az állam nem avatkozik be törvényekkel és kényszerítő

rendszabályokkal.'
"XII. Pius elméletével szemben is megállja tehát a helyét ez a nem

katolisus keresztények részéről dsmételten emelt szernrehányás, hogy a
katolíkus magatartás a türelmesség kérdésében végeredményben oppor
.tunisztikus" - szögezi le Böckenförde. A más hiten lévő vagy .az ateista,
aki megkérdezte volna, vajon a katolikusok akkor is síkra szállnának a
vallásszabadságért és türelmesságért, ha túlnyomó többséget jelentenek
az államban és ik'ezükben tartják a hatalmat - nem kap semmi meg
nyugtató feleletet. Azt, hogy az államnak elvileg olyan szervezetet kell
mutatnía, amelyben minden polgár azonos vallási életjoggal bír, a nem
katolikus hiten lévő vagy a hitétől elszakadt is, feltéve, hogy nem sérti
az állami rendet - XII. Pius sem ismerte el. A korszakfordító lépés
XXIII. János pápána és a IT. vatikáni zsinatra maradt. S hogy milyen fej
lődésen ment átezze1 a katolikus gondolkodás, kitűnően érzékelteti Do
rigo a múlt század legjelentősebb francia katolikus közírója. Louis
Veuillot példájával. Előtte egy századdal Voltaire igy nyilatkozott: "Tel
jességgel gyűlölöm. amit te rnondasz, de halálig védelmére kelek annak
a jogodnak, hogy megrnondd." Veuillet ezt vetette ellene: "Mint kateli
kusok a szabadságot követeljük a ti elveitek nevében, amikor kisebbség-

. ben vagyunk, de elvesszük tőletek a mi elveink nevében, mihelyt többség
ben leszünk."

Ha tehát most eljutottunk oda, hogy egyházunk kifejezetten elismeri
a vallásszabadságot, akkor világos, hogy "minöségi ugrás" történt. Ezt a
kifejezést használja Dorigo, s hozzáfűzi: "Teljesen hiábavalónak kell mon
danunk egyes egzegéták olyan irányú fáradozásait, hogy kimutassák a
.folytonosságot', az .egyöntetűséget', a .nem-ellenmondást' a tanítóhivatal
előző megnyilatkozásaival, és összeölelj ék VI. Piust, XVL Gergelyt vagy
IX. Piust XXIII. Jánossal". Az Orbis Catholicus szerzője szerint: "Nehéz
lenne igazolni a nyilatkozat tartalmi folytonosságát az utolsó pápák ta
nításával ; sokkal inkább törésről kell vagy szabad beszélnünk az egyház
és a tanítóhivatal megnyilatkozásában." Ugyanígy Seibel: "T,agadhatat-
lan, hogy az egyház a vallásszabadségról szóló nyilatkozatban olyan tant
tett magáévá, amelynek a korábbi évszázadokban nem volt kifejezetten
tudatában, sőt amelyről azt hitte, hogy el kell utasitaraia." Georges M. M.
Cottier: "Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy oa nyilatkozat összhangba
hozható-e az egyház legfőbb tanítóhivatalának múltbeli magatartásaival
és eljárásaivalvaz lett volna kivánatos, hogy a nyilatkozat dsmerje el a
keresztény lelkiismeret lassú, de valóságos érlelődését, amely immár job
ban megért bizonyos követelményeket, Sokkal meggyőzőbb lett volna, ha
a szöveg arra utal, hogy az evangélium titokzatos befolyására az emberek
lelkiismerete fokozatosan jön rá oizonyos erkölcsi követelményekre és
ezek következményeire, és hogy az egyház gyermekei nem mindig az elsők

annak felísmeréséb,en, hogy mik a keresztény parancsok a földi dolgokat
illetően."

Az igazi háttér

Perdöntő mozzanat egyébként, hogya zsinati kisebbség míndvégig
állhatatosan hangoztatta azt az ellentmondást, amely a zsinat által ér
telmezett vallásszabadság és XXIII. Jánosig a pápák idevágó kijelentései
között mutatkozik.
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Némelyek talán meg is lepődnek ezen, hiszen nem egyszer hallhat
tuk azt az állítást, hogy a vallásszabadság gyökereí minddg megvoltak
magának a katolikus egyháznak tanításában is. "A katolikus tan egyik
alapvető tétele, amelyet Isten szava tartalmaz és amelyet az atyák állan
dóan hirdettek, hogy az embernek szabadnak kell lennie, amikor hitben
válaszol Istennek, Senkit sem szabad tehát arra kényszeríteni, hogy aka
rata ellenére fogadja el a keresztény hitet ... A hitaktus természeténél
fogva szahad cselekedet." Ezt mondja a nyilatkozat is, de utána már csak
annyit állapít meg, hogy a vallásszabadság "tökéletes összhangban van
tehát a hit természetével". S ez is az igazság, mert maga az a tétel még,
hogy senkit sem szabad a hit elfogadására kényszeríteni, korántsem ala
pozza meg az elvi tűrelrnesséqet, még kevésbé a vallásszabadságot. Amit
a tétel tartalmaz, csupán a katolíkus hit szabad elfogadására vonatkozik,
de semmiképpen sem hozza magával, hogy az egyszer már elfogadott hit
től szabadon el is térhet az ember. Szembetűnően tanúsítja ezt éppen a
középkor gyakorlata, amely abból dndult ki, hogy a hit elfogadásával [o
gilagis kötelező hűségviszony (fides) létesült. Aki tehát a katolíkus hit
elhagyásával megszegi ezt a hűségvíszonyt, nagyon is perbe fogható és
elítélhető. S egyáltalán nem állja az útját a tétel annak sem, hogy a t~

vesnek ítélt más hittől megvonják a kultusz és a terjesztés szabadságát,
hiszen ezzel nem a katolikus hitet kényszerítik rá másokra, csupán az
attól eltérő hit megnyilatkozását és terjesztését akadályozzák meg.

Ez a magyarázata annak, hogya nyugati egyházszakadás után a kü
lönböző hitvallású keresztények kölcsönösen megtagadták egymástól a
szabad vallásgyakorlás jogát, s azon voltak, hogy az államhatalmat ennek
okából egyeduralmuk szolgálatába hajtsák. így lett Európa úgyszólván'
valamennyi országa a XVI. és XVII. században véget nem érő valláshá
borúk szintere, Ezrek és tízezrek vesztették életüket, hivatalukat és javai
kat, váltak földőnfutókká, mert Istent úgy kívánták tisztelni, ahogyan
azt lelkiismereti meggyőződésük írta elő. Ilyen körűlmények között a
merő önfenrrtartás ösztöne 'kényszerítette elő azt az álláspontot, hogy "akié
az ország, azé a vallás". Mert látszólag bármilyen kevéssé kedvezett is
ez a vallásszaoadságnak, mégis ez volt az első lépés egy olyan békés rend
felé, amelyben már bennerejlett a vallásszabadság. Ettől kezdve ugyanis
már a politikai megfontolásokon s nem a megalkuvást nem tűrő vallási
"igazság" kérdésén múlott, hogy milyen vallást tesz magáévá a közha
talom. Megszűnt ezzel az a romboló "feltétlenség", amely a felekezeti pol
gárháborúkra vezetett, S megnyilt immár az elvi lehetőség is engedmé
nyekre, ezek körének fokozatos szélesítésére, IS idővel a türelmesség majd
a vallásszabadság törvénybe Iktatáséra. A vallásszabadság így mint ál
lamilag engedélyezett és védett szabadságjog fokozatosan mélyült, s a
XIX. században már az európai országok túlnyomó részében valósággá
vált.

Bármilyen fájdalmasnak hathat is tehát a megállapítás, a vallássza
badság, amelyet most a zsinat is kínyílvánított, nem az egyházaknak. nem
a teológusoknak s nem is a keresztény "természetjognak" köszönheti ke
letkezé:s~t, hanem a modern államnak, a laikus gondolkodóknak és a pro
fán világi észjognak.

Lehetőség a párbeszédre

Annál örvendetesebb természetesen, hogya protestáns egyházak után,
amelyek jóval megelőzték ebben a rniénket, a vallásszabadság elvét és
gyakorlatát immár a katolikus egyház is magáévá tette. Méltán jelen-
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tette ki Cushing bíboros még az első ülésszakra utaztában: "Ha a zsinat
nem foglal világosan állást a vallásszabadság mellett, akkor a katolíkus
<egyház ökuménikus megmozdulása kudarcot fog vallani." A haladó szárny,
amely XXIII. János pápa szellemében járt el, kezdettől fogva tisztában
volt azzal, hogya vallásszabadság kinyilvánítása nélkül a katolikus egy
ház nem alakíthat ki bizalomteljes légkört más vallásdkkal és felekeze
'tekkel, de nem léphet igazi párbeszédre a mai emberiséggel. sem, amelyet
a világnézeti pluralizmus, a világnézeti többféleség jellemez.

Ami ugyanis ezt a dialógust dlleti, a nyilatkozatban közvetve az is
elismerést nyert, hogy nemcsak valamely vallás követőjének áll szabad
ságában vallását magánéletéhen és a közéletben megvalland, gy.akorolni
és hirdetni, hanem az ateistának is jogában áll ateizmusát vallani és ter
jeszteni mindaddig, amíg a közbékét és mások alapvető jogait nem káro
sítja. Léger bíboros már azelső vitában több kanadai püspök nevében kö
vetelte a szövegnek akként való megszerkesztését, hogy a nem-hívőket

is figyelembe vegyélc Nemcsak a hívők számára kell igényelni a vallás
szabadságot - jelentette ki Cushing -, hanem ki kell mondani ; a nem
hívőknek is megvan a joguk, hogy hitetlenségüket magánéletükben és
nyilvánosan megvallják. S az ötödik átdolgozásban ha formailag árnyal
tan is, már megtaláljuk az erre való utalást, amely megmaradt utána a
végleges okmányban is.

Rendkivül nagy horderejű mozzanatnak kell ezt tekintenünk, mert
mint Biot, Böckenförrie és Dorigo is helyesen emelik ki, a csupán türel
mességre vonatkozó eddigi katolíkus elmélet voltaképpen igazolta azok
nak a közhatalommal bíró ideológiairendszereknek gyakorlatát, amelyek
a maguk "igazságára" hivatkozva a más világnézeten levők felé megkü
lönböztetésekkel élnek. Ezek ugyanis végeredményben ugyanazon elv sze
rint járnak el, mint amelyet maga az egyház hirdetett hosszú századokon
át a "téV'edés" tekintetében. Az egyháznak is meg kellett így tapasztalnia
a Szeritirás intelmet: "Amit magatoknak akartok, hogy az emberek cse
lekedjék, azt kell nektek is cselekednetek irányukban." Ez az alapja min
den földi igazságosságnak. Olyan jogi elv ugyanis, amely ki akarja zárni
a kölcsönösséget, nem jogi, hanem hatalmi elv. Az egyháznak nyilván
valóan új talajra kellett helyezkednie. immár nem a fel.tételes türelmes
ség, hanem az elvi türelmesség, s ezzel már a vallásszabadság talajára. S
hogy ezt a zsinat megcselekedte, XXIII. János pápa elévülhetetlen érdeme.

Amit mi, katolikusok, az új helyzet következményeként dgénylünk, s
amire ma és a jövőben is tÖl'ekszünk,a "hitvallás nélküli" állam, értve
ezen az olyan államot, amely semlegesen viselkedik az emberi személy
és az emberi lét végső értelmére vonatkozó kérdésekben. Annál is inkább,
mert nemcsak a "hal.adó katolikusok'' fogadják el immár őszintén és nyil
tan a laikus államot, de oa nyilatkozat értelmében el kell azt fogadniok
az összes katolikusoknak, s példásan meg is kell valósítaniok ott, ahol a
közhatalom netán a kezükben van. Meggyőződésünk,hogy az a "hitvallás
nélküli" állam, amelyben a világnézeti vagy vallási szabadság nem oppor
tunitás, hanem elvi emberi jog, ezerves tartozéka a társadalmi, sőt a
nemzetközi békének is.

Mindazt összevéve tehát, amire íparkodcam rámutatni, aligha fog
túlzásnak tünni az a meglehetősen általános vélekedés, hogy a vallássza
badságról szól nyilatkozat a II. vatikáni zsinat legfontosabb okmánya. Ha
nem is tárgya szerínt, de kihatásaiban messze túlnyúlik a tulajdonképpeni
vallási körön, mert benne az egyház teljesebben felfedezte a személyes
szabadság értelmét, ami a legjobb feltétele a nyilt és hitelt érdemlő dia-
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Iógusnak a jelenkor társadalmi és szellemi erőivel. Annak elismerésével
pedig, hogy a vallásszabadság felbonthatatlanul része a lelkiismereti sza
badságnak, szükségszerűen megadta az egyház saját híveinek is a teljes
szabadságot társadalmi, politikai és más evilági ügyeikben.

Fel:OOSZIl1ált tanuíménvok. Agostíno Card. Bea: La Chiesa e la liberta religíosa. La
Rivista del Clero ltallliano, 1966 május. - WlactimiroDorigo: Libertá dl coscíenza e li
berta relígíosa. Questltali.a, 1005, január. - Ernst WoJ.fgang Böokenförde : Religionsfrei
heít als Autgabe der ChrilSten. Stimmen der Zeit, 1965 jÚfÚUS. - Wolfgang Seibel: Die
vierte SHzungsperiode des Konzi1s. Stimmen der Zeit, 1966 január. - Nochmaüs Dískussíon
liber die ReligliiOOSlfreiheit; Zur !KOnzilseI1kllirtmg über die 1lIelrigiOJlSd'relheit. Orbis
Catholícus, 11165" november; 1966 június. - WiJhelm Köster: Zwei Eo:nLZilsthemen. Der
Grosse Entschlusos, 1965 december, ~ A. Ebneter: Von der Tole:ranz zur retígíösen Freil.·
heit. Orientierung, 1004. szept. 30. - John Courtnev MUI1I"ay: Die ErkHirung über die
Relig]oins;frelheit, Concilium, !1006. május. - Goerges M. M. Cottíer : La liberté religieuse.
:E:tudes, 1005. április. - Joseph iLecler: La déctaratíori ccncüíaíre sur la libe:rbé religíeuse,
:E:tudes, 1966. április. - Relígíoua rreedom, The TaJblet, Loo,5. december 25•
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VIDOR MIKLÓS VERSEI

FÖDDN~LKÜLI JÁNOS

Elvesznek mögöttem az arcok elvesznek a tájak
magam sem értem mit akartam ott
ahová nincs miért visszataláljak

Mért kívántam megölelni a nőket

akiket nem sikeTÜlt sem megőTÍznem sem elfelednem
miért volt fontos annyi minden -
hogy szaporodjanak a rovások bemjzolt tenyeremben?

És mégis ennek a haszontalan világnak
vagyok csupán szuverénje -
meghódítottamamit senki se védett
s aztán elhagytam magam is.

má'r mesék mappáján bolyongok
Ott éltem én! - visszagondolok a hegyre a rétre
valahányszor az álom még od,(wisz

TALÁLKOZÁSOK

Te vagy?
Nem lehetsz többé
Voltál s ott maradtál
Elítéltelek
a magam törvénye nevében

Egy név
egy arc
határkő

körötte a kipusztult vidék
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Megálltam ott
ahol a nap
a hOTÍzontban megkapaszkodott
azóta tart az alkonyat

Évek
évtizedek
soha többé!
Mégegyszer
s a halál



Horváth Richárd

VONÁSOK A MAI EMBER LELKISÉGÉHEZ

Minden emberben kitörölhetetlenül benne van a vágy és a törekvés,
hogy önmagát, a világot, amelyben él, a környezetét, az embereket, a dol
gok értelmét felfogja és megismerje. Minden ember kialakít magában egy
többé-kevésbé tudatos tájékozódást, amibe míndent bele akar illeszteni
és amivel mindent meg is akar magyarázni, önmaga felé iLS, és' kifelé is.
Minden, ami a "levegőben" van az ember körül, hatással van az emberre.
Beleszűrődik a dolgainkba. Hangsúlyt, színt, alapot, irányt ad annak, ami
éppen most bennünk van, ami foglalkoztat minket, amiről gondolkodunk,
ami fáj, aminek örülünk, amit nem értünk, amit szerétnénk elérná, vagy
amitől ezeretnénk megszabadulni. Valamivel megokoljuk maguruknak,
miért cselekszünk, hogy miért kel1essük éppen ezt, vagy amazt, hogy miért
értiékes nekünk egy barátság, egy ismeretség, hogy míért szeretjük.-ezt
olvasni és nem amazt, hogy miért nézzük meg ezt a mozddarabot, hogy
miért öltözködünk éppen így, ahogyan öltözködünk - és így tovább.
Érdekes lenne ezeket a "miént"-eket minden emberben kielemezni. Azo
kat a "miért"-eket, amelyek a legáltalánosabbak, és azokat amelyek a leg
egyénibbek kinél-kinél. Mínden embernek megvan a maga láthatatlan,
de rajta és körülötte megérezhető bűvköre, Ezt viszi mindenüvé magával.
És ez, ha sok közös vonást, közös nagy eredőket és irányokat találunk is
benne a többi emberével, de éppenígy ez csak éppen ennél az egy ember
nél van meg. Ez a sajátja. Sajátos érdekessége minden embernek. Ezt
lélegzí ki magából, nemcsak szavaival, de minden mozdulatával, egész
lényével az ember.

A mai ember nagyon elfoglalt, nagyon "be van fogva". Sokféle a le
kötöttsége. És ez a sokféleség azzal a veszéllyel jár, hogy -elfelűletesítf

nemcsak az életét, hanem a gondolkodásmódját, érzésvilágát is. A mély
séget és személyiségének az egységét a mozgás, a felületváltoztatás pró
bálja nála pótolni. És az ember könnyen oda is adja magát ennek a folya
matnak. Sokszor engedi magát, a sorsát, külső erőktől sodortatni, mert
,ez akárhányszor kényelmesebb és így a felelősségtől is inkább megsza
badítva érezzük magunkat, Az ember nem nagyon szeretí, általában, vál
J:11ni a kezdeményezést, a felelősséget.

A sok mozgás ki ds fárasztja az embert. Kifárasztja Isten f.elé is.
Odaáll közéje és az Isten közé. Nem könnyu rajta átkűzdenie az ember
nek magát, ra benne és a válágban láthatatlanul, de jelenlévő Istenhez. Az
ember körülveszi magát a rnozgás, a felü1etegymásmellé rakott kockáival
és hajlandó mínden elöl ezek mögé bújni. Az Isten dől is. Hogyan van
a keresztény ember például az imádsággal? Imádkozik-e, és mikor, és
mennyit? Ráér-e? Szükségót, értelmét érzi-e? Probléma-e neki az Isten?
Küzd-e az Istennel? Érdekli-e létének értelme? N em hO!S2-zÚ imádságokra
gondolunk itt, hanem csak felvillanásokra, rövid imádságokra, egy-egy
kis elmélyedésre, elelrnélkedésre, mert - a kegyelemért, az Istenért, az
élet és a lélek mélységeiért azért az imádság terén is kell valamit tennünk,
ha csak keveset is, kevesebbet is rnirnt valamikor. Az unalomból, az el
hanyagoltságból, az érdektelenségből, a nemtörődömségből nem fog előt

tünk és bonnünk sem kirajzolódni az Isten arca.
Kevés a mai emberben, 'hívő emberben is, az igazi bűntudat. Az olyan,

amely azt is érezne, azt is számbavenne. hogy az Isten számonkéri tőlem



.ezt a rossz cselekedetemet is, az Istent nem lehet vele megkerülnöm. Ki
fejlődik valami közömbösség: mit bánom én? Mi a jó és mi a rossz? Ami
.az én érdekemet szolgálja, az jó. Ha sikerül, szerenesém van. Ha nem,
az se olyan baj. Hol kezdődik a súlyos bűn, és meddig tart a bocsánatos?
És, egyáltalán, érdekel ez engem? Sok a sablon. Az enyém is belefér sok
.szor ebbe a sablonba, például egy gyónási tükör sablonába. Nem törek
szem többre. Az élet ugyan bonyolultabb lett, nem fér egy-egy sablonba
a felelősségem, de nem gondolok vele. Egyáltalán: mi az én felelősségem?
Mi az én kötelességem a jóvátevésre? Kell-e ez ? Hiszen mások is így
csinálják. Megvan-e bennem a szándék és az akarat, hogy ha már rá is
.szánom magam néha egy-egy gyónásra, hogy azt komolyan vegyem? Hogy
legalább valamivel jobb és több akarjak utána lenni? Az igazi baj ott
kezdődik..amikor a rossz már nem okoz nekem lelkíismeretfurdalást, és
elméletet gyártok arra, hogy miért nem bűn az, ami bűn.

Vannak szavaink, kífejezéseink, kész "kliséink" hitünk igazságaiból,
az evangélium szövegeiböl, amelyeket mondunk, de - míntha üresek
lennének bennünk minden ágazi tartalomtól. Csak mondjuk őket, csak
hangzanak, de nem vesszük őket k omolyan, nem befolyásolják a csele
kedeteinket. Hagyományos díszt jelentenek csak az életstílusunkon. Olyan
ez, mint amikor egy-egy nagy emberből szebor lesz. Szép a szobor, áll a
ezobor, talán valami rá is van írva, de csak ránéz a vándor a szeborra és
továbbmegy - nem mond neki semmit sem a szebor. Pillanatnyi, futó
és hatástalan találkozás. A szebor nem beszél. Krísztus Urunk szobrai a
'templomainkban, Krisztus Urunk képei. Es mi csak nézzük időnkint őket,

de nem halljuk az élő Krisztus hangját, igazságart belőlük.

Ugyanakkor a mai ember csak az eredetit, osak a valóságosat, csak a
természeteset szeréti. Miért csinál hát a valóságból magának ilyenkor csak
élettelen szobrot? Es Krisztusból, aki emberré lett érettünk, valóságos em
berré, teljes emberré, kivéve a bűnt. Abból a Krisztusból, aki az igazságot
szerette, a szerétetet szerette, aki nem bírta az igazságtalanságot, leleplezte
a képmutatást, a hamisságot, aki az embert nagyon szerette és szereti; a
szegényeket, azelhagyatottakat, a szenvedőket felemelte, aki az emberben
az emberséget megnemesítette és megszentelte,

Mint mínden ember .míndág, a mai ember is vágyódik a szeretetre,
Vágyódik arra, hOf5Y ne érezze magát egyedül. Hogy tartozzék valakihez,
valahová. Ezért szeréti a barátságot ds. Keresi a barátot. Hamar ajándé
kozza a másik embernek a szerétetét és a barátságát. Csak az a haj, hogy
hamar bele is fárad mindkettőbe és abbahagyja. Es megint újat kap. Es
megint gyorsan elfárad, és újrakezdi. Valami végzetes felületesség van
a mai ember szeretetéhen és barátságában. Különösen nem bírja el az ál
-dozatot. Nem ismeri a hűséget a. s:beretethez és a barátsághoz, tehát nem
ismeri a hűséget az áldozathoz, az áldozatkészséghez sem. Ezt ugyan a
másiktól a maga részére igényli és szívesen és hosszasan is elfogadná kész.
Csak neki ne kelljen tanúsítania, adnia. Pedig az áldozatkészség, az apró
figyelmek és szolgálatok útja a szeretetnek és a barátságnak is a legbíz
tosabb útja. Ezek a szenetet és' barátság tartóoszlopai .az időben. Es jár
velük együtt valami meghatódott és megtisztult lelki erő is, mely éppen
belőlük születik. Annak a felernelő és tisz.títóés gazdagító érzése, hogy
jó: - jót tenni.

Mivel a ma embere felületes a szerétetben és a barátságban és a leg
kisebb áldozatha és szolgálatba is hamar belefárad, mindig és könnyen
fáradt, könnyebben és gyorsabban, mint például a szüleí: ez kihat az Is
tenhez való viszonyára is. Hiszen az Istent elsősorban felebarátomban



találhatom meg. A neki adott szeretetben, szolgálatban és áldozatban.
Ezekben szerethetem az Istent is a legkonikrétabban. Ha azonban a sze
retetben, és áldozatosságban felületes, hamarelfáradó vagyok, a barátság
nemes közelségében hamar állhatatlan: hogyan lehetnék akkor 'elmélyült
és állhatatos az dstenkeresésemben, az Isten iránt való szeretetemben, az
iránta való hűségben? Hiszen a szerelrnesernet, a barátomat magam előtt

látom, ismerem, tudom. Az Isten meg a felületességemben távol marad
tőlem. Pedig: otthonossá és mindig otthonosabbá tenni a világot: mintegy
"emberi,esiteni" - ez a mai embernek már szinte misztíkussá lett kül
detéshite. Ebbe zárkózik bele, és rnivel itt van még bőven tennivalója, és
tudása is mindig inkább fejlődik afelé, hogy mindig többet és többet te
hessen: ez úgy általában le is köti, ki is elégíti érdeklődési irányát és
körét. Ebből kitekinteni. még messzebb is keresni - ehhez nemigen ma
rad ikedve,erre "nem ér rá."

A ma emberét lárma veszi körül és tölti el. Fizikai, civilizációs és
kultúr1árma. Alkotóelemeire esik szét előtte minden, Ö maga is siet min
dont szétszední, Sokoldalúságot lát, sokat lát, és elveszíti azegybelátás,
az egység élményét. Elveszíti a feléje való érzéket és hajtóerőt. Ez nem is
nagyon érdekli. Az abszolút helyett a relatív veszi át lelkében és szelle
mében az uralkodó helyet. A bizonyosság helyett a lehetőségek sokasága
és a valószínűségek tarkasága. Ez türelmet is hoz magatartásába, de szét
is szórja egész egyéniséget, Ezért nem is hűséges senkihez és semmihez
sem. Nincsen kitartása a dolgokhoz, az értékekhez sem, az állhatatosság
hoz sem.

De abban van a vígasztaló is, hogy mindez homályosan és végig sem
gondolva, de mélyen bántja és zavarja őt. És nagyon vágyódik mindeze
ken túlra. Valamihez, vagy valakihez, ami vagy aki összefűzi a dolgokat
és az embereket. Egybetartja öket. Ezért jött hozzá közelebb a másik em
berben la testvériség megérzése és meglátása is. A testvériség lelkének a
megsejtése azonban a szeretet megsejtése és vágya. Ez pedig a keresztény
ségnek is lényege: az embentestvér, a felebarát a szeretet kapcsolatában.
A felebaráti szeretet ugyanis önmagunk jóságának .a megcsordulása is,
önmagunk legyőzése, és a magunk felett való hatalmunk eszköze is, de
útnyitás az Isten felé is, Afelé az Isten felé, az Isten Fia felé elsősorban,

aki emberré lett érettünk, közöttünk élt, megszentelte és felemelte az
emberségünket, mert annyira szerétett bennünket. Szerétett és szeret
minden embert, A mai embert is. És vár minden embert. A mai embert is.

Ez lehet a kezdet míndannyiunk számára. Az első bizonytalan lépés.
Mé~ nemis tudatos lépés.

•
Ha egy tükörbe nézve nem látnám a saját arcomat, olyasféle érzés fogna

el, mint amit akkor érzek, amikor ebben az élő, nyüzsgő világban körülte
kintve nem látom meg benne Teremtőjének visszfényét. Számomra ez az egyik
7.egnagyobbnehézség az Isten létét hirdető alapvető igazsággal kapcsolatban.
Ha lelkiismeretemben és szivemben nem szólna oly tisztán az a hang, amely
a személyes Isten létét tanúsítja, akkor pusztán a világ láttán ateista vagy
panteista vagy többistenhívő lennék. Csak a magam nevében beszélek; és
távol áll tőlem, hogy tagadjam azoknak az Isten létét bizonyító érveknek ele
ven erejét, melueket az emberi társadalom általános jelenségeiből és a törté
net folyamatából merítettek. Ezek azonban nem melegítenek fel, nem adnak
világosságot; nem űzik el elhagyatottságom telét, nem késztetik a rügyeket
!~ibomlani, a lombot sarjadní bennem, nem boldogítják erkölcsi valómat.

Newman bíboros



KELETAFRIKAI ÚTIN APLÚMBÓL
Írta Ignácz Rózsa

Apám súlyos beteg volt. Én, utolsó gyerek, tizenhároméves. A másik
szebában rólarnbeszéltek:

- Az ember míndent megérhet. amire igazán töreksziK. csak nem
úgy s nem akkor, ahogyan és amikor szeretné, - Ezt anyám mondta,
Apám kdssé ingerülten:

- A gyerek válasszon magánaik reális, elérhető pályát, de míelőbbf

Tudnom kell, mí lesz belőle.

Földrajzból Afrika hegy és vízrajza volt "feladva". Janka néni re
mekül tanított. Inkább költő volt és varázsló, mínt tanár. Földrajzórán
mesélt, ábrázolt, megjelenített; szavaira, a sem általa, sem általunk soha
sem látott Kilimandsaro Ikét régen kialudt vulkánja a Kibo meg a Ma
wenzi márís ott lövellte a lávát a hirtelen 6000 méteresre nőtt iskolai fa
litérkép helyén. Háromszor olyan magas havas, mirrt a Déli Kárpátok.
Havas, az egyenlítőnél. Jeges tűz, tüzes jég világa. Az óriás lábánál, ac
bozótban, embermagasságnyi fűben, lepedő-fülű eleíárrtokbaktatnak. Jan-·
ka néli mindennél varázslatosabban csengő tó nevét mondja, a sohasem
hallott, nyomban ismerős, elfelejthetetlen szót: Tanganyika. Th ennél is
izgalmasabb az, amit Afrikáról beszélve egyre ismétel: felfedezte, be
járta, térképre rajzolta, Líwíngston, Stanley, a magyar Teleki Sámuel.
Símán fogtam egy kitűnőt Afrikából.

Pár nap múlva tífuszba estem; soká tartott. Mire iskolába rnehettem;
már ismételtek. A betegség miatt a hajam, akkori szokás szerínt, nullás
géppel kopaszra nyírták. Ismétléskor még mindig csak félcentis kefefrí
zurárn volt. Janka unalmas feleltetés helyett újra mesélt, és mesélt: he
lyettünk ő ismételt s még többet mondott Afrikáról. A nomád törzsekről

szólt, a lándzsával leopárdet vadászó férfiakról, akik befonják hosszú ha
jukat, strucctollat tűznek belé, semmit vagy zebrabőr köténykét viselnek;
asszonyokról szólt, akik kevésbbé díszesek mint férfiaik, éles kővel ko
paszraborotválják a fejüket s azon súlyos terheket hordanak. S hogy mi
csoda betegségek vannak a szépséges Afrikában, a cívíldzálatlanul élő

törzsek kőzött: álomkór, malária, tifusz, sárgaláz.
"Orvos leszek," - gondoltam, - "olyan orvos, aki elintézi, hogy

soha senkinek se legyen sárgaláza és tífusz.a, és egyáltalán ne legyenek ko
paszra nyírt hajú kislányok."

A huszas évek derekát tapostuk. Babos tiszteletes úr hittanórán az
.asztalra tett egy kás perselyt és kért, hogy a fölös uzsonapénzünkbőlada
kozzurnJk az afrikai misszió számára. Édesapám még rosszabhul lett és
egyre nyugtalanabbul szegezte nekern a kérdést:

- Mi akarsz lenni? Határozz édesfiam. - Vettem egy Iélegzetet és
kívágtam:

- Orvos és míssaíonáríus Afrikában. - Kissé elképedt szegény.
- Hát hogyan gondolod? Erettségizní akarsz, aztán theológiát végez-

nél? Vagy orvosít? Vagy éppen rnínd a ,kettőt'! Egyik is hOSiS7JÚ pálya..
Hogyan, miből fiam, ha én már ... - nem fejezte be.

Én meg, bizony hogyan iÍS tudhattam volna megmondani, hogyan
gondolom? Anélkül halt meg, hogy tudhatott volna valami számára meg
nyugtatót, merre is indulok, mi lehet velem, belőlem? Afrikéról abban
az évben nem tanultunk többet. Még Szibériából is feleltem egy' jelest;
az is könnyű volt, hegy és vízrajz; a természet szépségét míndig is ,győ-
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nyoruseg volt vísszahangozni Janka néni lelkesedése nyomán. Afrikám
egy hOSS2JÚ élet alatt elsüllyedt a gyerekkori vágyak, tanulmányélmények
mélyvízeíben, Három évtizeden át egy-egy vadásznapló. afrikai útleírás
is csak szórványosan került kezembe, hogy azután az utolsó tízév alatt
szinte egyvégtében az újjászülető, agyarmatí sorból kilépő, felszabaduló,
forradalmi átalakulását élő új Afrikáról halljunk, olvassunk rádióban,
sajtóban; csapatostól nálunk tanuló afrikai diákoktól.

*
Nem akikor s nem úgy, ahogyan először vágytam rá; nem gyógyítani

és tanítani. Most, 1966-ban, egy negyedéven át - vendég lehettem Ke
Ietafrikában. Az a gyerekkori barátném hivott meg, aki még nem felej
tette el, hogy készülődtemkopasz kislány koromban az ő most már húsz
éve második hazájává lett Afrilkáha. Idehaza járt. Összetalálkoztunk egy
közös orvosbarátnőnknél. Éva, a míkrobíológus, éppen Afrikába készült;
Ilonka, afrikai vendégünk, engern hívott meg, hadd nézhessem meg, hadd
tudhassam meg hová is nem jutottam el - orvosnak és míssziónáriusnak?

*
Nairobitól, Kenya harmincesztendős hipermodern építkezésű fővá

rosától az Indiai Óceán partján épűlt, XIII. századi arab alapítású Mom
basa kíkötő-szígetvárosíg egy óra húsz percig repült a belföldi mctoros
gép. Ebből 28 percen át úgy, hogy szíkrázó verőfényben ott gyémántlott,
szinte a gép szárnya mellett, a végeérhetetlennek tetsző télienzöld bozót
felett, távoli felhőknél fehérebb hóval födötten; a Kilimandsaro. A kapí
tányaz angoinyelvű szavak után az új állam újonrian kinevezett nemzeti
nyelvén, szuahéliül is elmondta, hol vagyunk, milyen magasan, mit lát
hatunk. A turisták hangos izgalommal fényképezték a gép kis ablakkörein
át a verőfényben, tisztán oly ritkán látható hegykolosszust,

Nairobiban a márványoszlopsoros parlament új szárnyában egy
emblémán az ország !kilenc törzsének jelei vannak megörökítve. De ki
lencnél sokkal több olyan törzs él az országban, mely mínd kü1önböző,

egymásét nem értő saját törzsi nyelvet beszél. Egy ország most keresi,
most akarja közös kultúrát hordozandó, első közös nyelvét megterem
teni, hogy népe egy nemzetté legyen. Természetesen egy szót sem érthet
tem szuahélíül, de végtelenűl jólesett, hogy a nemzetközi járatok osak
európai nyelveken beszélő légi-lányai után, ha mégoly választottat is, de
itt már a saját nyelvüket szélják. Otthon vannak a saját hazájukban, Et
től éreztem én is egyszerre "otthon" magamat? Az utóbbi, lefele pergő

éveimben, bizony már nem nagyon néztem a természet "szépségeit". Szin
te elfeledtem, hogy a nem ember alkotta világ milyen hatalmas. A sze
mem nem tudtam levenni a Kilimandsaroról míg mellette szállt a gép.
Istenem. Szép a föld.

*

A téglaveres bőrű, ethiopiai eredetű daliás maszáj pásztorok
hite szerínt Ngai-Nga, az egyetlen isten a Kílímandsaron lak'ik, vagy nem
is lakik, 6 maga az, noha szellem, hegyruhában. Ű adja az áldást: az édes
vizet a szavannák füvének, a nomád mászájok púpos tehénke csordáinak,
a zebillmalk:. A maszáj nem ás, nem szánt, mert "a föld bőrének fáj 'ha
felhasít ják". Legeltet, hiszen a "föld szereti ha nyírják a haját". Húst
nem eszik, állatait eladásra nevelt, de tejüket issza, mégpedig anyakerén
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át maszáj Iándzsával szakszerűen megcsapolt zebu vérével keverten. A
férfiak kifúrjáik fülüket és rengeteg rézkarikát aggatnak belé mígcsak a
cimpajuk arasznyira meg nem nyúlik; az asszonyok sokkal díszteíenebbek,
fejüket éles kővel borotválják. rajta súlyos terhet hordanak - száz éve?
Régmúlt gyerekkoromban? Ma is. Két település is van Kenyaban hová
megpróbálták a maszájokat Ietelepítení: az angolok által létesített re
zervátumokban sérelmesnek találják a helyhezkötöttséget, s mióta három
éve felszabadultak. ha lehetséges még fesztelenebbül vándorolnak, a le
legelt területről tovább hajtva állataikat. Oda, ahol jobb .a fű, ország
határt sem tisztelve. A tervezett rezervátumok közelében több maszáj is
'kola is létesült, egyes Jceresztény alapítású iskolában még ma is katoliku
sok tanítanak, maguk az iskolák mind államlak. Egyik maszáj rezervá
tum mellett katolikus kápolnát, az Abosela mellett kis katolikus templo
mot láttam. A mászájok többnejűek. Ha nem kerültek ki a törzsi közös
ségből. nem Iett városi ember belőlük akkor is többnejűségben élnek, ha
történetesen - keresztények.

*
A részint pásztorkodó, részint már letelepült földmívelő kikuyk ká

vét, teát, sisalt, banánt, kukoricát, édesburgonyát, pyrethreumot (rovar
irtószer lesz belőle), cukornádat, kevés búzát, rozsot is termelnek. A ki
kuyík szerint ugyanosak Ngaí az egyetlen isten neve, ő viszont nem a "ha
táron túl" lévő Ktlimandsaron, hanem a "hazai" hegyen, a Kenya hava
son Lakik, amit viszont kikuyul Kere Nyaga-riak neveznek. A kíkuyk
egyetlen istenét személyes kéréssel, panasszal zavarni szentségtörés lenne,
hozzá csak akkor iINk imádkozni, ha az egész törzsnek, vagy leg,alább
egy egész "nagy családnak" van valami közÖrS baja, panasza, Személyes
ügyben az animista kikuy őseinek szelleméhez fohászkodik. Ök az ország
legnépesebb törzse. 1,600.000 Jdkuyból körülbelül 40 iszázalék fele híven kö
veti is a keresztény életszabályokat, ezek városon lakó munkásokká, kis
tisztviselökké, vezető értelmiségivé vált kikuyok. A teljes Biblliát 1966
nyarára fordította le kikuyra John Gatu presbyterránus lelkész és az
ugyancsak ezen a nyáron Limuruhan rendezett protestáns ekumenikus
kongresszuson, - amelyen az indiai ortodox pátriárka is jelen volt 
mutatta be.

*
D. Matthwes amerikai misszíonáráus lelkésznek nincsen parókiája.

Ö az afrikai rnissziónak azt a formáját végzi, amit meggyőződése sze
rint az afrikai ember legjobban szükségel. Tanít. Nem iskolában, hanem
úgynevezett háziipará központokban. Ezek keresztény alapításúak, és az
afrikali nőket, tekintet nélkül arra, hogy mely felekezet tagjai, - akár
hinduk, akár muzulmánok, akár keresztények, akár ősafrikai animisták,
- varrni tanitjáik. Két hétbe telik, rníg egy tűt sohasem fogott afrikai
nő 'eig:-~nesen öltögetni megtanul, de azután nagyon ügyessé válik. Nép
viseletoc öltözött babákat varrnak, gyöngyöt ,fűznek; a gyakorlati órák
után olvasni tanulnak, majd olyan keresztény énekkel fejezik be a na
pot, aminek tartalma egyik hiten ilévő lelkivilágát sem sértheti. Aztán,
amí oa legfontosabb: az így összegyűjtöttasszonyoknak, Jányoknak - nagy
részük családtalan vagy elhagyott, városra került nő - munkaalkalrnat,
keresetet teremtenek. A YWCA internátusában ugyancsak felekezeti kü
Iönbség nélkül tanulnak - ősafríkaí ösztöndíjas, bennszülött, féltandíjat
fizető arab és teljes tandíjat fizető, kenyai honos hindu lányok - ház-
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tartást vezetni, ülni, állni, asztalt teríteni, főzni, felszolgálni, A kőzép
iskolát végzettek: gépírni és könyvelni.

Matthwes úr körbeliordoz kis kocsiján az egész Mombasában. Mom
basa kikötőváros forgalma - körülbelül nápolyi mérvű. Ennek ellenére
csak mántegy 130 ezer állandó lakésa van. Tizenegy templomot látogatunk
meg. A soktornyú hindu katedrális lépcsői előtt lehúzzuk a cipőnket és
mezítláb megyünk a nyitott ajtóig, onnan nézzük azt a négy embert, aki
ott bent istentiszteletet végez? Vagy csak gyakorolnának ? Egyetlen hívő

sincs a templomban. A muzulmán mecset előtt papucsot húzunk a lá
bunkra;ott éppen csak épületet nézhetünk, nincs benne sem gyakorlás,
sem istentisztelet. A rabszolgaszabadító Livingston alapította Freetown
nevű városrészben az afrikai baptista lelkész újjongva mutatja szép kis
templomát és lelkesen meséli, hogy ő akkor lett keresztény, míkor meg
tapasztalta, hogya kereszténység képes "megbocsátani, és bűnt gyengé
den elfedezni", Ez pedig úgy történt, hogy látta már kisgyerek korában
azt a Nyáki városrészben lévő emlékoszlopot, mely szerint az ott partra
szálló két mísszdonárius " 1844-ben, ezen a helyen, imádkozva, térdenállva
fogadta a halált". Mindig nyugtalanította: mily,en halált? Azt miért nem
írták rá? Mikor megtudta, - hallomásból, - hogy a rabszolgafogástól
félő ősei, nem tudva hogy az a két misszionárius mit akar, mit tettek
velök - s hogy azt soha sem vésték a kőre a keresztények, - ő akkor
rendült meg. - Csém félelmökben öltek. Haragjukban tépték szét a két
mdsszináriust elevenen. Ettől az élménytől nem angolbarát lettem, hanem
keresztény, a megbocsátás szellemében - mondja, Látunk methodista
templomot; két római katoldkus kápolnát.

Pünkösdkor a hatalmas anglikán katedrálís angol nyelvű istentiszte
letéri voltam, először, későbben a Szent Andrásról elnevezett római kato
Iikus nagy templom miséjén, melynek egy része nem latinul, hanem
szuahélí riyelven folyt. Az anglikánoknál európai származású pap misé
zett, Mintegy 300 hívő volt a templomban, ebből valami húsz európai, és
többi hosszú fekete nadrágba, fehér ingbe öltözött nyakkendős afrikai.
Afrikai asszony alig volt köztük. Elmélyülten énekelték: istentisztelet vé
gén csak mintegy tízen járultak Úrvacsorához. A Szerit András templom
zsúfolva volt, 400-nál több ember, fele nő, fele férfi, ugyanúgy öltözve
mint az anglikánoknál, azzal a különbséggel, hogy az asszonyok arasznyi
kendőeskével fedték be a fejőket. Itt a szertartást is afrikai pap végezte
piros selyem miseruhában. Ugyancsak pirosruhás kds afrikaiak minístrál
tak. Áldozáshoz járult az oltár elé legalább 200 ember.

*

Kenyanak ma majdnem 9 millió lakósa van, s ebből statisztikájuk
szerint 60 százalék 21 éven aluli. A sajtó, - szószerínt azonos tartalom
mal az angol nyelvű és a szuahéli nyelvű is - heteken át a születéssza
bályozás kérdéséről cikkezik, A családba 4-4 gyereket javall.
A többnejű támadalomban ma is van egy két olyan ember, akinek 10-14
feleségétől l.Oü-nál több gyereke van, viszont mivel nem nagyobb a nők

száma. mint a férfiaké, évtizedeken, sőt évszázadokon át, rengeteg férfi
volt, aki egyáltalán nem, vagy középkorán túl, - ha gazdaságilag meg
tudta életét alapozni - jutott feleséghez. 1966 júniusában 'egy hónapon
át tartó heves vita folyt a szépséges feketemárvány-oszlopes nairobi-i
parlamentben az állami költségvetés egészségügyi büdzséje fölött, neve
zetesen arról, hogya többnejű családokban minden feleségnek járjon-e
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egéseségbíztosítés? Heves viták után úgy döntöttek, hogy biztosítás csak
egy asszonynak jár. Hogy melyíknek, arról nem hoztak határozatot. .

Hogy élnek a többnejű 30-40 éves emberek ~ városi lakásokban? Egy
ilyen családot sikerűlt otthon is látnom (rövid időre).

A férfi cementgyári tisztviselő, afrik.ai. Vettek egy négy lakószobás
lakést egy azelőtti (távozott) angol bírótól. Két feleség van. Egyik háló
szebában alszik a két asszony - egymásfölé épített emeletes ágyban. A
másikban, külön, egymaga a férj. A két asszonynak van összesen nyolc
gyereke, öt fiú, három lány. Öt fiú közül kettő iskolás, bentlakó. Három
alszik otthon egy szobában, s három lány iközül egy intézetben van, iket
tő alszik együtt. Az első feleség eljár hazulról (műanyag edényekkel ke
reskedik, arniket bizományba vesz s amikből mintát visz házakhoz. kis
kofferban).

A második asszony neveli az összes otthon levő gyereket, egy bejáró
fiatal afriikai férfi háztartási alkalmazott segítségével. Az főz és takarít.
Hogy a két, egy férjes, egy szebában alvó asszony hogy fér meg egymás
sal, azt elképzelni sem igen tudom.. Ennek a nyolc gyerekes két anyának
van a közös lakásban egy eléggé rendesen bebútorozott ebédlője s egy nap
pali szebája is; a nappaliban egy falon két fénykép: egyík Kenyatta el
nök, másik a férjé. A másik falon is két kép: egyik Erzsébet angol ki
rálynőé férjével, a másik az azelőtti tulajdonosé, a volt angol bíróé.

Van telefonjuk - ez 'kell az első asszony (Sarah) bizományi üzletéhez
is, - autójuk nincs, A kisgyerekeket, ha már elemisták lesznek, iskolába
viszik majd tanulni.

G. M. 36 éves afrikai asszony, a helybeli szociális ügyosztály vezetője.

egyetemet végzett, elárulja, hogy az ő életében megoldódott - egyelőre

legalábbis - a kétnejűség társadalmi része is. Az ő feleség társa jóbarát
nője, otthon van, vezeti a háztartást egy afrikai háziszolga segítségével
és neveli mindkettőjük gyerekeit, Társadalmi munkát és 'társadalmi rep
rezentálást - mivel ő is társadalmi munkás és közös férjök is az - vele
végez a férfi. A fogadásra is, ahol találkoztunk, együtt jöttek el. 
Mondja - kérdi hirtelen - maguknál egynejűségvan? -- (Jóformán 00ffi

mit sem tud Magyarországról.) Míkor igent felelek, egy kissé elborul, még
egyszer mereven rárnmosolyog és hirtelen otthagy.

Ugyanezen a fogadáson Lwellyn katolikus papbácsival együtt esze
getünk egy tál híndumodra készült szendvieses tálról. Aztán beszélgetünk.
Azt mondja:

- Tudja, a régi rnisszionáriusok elég sok hibát követtek el, túlbuz
galomból. Felszólították a kereszténységre tért többnejű férfiakat, hogy
csak egy asszonyt tartsanak meg, a többit űzzékel. Melyiket? Miért? Az
afrikai ember ezt sehogyan sem tudta megérteni. Ő mindeník asszonyá
val kétoldalú, becsületes gazdasági szerzödést kötött; az erkölcse volt az,
hogy sok asszonya legyen, mivel csak úgy lehetett nagy, bő családja. 
S hozzá teszi: - Felmérhetetlen az a társadalmi életformabeli átalakulás,
ami ma Afrikában folyik. - Lwellyn tisztelendő 40 éve él Kenyaban.

*
MOISt serdült fel az az ifjúság, amely még mísszíonárius iskolákban

tanult írni-olvasni s most 20 év :IDörüli. A nők mint kétnyelvű (angol és
az állam nyelvévé vált szuahélí) gyors- és gépírók, titkárok, adminisztrá
torok, vagyis városi kistísztviselők: férjeik értelmiségi foglalkozás ú állami
alkalmazottak. Tisztviselők a kikötők irodáiban, légitársaságnál, postások,
vasutasok, fix fízetéses orvosok az állami kórházakban, tanítók, tanárok.

742



.Ezek az ifju párok. még ritkán laknaik együtt; az asszonyok női bentla
kásban (államilag részben támogatott, részben önellátó, régi keresztény
alapítások) élnek; férjeik hétközben munkahelyük közelében, valami
csoportszálláson. Egy héten egyszer találkoznak, és az dlyen új értelmi
.ségi férj természetesen nem gondol rá - vagy anyagi okokból nem gon
dolhat még rá -, hogy több feleséget tartson. Egyelőre szeretne a maga
asszonyával és gyereloeivel mínél előbb egy saját, külön lakásban élni.
Európai keresztény szokás szerint? Nem egészen. Otthonról, a földbevájt
kunyhóból elszakadva, magányos, új életformát keres, egy most felnő

vekedő társadalomban - eLéggé tanácstalanul.

*
Keletafrika érseke L. J. Beecher augusztus 20-án esketett először egy

'házaspárt úgy, hogy a szertartást kikuy nyelven végezte. A menyasszony
.af'rikaí ápolónő, a férj rendőr. Jocbed hófehér fátylas menyasszorryi ruhát
'viselt a nairobii katedrálisban végbement esküvőn.

Az európai viseletből az egyetlen, amit igazán szeretnek, amit ha le
hetséges egyszer életükben magukra öltenek, - a fehér menyasszonyi
ruha. Afrikai hándu lány, aki száriját sohasem vetné le, ha férjhezmegy,
hacsak teheti (s a hindu ott, anyagi okokból, mind teheti) fehér fátyolt
ölt. De láttam arab ifjú párt is fehér menyasszonyi ruhát vásárolni (előre

fizetett részletekben, majd ha lefizették, elviszik) éppen háziasszonyom.
Ilonka kis üzletében. Az afrikai lányok meg szenvedélyesen gyűjtenek rá,
hogy fehérrnenyasszonyok lehessenek. - Az életben egyszer minden lány
királynőnek kell érezze magát - mondta nekem Sarah Lomollah, a kis
umu kis tanítónő, mikor a fehér menyasszonyi ruha felől kérdeztem (ami
nekik oly rosszul áll, a fehér szín viselése nem i111k nekik, mennyivel
-szebbek színes kartonjaikhan!), s még azt is mondta: - Keresztény lány
számára azt is jelenti, hogy a házasság szeritség lesz az életében. - A
vasárnapi újságok egész oldalakon át közlik a fehérmenyasszonyok, oly
-előnytelen fényképeit, hiszen sötét bőrű embert fehérfeketén fényképezni
is előnytelen. Hátha még a fekete lány fehéret visel. Viszont fehérmeny
.asszonyként újságban megjelenni: társadalmi beénkezettséget is jelent.

*
Ezt a gyönyörű, gazdag szegény, szegény gazdag országot "mindenki"

neveli, míndenkí tanácsokkal látná el. Az éppen ide látogató Kennedy sz€'

nátor lendületes beszédekben ajánlja az egyetemi ifjúságnak, hogy 
térjenek vissza a mezőgazdasághoz. "Kenya termőföldjének több mint 60
százaléka teljesen kihasználatlan."

Világjelenség, hogy ma, szíve szerint, egyetlen fiatalember sem akar
földmívessé lenni? Azzá lesz, ha nincs más választása. Hivatásos kertész,
irodában dolgozó, vezető agronómus még csak, csak. De a maga két ke
zével (vagy akár kis gépekkelj dolgozó földmívelő? A trópusokon persze
az ősidőkben sem művelték meg a földet; az~ ettek, amit a föld magától
termett, aztán ha a leélt vidék terméketlenné vált, - a törzs tovább ván
dorolt. Hogy letelepedjenek véglegesen, ugyaniazt a földdarabot művel

jék - de azt még trágyázzák. javítsák is, - olyan feladatnak látszik, amit
a civilizációra kapott fiatal ~enyai legszívesebben kihagyna, - Az élelmet
a civilizált és túlszaporodó emberiségnek végtére is másként és máshon
nan kellene már előállítani, mint a konzervatív földmívelés révén -,
znondta nekem egy 22 éves eldoreti elemídskolai fanító.
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Irtott dzsungelben hamar, (könnyen terem, amit beűltetnek, de a kar
bantartása nehéz. kz. embermagas gyom a trópusi vihar sebességével nő

vissza az irtott földeken. Kenya klímája, kmönösen a hegyvídékeken, kel
lemes. A mezei munkát, lkülönösképpen, sem az eső, sem a száraz évszak
nem akadályoaná tartósan. De ~ banán újradugványozás nélkül is kídugja
a következő évben termő hajt8.sát,és a földeken, éppen kétkezi munká
nál, a legtöbb ember inkább dolgoztatní szeretne, mint dolgozni. Végte
lennek tetsző, meghódítható termőföldek vannak ebben .az országban ki
használatlanul. Az országnak mégis, - széltében hangoztatott - legfőbb

problémája a munkaalkalom megteremthetese. Az öt-hat holdas új gazda
szívesebben bemegy a városba - leginkább háztartási alkalmazottnak. 
semhogy maga túrja a földjét. Dolgozzanak csak a kis kétaraszcs kapával
otthon a feleségek. Nemcsak . minden itt élő fehér rezidensnek. városi
arab vagy hindu polgárnak, hanem minden városba települt s legalább
már egy rendőri állást viselő afrfkaínak (ha családos) , postai tisztviselő

nek, cementgyári munkavezetőnek, afrikai férfi háztartási alkalmazottja
van, mind közőnségesen: a boy. A boy tagja a háztartási alkalma
zottak szervezetének, fizetése havi 190 shílling (kb. 1000,- forintnak
megfelelő összeg), nem lakik munké'ltatójának városi lakásán, hanem a
szép új blokkole közvetlen közelébe eső, foglalás alapján időlegesen fel
húzott s neki bérbeadott nyomorúságos kunyhóban. A "háznál" napi
kilenc órát dolgozik, főz, ruhát vált, elegánsan felszolgál, mosogat, rnos,
vasal, takarít. A pénzét bankba teszi (a kenyai fontot Anglia garan
tálja), haza, a családjához két heti szabadságra megy. A "mi" boyunk
például, 38 éves, ír-olvas, beszél angolul, szuahélíül, egy 17 éves fia
lakik "mellette" egy kunyhóban, a városon, otthon egy felesége van és
még 9 gyereke, A fiú nappal egy magánvilla kertésze, este ipard tech
nikumba jár. Wil,liam a fizetése mellé "konvendót" is kap. kosztpénzt.
amiből maga vásárol be és főz, mos otthon, munka után, a saját bérelt
kunyhójában. Végtelenűl előzékeny, méltóságteljes, nesztelenül közle
kedík. A nagy fiát IS otthon még, tanyai iskolában, két másik gyerekét
iskoláztatja. kz. iskolázás nem ingyenes ugyan, de afrikai gyerekért pél
dául, egy évharmadra, 20 shilling tandíjat fizetnek a szülei; (mig egy
fehér rezidens gyerekének a tandíja ugyanabban az iskolában 200 sehil
ling egy évharmadra), Afrikai egyébként, a nem államosított, a hindu
kézben levő s mindeníéle itteni üzletben is olcsóbban vásárol, mint a
fehér ember, bizonyos fontos éleimicikkeket. Afrikainak például egy
font kenyér ára 50 cent, ugyanazt a fajta kenyeret fehér vásárló 75
centért veszi meg. De hát többnyire éppen <a fekete boy vásárol be, fehér
munkáltatóínak is, s az üzletben nem kérdik meg, hogy kinek vásárol?
Csak a vásárló személyét nézik.

*
Európában a kis állatkertekben a nagyvadak élnek ketrecben. rács

mögött; itt a nagy állatparkokban, akár a nairobii "kígyó parkban" jár
az ember, akár .az ÁmboseIí bivalyai .kőzőtt, akár a tanzániai Ngoro
Ngoro krátcr hemzsegő nagyvad világát nézi, akár az Olduvai George
hoz vezető úton százával ugrándozó, az autóra is felugráló nagy maj
mokat, míndig az ember van bezárva. A kocsijába, amiből kilépni tilos
is, életveszélyes is. Az autót már megszekták az állatok. Nairobiban, a
parkban, a héttagú oroszlán család unottan ült az oroszlánszínű fűben,

rnialatt vagy húsz, jól becsukott autó vette körbe öket s kattogtak a
fényképezőgépek a jólvédő autóüveg mögött. Csak a szelidithetetlen
elefánt terjeszti szét rosszallóan lepedőnyi füleit, ha megáll az autó. S ha
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valaki ajtót nyitna, kihajolna, úgy fényképezné őt, akkor ormányát
is felemeli. Autót megtámadní, felborítanl, mondják a vadászlegendák
- IS mennyi gyűlt belőlük raktárornra! - csaka fehérorrszarvú szekott.
Vadásztörténetek, mesék, legendák, néprajzi megfigyelések, képek,
egyre sokasodnak a tarsolyomban. Nézek, f:igye1eik, tanulok. Gazdag
szom.

Egy jegyzetben nem tudnék versenyre kelni a nemzeti parkokat.
állatvédelmi "szent-ély,eket" propagáló, tirristáknak készült, pamr kiállí
tású prospektusok "költői" szövegével. Táskárriba dugok egyet-egyet
"emlékbe'·, s ha majd otthon álmodni is fogok a nagy természettel való
találkozásomról - tudnék-e akkor majd valami művészien hitelest írni
róla? Az árva nagyvad-bébtk külön kertjében magányosan Lelt "kis"
orrszarvú, kis elefánt, kis zsiráf éldegél. Külön gondozójuk van, Rufus,
az orrszarvú 4 éves; csak fele olyan hosszú, mint a lakókocsis autónk,
de magasabb, Orrszarvúhoz illően majdnem teljesen vak, de remek szag
lása máris odahozz-a a finom benzinszagú masinához, rnikből neki saláta
levelek-et szoktak odanyújtogatni. Rufus fehérbőrűnek született, de rózsa
színü lett. A nagy park homokja ugyanis vörös. Vörösek az utak is a
parkban. A vörös, útmenti, vegyesen száraz, sárgászöld és nedvdúsan
mélyzöld színű növényzet sohasem nő sűrűn egymás mellett. A bush
han egy-egy bokortól egy-egy fáig kb. tíz méteren csak füves szavanna
van. (A sűrű őserdők nem erre vannak.) A fűdzsungelt öt-hat méteren
ként egy-egy téglaveres. 2-3 méter magas termeszhangya-vár "díszíti".
Rufus a veres hangyavárak közt csörtetett oa ikocsihoz.. S most rózsa
szín. És nyafog, mintegy ,elkényeztetett fehér kisgyerek. Megeszi a neki
kitett salátát. Nem elég. Szelíden megbök (majd kilel a hideg ijedtem
ben, de azért cook állom - ha nem isa sarat, hát a veres port). Egy
újság van a hónom 13.1at1. A helybeli választásokról. Szenátor Kennedy
afrikai körútjáról ; az indiai árvízről - s még annyi eseményről. Még
csak a címeket volt időm elolvasni. Rufus nyiffan egyet, hónom alá ér
az orra és megeszi az újságat az utolsó apróhirdetésig,

*

Kenyaból Tanzaniába menet a határon pár napos turístavízumot
kellett kérnem. Lassan és megfontoltan, de kedves készséggel adtak;
iratokat kellett kitöltenem. Neve,riemzetis~ge, állandó lakása, - ez
még csak rendben ment. De a negyedik kérdés így szólt: Tribe? Törzse?
- Csiklandozott az ördög, hogy írjarn oda - no, minek is nevezett volt
ki a harmincas évek neves antropológusa, Gelley professzor? Nálunk
akkor volt divat eredetet-fajt kutatni. (Kutattam én is oa magam mód
ján akkoriban.) Gelley engedeimet kért, - hogy megrnérhesse női mivol
tomhoz képest kissé túl nagy kerületűre méretezett kobakomat (58 cm)
és kijelentette, - igen, tudom már. Azt mondta, hogy bessenyő vagyok.
De ezt talán azért mégsem írhatom be a tanzaniaí kérdőívbe, Végül is
"Hung.ari:an" nemzetiségűnek és .magvar" törzsűnek vallottam maga
mat, remélem. országunk egykori legelső uralkodó törzsének tagjai-
ha valahol odahaza még volnának olyanok, ,akik bizonyosan ilyennek
tudják magukat, - nem sértődnek meg, hogy állítólagos "bes!senyő"

létemre a vezéri magyarok közé tolakodtam? A tanzani ai határőr helyes
lően bólintott törzsi káderbeírásom láttán.

De lám, az East African Standard egyik levelezője éppen most
ajánlja: szüntessék meg végre az ilyen hivatalos kérdőíveken a Tribe-
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rovatot. úgy gondolja, hogy ha nem szerepelne hivatalos papírokon
ez a rovat, a törzsi tudat is egy csapásra eltűnne az afrikaiakból.

Nincs nap különben, hogy az újságokban cikk ne lenne a törzsi
szemlélet ellen, a törzsi elkülönülés felszámolása érdekében, a nem
zeti egységért - és nagyobb távlatokban: az általános afríkanizáló
dasért.

Nairobi főváros neve eredetileg "hideg helyet" jelent. Valóban, most
"télen", júniusban kb. 18 Celsius fokos kellemes tavasz van benne. Este
nem árt egy órára a villanykandallóval betűteni. A 300 ezer lelket szám
láló Nairobi autóforgalma vdlágvárosi mérvű; parkolni nehezebb benne,
mint Párizsban. A közlekedés jóformán megszakítás nélkül egymásután
következő, virágos parkok közt vezető, elsőrendű müutakon bonyoló
-dik, Télen-nyáron örökös virágrengeteg, számtalan színezetű bougaín
véllea fa,oom,eabokroik, sohasem látott pompás virágok, a "világ min
den fáját" s a csak ezen a vidéken találhatókat különösképpen egybe
gyűjtő arborétumok, a város szívében lévő nagyvad rezervátum, a
"kígyó park" díszíti a várost. Eszakon a Kenya hegy ősrengetege.

Nairobi a keletafrikai vadászatokra indulók.kcözpontja is, ennek
megfelelően a vadászati ipar s a vadász-szállók özöne található itt.
(A repülőtéren a légiforgalmi kisasszonyok hazai zebrabőr kucsmáoská
kat víselnek.) A nairobi-i múzeum, némi elképedésemre, "wilde life", 
vad élet - címen, együtt mutatja be a nagyvadak kitömött, vagy ma
kettből készült seregét és a hazai, civilizálatlanul élő, törzsbeli emberek
vlaszfiguráit, arcképeit. (Vélem, hogya múzeumot még az angolok ren
dezték be.) Nincsen külön néprajzi részleg.

A város legmegkapóbb épületei: a városháza, a parlament, a Stanley
Hall épülete kiállítási termekkel, az egyetemi város kémiai, építészeti
pavillonjai, a Gandhiról elnevezett könyvtár--szárny. Külön városrész a
'kertetlen, egyrnásrnellé épült bérvillák sora, a hindu negyed, s külön a
parkos-kertes víflasor, a rniniszteriálís emberek, diplomaták lakóházai
val A legujabb s legnagyobb ház a Pan Afríca nevet viselő tízemeletes.
két éve épült modern rrodaház, A gyárnegyed. a kezdeti iparvidék, a
város külső peremén helyezkedik el. A város házai fölé négy nagy,
katedrálís..méretű templom emelkedik: a soktornyú hindu, aminaretes
muzulmán, a barokkosan köpcös presbyteriánus és a város szívében a
külön, karcsú, modern hasábalakú toronnyal ékes római katolikus. Déli
ebédszünetben a város szívében levő parkok örökzöld gyepén úgy hever
nek, pihennek, papírból ebédelnek s néha szónokolnak is a munkások
és tasztvíselők, mínt valami fiók Hyde-parkban.

Nairobi, a keletafrikai világváros éjjelre elcsendesedik. Csak a bel
város egy-két, ídegenforgalmat célzó lokáljában "zeng az élet". A város
jókora közúti lámpái nem neonfényűek; a fehér fény vonzaná a rova
rakat. Naranesszínü ívlárnpák égnek a többnyire bíborszínű, piros,
rózsaszín virágsorokkal szegélyezett utak mentén. Bent a városban, a ki
világított" csillogó üzleti kirakatok előtt, az aszfalt földjén az éjjeli őrök

kis tüzeket gyújtanak rőzséből, ágakból. Melegednek a "hideg" város
ban, mialatt az üzleteket, a közbiztonságot őrzík? A rőzsetüzek kormát
hamuját hajnalban eltakarítják. De egész éjszaka élesztgetik a méteres
körrnérőjű, rőt lángkupacokat. Egyetlen épületen van fehér neonfény.
A katolíkus katedralis meredek, karcsú tornyán a kivilágított latin
Kereszt.
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A KUTYA Írta Sinkó Ferenc

Szép az esős nyári délután is. Elek legalábbis szerette az ilyen nyir
kos, didergő párákkal teli napokat. Csudalatossá válik tőlük a világ. A
mesebeli sárkány bírodalmává. Az emberek nem tudnak kimenni a me
zőre dolgozni, álomnak adják magukat, az asszonyok hent a házban, az
asztal mögött a Iócán, az emehereik meg a kamrában, pajtában a kakukk
füves szénában, a ló és tehén szagú istállóban a dikón,

Az égen nagy lomha felhők járnak-kelnek egymás fölött és alatt,
a felsók keletnek, az alsók délnek. Olyan alacsonyan vánszorognak, hogy
a templomkereszt majdhogy fel nem hasítja szürke pocakjukat, amely
tele van esővel.

Elek letette a mcsekönyvet és kiandalgott akiskapuba.. Fölnézett a
felhőkreés azon gondolkodott, hol lehet közöttük a sárkány. A többi gye
rek nem hisz a sárkányban. Ö azonban igen. Nem azért, mert a rnese
könyvek írják. Hiszi. Nem is lehet az másképp. Puszta volna a világ sár
kányok, tündérek, varázslók, kísértő lelkek nélkül. Buta a többi gyerek.
Csúfolják Eleket. Pedig amikor kifáradnak a rajcsúrozásban, megfogják
őt, lenyomják a fal tövébe a gerendára, körülülik és ún:szolják:

- Mesélj, apó. De ne a sárkányról, hanem arról a szép magyar lány
ról, akit elraboltak a törökökés elvittek a török császár palotájába.

Nekitámasztotta vállát a kiskapu féliájánaik és tűnődött, mit kezdjen.
A könyvet unja már, zsibbadt a karja a sok könyököléstől.

Az utca túlsó felén, az átellenes ház kapuján kidugta a fejét Jancsi,
a pajtása,

- Mit csinálsz, apó? Nem jösz játszani? A gyerekek mind itt van
nak nálunk a pajtában.

Elek megrázta a fejét. Tudta, mi lesz a játék vége. A meséből elege
van mára. Most hagyta abba Kujak András keJ.eti utazásait. Jancsi tövig
ráöltötte a nyelvét és eltünt. Elek tovább bámulta az udvart és az utcát.

Alszuk a ház, az 'egész falu. Apja istállóban, a kutyák az utcán, a
padok alatt, vagy az ablakok tövében, a kakas az udvaron az eresz alatt,
taraja úgy lóg, mintha elázott piros kalap volna.

Alszik az egész világ. Mégsem. Szekér ikaraván közeledik az ország
úton az alvég felől. Egy, kettő, három ekhós szekér. Kóbor cigányok. Az
első kerek ponyvatető alól kiáll a vajda ustora, hátul boglyas, maszatos
gyerek bámulja a szunyókáló házakat.

Elek gondolkozva nézi a szekereket. Vajjon honnan jönnek, hova
mennek ? Hogyan lehet így élni? Mit érezhet az a gyerek, aki körül nines
ház, kőfal? Mi Lett volna, ha 'ő is oda születik, ilyen ekhós szekérbe, ron
gyos sátor alá? Fantázdája, rnint egy táltos madár, felkapja öt a kiskapu
bál, odaveti az ekhós szekérbe, a ragadós lappadt dunyhák közé. Ö ku
porog a kas végében, vele baktat a gebe, nem tudja hová, ő gondolkozik
azon, hogyan szökhetne meg, menekülne valahová, nem ide, ebbe a fa
luba, hanem a mesevárosba ...

A három szekér, mirrtha a kocsisok jelet adtak volna egymásnak, egy
szerre csak nekilódult. A hajták a lovak közé csapdostaik ostoraíkkal, a
gebék felhorkantak, kapkodták pókos lábukat, hogy a madzaghám köze
pén imbolygó szekérrúd jobbra balra pofozta őket s máris az ötödik ház
előtt zörgött a karaván,

Ekkor az utolsó szekérből, amelyikből senki sem nézett ki, egy barna
kis batyu huppant az országút kövére. Elek először csak fél szemmel pil
lantott oda. Bizonyosan egy e-ongybugvor. A fantáziája azonhan megint
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fellobbant, rni lehet a batyuban!? Hátha kincs! Soha se lehet tudni, rnf
rejlik effajta világvándora szekérben.

Nekilódult, mint 'egy lusta madár és a házak előtt aesomag elé po
roszkált, A harmadik szomszéd előtt megtorpant. A barna csomag ide-oda
gurult az országút tócsái között. Erre nekiiramodott.

Egy barna bundás kiskutya vinnyogott az úton. Mikor Elek föléje
hajolt, a kisállat ráemelte fekete gombszemeit és hangosat sikoltott. Jaj
szó, könyörgés volt a siránkozó kutyakiáltásban :

- Ne bánts, Hú, inkább segits rajtam!
- O, árva! - sóhajtott Elek.
Felsaidult benne a szánalom. Lehajolt és felvette a síró apróságót.

Kövér kis jószág volt, bundája puha, akár a kisliba pölyhe. A kölyök,
mintha megérezte volna, kihez vetette a sorsa, újra panaszkodní, sírán
kozni kezdett.

Elek sarkonfordult és sebesen elindult a kískutyával hazafelé. A ka
puban megállt, gondolkozva hallgatódzott. A nyirkos csendet alig zavarta
meg egy-egy nesz, elkésett esőcsepp hul1t le a szederfáról hangos koppa
nással, '~gy-egy liba szólalt meg az ólban álmosan és dideregve. Befogta
a kutya száját és végigosont az udvaron, a pajta mőgé a félszerbe. Kő

rülpíllantott, mint aki otthon van a maga birodalmában. Hol készítsen
neki vackot? A rosta nem lesz jó, a mángorló se, olyan helyre mászhat
bennük, ahonnan nem lehet majd kíszedni. A mákszár alá. Megaljaz neki
szalmával, kenderkóccal. ronggyal.

A kiskutya, mikor nem érezte maga mellett arnelegét, felsírt,
- Hallgass, buta! - szidta Elek. - Rögtön jövök.
Betakarta néhány rongydarabbal és visszaloholt a házba. Nesztelenül

kinyitotta a pitvarajtót és, mint egy tolvaj, belopaikodott a konyhába, A
homálybanelőketorta a tejesköcsögöt. a pléhtányért, teletöltötte és léleg
zetvisszafojtva kicsont. A kiskutya egyre csak panaszkodott. Kihúzta vac
kábólés odatette a tejestányérhoz. Megszagolta, aztán fázósan. remegve
tovább siránkozott a tej fölött. Belenyomta az orrát. Hiába.

Elek hátratolta a sapkáját és megvakarta a fejét.
- Neked anya kőllene még.
Gondolkozott. Újra nekalódult, vég~g az udvaron. Kanalat lopott ki

a konyhából.
Azzal se boldogult. A :kölyök nem fogadta el a tejet.
Verejték ütött ki a homlokán. Most mi tévő legyen? A kutya fels i

valkodott. Karjára vette. Elhallgatott.
- Nem dajkálhatlak szüntelen! ...
Óvatosan visszarakta a rongy alá. A ikutya újból rázendített. Elek

tanácstalanul, elszorult szívvel pillantott körül a :szérün és a kerten.
Kósza fuvallat suhant át a fák között, meglengette a vizes faleveleket, Zá
por kopogott alá a lombek közül. Egy érett mézkörte is lehuppant a szél
nyomában.

Elek megmozgatita a lábát, hogy odaugorjon, felv,egye a körtét, mi-
kor lépés dobbant és a pajta sarka mögül előlépett az apja,

Te mit bujkálsz itt?
A kiskutya felsírt.
- Ez meg micsoda?
Elek hallgatott. Apja a tejes tányérra pillantott.
- Miért nem válaszolsz, ha kérdeztek?
- Hát ... Kutya ...
- Hogy kerül ide?
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Leesett.
Honnan.
A szekérről.

Szerétett volna a szájára csapni. Mindig utólag kap észbe, ha valamit
nem kellene kimondani.

- Miféle szekérről?

- ... valami vándor szekérről ... Az előbb az utcán.
- Szóval, cigányok. Te meg felszedted.
A körtefáról megint lepottyant egy körte. Elek odaszaladt, felszedett

néhány.at a földön heverő mécédes barna gyümölcsből és lassan lépkedett
visszafelé. Hátha közben elmegy az apja. Az azonban ott maradt és fej
csóválva, mérgesen szemlelte a kdskutyát,

- No. " fogod érs viszed az Ipolyba.
- Édesapám! ...
- Ellenkezel ? Nem látod, hogy beteg? Ki tudja, máféle nyavalyát

hurcolsz be vele .az udvarba ... Magad kapod meg legelőször. Egy ilyen
döglődő jószágot fogdosol ... Bedebod a vizbe, aztán megmosakszol. Ne
hogy az ítatóvályúba mosd a kezed, mert letöröm oa derekad ... Egy kettő,

gyerünk. I

Elek csak állt. Alig bírta kinyögni:
- Nem visz rá a szívem, hogy megöljem.
- Arra meg rávitt az a holdkóros eszed, hogya bajt behozd a

házba!?
Végképp belelovalta magát a méregbe. Elek látta, hogy .a szemében

fellobban a méreg tüze, tudta, mít jelent. Odalépett a kiskutyához, fel
vette és szó nélkül nekivágott a kertnek. A fák közül visszapillantott.
Apja gondolkozva nézett utána. S mint akinek eszébe jutott valami, ki
lépett és elindult Elek után. Mintha kést szögezett volna a me11ének, olyan
félelem szakadt Elekre.

- Mit akar, édesapám?
- Mit? . " Előttem hajitod a vízbe ... Ismerlek. Ha nem nézek a

körmödre. visszacsempeszed ... Vagy ha nem, elrakod valahova és a vé
gén valami betegséget kapsz tőle ... Gyerünk.

Megmarkolta fia vállán a kabátot és maga 'előtt tuszkolta. Elek gyom
rát a láthatatlan kéz még jobban ősszemarkolta, az émelygés kavargott
benne. A kutyára pillantott. Az csendesen feküdt a karján, gombszeme
feketén csillogott a délutáni szürkületben.

Kimentek ,a kerfkapun, végig az ösvényen a parti füzek között,
- Amalomhoz ...
A malom sőtéteri zúgott a felhős ég alatt a topolyfák között, A

molnár kinézett a zsákok közül, amikor az ajtó előtt elhaladtak.
- Agátra!
A zsilipék fölött a keskeny pallóri megállította. A víz sisteregve rohant

alá a zúgóban. a zöld moszattal borított nagykerék lapátjairól ezűet zá
por hullt a tajtékosan táncoló habokra. A fák és a bokrok felől keserű

fűzfalevél szag szállt végig a folyó fölött. A zsilípek előtt a négyöles mély
ség fölött bugyborékolva forogtak az örvények, köztük hosszú barázdát
vont a nagykerék alól előrohanó víz sodra. .

Hanigyák futkostak ELek karján. A kiskutya nyugodtan bámult maga
elé. Elek térde zsibbadtan remegett. Úgy érezte, neki ken belevetnie ma
gát az alattomosan kavargó mélységbe, A maréknyi kiskutya húzta, vonta
a mélybe, míntha mázsás malomkő volna,

Apja hangja túlharsogta a zsilipen lerohanó víz zúgását:
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- Hajítsd már, te ...
Egyik kezével még keményebben megmarkolta fia vállát, másikkal

nagyot lökött a karján. A kutya bukfencet vetett a levegőben és Iezu
hant a mélybe a habok közé. Egy pillanatra még felbukkant átvízesedett
bundájában, amint tétován megpróbált apró praclijával úszni, aztán egy
hullám maga alá temette.

Apja egyre osak fogta Elek vállát és leráncigálta a zsilipről. A ma
lom előtt penderített rajta egyet.

- Eredj haza.
Elek úgy lépdelt végig az ösvényen, mintha a láthatatlan malomkő'

továbbra is a nyakában csüngött volna. Az apja és a molnár a malom
ajtó küszőbén fejcsóválva nézett utána. Elek távolról még hallotta, amint
apja egy-két szóval elmeséli, mi történt közöttük, majd azt mondja:
.. - Neu; is tudom, mi tévő legyek vele. Mi lesz 'belőle? Nem is erre ft

világra valo ...
A malom zúgása elnyelte szavait. Elek görnyedten vánszorgott tovább.

Amikor a füzes eltakarta, a parton leroskadt egy kiálló topolyafagyö
mre. A víz sietett, hömpölygött, itt is, ott is egy-egy hullám vetette fel
magát a színén. Olyan volt, mindegyík, mint egy ártatlanul halálra ítélt
fuldokló kiskutya.

Szemét €2ÜStÖS ködboritotta el. Kopogva, esattogva újra megeredt
az eső. -

HEGYI ÚT.

Szűk hegyi út kanyarog fel. Úszi a táj. Csupa locs-poc~
fenn az ágon a lomb s földön a sárgn avar.
Jaj, hova letteik a kis madarak, hovatünt el a vigság'
Nincs fény, nincs szerelem s nincs tüzes ünnepi daL

Most CSGik a szél, a hamis, jajgat s kiabálja rekedten
téliesen-huhog6 és szomorú szavait.
Ordíthat tele szájjal, fittyet hányok a szókra, .
számon lá'ngol a fütty és a szivem csupa hit.

Ölbey Irén

MERT FAKLYAI, ERŰSSÉGEI 'ÖK A HITNEK ...

Az Úr épülő templomaihoz nemcsak
a szentek és a ezerzetesek. hordták a követ,
de mindig segítettek a megtiport, megalázott
asszonyok. Bízony mondom, kong6ü·res
boltozat volna sok istenháza, ha nem
koptatnák kövét térdük szelíd súlyával
a szeretet-vezeklők: az asszonyok. A hajnali
roráték fekete fejkendős nénikéi éppenúgy, mint
az esti misék megfáradt arcú munkáslányai.
Mert elhagyták Ot a tanítványok, el a férfiak,
sokszor csak az utols6 s6hajjal menekülve hozzá,
de halk kísérői, a nők, életük terhéve l együtt
az Övét is viszik s az imák dacLog6 örömhangján
több fohászt bocsátanak a tág ég felé,
mint ahány fúszálat érlel smaragd zölddé a föld.
Mert ftiklyái, erősségei ők a hitnek, az otthon
védői, s feltámadott Krisztus örök látói: az asszonyok.

Nagy Méda
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SZűRKE ÉLET (Kisregény)

VARSÓ

l r t a Rónay György

Voltaképpen mit is akarok elmondani róla? Talán a sorsát: ameny
nyit ezen a két hetes úton a sorsából megtudhattarn. keveset és szaka
dozottan? Talán osak őt magát: megidézni ezt a vékonyka alakot, !komoly
kis aTCOt, el-elharapott, szégyenlős félmosolyt, meg az erős, középütt
szinte ÖSSZeérő szemöldöle árnyékában a szomorú, sötét szempárt, és a
tiszta homlok töprengő szomorúságát? Vagy csak a barátságunkat: ahogy
egy zárkózott lélek lassan kinyílik, egy befagyott szív Lassan fölenged,
egy ikonok, keménnyé kényszerített élet talaján gyökeret ver a rítka bi
zalom?

Magam sem tudom. :És azt sem tudnám megmondani, hányszor kez
dek neki annak, amit magamban a történetének nevezek. Hol öt mondat
után hagytam abba, hol öt lap után, azzal a vissza-visszatérő érzéssel"
hogy nincs mit írnom; ezeniaz egyszerű, mindennapi sorson nincs mit
megirni.

Hanem kudarcaim után, mint egy megtestesült szemrehányás, meg
megjelent előttem, komolyan összevont, majdnem szégorú szemöldökével,
B azzal a szomorkás félmosolyával, melyet Mód Márton néha talányosnak
nevezett. Olykor, akár egy filmkockán, úgy villant elém, amint éppen kilép'
a Bristol halljából a hóesésbe; máskor :meg úgy, ahogyan először láttam,
azon az estén, amikor Krakkóba indultunk, és - mint később tréfásan
mondogatta - "szolgálatba állt" mellettünk,

Ilyenkor aztán megint föltámadt bennem a lelkifurdalás, amiért ha
gyom, hogy nyomtalanul eltűnjék a havas varsói éjszakában, vékonyka
vállán egyszerű sorsa láthatatlan keresztjével.

Lelkifurdalás? Igen, valami olyasmi. Tisztázatlan, bonyolult érzés.
A:z íróé, hogy elszalasztja a témáját; voltaképpen nem is témáját még, ha
nem egyelőre csak egy homályos lehetőséget: valamit, ami mögött ott
rejlik egy nehezen megfogalmazható "értelem", amit ki kell bogoznía, meg
kell fejtenie, vagy talán csak megragadnia és megmutatnia, magyarázat
nélkül, úgy amint van. De az emberé is, és ez a súlyosabb: az emberé, aki
hűtlenül elenged egy kezet, rnely olyan habozva, annyi vonakodás után
nyúlt ki felé, barátságból. de talán segítségért is.

Lelkifurdalás, mondom, de nemcsak az. Valami - színtén nehezen
megfogalmazható - felelősség Js, Meg valami tartozásféle. Mert mintha
kezdettől fogva adósai lettünk volna.

Azon az éjszakán, Krakkó felé menet, mikor elóbb ő, aztán Tóbiás
Laci is visszarvonult a füLkéjébe, s mí kettesben maradtunk a hálókocsi
folyosóján, Mód Márton még egy hosszút szívott a körmére égő cígaret
tán és azt rnondta:

- Kedves teremtés. Valami titkos szomorúság van benne. Az ember
úgy érzi, vigyáznia kell rá, nem szabad megbántania.

Elnyomta a cigarettát, tűnődve folytatta:
- Ha történetesen megbántanárn, nem árulná el,maJk még jobban

becsukódnék, Ismerem ezt a fajtát. Ezek azok a nők, a1cik befelé fájnak.
Csuparánc arcán megjelent az a szabadkozó, öreges mosoly, amellyel'

az effajta fogalmazások érzelrnességét szokta tompítani. Mert alapjában
érzelmes 1élM volt, állandó meghatottságban a világon, és legkivált a
nőkön, a fiata[, bohó, szeszélyes. hűtlenül is hűséges mai lányokon; úgy
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vergődött, olyan gyönyörűséges szenvedéssel és kívánesésággal átlátszó,
színes hálójukban. mint egy búsképű. öreg hal, kicsit esetlen, kicsit
nehézkes, nosztalgikusan virgonc vén harcsa vagy delfin. Talán inkább
mégis delfin, karikával az orrában, Lalika láthatatlan pórázán; Lalikáén,
aki egyszerre volt hozzá odaadóan jóságos és csibészesen komisz, aki föl
áldozta érte virágzó fiatalságát és gonoszul az orránál fogva vezette, aki
hol öröik: hűséget esküdött neki, hol d akart válni tőle, és talán már ré
gen faképnél hagyta volna, ha egyrészt .a futballista, akivel az utóbbi
időben mászkált, öt nem hagyta volna váratlanul faképnél, másrészt ha
egy szeba halles közös lakásukat el tudnák cserélné két egyszobásra, ami
egyszeruen lehetetlen; La1fk áén, akánek legujabb kívánságáért. egy ru
hára való piros míkrokordbársony anyagért Mártonnak tűvé kellett ten
nie Lengyelországot. ahol állítólag, pesti szóbeszédek szerint, egyes krak
kói és gdanski üzletekben végszárn kapható ez a nagybecsű anyag.

Lalikara gondoltam ebben a percben, a hálókocsi folyosóján, mert
Pesttől Varsóig bőségesen értesültem szerelmük egyébként köztudomású
viszontagságairól, ezúttal Márton szemszögéből szemlelhetve a dolgot, ami
természetesen lényegesen eltért attól a másik szemszögtől, attól a rossz
májú pesti közvéleménytől, miszerint Lalika ügyes kis kalandor nő, és
mindig a legkisebb ellenállás irányába úszva egyszeruen betelepedett
Márton lakásába; Lalikára gondoltam hát és nem állhattam meg, hogy el
ne mosolyodjam, mint :mindig, amilkor Márton pedzeni kezdte a nők ter
mészetére és lelki életére vonatkozó mélyértelmű nézeteit.

Óvatos kis mosoly volt, de úgy látszik, észrevette.
- Ne nevess ki - mondta, - Tény, hogy felelősnek érzem magamat

érte. Mintha valahogyan a lányom volna. A lányom, vagy a húgom ...
Igen - dünnyögte és Varsó elmaradozó fényeit nézte a fekete éjszakában.
-- Ha húgom lenne, ilyennek szerotném ...

Megvallom, magam is valami ilyesmit éreztem. És nemcsak ott a vo
naton, míg a folyosón vártam, hogy Mód Márton levetkőzzék és fölk.a
paszkodjék a fölső ágyba; és nemosak később is mindig, valahányszor
egy-egy meddő kísérletet tettem rá, hogy szavakba foglaljam őt és ide
genbe szakadt, küszködő kis életét; hanem, Mártonhoz hasonlóan, már
nyomban a Krakkóba indulás estéjén, amikor megismertem.

Sőt talán még annál is előbb: amikor először megláttam a hallbari.

Úgy beszéltük meg, tízikor találkozunk odalent, és nem volt még há
romnegyed sem. Kész csomagok mellett, egy szállodai szobában, melyet
elhagyni készülünk, többnyire lomhán vánszorog az idő. Mivel üssern
agyon ezt az órának beillő negyedórát? Emlékszem, sorra nyitogattam
a fiókokat, noha tudtam, hogy mind üres, nem felejtettem ott semmit.
Aztán eloltottam a lámpát, de a szeba világos maradt, fölvilágítottaik .a
Krakowskie Przedmiesoie neonjai. Odaálltam .az ablakba - földigérő

francia ablak volt - és bámultam lent a széles, néptelen utcát, meg a
trolibuszt. ahogy a Vártér felől jövet lassan a megállóba siklik, letesz
egy-két sietős utast, majd hirtelen iramodással eltűnik. Már azt is tud
tern, hogy Nowy Swiat felé, melyen túl, balkéz felé, a múzeum szürke,
hangárszerű épületében sokáig nézegettük Tóbiás Lacival Canaletto Bel
lotto képeit oa régi Varsóról.

Annak, hogy az ember egy-egy új várossal megbarátkozzék, sokféle
módja v.an. Én a régi városrészekben szeretek ődőngená, meg a képtárak
ban kószálni: az én számomra ez a meghonosodás útja. Mód Mártont sem
miféle képtárba vagy múzeumba nem lehetett elcsalní. Őt inkább a
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bisztrók és tejvendéglők érdekelték, főként azok, ahol a fiatalok fogyasz
tották el gyors reggelijüket vagy ebédjüket, IS ahol egy pohár langyos tej
mellett gyomorfekélye oldódó görcsei közt ellágyult szeretettel nézegette
a diáklányokatés meghatottan kereste bennük Lalika vonásait. Tóbiás
Lad viszont nemosak hogy szívesen velern jött, de kítűnően kalauzolt is,
mert kezében a térképpel, amit a szállóban kapott, remekül káismerte
magát <él városban. Otthagytuk hát Mód Mártont az egyetem melletti tej
vendéglőben, végigsétáltunk a Nowy Swiaton és egy délelőttre bevettük
magunkat a múzeumba, Ahogy most a Bristol negyedik emeletéről a tro
libusz után bárnultam, a Canalettókon kívül egy kedves kis Warteaura
emlékeztem, egy szigorú, bajuszos, lila bríbornokd ruhás Richelieure, Phi
lippe de Charripaigne majdnem egész falat betöltő vásznára, és lent a föld
szinten, a régi szobrok közt, egy ülő Krisztusra.

Tizenötödik századi famunka volt, életnagyságú figura, az a különös
Krisztus-ábrázolás, amit eddig sehol másutt nem láttam, osak a lengye
leknél. Egy magába roskadt, halálosan kimerült Krísztus, kereszt nélkül,
a végső emberi magány elesettségében. Egy Krisztus, aki már nem is
szenved - a görcsbe görbítő kín valószínűtlen homoritásában, mint a ké
sőgótikus Ieszületeken, vagy a Golgota fény- és árnyörvényei közt, kozmi
kus szdekben lobogó ágyékkötőjével. mint barokk meeterek képein 
hanem csak ül, térdére fektetett kézzel, és néz maga elé.

Első varsói ismerősöm volt ez a különös Krisztus. Megérkezésünk más
napján kora délelőtt találomra nekivágtam a városnak. Nyájas őszi nap
volt, november elej·e,ragyogó napsütés. Mickiewicz szobra körül a fákon
még fönt aranylott némi lomb. Olyan meghitten hatott ez a kép: a széles
út, két partján a barokk palotákkal. és fönt a tiszta kék ég, melynek
éles azúrjában ott csillogott egy árnyalatnyi a Visztula ezüstjéből - olyan
meghitten hatott ez a kép, hogy egy pillanatra mintha otthon Jettem
volna, egy magyar vidéki városban, melyet eddig nem ismertem; az a
szeboralak a fák fölé magasodva nem is a Pan Tadeusz kiöl:tője, hanem
Petőfi vagy Kossuth, és a tágas út nem is a Krakowskie Przedmiescie,
aminek a nevét később se bírtam tisztességesen kimondani, hanem egy
különlegesen szépre sikerült tizennyolcadik századi magyar kanon oksor,

Jobbkéz felől templom állt - (itt is templom templom mellett, akár
a mi vidéki városaink belvárosaiban) - úgy emlékszem, a karmeli
táké volt.

Ketten voltak bent, az utolsó pad mögött álltak és imádkoztak: egy
szálas, ŐSZ, hetven körüli férf~, és jobbján egy idős, magas, ősz asszony,
nyilván a felesége.

Igyekeztem mdnél halkabbra fogni a lépéseimet, hogy ne zavarjam
őket. Lassan végigmentem a főhajón, álldogáltam egy kicsit a főoltár

előtt, aztán, mert semmi különösebb látnivalót nem találtam, meg
talán azért is, mert valahogyan feszélyezett a jelenlétük, mintha lopva
szemmelJcísérnének, megfordultam és kifelé indultam. De befejezték az
imádkozást, keresztet vetettek és kifelé indultak ők is. A kijár.atnál talál
koztunk.

Fél Iépéssel előbb értem a csapóajtóhoz. Kitámasztottam. hogy előre

engedjem őket. A férfi, már kucsmásan, felém biccentett és kilépett. Az
asszony követte, ő is mosolygó- kis biccentéssel, aztán hirtelen visszafor
dult és mondott valamit.

Értetlenül bámultam rá. Erre tétova kis mozdulatot tett, olyan
félét, rnintha hajat simítana ki a homlokából.
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- Étranger? - kérdezte, azzal a fojtott suttogással. ahogyan temp--
lomokban szoktak beszélni a hívők.

Bólintottam, hogy igen, idegen vagyok.
- Franc;ais?
Kíváncsian, félretartott fejjel nézett rám, kék szémmel, kicsit kóco--

san, várakozva.
- Hongrois - mondtam.
- 0, wegier ...
Arca, ha lehet, még nyájasabb lett. Karomra tette a kezét és sebesen.,

lelkendezve beszélni kezdett. Aztán, látva tanácstalanságomat. észbe-
kapott.

- Verzeihung.. . Excusez .•. Parle diffiCilement franc;ais... oublié...
Elharapva ejtette ki a német szót, hogy elnézést kér, és bizonytalan'

hangsúlyozással a franciákat, hogy nehezen beszél,eIfelejtette már ,a;
nyelvet.

Könnyedén sóhajtott. talán dnkább csak megszokásból, és megísmé
telte a tétova, hajsimító kis mozdulatot, alighanem azt is valamí réges
régi megszokásból.

- Statua . .. statue... - ismételgette töprengve, és homlokát rán-
colta, míntha emlékei kőzt kutatna, mintha szavakat próbálna eíőkeresnű

egy valószínűtlenül távoli múltból.
Egyszerre földerül t, mint akd váratlanul rátalál arra, amit ,el\11E'1SZitetL

Főlszabadultan, színte boldogan kérdezte:
- Avez-vous vu la statue?
Fejemet ingattam: nem, semmiféle szebrot nem láttam.
Most már nem kérdezősködött tovább, hanem karon ragadott és:

magával vont, a jobboldali hajó középső mellékoltárához.
- Voila la statue - mondta furcsa, ómódi eleganciával, és olyan'

kézmozdulattal, mintha be akarna mutatni bennünket egymásnak. Mert
a falba mélyesztett oltár előtt, majdnem egészen éltakarva az oltárt, va
lóban ott volt a szebor.

Fából faragott, ülő Krisztus, piros köpenyben, vérnyernos arccal, olyan'
elesett testtartásban, míntha láthatatlanul a világ vatamennyi terhe a
vállára nehezednék.

Ült, keze a térdén, és maga elé meredt.
- Le Christ - suttogta az asszony, és megint nem találta a kellő:

szavakat; homlokát ráncolva, töprengve keresgélt az emlékezetében. 
Christ malheureux... fatigué ...

Naív népi munka volt, a megnyúlt arc, az ernyedt, eres kezek, az
esett vállak döbbenetes expresszivitásával. A szererresétlen, fáradt Krisz
tus. Még a keresztjét is elvesztette valahol az úton, és most csak ül, ül
az árokparton.

- Qui n'en peut plus - hallottam az asszony bizonytalan suttogá
sát. De minden magyarázat fölösleges volt: amúgyis le lehetett olvasni az
elmeredt arcról, a rokkant testről, s a térden. pihenő két csüggedt kézről,

hogy nem bírja tovább.
Am ha nem értettem volna, az asszony most váratlanul €1 is játszotta:

szinte maga is összeroskadt, két karját, míntha ólóm'ból volna, leejtette,
válla egy láthatatlan súly alatt legörbedt; egy pillanatig úgy állt ott, mirrt
aki nyomban a földre hanyatlik. Min:t a.;lci. idáig bírta, de most már föl-·
adja a harcot.

Egy mély sóhajtással mégis kiegyenesedett, és rám emelte szép, vi-o
lágoskék, fiatalos szemét;
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- Et tout de meme, Monsieur - mondta szabadkozó mosollyal, már
már kacéran - il faut continuer . . .

Mégis folytatni kell. Végső erejünk fogytán is, menni tovább ...
Tudom, hogy válaszolnom kellett volna valamit. Néhány köszönö szót,

vagy udvarias részvéttel legalább valami sablonos, személytelen vígaszta
lást. De annyira meglepett ez a váratlan vallomás, ez a fáradtan kacér,
múltbeli mosoly, meg a furcsa, régi zárdai illemtanok poros levendula
szagát idéző Monsieur, hogy míre föloesúdtam, már csak eltűnő alakját
láttam, azt is csak egy villanásra, a visszacsapódó ajtószárny mögött.

Szóval álltam szobám ablakában a Bristol negyedik emeletén. utána
bámultamegy trolibusznak, amint ellramedik a Nowy Swiat, az Új Világ
utcája Jelé, a Múzeum Narodowe csüggedten ülő gótikus fa-Krisztusára
gondoltam, s hogy ellenőrízzem, jól emlékszem-e a nevére, elővettem a
jegyzetf'üzetemet, s újra elolvastam, ahogyan a múzeumba sebtében, dű

löngő betűkkel papírra róttam: Chrystus frasobliwy. Aztán fogtam a cso
magomat és kimentem a Iifthez.

Az elmúlt három napban, amióta Varnóban voltunk, a Bristol elő

csarnoka reggeltől estig zsúfolva volt valamilyen nemzetközi kongresz
szus résztvevőivel, akik folyton ide-oda szaladgáltak, különféle nyelveiken
kiabáltak és izgatott fontoskodással nyüzsögtek az asztalok körül, ahol
kis táblácskák és miniatűr zászlók mellett a rendezőség karszalagos el
irányítói ültek, névre kiállított, iratoktól duzzadó kék papírtokoikat osz
togattak és próbáltak rendet teremteni a zűrzavarban. De a kongresszus
ma délelőtt végetért, a vendégek elutaztak, a hall üresen tátongott, s a
kulostábla előtt a szürke egyenruhás, szőke fiatal nő békén aludt a pultra
borulva.

Még mindig volt tíz kerek percern tíz óráig: egy egész végtelenség.
Néha meglódult a forgóajtó, és bejött egy-egy fiatal pár: kucsmás, vagy
magasra tornyozott hajú lányok pántos cipőben, hihetetlenül magas sar
kakon, rövid bundában. s a fiúk többnyire hajadonfőtt, bozontosan, kabát
nélkül, legföljebb könnyű, színtjátszó orkánban. Hideget hoztak maguk
kal, és a lányok valami keserédes, kicsit émelygős illatot. Végiglibegtek
az üres hallon, és elnyelte őket a bárba vezető folyosó.

Aztán sokáig senki. Csak a tompán kiszűrődő zene, a kulcstábla
előtt a szundíkáló lány, és jómagam egy karosszékben, szemközt a pult
tal, hogya bejáratot is lássam, meg a liftajtót is.

De nem figyeltem egyiket sem. Megint a jegyzetfüzetemben lapoz
gattam, bosszankodva rossz, elnagyolt írásomon: csak két napja, hogy
Wilanówban jártunk, de egyik-másik jegyzetemet már csak nagy nehe
zen bírtam kibetűzni. Ezt azonban világosan: "Nagyszerű lengyel portré
gyűjtemény. Egy lázas, látnoki Norwid, Szynder festménye, Madame
Schwalbe: - Érdekes koponya. Jó fej."

Madame Schwalbel Nyitott perzsabunda, sötétlila ruha, csuklóján
arany karpereoek; tűsarkú cipőjében, gyönyörű Iábain karesún, kígyózva
lejt be a Művészetd Szövetség éttermébe, királynői rnéltósággal körülpil
1ant, nyugtázza a hódolatokat és kegyesen leereszkedik az asztalunkhoz.
Megnézi az étlapot, legyint. "Mindig ugyanazt adják. Mindenütt ez az
egyhangúság ..." Kis mozdulattal, mintha legyet hessentene el, elküldi a
kiszolgálólányt. "Nem eszem semmit." Fölkönyököl, állát a keze fejéve
feikteti, szája széle fanyarori lebiggyed. A keze még mindig nagyon szép,
csak egy-két tapintatos kicsiny barna májfolt árulkodik rajta a koráról.
Jön Lindowski, fekete szeme tétován csillog; megáll az asztalunk mellett,
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elégedetten mosolyog, szemlátomást örül nekd, hogy így együtt vagyunk:
Madame Schwalbe és mi hárman. "C;a va ?" - kérdezi, csak úgy általá
nosságban, Madame Schwalbe lengyelül válaszol. "Mindig részeg" 
mondja magyarázólag. aztán újra Lindowskihoz fordul, megtárgyalják a
másnapi színházjegyünket, "Alors, il bientöt" - mondja Lindowski, de
hogy mikor lesz az a hamarosan, arról nem esik szó: merev mosollyal el
úszik az asztalok közt. "Akkor most majd hozzám jönnek feketére" 
jelenti ki Madame Schwalbe és átül egy másik asztalhoz.

Az étterem lassan kdürűl; megyünk Madame Schwalbehoz feketére.
A Szövetség háza előtt taxinak nyoma sincs. Az állomásnál már vagy tí
zen-tizenketten várakoznak, Reménytelenül a sor végére kullogunk,

- Mi az, csak nem akarnak sorbaállni ? - kérdezi Madame Schwalbe.
- Hogy-hogy? - néz rá Mód Márton jámbor csodálkozással,
Madame Schwalbe királynői karlendítéssel jelzi megvetését.
- HaJh, maga pesti! Sorbaállni ...
Rekedtesen kacag; megcsörrennek csuklóján az arany karperecek,
Az Óváros felől taxi tűnik föl.
- Üres! - kiáltja Madame Schwalbe, Hullámzón lobog rajta a nyi

tott perzsabunda, ahogy kígyózva leszökken a három lépcsőn, a sorbaál
lók mögött, és közvetlenül az állomás előtt a kocsi elé ugrik. Már nyii.tja
is az ajtót, már bent is ül a sofőr mellett, Sürgetve int, hogy szálljunk be;
dallamosan csörögnek ,a pereoek a karján.

- Hát ezt hogy csinálta? - dünnyög! Mód Márton, végre főlocsúdva,

ahogy robogunk. már a Nowy Swiaton.
- Föllépés kérdése - feleli Madame Schwalbe és magyarázni kezdi

lengyelül az utat a vezetőnek.

Aztán Madame Schwalbe a színházban, másnap este. Párdúctermetén
remekbe szabott ruha, fémszálas sötétbordó anyag. Állunk a folyosón
a Dicsőséges főltárnadás szünetében,

- Míkrokord l - legyint rekedt nevetéssel. -- Ember, hol él maga?
Mód Márton valamivel alacsonyabb nála; úgy pislog föl rá, mint

vízből a béka,
- Nekem Lalika azt mondta, Lengyelországban biztosan kapni.
- Lalika! - Újabb nevetés, karperec-muzsikával. - Ide figyeljen,

kedves Márton. Nyugodtan megmondhatja Lalikának, én üzenem, Len
gyelországban évek óta még csak nem is láttunk mikrokordot. Ez van,
ahogy maguk pestlek mondják. Un rnarasrne ... Tespedés, pangás, rossz
közérzet, amit akar. Mit mondjak? Látott már hentesüzletet? Véreshurkát
árulnak, mon ami! Tudja, mi az: véreshurkát. a Marszalkowskán!

Tóbiás Laoi feszeng, torkát köszörüli, fintorog, kabátja újját húzo-
gatja. Végülis nem állja tovább.

- Viszont fölépítették az Óvárost - veti közbe,
Madame Schwalbe ránéz,
- Mást is fölépí tettek, nemcsak az Óvárost - mondja. - Ne higgye,

hogy lebecsülöm ezeket a dolgokat. Itt van például ez a színház, ez a kul
túrpalota, ez a kultúr-kombínát ... Un peu provincial, peut-étre . . . Vagy
talán nem is provinciális; csak éppen nem patinás még ... Igen, van itt
sok impozáns dolog. És a lengyel kultúra ... Ezt az embert például egy
szerűen imádom, ezt a Morszewskdt: ahogy ez rendez, hiszen látja, ez
a rafinált naivság ... Sokat dolgozunk együtt, én fordítom németre meg
franciára a tanulmányait; mit mondjak, európai fej a színháztudomány
ban. "
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Megvesszükegy jegyszedő utolsó műsorfüzetét és csöngetésig illedel
mes' tisztelettel szemleljük benne az európai fejet.

Később állunk csüggedten a néptelen téren az éjszakában. A közön
ség régen eloszlott, mindenki hazament, talán haza is ért már, egyedül
mi várjuk a jószerencsét a járdaszélen, Madame Schwalbe ugyanis nem
hajlandó, csak kocsin menni, vdldarnostól, autóbusztól, trolibusztól, mint
rnondja, idíosainkráziája van.

Tóbiás Lad egyik lábáról a másikna á11, vállát vonogatja és hevesen
szipákol, mint mindig, ha ideges. Mód Márton ,a messzeségbe bámul, a
tér tulsó felén a reménytelenül fekete utca torkolatokba.

- Ide ma már nem jön taxi - mondja szomorúan.
- Nem kell, hogy taxi legyen - mondja Madame Schwalbe, - Akár-

milyen kocsi jó. Vitt már engem haza mentőautó, meg rendörautó is. Az
ember int neki, megállítja ... Mit csodálkozik? C'est la vie, mon ami ...
au moins a Varsovie ... Csak figyelj en. És ha lát valamit, intégessen.

Egyelőre nem látunk semmit. Tóbiás Laci már túl van a szipákolá
son: zsebrevágott kézzel föl-alá jár. Majd fényszóró söpör végig a téren.
Madame Schwalbe Ieröppen a járdáról; mint egy fekete szárny, lobog
utána anyritott perzsabunda. Karperecele kis kasztanyett-játéka, fékesi
korgás, ajtócsapódás. Az ablakban még egyszer megjelenik Madame
Schwalbe feje.

- Viszontlátásra holnap tízkor a hallban l
Másnap délelőtt a Szövetség kocsiján kimegyünk Wilanówba. Finom

köd szitál ; két kopár fasor közt visz a Királyok Útja, betonja fekete a
nedvességtől. Látogató alig' van; posztó papucsunkban kedvünkre kószál
hatunk a termekben. Nézem a portré-gyűjteményt, három század köp
cösés szikár, vérmes És sápadt lengyel urait. S akkoregyszerre elém lép
a falon, valami lútomásra meredve, egy zilált clochard, egy eszelős szer
zetes, 'egy lángszemű látnok: a költő, akinek "mint egy betyár, mint egy
finánc, mint egy koldús", útját állta a Szfinksz és "ig,azságokat" követelt
tőle, "Az ember? Pap, noha nem is gyanítja: - hivatására még nem érett",
felelte Norwid, párizsi nyomora mélységeiből; cs akkor a Szfinksz félre
húzódott, a sziklához lapult és utat engedett néki.

Madame Schwalbe egy pillanatra megáll mögöttem.
- Érdekes koponya. Határozottan jó fej.
Azzal tovább lép. (Fol.ytatjuk)-

KAIN

Isten lángkévéi keresték akkor az ifjút ..•
Elrejtőzött mélyen a csipkebozótba Káin.
Késve ,szólalt: "tán őrzője vagyok én"?!
Fogta a Kéz, s a szívét egy sündisznó hátára helyezte
S azon túl már csak egy szemmel vigyázta őt a Teremtő.

OSZUTó

Elhal a fű,

Elhal a fű.

Őszül a domb
Csörren a lomb;

Ráncos a tó,
Játszik a 1uLI.
Szent susogó
Habjaival.

Fehér József András

757



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Nem ismerem a Christus című fran
cia folyóiratot, amelyből két hosz
szabb cikket kivonatosan a svájci
Orientierung is közre adott. Az egyi
ket Frant;ois Russo jezsuita teológus
"A természettudós magánycssága az
e~h~ban", a másikat André Astier, a
College de- France magfiúkai labora
tótiumának helyettes igazgatója "A
természettudós küzdelme hitével" CÍm
mel írta. Az Orientierung nyomán a
ikéi cilck széleskörű visszhangot kel
tett, nyilvánvaló jeléűl annak, hogy
tárgyuk nagyon is foglalkoztatja a ka
tolikus értelmiséget. Más lapok mel
lett még egy katolikus hírügynökség
is átvette az Orientierung által rövidí
tett szövegeket, amelyekihez Ladislaus
B01'os, a nemzetközi tekintéívnek ör
vendőmagyar származású hittudós írt
bevezető és záró sorokat.

Lényegesen javult-e a természettu
dós helyzete a katolikus egyházban az
utolsó évtizedek során? - ez itt a
kérdés, állapítja meg Boros. Sok teo
lógus meg van győződve róla. Utalnak
például a zsinati okmányokra, ame
lyek hangoztatják a tudomány auto
nómiáját, s kiemelik a kutatások fon
tosságát fl hit szempontjából. Kétség
telen továbbá, hogy az utóbbi időben

a természettudomány "betört" a ke
resztény gondolkodásba. "ÁllíthatjUlk-e
azonban, hogy a természettudomány
márís szellemi otthonra talált az egy
házban? A szóbanforgó két cikk gon
dolatai, amelyeket szakemberek fogal
maztak meg, mindenesetre kérdéses
nek mutatják a megbékélést hit és
természettudomány között."

*
Frant;ofs Russo, a teológus, főleg két

nyugtalanító tényt említ. Az egyik a
teológusok magatartása a természet
tudomány irányában. Az embernek
gyakran az a ibenyomása - rnondja
Russo -, hogy a teológusok zöme még
míndíg nem fogta fel teljes terjedel
mébena tudományos kutatás világ
alakító dinamikáját és komolyságát,
Ha a tudományos kutatások eredmé
nyei "értékesíthetök" számukra, akkor
gátlástalanul felhasználják azokat a
hit megalapozására. Ha azonban ke
vésbé alkalmasak erre, akkor hallga
tással siklanak el fölöttük, vagy leg-
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feljebb azzal a szcmrehányással ille
tik a terrnészettudóst, hogy olyan do
logba avatkozik bele, ami nem tarto
zik reá. Az ilyen "cél~gondolkodás"

taszítja, sőt sérti a tudóst. Csoda-e
akkor, hogy nem éppen jól érzi magát
a teológusok körében? Sajnálkozha
tunk ellenérzésén, de ez mindenkép
pen érthető. Ha szabad állítanunk,
hogya XIX. század rnunkásosztálya
kevés megértésre és támogatásra ta
lált az egyháznál, akkor nem sokkal
más a helyzet a XX. század természet
tudósának esetéhen sem.

A másik nyugtalanító tény Russo
szerint az, hogy II teológiai és a ter
mészettudományos gondolkodás kultu
rális feltételei jelentősen külörrböznek
egymástól, A teológus a valóságot a
történetiből, li rnúltból és az egyóní
ből kiindulva :r'agadja meg. Ösztönö
sen vonzódik így a humanisztikus gon
dolkodási módhoz. Ezzel szemben a
természettudományos gondolkodási
mód kifejezetten raclonalísztikus és
függetlenített a történettől. "Stílusa"
hűvösen logikus, Iormalisztikus és a
jövő felé forduló. Kulturális téren a
hit és a tudomány különbőzó táborok
ban van. Nem kellene természetesen
nagy hangsúlyt adni ennek a különbö
zőségnek, Russo véleménye, hogy a
gondolkodásnak ez a két fajtája idő

vel hasonulni fog egymáshoz. Szerinte
már ma megfigyelhetjük a közeledés
jeleit.

Míndazonáltal igaz marad - figyel
meztet Russo -, hogy a tcrmészettu
domany egy új embertípust emelt fel
színre, s meghatározza a tudós maga
tatását és értékeléseit is. A természet
tudományos gondolkodásmód meg
akarja "magyarázni" a világot, értel
mezni igyekszik azt kísérletileg bizo
nyítható, de kor'látozott számú elvek
alapján. Ez a magatartás más beállí
tottságot követel a világ irányában, új
nemét az érzésnek és átélésnek Más
természetű Jwpzettsége miatt nehezé
re esik a tenmészettudósnak, hogy
megértse a teológusok nyelvét. Viszont
megvan a joga arra. hogy olyan rnó
don tájékoztassák őt is a hit felől,

amely érthető számára. Múlhatatla
nul szükséges tehát. hogy a teológus
tudatára ébredjen annak, milven sza
kadék választja el őt, nyelvét, hitre



'vonatkow fogalanazásait, egyáltalán a
világhoz való egész beáfldtottságát a
természettudományos veretű kultúrá
tól. Végtére is a kereszténység üzene
te nem csupán a humanistáknal. szól.

Russo inkább általánosságban moz
gó észrevételeit Andl'é Astier megfog
hatóbbá próbálja tenni. A hitéhez ra
gaszkodó természettudósnak is el kell
ismernie - úgymond -, hogy sok
olyan közlés van a szentírásban, amit
a természettudományosan képzett el
me nehezen tehet magáévá. Már az el
mondás sUI usa is kevéssé alkalmas
arra, hogy a tárgyilagosság benyomását
keltse, Mindenekelött a csodákról va
ló beszámolók hökkentik meg a ter
mészettudóst. Előtte a mindenség tör
vényei változhatatlanul érvényesek.
Munkaelveí követelik, hogy ezt szi.k
Iaszílárd ténynek tekintse, egyébként
akár le is mondhatna kutatásairól. Ne
ki mínt tudósnak csak azt szabad ",1
fogadnia, ami nem szól ellene a ter
mészeti tőrvényeknek. vagyis amit
ugyanolyan kísérleti feltételek mellett
kísérletileg is megismételhet és igazol
hat. A csodáknál semmiképpen sem
ez a helyzet. Igaz, hogy egyes csodák
elbeszélését illetöen - nyilt szellemű

teológusok magyal'ázatán okulva 
aránylag kényelmes megoldást talál,
nevezetesen, hogy nem kell azokat
szószerínt venni, mert csak valamely
mélyebb hittartalom jelképes magya
rázatára szelgálnak. De így is marad
nak 'még csodálatos dolgok, amiket nem
lehet kiiktatni a btbliából. S ez, mint
elvileg m,egmagyarázhatatlan, nagy
nehézségat okoz a természettudósnak
Miért kell Istennek azzal bizonyítania
hatalmát, hogy feLboil'ítja a természeti
törvényeket? - kérdí a természettu
dós. Hát nem elég csoda maga az.
egész teremtett vídág? Egyetlen hívő

természettudós sem fogja a teológus
tól azt kívánni, hogy "üresitse ki" a
titkot a szentírásból, Joggal követeli
azonban. hogy tlsztáboan okolja meg
és hlhetőbben adja elő azt, amí neki,
a természettudósnak oly sok hítnehéz
séget okoz.

A természettudósiban rnélyen benne
gyökerezik az idegenkedés a kifej e
zésbeli pontatlanságoktól is - foly
tatja Astler. Amit ő mond, annak
mindig szabatosnak kell lennie. Ezért
lepődik meg azon, hogy rnílyen gond
talanul bánnak teológusok a szavak
.kal, milyen elhamarkodottan vélik

azt, hogy valamely tényállást a maga
egész horderejében megértettek. A ter
mészettudós hajlik ilyenkor arra, hogy
feltegye nekik a kérdést: "Mi is az a
szubstancia, lélek, örökélet, amiről

oly könnyedén beszélnek? Mi egyálta
lán a mindenkorí helyértékük ezek
nek a szavaknak a teológiai beszéd
ben?" Nem vitás, hogy a természet
tudós igényét komolyan kell venni,
mert a kifejezés szabatessága és tisz
tessége a gondolkodás tisztességének
is mérője, és előfeltétele a becsületes
érvelésnek. S ez a minirnális követel
mény, amelyet minden művelt em
bernek szabadságában áll a teológiá
val szemben támasztani.

A hirtelenkedő hivatkozás is a val
lásos érzésekre elvéti hatását a ter
mészettudósnál, Ö tapasztalatból tud
ja, rnennylre nem szabad ráhagyatkoz
nia az érzéseire. Ezek többnyire csak
nehézségeket okoznak neki. Alanyi
emóciók előnyomulása gyakran meg
zavarja a kutatás eredményeit. Érzé
sek egy kérdést csak ritkán dönthet
nek el. Bizonyos például, hogy az alá
zat, a remény, a felebaráti szeretet
igen nemes érzelmek, de az ateista
is éppúgy érezheti ezeket. Mi akkor a
különbség? A térdrehullás a temp
lomban nem "csupán" érzelmi csele
kedet-e? Az ima nem "csupán" a ke
dély gerjedelme-e? A természettudós
szerongása ebben a jelentéktelennek
látszó szóban sűrűsödik össze: "csu
pán". Érzelmileg fűtött járnborsági
irodalom, az emocionális érzékenység
médszeres kihasználása a szószékí be
szédekben, s egyáltalán az érzelmek
befolyásolásolása vallásos meggyőzés

céljából - mindez gyanakvást ébreszt
a természettudósban.
Miről ismerni meg továbbá a min

dennapi életben a keresztény hívőt?

Hogyan lehet megkülönböztetni a nem
hívőtől? Miért jobb a keresztény fe
lebaráti szeretet, mimt a humaniszti
kus emberszeretet? Az elfogulatlan fi
gyelő nem lát semmi nagy különbsé
get. Az az érv, hogy "aki jobb ember.
annak jobb a világnézete", logikailag
lényegtelen lehet, az empirikusan is
kolázott ember előtt azonban közvet
len beláthatósággal bír. A természet
tudós messzemenően dolgozik statisz
tikai módszerrel is. A statisztika azon
ban ma csak Piotká,n szól a keresztény
erkölcs javára. Ennek fontolgatása
nyomán a szorongás könnyen elkese-
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redésbe csaphat át. Gyakran úgy tű

nik, a különbség keresztények és nem
keresztények kőzött csupán annyi.
hogy az előbbiek tudják, hogy vét
'ke:zm.ek, az utóbbiak nem.

*
A két írásban szóvátett kérdéseket

nem kellemes Ihallanunk - állapítja
meg záró soraiban Boros -, annál in
kább ösztönözhetnek azonban lelkáís
rneretvízsgálásra valamennyíünket, s
ha így cselekednénk. akkor már sokat
is nyernénk.

Arra a kifogásra utalva azonban,
amelyet Astier a vallásos érzések sze
repe, vagy szerepeltetése ellen emelt,
az Orientierung még ugyanebben a
szárnábanközreadta Charles Davis ne
ves angol teológus fejtegetéseit arról,
hogy az érzelani rnozzanat nagyon is
indokolt [tényező a vallási életben, a
hit felébresztésében és szilárdításában.
Úgyannyira az, hogy Davis ezerint
a keresztény vallás tételeinek bemu
tatásában és szernléltetésében éppen
az a 'ha], hogy kevéssé számol a rno
dern ember érzéseivel. "Sok fiatalem
berrel találkoztarn, akiknek hite ép
pen emiatt sorvadt el. Nehézsége] k
nem intellektuális természetűek vol
tak. Jnikább azt hiányolták, hogy az
egyházban nem találták meg a hit ér
zelemszerű átélését." Fölöttébb sajná
latos - mondja Davis -, hogy a
szentségek ,is alapjában hidegen hagy
ják a legtöbb hívőt, egyszeruen ri tus
ez, amelyből elmarad az élmény. A
szentségekről tant kap a hívő, értelmi
eligazítást, s igy aminek a hitet köny
nyebbé kellene tennie, szellemi erő

feszttéssé válik Alapjában ugyanaz a
probléma merül fel itt, mint a sze
mélyes hit egztsztenciális átélése
körül, mert hogyan lehetséges utóbbi
egy intézmény keretében, amilyen az
egyház? Igehirdetésünknek rni.nden
esetre fogyatékossága, ho,gyformáit
egy más kultúra számára dolgozták
ki, s ezek a formák még ma sem al
kalmazkodtak a rnodern ember meg
változott érzésvilágához.

"TeJ:1mészetesen szememre vetlhet,ik
- írja Davis -, hogy túl nagy hang
súlyt fektetek az érzelmekre. Érvethet
nének azzal ds - egyébként ioggal 
hogya hit inkább az értel.em és az
akarat dolga, kevésbé az érzelemé. De
nem hagyják-e túlságosan figyelmen
kívül a bensőséges kölcsönhatást ér-
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zelern és értelem között? Végülis ez
a kölcsönhatás az ember test-lélek mi
voltában, tehát Isten teremtő akara
tában gyökerezik. A hit ezért rníndig
már érzelem is ... A dologi világ meg
figyelés és tapasztalás útján tárul fel
előttünk. A szernélyt azonban rnindíg
csak a személyes kapcsolatban tud
juk felfogni, amikor a szólítás és a
válasz helyzetébe éljük bele magun
kat. Gondoljunk a barátságra, szere
tetre. A hit is személyek közti kap
csolat, amely a teljes szernélyi elkö
telezést kívánja tőlünk. Hogyan vár
hatnők akkor, Ihogy az ember érzései
nek és kedélyének bevetése nélkül hit
beli felismerésekre jusson?

*
Bár az Orieniieruruj csak elgondol

kodtatás okából adott nagyobb nyilvá
nosságot Russo és Astier cikkeinek, s
különben sem szokott vitát rendezni,
egy későbbi számában mégis helyet
biztosított két jhozzászólásnak, azzal a
megjegyzéssel, hogy megítélése sre
rint helyes szempontokkal egészítik ki
a mondottakat,

Az egyik hozzászólast J. B. jelzéssel
egy fizikus küldte, Egyetért azzal,
hogy a teológusok nagy többsége nem
ismeri el,vagy kevésre becsüli a ter
mészettudományos módszcrt, és hogy
nincs érzékük az iránt a világ iránt,
amelyben a természettudós él és gon
dolkodik. Mégis azt hiszi, hogy nem
csak a teológusoktól kell megkívánni
gondolkodásuk változását, hanem ne
kik, természettudósoknak is újból és
újból kérdésessé kel.1tenniök és átel
mélkedniök megismerésük alapjait.

Kétségtelen például, hogy a biblia
nem könnyu olvasmány. De nemcsak
nehezen érthető, hanem egyenesen
erthetetlen könyv lenne belőle, ha a
fizikai .módszer krútérlumaival keze
lik. Ez a rnódszer közvetve azt jelenti,
hogya fizikai igazságon kívül nincs
más igazság, kell tehát, hogy minden
igazságot be tudjunk illeszteni a fi
zikai törvények keretébe. Ilyen köve
teres feláUítására azonbari nem jogo
sult a természettudós. Az embert a
valóságok végtelen hősége veszi kö
rül, amelyet a maga teljes regészében
semmiféle fizikai törvény sem ma
gyarázhat meg. Gondoljunk csak az
emberek viselkedési rnódjainak kiszá
míthatatlan sokféleségére. Végtelenűl

sok "egyszeríséget" figyelhetünk meg,



ami soha sem ismétlődik - minden
ember például egészen az ujjlenyoma
táig menően egyszeri. "Nekem semmi
nehézséget sem okoz, hogy higyjeik
csodákban. Ha létezik egy mindenható
Isten, vagy ha én hiszek egy mínden
ható Istenben, akkor szükségszerűen

fel kell ruháznom azzal a képességgel,
hogya világ valóságait tetszése SZ2
rint módosítsa."

Utalás történt az evangéliumi tudó
sítások hiányos tárgyilagosságára is,
ami kétségkívül sok súlyos problémát
hoz magával. De vajon nem a modern
fizika-e az, - küdönösképpen a kvan
tunielmélet -, ami a világ tárgyilagos
megismerését mint lehetetlenséget té
telezi és követeli meg? Van a min
denségnek egy parányi része, de maga
is egy egész világ, amelyet nem is
merhetünk meg teljesen, rnert már a
kisérlett és mérési módszerek is meg
változtatják. Csökkenthetjük a mérő

készülékek ilyen befolyását, de csak
addig a meghatározott határig, ame
lyet a Planck-féle hatáskvantum je
lez.

Azt a felfogást, hogy a .míndenség
törvényeit változhatatlannak kell te
kinteni, nem fogadhatjuk el végső

igazságként. Éppen a modern fizika
mutatta meg, hogy a törvényeknek
csak meghatározott érvényességi kö
rük van. A newtoni mechanika ku
darcot vallott a fénysebességihez ha
sonlítható nagyon nagy sebességeknél.
s ezért az átfogöbb relatívltásí elmé
lettel kellett felváltani. Am ez is ku
darcot vallott az atomi körben és a
kvantumelrnélet lépett a helyére. Al
talában a rnodern ftzí.ka áttörte a
klasszikus fjzika mercv kereteit - ab
szolút és független tér, .idő, anyag,
okozatosság - s olyan folyamat. ez,
amely még mindig nem ért véget.

A természettudomány törvényeit a
kisérleti bizonyítási lehetőségek ha
tárolják. Mindig csak egy meghatáro
zott tér-idő szakaszban érvényesek.
Nekünk természetesen abból kell ki
indulnunk. hogy ezek a törvények a
jövőben is érvényesek lesznek, vagy
csak Iényegtelenül módosulnak, mert
eszerint is készítjük terveinket. Ez a
változhatatlanság azonban nem bizo
nyítható. Elengedhetetlen, mint mun
kafeltevés, és hosszú tapasztalat tanú
sága szerint álláspontnak is ésszerű.

Óvakodnunk kell azonban attól, hogy

minden határon túl egyetemesnek IÍs
tartsuk, mert erről valójában mit sem
tudunk.

*
A másik hozzászólás - L. v. H. jel

zéssel - teológustól való, aki azon a né
zeten van, hogy az egyház teológiai
bölcseleti gondolkodási médjának és a
természettudomány racionális-kritikus
gondolkodási módjának ütközése,
majd merevellenségessége csupán
történeti fejlemény, nem jelent tehát
szükségszerű adottságot. S talán ma
már el is jutottunk ahhoz a ponthoz,
amikor a két gondolkodási irány kép
viselői is kezdik felismerni egymásra
utaltságukat, készek egymástól tanul
ni, egymást kölcsönösen tisztelni. Ha
pedig mindkett őjüket nem az ural
kodni akarás, hanem a szolgálni aka
rás vezeti, akkor rá fognak jönni 
miként Einstein - hogy alapjában
mindketten Istent szelgálják és szük
ségük van egymásra.

Bizonyára nagy előnyére válhat a
teológiának, ha magáévá teszi a Jcife
[ezés szabatesságát és tisztességét, mint
a gondolkodás becsületességének je
gyét. Ne feledjüs; azonban, hogy ami
kor a megismerő képesség és a gon
dolkodás határaiba ütközünk - a teo
lógiában éppúgy, mint a természettu
dományban -, akkor már nem segí
tenek a szavak, nem kívánható sza
batosság sem. A természettudósnak
is be kell látnia, hogy az életben nem
mindenütt használhatja clemző-krttí

kai gondolkodását. Ha például egy
nőt elemez anatómiai, kémiai, pszicho
lógiai rnódon, nagyon érdekes előadá

sokat tarthat és érdekes könyveket Ir
hat erről, de ilyen rnódon még sem
miféle életet, semmaféle házasságot
nem 'hozott létre. Bh~hez nemcsak ér
telmét kell elköteleznie. hanem szel
lemét, érzékeit, érzelmeit, Jelkét és
testét, egyszóval - szeretnie kell.

Ma, amikor az egyház kész arra,
hogy belássa hibás magatartásait és
új utakra lépjen, a természettudósnak
is be kell látnia, hogy a maga sajátos
gondolkodási médjával az élet való
ságának igen kis szelvényét ismerheti
meg. Ezt a szelvényt nem szabadna
olybá vennie, rnint az egészet, s azt
hinnie, hogy amit helyesnek vél, mín
den esetben az egyedül helyes. Voltak
már nagy természettudósok, akik hi
bás magatartásukkal mint emberek
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"kudarcct vallottak, rnert olyan esetek
ben is, amikor az egész ember volt
a követelmény, csupán az ő természet
tudományos gondolkodási sablonaikat
alkalmazták. A legnagyszerűbb tudo
mányos teljesítmények sem mente
nek fel az alól, hogy az ember min
den körűlmények között ember le
gyen.

Talán ma ember-voltunk az, amit
ÚJból meg kell tanulnunk. Meg kell
tanulni a mesterséges szakadék áthí
dalását szellem és test között önma
gunkban. Rájönni újból arra, hogy
testünk az anyagban alakot nyert szel
lem, a szellem pedig az, aminek a test
a kifejezése és mcgszólaltatója, Meg
kell tanulnunk, hogy szellemi dolgok
hoz a megfelelő eszközzel nyúljunk.
ha azt akarjuk, hogy igaz választ kap
junk.

Amilyen elhibázott dolog teológiai
bölcseleti gondolat-eszközzel termé
szettudományos problémákat boncolní,
annyira elhibázott dolog természettu
dományos gondolat-eszközzel a bib
liát kezelni. Egyébként is, ha még
olyan érdekes történeti és néprajzi
részleteket hámozunk ki belőle, kér
dés, valóban segíthet-e ez abban, hogy
az élő Istennel itt és ma találkez-

A KIS ÚT

zunk? Sok embernek lényegesen köny
nyebbé tenné az utat Istenhez, ha
azok a keresztények, akik benne való
hítüket vallják, szerétettől eltelten
csakis a szeretetnek élnének. Mert a
szerétetnek nincs szüksége bizonyítás
ra és megokolásra, núndig és min
denkí előtt hitelt érdemlő. Példa rá
XXIII. János.

Az értelem felfoghatja és felismer
heti a legfinomabb folyamatokat is,
magát az élő embert és az élő Istent
azonban egyedül a szeretet foghatja
fel és ismerheti fel. Valamely ember
leírható, megmagvarázható, ábrázol
ható - de ismerni csak akkor tanul
juk meg, amikor találkozunk vele.
Ugyanígy vagyunk Istennel. Ha hit
ben és szeretetben elfogadjuk, akkor
majd találkozunk is vele, és csak ha
találkoztunk, akkor leszünk képesek
megismerni őt. Ha pedig Isten teremt
ményének fogjuk fel magunkat, akkor
nem lehet nyomasztó érzés a csodate
vés sem. Mi emberek is rendelkezünk
a teremtett világgal törvényszerűsé

gein belül. Isten, a teremtő, nincs
kötve teremtésének törvényszerűségei

hez, ha meg akarja nyilatkoztatni ma
gát, rnert ő az, aki van és rendelke
zik teremtésével.

Legfőbb kedvtelésem, hogy szabad időmben történelmi munkákat olva
sok. Néha megrendítő leleplezésekre bukkanok bennük, becsületbe vágó köz
lésekre kifogástalannak vélt régi államférfíakról, uralkodókról, nemzetünk
nagyjairól, sőt nem egyszer egyháziakról, még pápákról is. Tovább adhatom-e
így szerzett ismereteimet? Nem csorbítom-e általa az elhúnytaknak járó köte
les megbecsülést?

Az igazságot ismernünk sohasem
bűn. A történettudomány nemes fel
adata, hogy feltárja és ismeretessé
tegye a múltat a maga igaz mívolta
szerint. Nemcsak öncélúan. az arisz
totelészd tudományeszmény szelgála
tában eleget téve az 'Örök emberi kí
váncsiságnak, hanem jelentős gyakor
lati haszonnal is. Felelősségérzetre ne
vel, midőn "hosszú tavon" mutatja
be egy-egy elhamarkodott cselekedet
roppant következményeit. Ember- és
életismeretünket gyarapítja, arnikor
rámutat a nagy tettek vagy a nagy
mulasztások rejtett, jellembeli rugóira.
Pótolja az ifjú nemzedék hiányzó po-
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Jitikai tapasztalatát, feltárva a múlt
beli sikerek vagy kudarcok olykor na
gyon is emberi okait. Igy lesz a törté
nelem a múlt puszta tanújából az
élet mestere. Nincs a tudománynak
még egy ága, amely ennyire nagyko
rúsítnatná azokat,8Jkik komolyan ta
n ulrnányozzák.

Ma leülönösen szükségünk van rá.
Zsúfoltabb és sebesebben rohanó éle
tet élünk, rnint apáink. Az emberek
érzékenyebbek, és hirtelen reagálnak;
maga a világ is gyorsabban alakul. Az
ember- és életismeret hiánya vagy a
felelőtlen cselekvés ma hamarább
megbosszulja magát. Szédítő műszaki



.Iehetőségeínk-miatt csekély mulasztá

.sok is könnyen válhatnak végzetessé.
mégpedig nemcsak a legfelső szinten,
világszerencsétlenségek és kíbogozha
tatlan nemzetközi bonyodalmak felidé
zésében, hanem az egyének életében
is. Erre utal a sok szétbornló házasság,
ellenségeskedésbe átcsapó pályatársi
kapcsolat, hibás pályaválasztás rníatt
elrontott élet és a zátonyra futó jó
szándékú próbálkozások özöne. Nap
jainkban fokozott jelentősége van te
hát a történelem népszerűsítésónek;
ha másként nem, legalább úgy, hogy
másokkal is közöljük olvasmányaink
tartaimát és tanulságát. Persze na
gyon fontos, hogy valóban értékes is
mereteket terjesszünk Sok mindent
írtak össze már a múltról, és éppen
nem rnínden érdemli meg belőle a tu
domány nevet. Életünk ideje véges,
szabad időnk még végesebb. Oktalan
fényűzés volna a múltnak avatott,
nagy ismertetői helyett történelmi
ponyvaírókra pazarolnunk érdeklődé

sünket. Olvasmányaink megválasztá
sánál tehát nem nélkülözhetjük a jól
tájékozott szakember tanácsait. Tőle

megtudhatjuk. kik azok a szerzők,

akik valóban lelkiismeretes kutató
munka eredményeit tárják elénk, még
pedig lehetőleg olvasrnányos, vagy ép
pen ihlető, rnűvészí formában.

Ne nyugtalanítson az a gyakran
hallható elv, hogy "a halottakról
vagy jót, vagy semmit"! Ha nem ár
tunk vele a még élőknek, mondjuk
csak el 'bátran róluk, amit érdemel
nek! Igy lesz a történelem az utókor
nagy nevelője. Az élőknek joguk van
jó hírükhöz, még a "veszett fejsze
riyeléhez", vagyis a tiszteletreméltóság
látszatához is. Létfontosságú kincsük
ez, és csak igen fontos okból, nagyobb
értékeik rnentésére szabad - olykor
kötelező is - lelepleznünk rejtett bű

neiket vagy gyarlóságaikat. Az üd
vözültek azonban, akik már szemtől

szemben állnak az örök igazsággal,
vagy a tisztuló lelkek, akJik az igazság
gyötrő vágyában égnek, aligha kiván
nak egyebet, mínt hogy igazat gondol
junk róluk; a kárhozottak fölött pál
cát törve pedig a ví.lágot ítélő Krisz
tus bírói székének oldalához szegődik

a történelem. Hitünk tanítása szerint
maga a Szentlélekisten iratott le a
Bibliában egy csomó meghökkentő

vagy egyenesen "botrányos" dolgot az
üdvtörténet magyjairól, például Ab-

ro.hámról, Jákobról, Dávid és Salamon
királyról, sőt még prófétáikról és apos
tolokról is. Így neveli Isten népének
történetszemléletét és erkölcsi érzékét.
De nem csak így!

A baj tudnfillik akkor kezdődik,
amikor csak a rosszat fürkészi valaki,
és botránykrónikává stlányítja a tör
ténelem népszerűsítését. A homéroszi
Therszitész szerapére vállalkozik, és
nem hajlandó elismerni még a leg
nagyobbak emberi nagyságát sem.
Rendszerint jál illik rá a német szó
lás: "Wie der Schelm ist, so denkt er"
(önnön huncutaága szerint ítél), vagy
is az önigazolás tudattalan szándéká
val élvez'i, hogy lám, mások meny
nyire hitványak, és még a világ (vagy
az egyház) nagyjai sem különbek.
Ilyen lelkület helytelen és kóros
szemlélet ragályát terjeszti még ak
kor is, ha rnindig szfnígazat mond,
mert a valóság szövetének csak a fo
nákját látja, és azt sem alkotó, ha
nem romboló módon ismerteti. Am
aki az erkölcsi nagyságot méltatni
tudja - és szokta -, az bízvást szól
hat a botrányokról is. Az igazi kegye
let nem abban nyilvánul meg, hogy
kegyes hazugságok továbbadása vagy
tűrése "gyengébbek kedvéért". A
Szentírás sem így beszél a rnúltról.

Persze olyanok is hallhatják szavu
kat, akik a régiek bűneinek hallatára
megátalkodnak a maguk bűneiben,

avagy nemzetünk nagyjainak, vagy
papoknak, főpapoknak és pápáknak
hibái miatt elrordulnak hazánktól.
illetve megvetik a papságot, a püspö
ki intézményt vagy az Apostoli Szerit
széket; esetleg még terjesztik is le
sújtó vélekedésüket. Hazudnunk ilye
nek jelenlétében sem szaoad; felelős

ségtudatunk azonban olykor hallgatást
parancsol. De nem nundig. Néha rnér
legelnünk kell, nem nagyobb-e sza
vaink erkölcsi haszna a kárnál. amely
szándékunk ellenére jár nyomukban;
Jobb, ha a jóbarát tárja fel a sebet,
mint ha ellenséges ,kéz tépi le róla a
tapaszt. A botrányok felfedése - meg
felelő szellemben - egyenesen köte
lességünk lehet. Igy adunk idejekorán
védőoltást a lelkeknek az ártószándé
kú ~eleplezések mérge ellen. Egyházi
akról aligha mondott el már valaki
annyi rosszat, mínt éppen Dante, a
katolíkus költők fejedelme. Pártos el
fogultságból olykor még derék pápá
kat is a pokolba dug, sőt a-dantei más-
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világ mindhárom birodalma valóság
gal visszhangzik VIII. Bonifác állító
lagos bűneinek emlegetésétől. Az Iste
ni Színjáték ennek ellenére sem bot
ránkoztató írat, Az olvasó csak épül a
költő mélységes hitén, az egyház iránt
érzett lángoló szeretetén és vgyerrneki
hódolatán a pápaság krisztusi intéz
ménye, "a szent kulcsok" előtt. Arany
János igaz magyar érzését sem von
juk kétségbe, noha legendás szabad
ságharcunkról keserű szatírát írt, "A
.nagyidaí cigányok't-ban, Éppen szóki
rnondásával emelkedett nemzetünk
nagy nevelői sorába csakúgy, mint
később Ady.

Mai szólással szólva: fontosabb a
"pozitív hozzáállás". mint a rnúlt hi
báinak elkendőzése '- még az egyház
történetében is. A II. vatikáni zsinat
két pápája, XXIII. János és VI. Pál

NAPLÓ
•

maga is erre ad példát. Hisszük az
egyházról, hogy belső, természetfölötti
mivolta szerint j, a szentek egyessége",
mégis be kell ismernünk, hogy külső

megnyilatkozásában sokkalta inkább
a bűnösök és bűnbánók közössége, Le
tűnőben van az a triumfalista szernlé
let, amely az egyház történetében sza
kadatlan diadalmenetet akar látni.
Inkább hajlunk Gertrud le Fort és
írótársai tragikus szemléletére. amely
szerínt az egyház történetében Krisz
tus haláltusája folytatódik. Aki tehát
tud úgy beszélni a múlt sötét árnyé
kaíról, hogy közben maga is "felveszi
keresztjét" (Máté 10, 38), és bűnbánó

lélekkel hordja a közös szégyen ter
hét: az mégiscsak "Kirá,lyi úton" jár,
és megtaruthatja embertársait, ho
gyan kell a rnúltban kalandozva Meg
váltönk nyomdokába lépnünk.

Medvigy Mihály

A HITTUDOMANYI AKADÉMIA AZ ELMÚLT TANÉVBEN. A Római
Katolikus Hittudományi Akadémia idei új tanévének megnyitó ünnepségért
élénk figyelmet keltett Félegyházy József professzor, lelépő dékán beszá
molója az elmúlt tanév eseményeiről. Tekintettel arra a kimagasló szerepre,
amelyet ez az egyetemi rangú teológiai intézetünk tölt be a hazai papneve
lésben és katolikus szellemi életünkben, olvasóink bizonyám szívesen fogad
ják a beszámolónak itt következő közérdekű részleteit.

Az 196,5/66. tanév első félévére 115 hallgató iratkozott be. Ebből papnöven
dék 53, felszentelt pap 40, 'Civil hallgató 22 volt. A második félévre beírat
kezott hallgatók száma 109. Ebből papnövendék 49, felszentelt pap 43, civil
17. Éroeffilődésük és szorgalrnuk általában 'intenzív, kollokviumaik és vízs
gáík eredményei jók voltak. A kollokviumok érdemiegyi osztályzata ezt a
statisztikát mutatja: 60% kitűnő, 20% jeles, 18% jó, 1.5% elégséges, 0.5%
elégtelen.

Köztudornású, hogya teológiai doktori oklevél megszerzése tetszőleges.

Akik doktori oklevelct kívánnak szerezní, azoknak három sztgorűatct - bac
calaureatus, Iicentíatus és laureatus - kell tenniök, továbbá a tudományos
munkálkodásba 'bevezető szemináríurní dolgozatot s végül doktori értekezést
készítenlök és megvédeniök. A rnúlt tanévben 13 baccalaureatusi szigcrlat
volt, ebből kitűnő l, jeles 6, jó 2, elégséges 4. Liccntdatusi szigorlat 12, ebből

kitűnő 4, jeles 2, jó 2, elégséges 3, egy tárgyból ismétlésre utasítva 1. Lau
reatusí szígorlat 12, elblbőlkitűnö 4, jeles 6, jó 2. Ebből következik, hogy az
Akadémia 12 növéndékét avathatták az elmúlt tanévben teológia! doktorrá.
Többen közülük olyan komoly és önálló kutatáson alapuló értekezést írtak,
ami feljogosít annak feltételezésére, hogy értékes rnüvelőí maradnak továbbra
,is a hittudománynak.

A Hittudományi Akadémia Igyekszik a külföldhöz viszonyítva is a leg
magasabb szintet tartani. Nem téveszti azonban szem elől a teológiai tudo
mányok gyakorlati célját sem, vagyis azt, hogy a hallgatók, mint leendő

papok, mindazokat az ismereteket, amelyeket elsajátítanak, fel'használhassák
lelkipásztori anunkáiukban. A tanári kar azon volt és van, hogy a hallgatók
lássák meg az emberekben a természetfölötti utáni vágyat, az erkölcsi út-
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keresést, a szociális gondokat, s igyekezzenek tehetségükhöz mérten közre
rnűködní az egyház feladataiban. Gondja volt az Akadémiának a hazafias
nevelésre is, arra, hogya hallgatók megismerjék országunk szociális, gazda
sági, alkotmányjogi és politikai problémáit, Ebben a tevékenységében az a
gondolat jutott kifejezésre, hogy örülni kell mínden jónak, amit bárhol is
megvalósítanak, és a krísztusí szerétet alapján - a zsinattál sürgetett dialó
gus foranájában - meg kell találni az összekötő kapcsot rninden jóakaratú
emberrel, olyamokkal is, akIk más világnézetet vallanak.

A Hittudományi Akadérnia professzorai nemcsak az oktatás terén látták
el feladatukat, hanem kifelé is jelentős munkásságot fejtettek ki. Kivétel nél
kül mindegyikük résztvett a hívek intenzív pasztorálásában, mint Igehirdetők,

rnisézők és gyóntatók, bizonyságot téve arról, 'hogy nemcsak az íróasztalnak
és vkönyvtárnak élő elméleti előadók, hanem helytállnak rnínt fáradhatatlan
papok is. Már országos hfrűekké váltak azok a konferencia-beszédek, amelye
ket adventben és nagy;böjtben Szörényi Andor és Gál Ferenc professzorok
tartanak az Egyetemi-templomban. A hívek pasztorálása mellett szívesen
vállaltaik a professzorok triduumokat, rekollekeíókat és különféle szakelő

adásokat is papok számára. Timkó Imre professzor például, mint az Országos
Teológiai Bizottság titkára, feldolgozta a II. vatikáni zsinatnak a papnevelésről

és teológiai képzésről szóló dekrétumát, s erről, valamint a zsinat más okmá
nyairól tíz különbözö helyen tartott előadást. Pietter János protesszor tizen
két különbözö helyen adott .elő, teológiai főiskolákon és katolikus Icözéplsko
lákban il pápák' szociális kőrleveleiről.

A professzorok irodalmi tevékenységének egy részét jelzik a Vigilíálban
és a többi katolikus orgánumban megjelent tanulmányaik, illetve cikkeik.
Nagy ,ielcnU5s.(,gű eseménynek kell tartanunk, hogya Herder-cégnél második
kiadásban jelent meg Radó Polikárp professzor kétkötetes szakkönyve, az
Enchiridion LHurgi'cum, amelynek már első kiadását a legnagyobb elisme
réssel fogadták .küföldön. Dbben a tanévben jelerit meg Szörényi Andor
professzornak A biblia világa. az Újszövetség rímű műve is, amely a szerit
írástudomány legújabb eredményeit foglalja össze.

A Hittudományi Akadémia tekintélyét és értékelési rangját mutatják
a Jcül.töldi tudományos intézményekkel és neves személyekkel való kapcsolatai
is. A tanév folyamán többször tettek látogatást küdföldi hittudósok. katolikus
szervezetek és lapok képviselől. A magasrangú egyházi személyek sorában
volt Franz Kőnig bécsi bíboros-érsek is, aki nemcsak mint egyházfő, hanem
mint élvonalbeli teológus is vrlágszerte nagyrabecsült személviség.

A professzorok közül többen kaptak külföldi értekezletekre meghívást,
sőt nem egyszer felkért előadóként is szcrepeltek. Zemplén György professzor,
aki egyben a római Pápai Magyar Intézet rektora, meghívás alapján résztvett
Kölnben a német nyelvterületű morálteológusokkongresszusán. Radó Polikárp
professzor meghívást kapott és résztvett Rómában a világegyház lí turgfkus
reform jával foglalkozó szerv, a Consilium Liturgicum tanácskozásain. Ugyan
csak () kodexkutatásokat végzett Ausztriában, Svájcban és Franciaországban.
Szörényi Andor professzor a bécsi egyetem 'hittudományi Jmrá!n kétszer,
Grázban egyszer tartott meghívásra biblikus szakelőadásokat. Gál Ferenc
professzor zsinati tanulmányúton járt Rámában, később a Pax Romana 'kül
földi magyar tagozatának felkérésére tartott Luxemburgban előadást, amely
nek szövegét a Pax Romana nyomtatásban is kiadta. Szennay András pro
fesszor ugyancsak meghívásra részt vett a Paulus-Gesellschaft Hamburgban,
majd Herrenohimseeben rendezett világnézetd díalógusaín, A megbízott elő

adók közül külföldí tanulmányúton volt Csanád Béla és Paskai László; Tamás
G. Alajos karnagy, ismert zeneszerző, aki az egyházi ének és zene megbízott
előadója az Akadémián, az Egyesült Allamokoan tett hosszabb tanulmány
utat, amelynek során több helyen maga vezényelte szerzeményeinek elő

adását.
A kari üléseken kívül az elmúlt tanévben 4 ünnepi ülést is tartott az

Akadémia. A tanévnyitó ünnepségen a Központi Szcmináríurn rektorának,
Potyondy Imrének, RO. születésnapia alkalmából, egyházirodairru, egyházköz
igazgatási és papnevelési érdemeiért arany diplomat adtak át. ünnepi ülés
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volt március 7-é1n Aquinói Szent Tamás, a hittudományok égi pártfogója tisz
teletére. Ünnepi ülésen emlékezett meg az Akadémia április 4-én Magyar
ország felszabadulésának évfordulójáról is, mikor is Félegyházy József dékán
méltatta a felszabadulás [elentőségét, elemezte és értékelte a történelem
feszültségpontjaí t. '

Nagy gondot fordított az Akadémia könyvtárának fejlesztésére és karban
tartására is. A könyvtárnak jelenleg már 32 külföldí folyóirat jár rendsze
resen. A könyvtárt nemcsak a hallgatók, hanem a lelkipásztorkodó papság
ds hasznáfie. Kü1önösen történelrnd, 'bölcseleti és keleti nyelvészeti anyaga
kál11rt más egyetemek hallgatói is érdeklődtek. Ugyanakkor tudományos ku
tatás céljából a lWi11yvtáJr}{1ö~ kölcsönzés útján más könyvtárak is igénybe
vettek műveiket.

A Híttudományí Akadémia bevétele 602.267.- forint, kiadása 587.488.
forint volt az elmúlt tanévben. Bevételének legnagyobb részét az Allami
Egyházügyi Hivataltól rendszeresen kiurtaít személyí és dologi segély tette.
A püspöki kar részéről folyósított segély 55.254.- forint volt. Felszereléssel
és pénzadománnyal segítette az Akadémia munkáiát a bécsi Carítas Inter
nationalis. Anyagii vonatkozásban jelentős mozzanat, hogy sikerült restau
ráltatní a tantermeket. a hallgatók tartózkodási termét és a könyvtár olvasó
termét.

A KISÉRLETI "MINTA-TEMPLOMOK" ÚTTŰRÖ MUNKÁJA. Tavaly
októberiben az esztergomi egylházanegye negyven templomában. fővárosban és
vidéken, kis táblát akasztorttak ki, amelyen ez a szöveg állt: "Az esztergomi
Érseki Főhatóság által a zsinati liturgikus reformok bevezetésére kájelölt
templom." A nem beavatottak bizonyos tartózkodással fogadták, hiszen 
úgylmond - annyi különös dolgot láttak már a zsinat megindulása óta ...
A hívő, aki századokon át mindent azonnai és készen kapott egviházától,
nehezen értette meg ennek a kísérletezésnek célját, a ,;minta-templom", sőt

"bemutartó-templom" elnevezést.
Lássuk tehát, mi volt a célja, rnít ért el és rní t szerétett volna elérni

ezekkel a kísérletekkel az egyházmegye liturgákus bizottsága. Ebben a bi
zottságban papok meldett helyet kaptak olyan világiak is, akik az egyház
művészet, a nyelv- és irodalomtudomány szakemberei. MáT az első ülésen,
1965. május 15-én felmerült az óhaj, hogy necsak elvont fejtegetésekkel, nyel
vészeti, esetleg rubTlicisztikai fontolgatásokkal töltsék idejüket, hanem igye
kezzenek a gyakorlati megvalósításokat is elősegítenl. Ismeretes az a vihar,
amelyet a Collectio Rítuum megjelenése, szertartásaink és szentsógeimk ki
szolgáltatásának magyar nyelvű vezérkönyve okozott. Ennek a kétségtelenül
Öl'ÖIlTImeI. vári és fogadott, de agyaikorlatban nem teljesen kifogástalan szer
tartáskönyvnek példája is arra ösztönzött. hogy "még az országos rendelke
zéseket megelőzve, helyi tapasztalatokat gyűjtsenek a liturgikus reform meg
valósításának különféle Iehetőségeíről és a hívek közöit kiváltott hatásáról".
(ldézet a 3390/965. sz. főegyházmegyeí leiratból.)

Schwarz-Eggenhofer Artúr apostoli kormányzó __ először négy templomot
jelölt kJi erre a feladatra, éspedig az esztergomi főszékesegyházat, rnínt az
egyházmegye első templomát, a budapesti Egyetemi templomot, ahol a pap
növendékek révén a ldturgía behatöbb tanulmányozása volt várható, a buda
pest-tabáni és a jelen sorok írója által vezetett tarjáni plébániatemplomot,
hogy mínd a fővárosi, mind a vidéki hívek igényeit és hozzáállását tanul
mányozhassuk, Ehihez jött csakhamar a pdlísszentlélekí plébániatemplom,
amelynek belsejét a modern egyházművészet követelményei szerint alakí
tották ki. Ez a szárn még nem bizonyult elégségesnek. Igy azután mindazokat
a templomokat bevonták a rnunkába, amelyek néppel szemben míséző oltár
ral [versus ad populum] rendelkeztek, Illetve ilyen oltár felállítására enge
délyt kértek. Elóbb 32, későBb 40 ilyen templom volt az egyházmegyében.
Vezető lelkészeik és kántoraik rnind meghívást kaptak a bizottság 1965. ok
tóber 12-i ülésére, míkor is behatóan megvítatták, hogy még annak az évnek
Krisztus Király ünnepén, a megindulás napján, miként juttassanak nagyobb
szerepet a magyar nyelvnek a szentmise liturgiájában, s míként ígyekezze-
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nek a templom belső elrendezését a megújultlitungia kívánalmaihoz iga-
zítani.

Esztergomban minden jelentős plébánia belekapcsolódott a munkába.
Budapesten. egy-két nagyobb plébáníán loívül (Szentímreváros, Krísztínavárosjs
csak kis$b lélekszámú vagy külvárosí plébániák, illetve lelkészségek lettek
a megújult liturgia úttörői, míg vidéken a Komárom rnegyei bánya- és ipar
vidéken nyolc, a Dunakanyarban kettő, a nógrádi részen három, Szigetköz
ben két plébánia vállalta a szembemísézéssel együtt a ,Msérleti-templom jel
leget. Más plébániák hívei nem kis csodálkozással értesültek ezekről a kez
deményezésekről. De maguk a közvétlenül érintett hívek is idegenkedve fo
gadták eleinte a számukra új szertartásí keneteket. A nyugodt, hogy úgy mond
juk "csendes" szentanisehallgatást egyszeriben felváltotta a dialógus, az ének
és a magyar olvasmány. Köszönet és bírálat, helyeslés és rosszallás, öröm és:
megütközés. megértés és értetlenség, cselekvő kőzreműködés és passzív ellen
kezés váltakozva járt a kísérletek nyomán. IMa :már azonban bízvást elmond
hatiuk, hogy szép sikerrel és megnyugtató eredménnyel hasznosítottuk a'
zsinati liturgikus konstitúció 40. § 2. pontjában foglaltakat: "Hogy az alkal
mazás a szükséges körültekintéssel törlénjék meg, az Apostoli Szentszék meg
adja a teljes hatalmat az Illető területi egyházi felsőbbségnek, hogy ha a
dolog úgy hozza magával, akkor erre alkadrnas közösségekben és meghatá
rozott időre a szükséges megelőző kísérleteket is megengedje és ísányítsa.?'

A magyar püspőlcí kar tudvalevően 1965. május 19~ kérte a Szeritszék
től a magyar nyelv engedélyezését és ezt szeptember 14~ meg is kapta
akként, hogy magyarul mondhassuk mínden olvasott és énekes másében az
ordínáriumot, az olvasmányokat, a Hiszekegyet (de nem az apostoli hitval
lást, hanem az ún. niceai Credo-t), a Miatyánktól az utána következő imával,
az üdvözlések, dialógusok és áldások szövegét, a szentrnísék változó részét, a'
hívek könyörgését (oratio fídelium), a prefációk szövegét, gyertya-, hamu- és
barkaszemtelés szövegét, a nagypénteki és húsvéti éjjeli liturgiát, valamint a
papszentelésnek rní.ndazokat a részeit, amelyek valamiképpen a hívekkel kap
csolatosak. Míndehhcz átmenetileg használhatók az általában magyar földön is'
kézben található, már jóváhagyott fordítások, például Szunyogh-Mísszálé, az
AC Magyar Misekőnyve és Nagyheti Szertartásai, stb. A magyar Ordináríum
véJgleges szövegét ebben az évben, január 19-én terjesztebte fel a püspöki kar
és a jóváhagyás igen gyorsan, még február 7~ meg is érkezett. Ebben a szö
vegben nem szerepel a lépcsőima végi papi imádság (Auier a nobis .. .), sem
pedig a kánont bezáró doxológía (Per ipsum ...) magyar szövege. Az a szö
veg, amelyet a kísér-letí templomok eddig használtak, az Országos Liturgikus
Tanács által elfogadott szöveg volt, amelyet a Magyar Mísekönyv ötödik ki
adása is közölt. Megjegyzendő, hogy ez a szöveg múlt év szeptemberében
mínt .Jcísérlet! szöveg" hagyta el a nyomdát, tehát nem tükrözi a többi egy
házmegyékiből beadott és kért Ihelyesbítéseket és változtatásokat.

Amire kísérleteink irányultak, a hívek teljes, tudatos és cselekvő rész
vételének előmozdítása és kttapasztalása volt. Meg akartuk tudmi, hogyan:
fogadják a szövegeket, megértenek-e míndent, nincs-e félreérthető a magyar
fordításban. Ugyancsak vártuk a hívek és a lelkipásztorkodó papság véleke
dését a megújult liturgiával kapcsolatos teohníkai médokról és eszközökről,

Ide tartozík maga a szembemísézö oltár, azután az igehirdető és az áldozati
liturgia szétválasztása, a homilia végzésére szolgáló ambo, a pap és a mí
nistránsok ülőalkalmatosságai, a papi széknél (edile) levő olvasóállvány
(legile) alkalmazása, a felajánlási asztalka, amelyen a hívek maguk teszik az
áldoztató kehelybe vagy Inkább táleákba az átváltoztatandó ostyát, a fel
ajánlási körmenet gyakorlati megvalósítása. ami együttjár azzal, hogy a
hívek mindig azzal a szentostyávaíl áldozzanak, amelyet abban a szentmísé
ben változtattak át, az állva áldozás gyakorlati lebonyolítása, a különféle
mísetípusok (gregorián és polifón latin énekes míse, magyar énekes rníse,
népénekes és egyszerű olvasott míse) kítapasztalása, szertartásí eldgazítások,
hangerösítő berendezések és a világítás megfelelő alkalmazása.

Nem másolhattuk le ezeket egyszerűen a kiilföldi gyakorlatból. rnert az
ottani megoldások közül nem kevés a mi népünk számára nemcsak most ide-
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gen, hanem nyilván mindig idegen is maradna. Nem lehettünk szolgaí for
dftói idegen szövegeknek, mert sajátos és sajnos elfeledett, de ennek ellenére
is ősi díturgikus kdnccsel rendelkezünk, amit ugyancsak a zsinat értelmében
Ismét élővé kell tenni. Nem vehetünk át olyan szertartási formákat, amelyek
teljesen modern építésű templomot tételeznek föl, mert hiszen a mi templo
maink igen nagy részben vrégtek, sőt műemlékek. Röviden tehát: kísérleteink
nél ibál' tudtuk, hogy mire keresünk megoldást, a feltételeket tudatosan kel
lett váltogatnunk, az eljárásokat módosítgatnunk,

A magyar oltárnyelvnek elsősorban a mise ordénáriumában, illetve vál
tozó részeiben kellett szerepet kapnia. Ezeknek a szövegeknek összeállítása
felelőségteljes és nehéz rnunka, amelyet még egy egyházmegyei, még inkább
-egy országos bizottság sem vállalhat anélkül, 'hogy előbb az erre a célra ki
jelölt közösségekben ki ne próbálja azokat. A szövegeken kívül a szentrnisék
egységes formájának kialakításáról is gondoskodni kellett, mert a mai szerit
széki rendelkezések nem tartalmaznak olyan részletes és minden mozzanatra
kiterjedő eligazítást, mint amilyenhez eddig :hozzá voltunk szokva. A Szent
szék nem is akarja aprólékos pontossággal megkötni a papság kezét, hanem
számol a helyi adottságokkal. Nyilvánvaló azonban, hogya helyileg egységes
formák kialakítására mindenképpen törekedni kell.

A múlt év októberében megindult munkánk egy tartalmas "Eligazításon"
alapult, amely felsorolta az egyes mísetípusokat, a mísék menetét, a szerit
rrnséhez való templomi előkészületet (szentély, felajánlási asztalka, szövegek),
s meghatározta a szentrndsén résztvevők feladatait (celebráns, mínlstránsok,
hívek, kórus, illetve kántor és sekrestyés), Ez év márciusában a rníntatemp
Iornok nagyheti liturgiáját is közösen megbeszélték a kísérleti templomok
lelkészei és kántoraí. Erre az alkalomra már mínden felelős lelkipásztor rövid
jelentést hozott magával, amelyben összefoglalta a közel félév tapasztalatait.
A beérkezett jelentések egyöntetűen vallották, hogy a kezdeti idegenkedés
után rnind a szemben misézés, rnind a kialakult nyelv és gyakorlat nagyjá
ból a hívek lelkesedését váltotta ki. Olyan helyeken is kérték, sőt alkalmaz
ták, ahol az esztergomi egyházmegye nem volt illetékes.

Messzíro vezetne, ha részletesen ismertetnők mindazt, amit a minta
templomok lelkipásztorai jelentéseikben közöltek. Voltak részben olyan javas
lataik is, amelyeket érdemes lenne mielőbb megfogadni. így például az, hogy
a szentrnise kezdetekor a papság köszöntse a híveket; az imára szólítás után
legyen bizonyos szünet (Oremus); a hirdetéseket vagy a mise előtt vagy a
mise végeztével végezzek: hétköznap is tartsák meg a hívők könyörgését
~osak solokal gyakorlatiasabb és a szentmise jellegének megfelelő imákkal};
az Úrfelmutatás után a "szent csendet" semmi ne törje meg a 'Miatyánkig ;
az állva áldozás bevezetése, mert ez nemcsak gyorsabbá. hanem egycsapásra
rendessé tette a hívek áldozását, különösen ha azt egymás rnögé állva akár
kettős sorokban végezték; a fe'lajánlási körmeneten az adományokat: bor,
víz és ostya, a felajánlási asztalkaról vigyék az oltárra, ne pedig a szentélv
ben levő ún. kredencíáról: a Proprium énekei pótolhatók legyenek népén e
kekkel (kivéve a graduálét, ami az igehirdetéshez tartozik).

Merültek föl olyan kívánságok és gondolatok is, amelyeket csak a litur
giánk teljes és végleges megújulásával lehet majd megoldani. Így például
az, hogy ne legyenek kettős könyörgések; az apostoli hitvallást 'lehessen irnád
kozni ; a lépcsőimát helyettesítse az ún. "stáció", vagyis az ünnep jellegének
megfelelő hangulatos bevezető; többször lehessen két szín alatt áldozni; a
szentséges míséket - amint annak idején engedélyezték - fokozatosan
szüntessék meg; a roráté, a gyászmisék és a fogadalmi misék olvasmányait
tegyék változatossá. általában legalább is kísérleti időre egy új perikópa
sorozatot vezessenek be, amire a cseh, a lengyel és a német papság már en
gedélyt is 'kapott. Kívánták azt is Ielklpásztoraink, hogy dolgozzák ki a je
gyesek rniséjének teljesen új szertartását, mert a Collectio Rituum egyáltalán
nem számol azzal, hogy rnisekőzben végzik az esketést, csupán utal a lehető

ségére; a húsvéti, illetve feltámadási körmenetet feltétlenül a húsvétvesár
napi reggeli órákban kellene végezni, :mert mai formájában csak alkonyatba
hulló külsőség, amelynek .ma már semmi hitheli jelentősége nincs, sőt a
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húsvétéjjeli liturgia gondolatmenetével határozottan eldenkezik; meg kellene
~i azt, hogya hivek szombat délután már eleget tehessenek vasármapr
míseballgatási kötelességüknek, ikülönösen akkor, ha szombaton jegyesek mí
séién vesznek részt.

Mint már köatudomású a magyar püspöki kar közös kőrfevélben kiadott
rendelkezése, Advent első vasárnapjától .kezdve mindenütt kötelezővé teszi
a magyar nyelvü liturgia végzését. Bátorítsák a rnost kezdő felelős lelkipász
torokat a kísónletí templomok eredményei, buzdítsa a híveket az a tudat,
hogy míndenütt, ahol az új liturgiát már bevezettek, egycsapásra lehetőség

nyílt a szentrnísén való cselekvő részvételre. (Kormos Ottó)

A FRANCIA PüSPöKI :KAR AZ INTEGRALIZMUS ELLEN. Szellemi
mozgalrnak pályárt nehezebb kiszámítani, mínt az űrhajókét. Ki gondolta
volna például még csak tíz évvel ezelőtt is, hogy a francia püspöki kar kény
telen lesz elítélni a halado gondolkodásáról !híres francia katolíclzmuson. belül
egy olyan integralísta irányzatot, amely elutasítja a zsinat szeíllemétva liturgia
reformját s a katolicizmust csupán a változhatatlanság eszményképének. ősi

hagyományok letéteményesének és védelmezőjének fogja föl. Már pedig ez tör
tént rnost, négy évtizeddel az integralizmus akkori szószólóí, a francia király
pártiak eszméinek pápai kánhoztatása és az Action Franc;aise aktív harcosai
nak, az ateizmust valló MaurTasnak és társainak kiközösítése után. Mint
Robert Rouquette, a francia [ezsuiták folyóiratának zsinati szakértője be
számol róla abban a cikkében, amelyet a Kölnben megjelenő Dokumente szá
mára írt, a francia püspöki kar állandó konferenciája június 23",án. nyilatko
zatban fordult szembe azokkal a sajtóorgámumokkal, amelyek hosszú idő

óta hevesen és hangoskodva harcolnak a zsinati határozatok végrehajtása,
különösen a li í urgia reformja és a francia nyelv liturgikus használata ellen;
Rouquette szerint ezek valamennyien az Action Eramcaise és Pétain tábornok
szellemí örököseinek tekinthetők, amellett szeros kapcsolatban állnak az anti
gaulleizmus legszélsőségesebb jobboldali szárnyával, valamint a "francia Al
géria" megkésett híveivel. A francia püspökök névszerint is megemlítették
közülük a Le Monde et la Vie kétszázezer példányban megjelenő képeslapot
és az ltinéraire, a Déiense du Foyer, meg a Lumiere círnű jelentéktelenebb
orgánumokat.

Ahhoz, hogy a püspökök ilyen lépésre szánják el magukat, az integralrsták
nak a vitatkozás rnínden értelmes mértékét át kellett hágníok, mert hiszen
tényleges befolyásuk meglehetösen jelentéktelen. A Iegújabb körkérdésekből

is az derülf ki például, hogy azok közül a franciák kőzül, akik hallottak vala
rnít a zsinatról, nem is egészen tíz százalék elégedetlenkedik a ltturgía re
forrnjával. de közülük is csak kevesen olyan módon, amelyet az egyházi fel
sőbbségnek kifogásolnia kellene. Az integralista kisebbség azonban annál
telibb tüdővel fújja 11 trombitát. "Olyan törpével állunk szemben - írja
Robert Rouquette -. aki sztentori hangon szólal meg."

Érdekes, hogy akárcsak a húszas ével~ben az Action Franctiise mozgalom
han, most is egy sikeres regényíró az imtegralisták hangadója: Michel de Saint
Pierre, aki Les Nouveaux Pretres (Az új papok) oímű regényében a proletár
külvárosokban élő papokról rajzolt ferde képet. Ezek szerinte valamennyien
a marxizmus "fel1Í'Ő2Jöttjei"; megvetik a hűséges hívőket és egész buzgóságuk
kal és szerétetükkel az istentagadók felé közelednek, akik azután megméte
lyezik őket; igy, noha papok, többé vagy kevésbé tudatosan az ateisták "után
pótlást szállftó" segítőivé válnak. A francia papságnak ez ellen a karikatúrája
ellen több püspök is tiltakozott, köztük Veuillot, a párizsi koadjutor-érsek, és
Garrone toulousei érsek, a püspökkari konferenciák alelnöke, akit azóta a
pápa a azemínáráumok és egyetemek római Kongregációjának pro-prefek
tusává nevezett ki.

A pohár - rnondja Rouquette - akkor csordult ki, amikor egy ismeret
len vidéki plébános a Le Monde et le Vie hasábjain mintegy szímtézisbe fog
lalta az íntegralísta elgondolásokat. Kitűnt ebből, hogy az integrálisták vissza
utasítják az egyháznak 'az "a,ggiomamentóra" irányuló törekvését, az új dog
matika i problémáknak, valamint a szentírásmagyarázattal és a Ielkípásztor-
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kodással kapcsolatos kérdéseknek felvetését, a világnézeti pluralizmus és az
ateizmus komolyanvételét. Minden reformot úgy fognak fel, mint a hagyo
rnámy elárulását, mint eretnek elfordulást a régebbi pápák tanításaitól, kezdve
IX, Pius Syllabusától XII. Pius "Humani Generis" enciklikájáig, A pápaság
lhivatott védőinek játsszák ki magukat, szükség eseten még a pápa ellen
lis, vagyis "pápábbak a pápánál",

Egyik bizonysága ennek - írja Rouquette -, hogy a liturgia külőnös

képpen szálka a szemükben. Hangoztatják, hogy a Iatín pótolhatatlan nyelve
a katolikus szartartásoknak. Ennek igazolása végett nagy odaadással kutat
gatják a liturgikus szövegek francia fordításaiban a szerantük való átültetésí
hibákat. Nemrégiben egyik lapjuk húszoldalas oikkben versről versre, szóról
szóra, vesszőről vesszőre ment át a Miatyánk új, közös katoltkus, protestáns
és ortodox fordításán. Ligát alapítottak azzal a céllal, hogya franciául mon
dott Credóban ismét a "consubstantiel" szót alkalmazzák, ami ma már a
francia köznyelv számára érthetetlen és amit a forditok a "de rnéme nature"
("ugyanaz a természetű") kifejezéssel helyettesítettek. De nemcsak a liturgikus
reformot támadják. Szerintük a püspökök kollegíalítása is úgy, amint ezt az
egyházról szóló dogmatikus konstítúcíö meghatározza, bűnös kísérlet a római
főpap jogainak csorbítására. kísérlet arra, "hogy a pápa abszolút uralmát a
püspökök demagóg-uralmával helyettesítsék". Már a Le Monde et la Vie
1964 októberi számában ezzel a címmel jelent meg cikk a püspöki kelle
gíalltásról "Nyílt összeesküvés a pápai szuverenitás ellen." Mint a cikk elő

adta, az egész kollegialitás a "modernisták titkos szervezetének" mesterke
dése, amellyel a pápaság hanyatlását készítik elő. Ugyanebben a számban
Garrone érseket állítólagos kommunista hajlandóságára célozva a ,,(Központi
Bizottság" elnökeként aposztrofálták, képe alá pedig ezt nyomatták. "Aki a
püspököket meg akarja szabadítaná a római szuverendtástól."

A pápaság ilyen "védelmeZlése" azonban korántsem jelent loialdtást a
Szentatya útmutatásai iránt, ha azok nem felelnek meg az ímtegralísta poli
tikai beállítottságnak - állapítja meg Rouquette. Nagyon is bírálták például
a gyarmatosítás elleni pápai kiijelentéseket, a Vatikánnak a nemzetközi szer
vezetek felé való közeledését és a szocialista köztársaságokkal való kapcso
latokat. Egyik integralísta - hozzá pap - 1965. december 8-án VI. Pál pápá
nak az ENSZ-ben mondott beszéde után kőnyomatossal sokszorosított lapjá
ban egyenesen ezt írta: "Giovanni Battista Montiní (VI. Pál!) beszéde szabad
kőműves tételeknek hódolt." Mindenütt a kommunizmus kísértetét számatol
ják, mínden szociálís reforrnban, de főleg az ateista világ felé forduló minden
Ielkípásztori magatartásban. Fáradhatatlanul és elkeseredetten harcolnak a
nemzetközi tekintélyű Informations Catholiques Internationales ellen is,
amióta tárgyilagosan emlékezett meg a lengyel Pax-mozgalomról. A lapot
azóta csak milnE "marxista-barátot" kezelik. Főszerkesztőjének, Paul Dubois
Dumée-nek, akit egyébként nemrégiben a tömegérintkezés eszközeinek pápai
bizottságába neveztek ki, mímden beszédét ordító csoportokkal igyekszenek
megzavamí. A lap főmunkatársát, Yves Congar-t, a neves teológust, akit a
pápa nyilváJnosankitüntetett, első számú halálos ellenségüknek tekintik.
Kommunista befolyást tételeznek fel a francia Actio Catholica egyik külön
leges alakulatánál is, amely a világiak apostolkodását szervezi. Valamiféle
óriási nemzetközi összeesküvéssel gyanúsítják, amelynek a marxizmus csak
egyik eleme, célja pedig az, Iiogy minden vallást és minden társadalmi ren
det szétromboljon. Ami az ökumeníkus szellemre irányuló törekvést illeti,
ezt leplezetlenül az eretnekségnek tett engedményként tüntetik fel.

"Nem túlzok - írja Rouquette. - Vad vádaskodásaik túlságosan is ret
tenetesek afihoz, hogy az ember túl komolyan vehesse őket. Mértéktelenségük
míatt egyszeruen lehetetlen mínden párbeszéd ennek a magatartásnak a kép
viselőivel: annyira elkeseredettek, hogy a velük folytatott eszmecsere azon
nal a leghevesebb vitatkozássá fajul el. Számukra a hierarchia párbeszédre
irányuló készsége és a keresztény szabadság csak alkalom arra, hogy nemtet
szésüket vílággá kiáltsák, minden magyarázat elől elzárkézzanak és minden
tételüket úgy állítsák be, mínt ami egyedül hitelesen katolikus."
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Ezeken a szélsőséges és szenvedélyes íntegralístákon kívül vannak azon
ban igazi hívők is, akiket egyelőre nyugtalanít a zsinati egyház fejlődése.

Reájuk utalnak a zsinat egyik legjobb kornmentátorának, Lauretin abbénak
Bilan du Concile (A zsinat mérlege) címmel megjelent könyvéből az alábbi sorok:
"Azok a veszélyek, amelyek az integralista oldalról jelentkeznek, három ok
miatt is korlátozottak. Először is a valódi íntegrahsták száma elenyészően

csekély. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a legtöbben, akiknek ezt a címkét a
nyakába akaszthatnánk, tiltakoznak ellene és gyakran joggal. Maga a kon
zervativizmus ugyanis még nem integralizmus, akkor sem az, ha az in
tegralizmus mindazokat, akik sajnálják a múltat, örömmel sorolná be a
maga tartalék csapatába. Másik ok, hogy a konzervatívok körében az egyház
iránt ragaszkodás, döntései iránt tisztelet, Krisztus irányában őszinte szeretet
mutatkozik. A harmadik ok az, hogy az ún. Integrálisták közül is sokan ke
resik a valódi párbeszédet, mégpedig teiljes nyiltsággal, úgy, ahogy a szó
értelméből következik. Ami e pánbeszéd nyomán elénk tárul, semmiképpen
sem szeros értelemben vett integralizmus, tehát nem jogtalan ítélkezni aka
ros drámája, hanem a benső meghasonlásé, Szakadék keletkezett aközött az
egyházhűség közt, amit a hívektől a múlthoz való ragaszkodás formájában
századok óta megkövetelték, tehát a f'enriálló rend és az egyformaság iránti
hűség kőzt, amit rniriden újítási kísérlet elutasítása jellemez - és aközött
az egyházhűség közt, amit ma a haladás jegyében a zsinat követel meg.
Ezeknek a katolikusoknak a drámája valamiféle elvesztett bizonyosságérzés
drámája is. Bnnek az érzésnek jelképét és támaszát azok a tiszta forrnák
tették, amelyek most eltűnőibeln vannak ..."

Mindenekelőtt ezekhez a kétségektől gyötört hívekhez fordult a francia
püspökí kar azzal a figyelmeztetéssel, hogy ,Ine hagyják magukat megzavar
tatni egy olyan kampánnyal, amely rnessze túl rnegy a szabadon vitatható
kérdésekre vonatkozó véleménykülönbség határain". A püspökök felihívnak
míndenkít, hogy rnínt az egyház hűséges gyermekei munkálkodjanak együtt
azokon az újításokon, amelyeket a zsinat elhatwozott és amelyeknek szük
séges voltára a Szeritatya újból es újból figyelmeztet. (Szigeti Endre)

AZ OLVASÓ NAPLOJÁ. "Az én hősöm nem gladiátor, - nem kell, hogy
másokat legyőzzöm, - maga felett győz az én hősőm, - nem másokban,
magában bátor"; és lényegében ugyanaz, más és teljesebb fogalmazásban:
"Az én hősöm nem a világot, - magát akarja maga ellen - megszervezní a
szeretetben": - így jellemzi magát Bárdosi Németh János, így festi meg a
maga önarcképét. Mindkét vers (Az én hősöm, Önarckép) 1946-ból való, éppen
a derekáról ennek a negyven esztendős költői pályának. Ez lehetett nála az
első sornrnázás, a megtett út első főlmérése, a termelés első számbavétele.
Mint a gyűjteményes kötetét* nyitó Termés című vers rnondja: "Olyan ez
Í,gy, rnínt aratás után - mikor kepéleben áll a gabona, - lehajtva érett-telt
kalászaít . " így forgatom az életem múló - éveit, s a dal, rnínt aranyszmű 
gabona csorog"... Mindehhez hadd idézzem még [ellemzésül egy jóval ko
rábbi, 1933-001 való verséből ezt a szép versszakot: "Nem tudom, de rnin
denik esztendő - bennern egy nagy fát nevelő erdő, - ahogy nőnek sebek
és csapások, - rníndag, mindig erősebben állok" (Számadás).

Ez az aratás utáni kép, ez az aranyszínű gabonaként csorgó dal akkor
is nyomban a pannon ég alá szituálná ezt a lírá], ha erre egyébként
konkrétabb jelzések nem is lennének benne. "Rög és lélek" szerínt egyaránt
jellegzetesen dunántúli költő Bárdosi Németh János. Ahogy az Illyés Gyulá
nak ajánlott, 1941-ből való Nehéz föld vallja:

Köcsög, paradicsom, tornác, zizegő bab,
egyazon emlékként nyitódik szememben,
ahogy Gyánt, Ozora tanította hajdan
teneked, erős társ, a világ csodáit.

• Bálrdosi Németh János: VacsoracsilJJag, Pécs, ~966. Jelenkor~Magvetö.
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Nézd, engem is a hű Pannon-táj és lanka,
a latin hullámú dombsor vall fiának,
s nincs oly fordulata a hiú reménynek,
miért oda adnám én is ezt a halmot,

Tizenöt esztendővel később ugyanennek az "erős társnak" küldte kézfogá
sát, Illyés Kézfogások című kötetének megjelenésekor; így írt 'akkor a ket
tejük kapcsolatáról:

Egy ,kézszoritást, szerétetei
néked, ki tiszta sikra értél,
lásd, kiket a vak Bakony elfed,
hűek a rejtett, csöndes érnél,

példát, utat sorsod ban látva,
eget hordanak: a homályba.

Kétségtelen: Ilűyés valóban példa volt, 'költőileg is, sorsában is Bárdosi
Németh Jánosnak. De mégse csak bolygócstllaga volt Illyésnek, hanem, mint
egyik szép versében, a Falusi temető..,ben mondja, ő is "külön világ,", a nagy
példához való rokonságában is a maga külön színeivel, hangjaival, vonásai
val.LHyés lehetett számára "példa"; de egyéníségét nem fojtotta el. És ha
példa volt: elsősorban a sors, és csak másodsorban a költői mcsterség pél
dája. Kőzős bennük a "szegénység emléke", és rokon a belőle táplálkozó
szociális indulat is; de Bárdosi Németh János engedékenyebb kedély, szíve
inkább vonzaná az idill felé "Az én világom nem a téboly, - a rohanást
míndíg gyűlöltem. - álmodozni szeréttem volna - dombtetőkön, virágos
völgyben" - írja Szororujo Múzsa című versében, 1936-ban.

Almodozní, de a valóságról, és a valóságot. Legszebb képei, legmegkapóbb
versei: csupa hitelesen megfigyelt valóság; és mind ennek az egyszeru való
ságnak a szépségét és örömét érzékelteti. Az ilyen hasonlatokra gondolok:
"A patak-parton nézem a habot, - miként a gyónók, lassan ballagok. 
Eszembe jut, hogy én is hab vagyok ...", amit csak az írhatott le, aki való
ban látta ezeket a lassan ballagó falusi gyónókat; a hasonlat szimbolikus
értelme éppen a valóságosságában rejlik. És gondolok az olyan ,,:Jeím" vol
tukban jelképessé erősödő költemónyekre, mint a Bivalyok, vagy a Kertész
kedő, rnelyet színtén az egyszeru, meghitt realizmus telít igazi, rneleg lírá
val. Vagy gondolok Bárdosi Németh János Horatius procuI negotiis boldog
ságát emlegető Nyári kert-jére, a faluból városba szakadt embernek erre a
panasztalan panaszára: "BéDlház, nagy szürke tömb nekem, - ahol kimérve
otthonom, - s csak álmaimiban képzelern. - fák lombját szívernre vo
nom ..." és ahol "a zordon hivatal irígy rohamában" csak a 'költészet ő["zi

a nyár lombjait és kertjeit.
S gondolok végül, és végső jellemzésül a Nyár a présház mögött círnű

darabra, e horatiusi-pamnon élmény egyik. legszebb megfogalmazáséra Bár
dosi Németh János dirájában:

Hogyan fössem le ezt a boldog érzést,
mint tóban a ponty, lúd a gabonában,
nya,kig ülök a csöndben és idillben,
mely hegyről, völgyből frissen CÍJrad hozzám.

Hűs, zöld-arany bor csillog a pohárban,
s míg üritgetjü.ro; érezzük, az élet
ily betelt jóság, egyszerű és áldott,
s nem sok nap hull a hegy mögé igy vissza.

Nyár, nyugalom, bor így fog udvarába,
könnyű szesszel és orpheusi dallal,
s míg fölmutatván áldozat gyanánt fogv
a tele korsó, úgy fogy gond és rélet.
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De nem lelhet nem utalni néhány újabb, a hatvanas években írt versére
is, olyanokra. mint a Vacsoracsillao, Éjjel is szól a madár, NapszálLat előtt;
md:nd formájukban, mind megformálásukban új tájékozódást jelentenek, s
arra mutatnak, hogy a negyven év terméséből válogató kötet számadás és
seregszernle ugyan, de nem végszó és nem lezárása ennek a nemesen e.gy
szerű, tiszta, és éppen tudatos szerénységében értékes pályának.

*
"Hová visz ez az út - Ha nem magam felé én nem megyek végig rajta"

írja Bede Anna új kötetének egyik szép versében (San Maraiea). Vajon
előző könyve, a Sziqorű tavasz óta az út, amelyen járt, "maga felé" vezette-e?
Úgy érezzük, úgen; a járulékostól a lényeges felé haladt.s-

Kötete olyan erős. olyan forte myitánnyal vkezdődik, !hogy színte túlzengi
egy időre a következő tételeket. A Simtó, és még inkább a Jöjj vissza an
gyal nagylélegzetű líra; kivált az. utóbbi egyike azoknak a szép pillanatok
nak.eamikor a költő önmaga fölébe emelkedik, túlszárnyalja magát egy nagy,
orfikus ének erejéig. Ez a vers minden bizonnyal megérdemli, hogy nap
jaink lírádának legjobb darabjai közt tartsák számon.

Ami persze nem jelentd azt, rníntha egyetlen "igazi" darabja volna Bede
Anna új kötetének. A kiemelkedőbbek közt említeném a He,gylakó-t, A ki
vetett hal imájá-t, a Majdnem címűt, a San Marateá-t, az Emlékeik szárnyá-t,
a Mihályhegyi krisztusok-at. Semlíteném köztük a Kisfiamhoz CÍműt is, ha
nagyon szép két végsora előtt nem zavarna benne az a Iíráiából kizökkentő,

forróságát hirtelen lehűtőtételesség, ami másutt is előfordul még itt-ott
Bede Annánál (például az egyébként igen jó és erős Erdő mélyén egy sorá
ban); rníntha nem mindig bíznék eléggé a kifejezésében, annak erejében, és
úgy érezné, intellektuális rnagyarázatot is kell hozzáifűznie. Pedig nem keLl:
épp elég erő van magában a kifejezésben, ha rábízza magát a mondandója
sodrására, és arra a "sugallatiI"a", amely a Jöjj vissza angyal-éihoz hasonlóan
tágas, 'levegős, széljárta. nagy pillanatra "a női lét mindermapjaímak élmé
nyei" fölé emeli.

*
Gyurkovics Tibor harmadik kötete, azt hiszem, meglepetés azoknak, akik

az előző kettőt ismerik.** Miritha igazában most érkezett volna el önmagá
hoz, azzal, hogy föltette magának a kérdést: hogyan lehet egyáltalán élni.
Lényegében erről van szó ebben a kötetben. Arról, amit a Péntek círnű vers
három végső strofúja olyan megragadóan rnond:

Következik a végső Golgota.
A kicsike, a helyi, az egyéni,
mert kinek-kinek meg kell halnia
ahhoz, hogy e világon tudjon élni.

Következik az önfeláldozás.
A látványtalan és őrült alázat,
mig fölhasitja bőrödet a nyárs,
a test pedig vergődik, mint az állat.

Ée, megreped a hegy. Csorog a vérünk,
az iires éjben elhasad karunk.
Csak az válthat meg, aki meghal értünk,
s csak azt vált juk meg, kiért meghalunk.

SZeI'€tet nélkül nem lehet élni; a szeretet áldozat; de nemcsak szeretni
kell, hanem el is kell visehní a szeretetet; az ember ragaszkodik önmagához,
a határaihoz, s ugyanakkor "a szerétetnek nincs határa" - körülbelül ez,

, Bede Anna: Fö]ös'leges vir-ágok. Magvető, 1900.
• ' Gyurkovics Tibor: Embedia. Magvető, 196ti.
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iilyesféle a "tematdkája"; A Gyógyulóban ciklus bevezető Ajánlás-a mondja:
"Csak a másik ember gyógyíthat meg minket. Nem lehet egyedül élni ...
Jaj, irodalom, nyomd,afesték, papírtömb, oeruzák. Csak emberi kapcsolat van.
A betűk mélyén emberi arcok vannak, melyeket valaha oly nagyon szeret
tünk. A versek a szeretet törmelékei."

Irodalom, nyomdafesték ... míndezt össze kell törni, a ceruzákkal, képek
kel, klisékkel együtt, mert útunkban állnak, ha egyszer elindulunk igazi
magunk felé; és megéri összetörni öket, mert amit mögöttük, rajtuk túl talá
lunk, az már úgy igazi, hogy a sajátunk. "Minden igaz egy darabig, - a
sütemény, a tál, a körte, - aztán előjön valaki, - hogy dolgainkat össze
törje, -előjön valaki a múlt - rnögül a tétova jövőbe - a vízesarcú uta
kon, - hogy dolgainkat összetörje" - mondja a Sors círnű vers. De aki vál
lalja ezt a "sorsot", végülis megtalálja sorsa, költői és emberi sorsa értelmét.
És azt a hangot is, amely az "irodaLmon" túl, az emberség egy mélyebb, hite
lesebb rétegében lesz "költői", a személyesen rnegküzdött emberi-költői él
rnény hítelóvel; a hangot, mely "egyszerűen fog fölfakadni"; mert "a SZere
tetnek - szabálya nincs, de mint a rózsa - kinyílik egyszer ..." S akkor
kapja meg igazi értelmét és hitelét az a művészi kultúra is, amely Gyurkovics
Tibor új kötetében rnínd nagyobb biztonsággal és mínd biztosabb ízléssel
érvényesül. Talán köszönhet ezen a téren egyet-cmást Pilinszkynek (mint
Bede Anna is talán Juhász Ferencnek); de vannak olyan ösztönzések, sugal
mak, rokonságok, melyek végülis a magunk megtalálásához segítenek hozzá,
s a magunk teljesebb és hitelesebb kimondására bátorítanak.

*
De én megyek, de én rnegyek, - Megkeresem a hegyeket, - A vétet,

ihol nincsen fagy, - Ahol rníndág süt a nap" - olvassuk Stet/va Éva új köte
tének Bárány című versében." Csupa sóvárgó vágy ez a Idra amelegség,
a nap, a fény, a fagytalan világ után; és közben "folyton vílágosul, amig rnegy
előre, bár'folyton hidegebb is a táj, - S mint faggyal benőtt fehér folyó, tün
döklik folyton a reménység". Mindenütt valami fémes hideggel találkozunk,
hideg álmokkal, hideg csillagokkal, hideg hajnalifényekkel, jéggel, kék hi
degséggel, faggyal, amivcel nem a világ támadja a bőrünkot, hanem amit az
idegek vetítenek ki a vidágoa. 1\:g,y vers, az Ex vata szerint "RitkáJbban jön a
Múzsa, de megjelenései szebbek, - Nem hord 'Cifra ruhát s sz:í:npadias ko
szorút"; "meztelenül jön egészen", mondia a vers, de ez a meztelcnsége
didergő és didergető; s a Múzsa olyan látomásokat Ihoz, rnelyek már szinte
az élet határvidékén. az élet és neméletközti 'senkiföldjén derengenek. vagy
tükrözik dideregve átélt, és emlékezve visszaélt életet. "Mikor álmaidba
besüt a láz", "mikor a fáradt égen hullani kezdenek a sápatag; téveteg ma
dárszárnyak": képei és "elsuhanó emlékei" ekkor, ilyenkor rncrülnek elő
valami fényes-fekete !k!ödlből; laza szrtálással hullanak, logíkántúlí emlékezé
sek törvényei szerint, ahol a láz képzettársításai uralkodnak s egyik emlék
kép a másikat valami lelkímél is elemibben mély ídegvilágban idézi.

Hullik a rózsa, a meggy. hullik az ábránd a nyári szürkület-kékben,
Hullik a rózsavirág az alkonyi kék, nehéz, vörös fényben,
Hullű« a fekete vitáig, hullik a vörösrézszinű álom,
Hullik a barna virág, hullik az esteli, ólomszínű fényalápon,
Hullii: a fekete virág, hullik a rózsaszín álom a hegyről a völgybe,
Hullanak a fekete virágok a rózsaszín ködből a vöLgybe,
Hullnak a kékszímű, fekete, rózsaszín, ködszínű álmok a reggel sűrűjében,

Hullnak a fekete virágok a hajnali, ködszinű, szürke meg ében
Virágok, fagytündérek a lobogó, reggeli nyárban,
Fagytündérek a lobbanó, szürkülő, vörösréz re,ggeli múlásban,
Fagytündérek a szürke s vörösréz reggeli boltok alatt a ködben,
Rózsaszín szekerek a ködben, amerre jöttem ...

• Ste~ka Eva: Fehértől reketéíg. Magvető, 1900.
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Hallucínatűv líra, rnely a valóság szetoldott elemiből ötvöz egybe új,
költőí valóságot: hallucinatív ideg-valóságot. S e~'~ a; :riláglíra nagy hal
Iucinatív hagyományaival rokon, egy Blake vizionarius líráiával, egy
Lautréamont-nal, az Illuminations Rimbaud-jával is. Ez utóbbival annyiban
is, hogy víziós-badlucinatív világa ugyanúgy "az összes érzékek déreglement
jából" születík, mint a Rimbaud-é - egy másfajta megbolydulásból. és mond
hatni hunytabb szemrnel, mint Rimbaud-nál, valamiféle narkózísban: új ví
Iággá vonzódó képek, színek érzéklések, hangok bűvöletében. Hogy ilyen re
meklések támadjanak:

Szikrtit iés lobot vet a reggeli derengések fénye egy másik szem körül,
a csillagok égnek, piroslanak a messziségben,

Vörös hajók lebegnek a szürke partok közt, lebegnek a szüntelen
moccanásban, váratlanul és rezzenéstelenül a feketeség ben.

Ez az imaginárius líra Stetka É"\Ca számára ugyanúgy "üdvösség", mint
Blake-nél, Rimbaud-nál volt, "szörnyek legyőzése önmagában", ahogy a
Magány egyik sora rnomdja; megrendítő orfeuszi kísérlet, melynek egy-egy
pőre emberséggel elsuttogott vagy elsikoltott szava szívenütí az embert,
Mint ez: "Megyünk lefelé együtt, irgalmazz nekem, édes ..."; vagy az Ok
című vers, mely a maga módján ars poeticája is Stetka Évának, vagy találób
ban talán causa poeticá,ja. Ez, meg az Eluard emlékére íDt Gyászdal, a Mély a
széna oldott dallam-márnorával, az Éva és a nyár, a Hideg-fehér, a Tündöklő

$zirmok, Elsuhanó emlékek, Nem ér el, 1'ündérkék mai költészetünkben ér
demes helyet biztosítanak Stetka Évának.

*
Károlyi Amy a szinte megfoghatatlanul elrebbenő képek és pillanatok

költője." A rnítoszban :nem az epika érdekli, hanem a személyes koritak
tus beleélő pillamata ; a tájaknak nem a struktúrája, hanern egy-egy vonala,
színfoltja, ímpresszíója ; az emberben kevésbé sorsának története, mint arcá
nak egy-egy sorsot tükröző kifejezése. Ennek megfelelőleg a kifejezésnek
sokszor olyan imponderabiliiiival dolgozik, mínt a japán és kínai költők.
Míndon szó, mánden vonás fontos, de egyik szó sem hangos, egyik vonás sem
erőteljesen húzott. Azt ,lelhetne mondaní, minden a súlytalanság súlyával hat.
-Mínt például a Kórházkert két szép négysorosában.

L

Égnek tartott csőrrel !ütyöl
ágon a rigó, sárga hévvel.
N em törődik a vakok, bénáJk
bibliai seregével.

II.

Apám kínjának árnyékában,
anyám hoUának sejtésében
háttal ülök a gyászos háznak
egy galagonyafa tövében.

Verseit olvasva óhatatlanul bízonyos intimitás hangulatát érzi az ember;
.rneghittsége azonban nem érzelmesség, hanem inkább halkság, a dolgokkal, je
lenségekkel, élettel való csöndes pánbeszéd bizalmassága. Kissé nagyképű fo
ga1mazásban : míntna létihez 'Való alapviszonya lenne ez. Egzisztenciális jelle
gét sehol nem érezzük annyíra, mint a kötet legkiemelkedőbb, címadó darab
jáJban, A harmadik ház~ban, melyben a ,ibárárny-mennyboltú ifjúság" és a
"fojtó. villámló nyár" után "ím, szőlőlevéllel koronázva, - akár a fürt a mus
'toskádba, - halálom tornácára lépek".

• Károlyi 'Arny : A harmacli!k 'ház. Magve tő , 1965.
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Ez az "akár a fürt a rnustoskádba" hasonlat óhatatlanul a misztikusok
ilumgjára emlékezteti az embert; s a VeJ"S különös varázsát éppen ez adja: a
valóban női apit'Ólékossággal és szeretettel, s ugyanakkor antikos természetes
séggel számbavett valóságnak, meg a "ihaláltornác" keresztény misztikusok
ihaingjait idéző élményének egybeötvöződése, Egyfelől az ifjúság viaszába bal
zsamozott régi mézek, "rózsaszín VIiasz kisdedek;', s a vers egész második
daraojának jtúitelt érettséget érzékeltető képei, hangulata; másfelől a harma
dik darabban a .znegszémlált csontok" realitása, egy ihaláltánc-1hamgulatúkép
iben. S utána ezek a sorok (a Legszebbek és Legmélyebbek közül valók Károlyi
Arny Iírájában):

Az együttesből a csontzenéból
ma,gános hang
a térd kiVlÍJl~k

a térdcsont
térdepeIni vágyik
a föld alatt is térdepel
viasz-sárgán mint gyertya csonkja
foszforos fénnyel meglobogva
a térdcsont térdepeIni vágyik
Hol a küszöb mely befogadja?

O, hol a kő amire térdepeljek
amibe ágyat ásott énezretiek: térde
égbe-rebbenő galambok [éezke
Isten lépcsőjének szegélye
Ó, hol a kő?

(Rónay György)

SZÍNHAzI KRONIKA. A Veszprémi Petőfi Szinház Madách Imre: "Mózes"
című, Veszprémben még ez év tavaszán bemutatott drámáját adta elő a Nem
zeti Szinház szinpadán. A nézőtere t két alkalommal is zsúfolásig megtöltő ko
zönség a fölfedezés örömével tapsolt a darabnak, amely több mint százéves
tetszhalálból éledt újjá a veszprémiek jóvoltából, és olyan meggyőző életerő

vel, hogy a jövőben aligha térhet ki előle a nemzeti drámairodalom ápolására
hivatott Nemzeti Szinház, hogy állandó műsordarabjává ne tegye. A "Mózes"-t
a hatvanas évek elején a "Tragédia" befejezése után és nem sokkal halála előtt
írta Madách. Azóta. a mostani előadást megelőzően, mindössze kétszer került
színpadra, de inkább csak kegyeletből és sem 1888-ban Kolozsvárott, sem 1925
ben Budapesten a Nemzetiben, nem é1·t meg többet egy-két előadásnál.

Annak, hogy ezt a jogyatékosságai ellenére ís kitűnő művet, ma egészen
másként értékeljük, mint a maga korában, vagy akár csak néhány évtizeddel
ezelőtt is, egyszerű oka van. Madách, mint költő is megmaradt történetfilozó
fusnak és közéleti embernek, akit írásra elsősorban a publicisztikai szenvedély
hevit. Ennek megfelelően (Madách több más szinpadi alkotásához hasonlóan)
a "Mózes" tézis-dráma, amelyben nem egyénített jellemek, valóságosnak ér
zett emberi alakok jelennek meg, hanem megszemélyesitett eszmék, emberi
magatartások ütköznek össze, az író ezeket ábrázolja. Sartre, Diirrematt, Be
ckett után, a mai néző nem lát már ebben semmi rendkívülit (mint ahogy 1,em
látott volna a középkor embere sem, hiszen a misztérinm.iáté/:o!c ug1janil.yen
írói elvekkel dolgoztak). A XIX. század esztétikája azonban nem tudott vele
mit kezdeni. Arról nem is beszélve, hogyadrámáról vallott akkori szűkkeblű

fölfogás, amúgyis elutasította a "Mózes" inkább epikus jellegű áradását.
Magának a darabnak mondanivalója teljesen egyértelmii. és nyilvánvaló.

Bár látszólag a zsidók Egyiptomból való kimenekülésének bibliai történetét
meséli el, mindjárt az első jelenet párbeszédeiből kiderül, hogy valójában mi
ről és kikről van szó. Azt mondja a Pháraó:

........ " E nép, mely makacs
Előitélettel csügg ősei

Szokásain, nyelvén és Istenén,
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Utálja mindazt, ami a mienk.
Sem józan szó, sem fényes bíztatás,
Nem tántorítja el. Korbács, bilincs
Meg nem töri. Műveltségünkmalasztja
Durvult szivéről nyomtalan lepattan;
S nem hajlik rá, hogy egyetlen hatalmas
Nemzetté összeolvadjon velünk.

A szabadságharc leverése után, a Bach korszakban vagyunk. Felesleges
külön magyarázni, hogy itt a Habsburg-birodalom urainak panaszát halljuk a
nemzeti önállóságra törekvő magyar néppel szemben. Mózes a Pháraó tanács
adójaként eleinte maga is behódolásra inti a zsidókat a biztosított jövő érde
kében. Mikor azonban megtudja származásának titkát, és népe körébe menve
megismekedik annak szenvedéseivel, fölébred benne a nemzeti öntudat és maga
áll a szabadságmozgalom élére. Persze súlyos problémákba és nehézségekbe
ütközik, amelyek jellegzetesen a kornak és küZönösen személyesen Madáchnak
problémái. Mózesnek nemcsak az elnyomó hatalommal kell megküzdenie, ha
nem népének vagy legalábbis népe nagy részének kishitűségével, kicsinyessé
gével, önzésével, méltatlanságával is. Fölmerül az idillikus családi boldogság
és népvezéri elhivatottság kissé romantikus ízű, de tipikusan madáchi konflik
tusa, valamint a »ezetés demokratizmusának kérdése, ami nagyon foglalkoz
tatta Madáchot, Mint a jövő felé kitárult gondolkodó, érezte, hogy a demok
ráciáé a jövő. Ugyanakkor nemesi nevelése és szellemi fölényének tudata szkep
tikussá is tette a demokráciával szemben. "De hogyha érzem, mindnyájok kö
zött / Én értem legjobban, hogy mit tegyek" - mondja Mózes apósának, ami
kor az arra inti, hogy hallgassa meg a többiek véleményét is, majd egy mon
dattalodább hozzáteszi: " ... És most engedjek-é / Minden fondarkadót, s
hiú pimaszt / Tervembe nyúlni? .." De Jethro, az após is kész a válasszal:
" ... ez az önfejűség / Minden léptedne k oly színt kölcsönöz, Hogy egynek
látszik személyed s az ügy" - majd később - "Népet nem boldogíthatsz el
lenére I"

E néhány szemelvény és tartalmi utalás elégségesen illusztrálja, hogy mi
lyen becses, (bár elfeledett) kincset ásott elő a Veszprémi Petőfi Színház elő

adása. Persze kellett hozzá Keresztury Dezső kegyeletes míves munkája, amely
lyel Madách olykor nehézkesen zsúfolt, göcsörtös mondatait színpadon elmond
ható szöveggé csiszolta. Sorról sorra összevetve megállapíthatjuk, hogy min
den javításban, átírásban igaza van. Annál is ínkább, mert közben végig "be
lül marad" a szövegen.

Miért kell kijavítani, átírni Madáchot? - kérdezhetné a szigorú esztéta
- s ha kell, ez azt jelenti, hogy még sem volt igazán nagy alkotó. Végtére
Shakespeare darabjain is csak rontott mindenféle multbeli .Jcorszerű" átírás,
és ma már mindeniitt a helyreállitható leghívebb eredeti szöveggel játsszák.
Csakhogy Madách esetében egészen más· a helyzet. Fiatalon, 41 éves korában
bel;öpctke.?ett haláláig a Tragédiával együtt tizenkét drámát illetve dráma
töredéket írt. Dc amíg élt, ezek közül egyet sem látott színpadon. Részben az
önmagával szemben alkalmazott túlzott sziqor, részben külső körülmények
okozták ezt. De drámaíró szempontjából mindenképpen végzetes kiesés ez,
hiszen nem volt alkalma rá, hogy kijárja azt az elemi iskolát, amit minden
kezdő drámaíró elvégez, amikor első művét hallja színpadról; s ha igazi te
hetsét), egy életre megtanulja, mi a különbség az írott és a színpadon elhangzó
szöveg közStt. És azt is, hogy mi a különbség az epikusan. "leírt" és a drá
maian "eIJátszott" esemény között. Kitlínő példát találunk ez utóbbira éppen
a "Mózes"-ban. Madách általában híven követi a bibliai elbeszélést, így drá
májába belefoglalta az amalekitákkal 'L'ívott harcot is (azzal a kis tévedéssel,
hogy a moabiiákat teszi meg itt Izrael ellenséaeinek). amelynek során a zsi
dók hadiszerencséje aszerint válta.kozik, hogy Mózes az Úrhoz emeli-e karját,
vagy sem. Bár az ószövetségi szentírás alig húsz sorban meséli el a történe
tet, ott mégis meg7wn a teljes epikai hitele. Madách egy drámainak szánt tíz
perces jelenetbe sűrítette az eGY tuipia tartó csatát, olymódon" hogy a dombra
áHított megfigyelő számol be Mózesnek és környezetének a küzdelem állásáról.
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_Igy megjelenítve azonban Mózes karemelgetése (és vele párhuzamosan a hadi
_helyzet változása) minden csak nem dráma. Inkább naiv és komikus kissé. Ha
Madách színpadon látta volna, észreveszi ezt, és azonnal törölte vagy átírta
volna a jelenetet. Keresztury Dezső tehát nyugodtan megtehette volna ugyanezt.

Az elmondottakból pedig az is következik, hogy érdemes lenne mai szem
mel, megint egyszer átnézni az egész madáchi életművet és fontolóra venni,
vajon nem lehetne-e, a Keresztury Dezsőéhez hasonló, sőt esetleg még annál
is bátrabb utólagos dramaturgiai segitséggel Madách egyéb műveit is szinpadra
segiteni. Ne nyugodjunk bele az előttünk járt nemzedéleeknek abba a kissé
könnyelmű itéletébe, hogy Madách Imre olyan furcsa zseni volt, akinek keze
közül kisikeredett egy remekmű, "Az ember tragédiája", minden egyéb írása
,azonban inkább csak próbálkozás, jószándékú műkedvelő munka. Ez így egy
szerűen nem igaz. Madách minden drámája tele van költői szépségekkel és
színpadra kívánkozó alakokkal. Mint írónak, van azonkívül egy alig méltá
nyolt oldala, nagyszerű humor és szatira érzéke. Ha valaki nem sajnálja a
fáradságot és átrágja magát fiatalkori vigjátékának a "Csak tréfá"-nak, néha
bizony nagyon nehézkes mondatain, meglepetten [edezi föl ezt a kitűnő társa
dalmi szatírát, amely kritikájával és éleslátásával méltó párja Eötvös József:
"A falu jegyzőjé"-nek. Madáchot, a Tragédián inneni és túli Madáchot tehát
újra föl kell fedeznünk, s a "Mózes" felújításának, függetlenül a nyújtott szép
színházi élménytől, ez fontos tanulsága.

A Veszprémi PetŐfi Színház előadása általában becsületes produkció, A
főszerepben Bicskey Károly inkább a töprengő, kétségekkel viaskodó, semmint
a magabiztos népvezért hangsúlyozta. A darab és a szerep iránti szeretet és
odaadás hatotta át egész alakítását. Szép orgánuma hibátlanul juttatta é'rvény
re a madáchi dikciót. De általában jó volt az egész együttes, igazságtalanság
lenne bárkit is külön kiemelni. Turián György rendezése helyenkint túlságosan
statikus és életképszerű, holott itt éppen a több mozgás és dinamika lenne in
dokolt. Cselényi József hangsúlyosan egyiptomi hangulatú rögzített díszlete
csak az első jelenetekben indokolt, hiszen a dráma túlnyomórészt a pusztaság-

/ban játszódik. Vágó Nelli jelmezei szépek. Talán csak az utolsó jelenet Mózese
sikerült túl Michelangelósra. (Doromby Károly)

KÉPZŰMúV:F;SZET. A szentenderei Czóbel-kiállítás. A művész 83. szüle
tésnapián, szeptember 4-én nyílt meg a szentendrei Ferenczy Károly Múzeum
ban Czóbel Béla kiállítása, amelyet Telepy Katalin müvészettörténész, a Nem

.zetí Galéria munkatársa rendezett meg odaadó gonddal. A tárlaton láthattuk
Czóbel négy-öt korai, még nagybányai, ám ma is fakuilatlan munkáiát (közöt
tük egy 1903-as markáns önarcképét és a "Virágos ablak" círnű kompoziciót
1904-ből), majd a húszas, harmincas évek érett, vulkánákus erejű Czóbel-képeí
következtek (közöttük olyan remekművek, mint a "Szakácsnő", a bővérű ko
Iorizmusú "Múzsa", egy párizsi utcarészlet és egy fésülködő női akt), végül az
·utolsó két évtized gyöngéd Iírájú, bársonvos tÓ!!1USÚ festményeiből és akvarell
jeiből csodálhattunk meg egy kis sorozatot. E második víűágháború utáni, kései

-Czóbel-rnűvekről írta Jean Bouret, .ll. neves francia művészeti esszéista, Henri
Rousseau monogratusa az Arts 1948. április 16-i számában: "Szinte hallom
néhány kortársam ellenvetését: »Megöregedett ...-« Persze, hogy megörege
dett. De hogyan? Nagyszerűen. Megaranyozódott, - meleg, patinás lett".

A mester rnűvészettörténetí jelentőségű "Fauve"-képei sajnos teljesen. hiá
.nyoztak ; hollandiai (1914-1919) és berlini (1919-1925) működéséből is éppen
csak ízelítőt kaptunk, e hézagokért azoniban nem a rendező !felelős: azokat a
-Czóbel-műveket, amelyek ezekben az időszakokiban születtek, és szerencsésen
átvészelték a történelmi és személyes hányattatásokat, külföldí köz- és ma
gángyűitemények (Párizs, Genf, Hamburg, Chicago, Lí.bourne) őrzik. Így e
szentendreí kiállttás nem lehetett gyűjteményes jellegű, ám méglis kivételes
-élrnényt jelentett, ihiszen felvonultatta közel ihatvan válogatott alkotását an
nak a művészünknek, akit - már idézett cikkében - Jean Bouret joggal ne
vezett "a modern Magyarország legelső festőjének".

A katalógus előszavát Telepy Katalin ,írta, hűen rajzolva meg a mcster
hat évtizedes, tántoríthatatlanul következetes alkotói útját- nehéztajsúlyú. a
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'puszta dekoratíví.tással soha meg nem elégedő, a rnúló művészeti divatokkal
mit semtörődő piktúrajának fe]lődésvonalát.

Czóbel európai rangú festo, - működése, kiállításai joggal tartanak szá
mot a művészetoarátok érdeklődésére határainkon túl is (a New York-i
Musical Merchandise Review címu folyóirat ez évi májusi számának címlap
ját például egy -kezében húros hangszert tartó leányt ábrázoló - Czóbel
festmény színes reprodukcíója díszíti), éppen ezért helyes gondolat volt a
szentendrei tárlat katalógusát francia nyeívű szöveggel is ellátni. A korrek
túráraazonban jobban kellett volna ügyelni, ez esetben nem csúszott volna
be Braque helyett "Bracque" és autoportrart helyett "autoportret".

*
Pór Bertalan-emlékkiállítás. Czóbel szentendrei kiállításával egyidőben

rendezték meg az egykori Nyolcak művészosoport egy másik tagjának a
néhány esztendővel ezelőtt elhunyt Pór Bertalannak emlékkiállítását a Nem
zeti Galériában. A korai Pór-művék (például Goldziher Vilrrnos arcképe) ki
váló mesterségbclí felkészültséget árulnak el; igen érdekes ezekből az évek
ből egy friss olajvázlat a dandys pózban heverő, spleen-es arckífejezésű, ifjú
Berény Róbertről. A Nyolcakhoz csatlakozva Pór hatalmas méretű allegó
.rikus kompozíciókat alkotott ("Vágyódás a tiszta szerelernre", "Hegyi be
széd"). "Ezek nem monumentaíitások, hanem monstruozítások voltak", - írta
e művekről - "Új magyar pdktúra" című könyvében - Kállai Ernő, a ki
váló művészettörténész; e szavakban, ha azok túl szígorúak is, sok igaz
ság van.

A Tanácsköztársaság leverése után Pór elhagyta Magyarországot. Párizsba
költözött, ahol egy ideig absztralet. műveket alkotott; sajnos, e korszakát egyet
len mű sem képviseli az emlékkiállításon. f930-Iban festette meg Károlyi
Mihály volt köztársasági elnök élesen [ellemzett, a hagyományos portréktől

igen elütő, érdekesarcmását. Ezidőtájt egy sereg mozgalrnas rajza is szüle
-tett, ezek bikákat és pásztorokat ábrázolmak, s politikai mondanívalót is sej
tetnek. E rajzok között igen szépek akadnak, túlsok belőlük azonban kissé
egyhangúan hat. Ragyogó viszont Adyról készített, nagyformátumú szénrajza;
ez is az emigrációban készült, a harmineas években.

Pór Bertalan a felszabadulás után hazatért Magyarországra, fő~skolai tanár
-és megbecsült, magas kitüntetéselokel elhalmozott rnűvész lett. Az idős festő

.ekkor, élete alkonyán - megtagadva avantgardista múltját - olyasféle aka
démikus .ízű piktúrát rnűvelt, amilyent az; 1950 körüli rnűvészetpolitdka meg
kívánt. E művek egyre bágyadtabbak (részint az életkor, részint a szkema
tíkus esztétika bénító saolenjai folytán), s - ,kevés kivétellel - érdektelenek.

Pór összmunkásságánas; jelentőségét nem 'kívánjuk kétségbevonni, a lci
.állítás arányait azonban túlméretezetteknek véljük. Egy mennyíségíleg
kisebb kiállításon jobban "kiugrottak", nagyobb hangsúlyt !kaptak volna Pór
Bertalan olyan valóban maradandó munkái, mlint a "VörÖSh.ajú cígányfiú", a
"Család" círnü csoportkép, méltán híressé vált 1919-es plakátja ("Világ prole
tárjai, egyesüljetek!"), 1929-es' csokornyakkendős. ülő iférfiaroképe, a Károlyi
Mihály-portré és a bikás rajzok legjobbjai. I(D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (B u d a p e s t i Z e n e i H e t e k, 1 966.) A Bécsi
ünnepi Hetekről szóló beszámolómban irigykedve irtam arról, mennyire
"komplexen" ünnepel az egész osztrák fővá1·os, szinte valamennyi művészeti ág
igyekszik belekapcsolódni a fesztivál ba, kiállítások, színházi bemutatók egész
.sorc társul a rangos zenei események mellé. Néhány héttel később megjelent
a Budapesti Művészeti Hetek programja, s örömmel állapithattuk meg, hogy
nemcsak a zene ünnepének készülődött az idei fesztivál, hanem egész művész

társadalom megmozdulásának. Ez a műsorfüzet ismét rádöbbenthetett minden
kit, milyen gazdag, mennyire "európai" a hazai művészeti élet. Nagy kár, hogy
nem sikerült a fesztivál programjába a képzőművészeti eseményeket szervesen
beleilleszteni. S méq inkább fájlaltuk. hogy az eoutiázzenei előadások megint
valahogy "kirekedtek" az ünnepi hetekről. Pedig Kodáoly vagy Liszt egyházze
:1lJei alkotásainak előadása legalább annyira "fesztiválra illő" esemény, mint
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mondjuk az Idegenforgalmi Hivatal városnéző sétája. Mindkét részről bizo
nyára keresni kellene az együttműködés lehetőségeit és formáit. Érdemes volna,_
mert az egyetemes magyar művészeti élet nyerne vele. Mert - s ezt már való
ban csak zárójelben említem - a hazai egyházzenei élet legalább annyira el
kápráztatná a fesztivál kWföldi vendégeit, mint a színházi események.

A legnagyobb várakozással a Nemzetközi Liszt-Bartók verseny felé fordult
a közönség figyelme. Sajnos a verseny szinvonala nem felelt meg az előzetes

reményeknek. A külföldíek mezőnye meglehetősen gyenge volt, s ez is ma
gyarázata annak, hogya négy dijat hazai versenyző nyerte el. Természetesen
örvendetes, hogy a magyar zongorapedagógia ilyen nagy sikert aratott, kár
viszont, hogy nem adódott olyan reális összehasonlítási alap, amely ezt a pe
dagógiát valósan fémjelezte volna. A dijazott négy versenyző közül Kiss Gyula
látszik a legnagyobb tehetségnek. Antal Imre már régen "kinőtte" ezeket a
kereteket. _

A díjnyertesek gálaestjére hatalmas és hozzáértő közönség gyülekezett ösz
sze az Erkel Színházban. Amikor kihirdették a műsort, mindenünnen a csa
lódás és a nemtetszés hangjait lehetett hallani. Valóban: egy estén háromszor
meghallgatni Liszt A-dúr zongoraversenyét némiképp túlzás. Bármennyire ér
dekes is összehasonlitani a versenyzők értelmezését és tudását, ebben az eset
ben feltétlenül változtatni kellett volna a hagyományokon. Antal Imre bizo
nyára uganilyen kitűnően eljátszotta volna Mozart valamelyik zongoraverse
nyét, s a többiek is találtak volna olyan darabot, mellyel több örömet szerez
nek a hallgatóságnak. Talán épp a műsorválasztás a magyarázata annak, hogy
a harmadik dijat nyert Torma Gabriellát kísérte a legnagyobb rokonszenv, ő

ugyanis a Haláltáncot szólaltatta- meg, technikailag nem kifogástalanul, de sodró
temperamentummal.

A sok rangos zenei esemény közül mindenképpen Arthur Rubinstein zene
kari est jét helyezhetjük legelőre. Mert ezen az estén a világ egyik legnagyobb
előadóművészével találkozhatott a magyar közönség s közben örömmel figyel
hetett fel arra, hogya "nagy" eseményhez méltó színvonaIon szerepeitek a ha
zai művészek is (Ferencsik János vezényelte az AllaT/1Í Hangversenyzenekart).
Rubinstein Chopin e-moll és Brahms B-dúr zongoraversenyét szólaltatta meg,
s utána, a szűnni nem akaró tapsvihar köszöneteképpen még két ráadást is
adott.

Mit lehet mondani ennek a csodálatos művésznek a játékáról ? Hogyan
lehetne méltóképpen jellemezni valakit, aki a nagy mesterek intencióit sze
mélyében és játékában is hordozza, s közönségét az "eredeti" élmény ben
sőségességével ajándékozza meg? Rubinstein maga a salaktalan tisztaság, a
leszűrt tökéletesség. Játékában nincs semmi külsőség, a zene lényegéről tudó
sít, ősforrásait tárja fel, olyan természetességgel, magától értetődő könnyed
séggel, hogy mindenki követni tudja a magaslatokra. Brahms B-dúr zongora
versenyének tökéletes előadása azt a régesrégi estet idézte, amikor a pesti Vi
gadóban 1881-ben a Filharmóniai Társaság hangversenyén maga a szerző mu
tatta be darabját, a zenekart pedig a hazai mű-oészeti élet büszkesége, Erkel
Sándor vezényelte. Rubinstein nem értelmez_ A Z';qnét tárja fel, e csodálatos bi
rodalom legmélyebb tartományaiba vezérel, ahol érzelmek, gondolatok szöve
vényében felcsillan az örök szépség, és az emberség, a minden akadályon és
feltornyosuló nehézségen győzedelmeskedő ember képmása. Ezt az estet aliana
lehet egyhamar elfelejteni. Olyasvalamivel ajándékozott meg, amire valóban
ezt a szót használhatjuk jeUemzésül: "életreszóló élmény".

Nem lenne teljes beszámolónk, ha nem köszöntenénk mi is a magyar ze
nei élet egyik legszimpatikusabb, s valóban világszinvonalat képviselő együt
tesét, a Tátrai-vonósnégyest (tagjai: Tátrai Vilmos, Szücs Mihál-y, Konrád
György, Banda Ede). Jubileumi, húsz esztendős [enmállásulcat. ünneplő est jükre
megtelt a Zeneakadémía nagyterme. Már a miisorválasztásból is érezni lehe
tett, hogy az együttes összegzésre készült, húsz esztendő munkájának és mii
vészi pályafutásának legmarkánsabb és legjellemzőbb darabjait ragadva ki
rendkivül gazdag repertoárjából. Haydn d-moU vonósné(Jyesével a kamara
zeneirodalom kezdetéhez - de milyen tökéletes kezdet volt ez! - vezéreltek,
Beethoven a-moll vonósnégyesével (Op. 132.) pedig a csúcsra, arra a magaslatra,
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ahonnan .mind az előző, mind az újabb korszakokat át lehet tekinteni és meg
lehet érteni. Végül Kodály II. vonósnégyesével újra hitet tettek a magyar ka
marazene mellett, melynek eddig is ők voltak leglelkesebb fáklyavivői.

A II. vonósnégyest a Waldbauer-vonósnégyes mutatta be Kodály szerzői
estjén 1918 május 7-én. Ma a szerző első nagy összefoglalási kísérleteinek
egyikét látjuk ebben az alkotásban. Akkor a kritika meglehetősen tartózkod
va, néhol kifejezetten ellenszenvvel értékelte. Csak Reinitz Béla állt fenntar~

.tás nélkül Kodály mellé, s a "Világ" hasábjain keményen ostorozta az akkon
művészeti élet közszellemét: "Mit adott a magyarság Kodály Zoltánnak azokért
a nagyszerű értékekért, amelyekkel zeneirodalmunkat gazdagitotta ? Megadta
neki az őt joggal megillető, méltó elismerést és méltánylás t, amit nála kiseb
bektől sosem tagadott meg? Megadta neki azt a helyet művészeti életünkben,
amely számára kijárt volna?" - Az akkor félelmetesen koppanó kérdésekre
közel fél évszázadig késett a válasz. Ma azonban Kodály neve eggyéforrott a
magyarság fogalmával. S ezért is érezhettük kivételesen szép pillanatnak, ami
kor az ünneplő vonósnégyes tagjainak kiséretében a mester is a pódiumra lé
pett, hogya közönség előtt köszöntse műveinek hívatott tolmácsolóit.

.A kamarazene legrejtettebb szépségeit tárta fel cembalo-estjén Hans Pisch
ner, a weimari Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola igazgatója. Egyben a ze
neirodalom első nagy korszakának Bachig ívelő fejlődéséről is összefoglaló ké
pet adott. Kivrilt ra,gyogóan tolmácsolta Couperin "A nagy és ősi kobzos céh
ünnepe" címmel ellátott ciklusát. A hagyomány szerint a zenészcéh nem óhaj
totta tagjai között látni a ruunnehetséoű muzsikust. Couperin nem késett a
válasszal és remek iróniával gúnyolta ki cembalóra irt ciklusában a céh ve
zetőinek konzervativizmusát, ósdi szemléletét. A Cadenza feliratú részben már
megbomlik az egység, ám e zenei zúrzaoorral bizonyára sokkal egyetemesebb
mondanivalója lehetett a szerzőnek. Hans Pischner nem csak a zenei irónia
e korai jelentkezését éreztette kitúnően, hanem a darabnak összegzés-jelleget
is adott, igyaknázva ld a bennerejlő valamennyi érzelmi és zenei réteget.Já
tékával megérdemelten aratott óriási sikert.

(A L u t h e r a n i a É n e Ic - é s Z e n e Ic a r á n a Ic s z e r e p l é s e.) Saj
nos csak röviden szólhatunk aLutherania Ének- és Zenekarának egyházzenei
estjéről. meluen. Bach művei csendültek fel nagyszerúen kivitelezett, hiteles
,-előadásban. WeUler Jenő karnagy vezetésével kivált a Magnifícat me,gszólal
tatása sikerült. Rendkivül tetszett Trajtler Gábor orgonaművészBach-értelme
zése. (j valóban korszerű, s mégis korhű tolmácsolásban adta elő a nagy lip
csei mester népszerű orgonalcompozicí.óit. (Rónay László)

FIIJMEK VILÁGÁBOL. Tehetséges rendezőnek is sokszor elsődlcgesen
üzleti szempontok alapján kell kíválasztania filmjének történetét és formá
ját. Wajda rnűve, A légió is hasonló csillagzat alatt születhctett: a századfor
duló romantikus lengyel Írójának, S. Zeromskinak Hamiuik círnű regényéből

készített szélesvásznú filmet. K:lasszikus téma, monumentáüís látványosság,
kétszeres játékidő jellernzik Iátszatra, akár a szokásos, nagy regényeket és
"önök témákat" megfílmesítő, gondolat pállasztó hollywoodi kasszafilmeket.
A történet a napóleoni háborúk idején játszódik, a f'Öldarabolt Lengyelország
ban és Európa akkori hadszfnterein. A politikai Hlúziók vezette lengyel nemes
ség a császártól várta országának fölszabadítását, s romantikus lelkesedéstől

hajtva sokarrcsatlakoztak a francia IhadseI1egihez. Bár Wajda választását egyes
Jókail1egenyek megfilmesítéséhez lehetne hasonlítaní. mégis jó film lett az
övéből; tehetséges rendező vállalkozott erre a többnyire csőddel végződő

feladatra.
A légióban Wajda sajátos rendezői elképzeléseit valósította meg, s a film

művészet kifejezésmódjában is valami újat hozott, rnégha nem is :e.g~edül az
övé ezen a téren az érdem. Megpróbálkozott azzal, hogy a hagyományos [áték
film "novellisztikus" keretét átlépje, amiben nem a szokásosnál hosszabb
játékidő a lényeges - ezt már sokan megtették -, hanem inkább arról van
szó, hogyepikusabb je],legű filmet .készített, aihol nem egyedül a szereplők

<drámai összeütközése s a szigorúan egy gondolati középpontba tömörített mon-
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danivaló érvényesül, hanern az események időbeli egymásutánja, a történet··
ben tükröződő világ arculatának változása; a film gerinoét ez az időbe ágya
zott folyamat jelenti, a szereplők magatartása lis alakul, változik a történet
során, az eseményekben rejlő ellentmondások következtében, mialatt a mű
egészéből kibontakozik a fő gondolat. Ennek a regénvszerűsítésnck a csírái a
cinema véritéig nyomorr-követhetők,de idesorolható néhány szándékosan cse
Iekrnénytelen, első látásra bonyolult jelrendszerű fi1m is. Bizonyára még csak
az első lépésekről van szó, arról, hogy a film formanyelvében mindinkább
polarizálódnak a jellemvonások. A prózában megkülönböztetünk regényt,
novellát, karcolatot, még külön értekező prózát is, de a filmművészetben egy
ként filmnek hívják Chaplin, Disney, Fellini (8 és fél) vagy Romm (A hétköz
napi fasizmus) rnűveit, és ugyanezt a megnevezést használják, ha a Franken
/Stein fia vagy a Slágerrevű című alkotásokról beszélnek.

Wajda műve tulajdonképpen két, egymással pánhuzamosan haladó részre
bontható: az elötérben .a három főszereplő sorsában mondarrivalóiának lénye
gét fejti ki, a háttérben pedig az események kegyetlen, föltartózhatatlan folya
matát ábrázolja, már-már barokkos. dekoratív burjánzássa). A történet ugyan
másfél évszázaddal ezelőtt játszódik, de a későbbi korszakok szarvezettebb
kegyetlenségének élménye mindenütt iérezhető, például abban, ahogy Wajda
a napóleoni háborúk csataterelinek közelében a félmeztelen polgári halottakat
fényképezi. A rendező arra utal ezzel, hogy míndenmck előzménye van, s a
későbbi események látszólag váratlan embertelensége összefüggő, folytatólagos
folyamatba ágyazódák be. Ki akar ábrándítani az í llúziókból, abból a maga
tartásból. amely ábrándokat üldöző lelkesedésében sem a kiömlő vért, sem a
társadalom egy részének, a lengyel parasztságnak [ogfosztottságát nem veszi
észre, és csak egyoldalúan értelmezi a szabadságot. Azonban bemutatja a kér
dés másik. oldalát, s ez adja filmjének áttételes, mélyebb értelmét. Az a
néhány szereplő, aki fölismerte az általánosabb, egyetemes érvényű törvé
nyek igazát, s felülemelkedett kora s a mindennapok kétséges leékesedésén,

. sorra-rendre elpusztul. Mintha csak arra való lenne rövid életük. hogy foly
tonosságet biztosítsanak egy eszménynek; de azok maradnak életben, akik
ellfogadják az adott időszak sorolllkövetkező eszméit, s nem jobbak, és nem
is rosszabbak az átlagnál.

A Hideg napok, Kovács Andras ötödik fiJmje, az utóbbi évek legjobb
magyar alkotása. Kemény, célratörő rendezés jellemzi, szigorú dokumentáló
stílus. Cseres Tibor regényéből készült, az 1942-es 'Újvidéki vérengzésről. Négy
katona a főszereplője, akik a börtöncellában visszaemlékeznek élményeikre,
s a néző előtt egy egész rendszer felelőssége bontakozik ki. Sorban jelennek
meg emberek' a filmben, akiket vagy a tehetetlenségük vagy a gyávaságuk
a gyilkos hatalomnak va,gy a gyilkosságok végrehaítójának eszközévé tett.
A szerkezet két alapeleme a börtönben zajló jelenidejű dráma és az ernlék
képek rendszere. Ez a kettő ktegészítí egymást: abból a vitából indul ki a tör
ténet, ahogyan utólag látják a szereplők önmagukat és az eseményeket. Oly
kor ugyanazt a jelenetet többször láthatjuk, aszerin-t, hogy a négy fogoly
közül ki és mHyen összefüggésben idézi föl, Ez a szerkesztésmód a Vihar
kapujában círnü japán film módszerére emlékeztet. azzal a különbséggel, hogy
a rendező élesebb és közvetlenebb történelmi tanulságot fogalmaz meg.

Nem az újvidéki események króníkája a film; Kovács András tudatosan
is arra törekedett, hogy ne a közvetlen vérengzéseket helyezze előtérbe. Négy
ember önvizsgáló gyötrödését mutatja be, az egyszerű sorkatonától a hivatá
sos törzstisztig. Valamennyten bűntelennek tartják magukat, olyan emberek
nek, akik szintén áldozatul estek a fasizmus gépezetének. Cseres Tibor re
gényének és a belőle készült forgatókönyvnek egyik erénye az, hogy ezekkel
a felelősségrevonás előtt álló emberekkel mondat ítéletet az eseményekről, és
bennük a maguk szerepéről,

Visszafogott színek, semmi külsőséges \hatás, csak a fekete és fehér erős
kentrasztja hangsúlyozza az események drámaiságát, Ezen a téren a Szegény
legények képi megjelenítésére emlékeztet a film, s talán éppen ez a határozott,
élesen körvonalazott látásmód a legnagyobb erénye. A [eleneteknek, az emlék-
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képeknek nincs bevezetőjük és kífutásuk, de ez a súgom tárgyiasság sajnos
helyenként még megtörik. s korántsem ad olyan egységes benyomást, mínt a'
Szegénylegények. Latinovics Zoltán és Darvas Iván, egyéniségükre szabott sze
repet kaptak a filmben, az indulataitól, illetve az intelektustól vezetett embert
elevendtik meg. A fiatal Szilágyi Tibor egyenrangú félként áll helyt, Szirtes
Ádámnak pedig nem sokat kellett változtatma [átékán ahhoz, hogy hagyomá
nyos szerepkőrétől eltérjen. (Vngváry Rudolf.)

MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS HELYESBÍTÉSEK A NEJMZETKÖZI DUNS
SCOTUS-KONGRESSZUSON. Duns Scotus Jánosnak, akit az utókor "Doctor
subtilis et marianus" címmel tisztelt meg, születése 700 éves jubileumát üljük
az idén. Az évforduló alkalmával, 1966. szept. 11-17-6 között Oxfordban és'
Edinburghban nemzetközi kongresszust szervezett a Scotus műveinek krí'tikai
kiadásán dolgozó szakbizottság. az ún. Comissio Scotistica. Az első nemzet
közi értekezletet. amely Duns Scotus személyével és tanaival foglalkozott, Ró
mában, 1950 szeptemberében rendezték meg. A mcstaní összejövetelen kere
ken 147 előadás hangzott el. Az előadók iközött volt Szabó Titusz, a rómali
Antonianum egyetern magyar származású tanára is. A kongresszus ünnepélyes
befejezésére a skóciai Duns városban került sorvahol ebből az alkalomból fel
avatták a város nagy szülőttjének állított emlékművet.

Az első, amire felfigyelihetünk, az, hogy az idei évfordulóval kapcsolatban
mintegy lezárták Duns Scotus származásának és születésí helyének régente
vitatott kérdését. Közismert ugyanis, hogy Scotus összes műveinek első Ki
adója, Wadding Lukács, a nagy hittudós születése helyéül Irországet jelölte
meg. Wadding tekintélye míatt ez a vélemény általánosan elterjedt és hosszú
ídeíg tartotta magát. Scotus neves életrajzírói, IÍgy Mariano Fernandez García'
és Alessandro Bertoni, az dr származás mellett döntöttek. Ezt tartotta nálunk
is a Scotus tanait ismertető Schütz Antal. Azóta azonban a "Quaracdhi Atyák"
néven ismert munkaközösség más eredménnyel tisztázta Scotus származásá
nak kérdését. Quaraccrn tulajdonképpen Ftirenze egyik elővárosa. Itt a Szerit
Bonaventuráról elmevezett ferences kollégiumban Dal Vago Bernardin álta
lános rendfőnök alapított teológiali tudományos kutatóíntézetet 1877-ben. En
nek a méltán híressé vált tudományos intézménynek első sikeres vállalkozása
Szent Bonaventura összes műveínek szövegkrttíkaí kiadása volt; 1882-1902
között tizenegy fo lio nagyságú kötetben tették kőzzé Szerit Bonaventura mű

veit. E nagy vállalkozás befejezése után a jólössze!hangolt nemzetközi össze
téteilű munkaközösség négy sajátos munkaterületen dolgozott tovább. Ezek
egyike a "Scotus sectio", amelyben kizárólag a nagy skolasztikus tudós életét
és anunkásságát vizsgálják. André Catlebaut levéltári kutatásai ígazolták, hogy
Scotus ír származásának hagyománya csak későbbi eredetű, Ephrem Longp7é
pedig megtalált és közzétett egy okmányt, amelyen azok neve található, akik
a VIII. Bonifác és Szép Fülöp francia király között kíéleződött vitában szem
behelyezkedtek a gallikán felfogással. Duns Scotusnak a Szentszédehez való'
hűségéről tudtunk, hiszen ezért kellett két alkalommal is, 1303-oon és 1307
ben, apárízsí egyetemtől megválnia. Az említett okmány azért jelentős, rnert
a névsorban megtalálható "fr. johannes scotus" is angol (anglicus) és ír
(ybernensis) társai között, Joggal lehet következtetni, hogy a "Scotus" meg
jelölés az ő származására utal, sőt neve pontosan jelzi szülőhelyét is, a skóciai
Duns várost.

A rnúltban kérdéses volt Duns Scotus születésének éve is. Régi tradíció
alapján általában 1274-ire tették születését. Újabban Longpré közreadott Sut
ton Olivér límcolni püspök regestrurnaeböl egy névsort, amely az 1291. már
cius 17-én felszentelt papok nevét tartalmazza. Köztük szerepel a ferences
"Fr. Johannes Dons", akiben rnínden bizonnyal a későbbi nagy híttudóst kell
felismernünk. F,igyelemhe véve a kárionjog korabeli előírását, amely szerint
a felszentelendónek legalább 25 évesnek kelű Lennie, Scotus születésí évét
1266-,ra tehetjük. A 700 éves évfordulót ünneplő kongresszust is már ezen az
alapon rendezték az idén Oxfordban, ahol tanított, és szűkebb hazájában, a
skóciai Edinburghban.
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A kongresszus fontosabb f~ladata mégis az volt, hogya mai megismerések
fényffiJél foglalkozzék Duns Scotus bölcseleti és teológiai .munkádkodásával, s
,elhatárolja hitelesen igazolt tamait az ddők folyamán hozzátapadt félremagya
rázásoktól. A "Quaracc1JJi. Atyák" utóbbi évtizedekben végzett kutatómunkája
már megcáfolta azt a szemléletmódot, amely Scotus tanaiban sokszor spiritua
lista .irányzatú és túlzásokra Ihajlamos ellenzékíséget látott főleg Aquinói Szerit
Tannás egyes tanaival szemben. Az igazság az, hogy célkitűzéseiben Scotus tu
dományos tevékenysége azonos Szent Tamáséval. tartalrmlag viszont bízonyos
kérdésekben szemben áll vele. Scotus .ugyanis a ferences (ágostonos) iskolai
arányzat továbbfolytatója, módszereiben is a szigorúbb, tapasztalati megfigye
lésekre épült tudományeszmét képviseld. Scotus törekvéseit egyesek félre
-értették, és erre talán az is okot adott, hogy művei a 1,egújaibb időkig nem
jelentek meg krttíkaí kiadásban. Emiatt azután több olyan frást is neki tulaj
-donítottak, aminek kétes értéke, sőt szektás jellege volt. Az 1950-;ben Rómá
ban megrendezett kongresszuson azonban már bemutatták a nyilvánosságnak
'Duns Scotus műveinek krítdkaí kdadású első két kötetét. Ezt követően több
éves előkészítő rnunka után jelent meg egy-egy kötet; így 1963.,ban készen
állt 'hat kötetben az ún. Opus Oxoniense és a Prima Leetura első része.
A munka most is folytatóduk és további kötetek megjelenése várható. De már
.az eddig feltártak is jelentősen elősegítették a mostani kongresszus sikerét.

A kongresszus alkalmából VI. Pál pápa 1966. júhíus 14-én apostoli leve
let intézett J. C. Heenati kardinális, westminsteri érsekhez, valamint Anglia
és Skócia érsekeihez és püspökeihez. "Alma parens" kezdetű apostoli levelé
ben reményét f1ejezte ki, hogy a tanácskozásokon a szaktudósok még jobb meg
világításba helyezik Duns Scotus személyét, bölcseleti és teológiai tanait, és
a napjainkban nagyra értékelt történelem-krítdkaí szempontok alapján meg
vdtatják, rnelyek igazában a művei. Szükségesnek tartotta a Szentatya, hogy
rámutasson a Summa Theologioa és általában Aquinói SZIe!Ilt Tamás tudomá
nyos rnunkálkodásának elsődleges jelentőségére, összhangban XIIJ. Leó pápa
"Aeterrni Patris" ik,ezdetÍí enciklíkájával. Ha úgy -tekintjük Aquinói Szent Ta
más tanait - 'Írja -, rnint kimagasló és szépen megépített templomot, úgy
mel1ette más jellegű, más alapokra rakott templomként jelenik meg Duns
Scotus János tudományos műve. Ö, rnint a ferences iskola ihletett tanító
mestere, Szent Bonaventura tanait fejlesztette tovább, jobbára az. ágostonos
Irányt követve fjmoman árnyalt spekulációiban. Teológiai tanításában a sze
retet ,kierrnelkedő szerepét, Krisztus egyetemes primátusát és Szűz Mária
szeplőtelen fogantatását védelmezte. Duns Scotus gondolatai, főleg szentírási
alapokon kiépített theodieeája, a hítben gyenge mai embereket Isten rnélyebb
megismerésére segíthetik. Tanainak behato tanulmányozása további előre
haladást hozhat a keresztény egység útján, főleg Angliában, ahol született és
nevelkedett. Az utóbbi gondolattal kapcsolatban emlékeztetett a Szeritatya
Ramsey anglikán érsekkel való római taládkozására, majd reménységét fe
jezte ki, hogy a római és az anglikán egyház között megkezdett párbeszédet
hasznosan elmélyítheti Scotus tanainak tanulmányozása. Az egység kialakí
tása terén ugyanis kÖZJ~~k az alapok: az evangélium és az ősi tanbeli hagyo
mány, amelyet a szakadás előtt rníntegy három századon keresztül éppen
Scotus tanainaik szeblernében adtak elő Anglia egyetemein. A nagy hittudós
példája színtén iránytmutartó az egység útjának keresésében: azért tudott
maradandót alkotni, rnert szeretete őszinte és gyakorlatias volt. O maga írta:
"Est ostensum dilectionern esse vere praxarn" {Nyilvánvaló, hogy a szeretet
tettekben mutatkozik meg). Külön kiemelte a Szeritatya Duns Scotus egYlház
hűségét, akinek mindig ez volt az életelve: "Az egyház vezetésével és taní
tása szerínt."

Köztudott. hogy a múItban akadtak, akik kérdésessé tették Duns Scotus
ortodoxíáját, találn mert krítikaí hajlama, gondolkodásának mélysége és dia
leletikai élessége nyomán számos ponton bírálta más tanítómesterek tanait.
Egy dolog azoriban semmiképpen sem vonható kétségbe: Duns Scotus János
az egyház hivatafos tanítása és tekintélye előtt míndíg a legmélyebb tisztelet
tel hajolt meg. (Sm Ferenc)
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HEVES VITA AZ "APACA" BETILTOTT FILMVALTOZATA KÖRüL. Ke
vés esemény korbácsolta fel az utóbbi időben a vitatkozó szenvedélyeket, olyan
mértékben, mint az a film, amelyet Jacques Rivette, neves francia filmrendező

Diderot: Az apáca című híres regényéből készített, s amelynek forgalomba ho
zatalát a francia tájékoztatási minisztérium belföldön és külföldön egyaránt
megtrltotta. Néhány magyar lap is megemlékezett arről a tavasszal történt ese
ményről, s az azóta eltelt hónapok alatt alig akadt jelentősebb katolikus és
nem-katolikus folyóirat Európa szerte, amely [le foglalt volna állást a föllázi
golt vitában; végül Fran<;cois Mauriac is megszólalt a Dokumente hasábjain. A
hozzászólások egyrészt a regény és a film problematikáját, másrészt a betiltás
tényét és körülményeit taglalták ilyen vagy olyan előjellel.

Az egyik leghiggadtabb és legtárgyilagosabb kommentár az Études-ben je
lent meg Bruno Ribes tollából, de még ő is ezt a vihart sejtető, kérdőjeles CÍ
met adta írásának: "Inkviziciós per ,Az apáca' esete ?" Ribes mindenekelőtt a
regény előzményeire és létrejöttének körülményeire tér ki, amelyeknek isme
rete nélkül, szerinte, nem közelíthetjük meg tárgyilagosan a kérdést. 1758-ban
jelent meg a párizsi lapokban egy Marguerite Delamarre nevű fiatal apácá
nak titkokban kicsempészett panasza, amelyben kérte, hogy a bíróság szabadít
sa ki őt a longchampi kolostorból, ahol akarata ellenére tartják fogva. "Sze
rencsétlen sors, amely azonban nem volt egyedülálló l" - állapítja meg Ribes.
Tény ugyanis, hogy abban a korban ez a visszaélés volt a legegyszerűbb mód,
hogy megszabaduljanak a házasságon kívül született gyermektől, illetve főleg

annak az örökséggel szemben támasztott esetleges igényétől. Marguerite Dela
marre esetét élénken tárgyalták az enciklopedisták asztaltársaságában is, amely
Mme d'Epinay szalonjában jött össze rendszeresen. A társaságnak tagja volt
egy bizonyos Croismare márki is. Jámbor keresztény, de fölvilágosult ember
(ma haladónak mondanánk - jegyzi meg Ríbes), aki magáévá rette a boldog
talan sorsú apáca ügyét, minden összeköttetéset megmozgatta, fáradozásai
azonban hiábavalónak bizonyultak. Nem sokkal ezután Croísmare hazautazott
normandiai birtokára. Az asztaltársaság két hangadója. Grimm és Diderot,
nagyon fájlalták barátjuk távozását és egy tréfát eszeltek ki, hogy vissza
csábítsák Párizsba. Hamisítottak egy levelet, amelyből kiderül, hogy Margueri
te-nek mégis sikerült kiszöknie a kolostorból és a levél írójánál. egy mos6
nőnél talált menedéket. Hosszú levélváltás kezdődött ezután, az asztaltársaság
nem csekély szórakozására, s a két jóbarát csak akkor ijedt meg, míkor Croís
mare azt 'is bejelentette. hogy kivette leányát az intézetből, ahol addig tanult,
hogy otthon komornaként fogadhassa mellé a szökevényt. Ekkor megelégelték
a tréfát és a .,mosónő" meaírta a márkinak, hogy védence sajnos belehalt sú
lyos betegségébe. Ez a levélváltás, - arnelvben Diderot szívszaggatóan ecse
telte állandóan az üldözött leány megpróbáltatásait, - lett az alapja a- re
génynek. Az író élete végéig dolgozott raita és csak halála után jelent meg.

Ambár az említett tréfa volt az alapja, mégis, amit Diderot meaíelenített,
az a maga korában sem nem hihetetlen, sem nem valószínűtlen, legföljebb az
nem valószínű, hogy egy esetben és egy helyen ilyen töményen jelentkeztek
volna az összes eltévelyedések. Mindenesetre - és erre Marina Guglielmi, a
Questitalia cikkírója mutat rá - a .Jegkatoltkusabb" Manzoni is ugyanazo
kat a hibákat, ugyanazt a képmutatást, ugyanazokat az írfgvségeket, ugyan
azokat az erkölcsi tortúrakat írja le, Gertrudenak, C,A jegvesek" egyik hős

nőiének) történetével kapcsolatban, amelyeket Diderot is kipellengérez. A kű

lönbség csak az, hogy míg Manzoní akor, egy torzult erkölcsű társadalom
és az emberi gvengeséz, bűn rovására írja a visszaéléseket, addig Diderot ma
gából a szerzetesí intézményből eredezteti. Szerinte a szerzetesség természet
ellenes állapot és éppen ezért szükségszerű velejárói a torzulások. "Isten, aki
társas lénynek teremtette az embert, vaion helveselheti-e, hogy ez az ember
elzárkózzék ? Isten, aki oly ál.1hatatlannak, oly törékenynek teremtette az em
bert, vajon fölhatalmazta-e őt olyan vakmerő fogadalmakra, amelyek a termé
szet általános hajlamaiba ütköznek ?" - teszi föl Diderot a patetikus kérdést.
És Bruno Ribes szerint a regénynek ez a tézisszerű álJ.ítása, (amelynek bizo
nyítására az egyes epizódok szolgálnak) váltotta ki - függetlenül a filmtál 
a tiltakozásokat.
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Még 1965-ben történt, hogy Jacques Rivette bejelentette, hogy Diderot re
gényét filmre akarja vinni (annak ellenére, hogy a hir szerint barátai igyekez
tel, lebeszélni őt erről a szándékáról). A "commission de contróle", magyarul:
ellenőrző bizottság (amelyről Ribes nem írja meg, hogy miféle, és kinek az el
lenőrzése alatt álló szerv) némi átdolgozás után jóváhagyta a film forgató
könyvét és csak néhány formális fenntartással élt. Ezután indult meg a tiltako
zások áradata. Több mint 120 OOO tiltakozó levél futott be a felelős kormány
szervekhez, a párizsi községí tanács elnökéhez, a rendőrséghez. Közéleti szemé
lyíségek foglaltak állást, majd végül a rendőrfőnökök szövetsége (Union des
supérieures maieuresi hivatalosan is tiltakozott Peurefitte akkori tájékoz
tatási rniníszternél. Ezek voltak azok a lépések, amelyeket a saitó egy része
mint "okkult manővereket" bélyegezett meg. Közben azután elkészült a film
és a tájékoztatási államtitkárság mellett műkődő cenzura bizottság (amelynek
azonban csak tanácsadói szerepe van), arra az eredményre jutott, hogya film
18 éven felüliek számára bemutatható. A tiltakozások hatása alatt a tájékoz
tatási államtitkár mégis a betiltás mellett döntött, aminek nyomán megindult
a szenvedélyes saítóvíta,

Ribes a legnagyobbfokú tárgyilagossággal igyekszik szembeállítani az üt
köző véleményeket. Abból indul ki, hogy ha az orvosok vagy más foglalkozású
ak társadalmi csoportja tudomást szerezne róla, hogy hivatásuknak, mint
olyannak Iegvalázására készülnek, kétségessé téve eszményeiket és létjogosult
ságukat, joggal tiltakozna. Nyilvánvaló, hogy ugyanez az állampolgári jog, és
a vele együttráró védelem a közhatalom részéről, a szerzetesnők népes cso
portját is megilleti. Vitatható viszont az a körülmény, hogy a tiltakozások
csupán a regény alapján a priori döntést kívántak, nem várták meg tehát ma
gát a filmet, holott egy regényből készült filmalkotást mindlg új műnek kell
tekinteni. Ribes szerint a konzultatív cenzura bizottság csupa jó ítélőképességű

emberből állt, s az ő véleményükkel szemben nem tartja eléggé meggyőzőnek

Bourges államtitkár nyilatkozatát, aki szerint a film "súlyosan sértené a la
kosság egy jelentős csoportjának érzéseit". A döntő kérdés szerinte ugyanis az,
hogy a film mint olyan rágalmazó-e vagy sem, ennek eldöntése pedig a bí
róságra tartozik és nem a közvéleményre. Ribes maga, látta a filmet és véle
ménye szerint az sokkal inkább Susanne Simonin (a Diderot-regény főhősnő

je) egyéni tragédiáját jeleníti meg, semmint a Diderot-féle "apácát" és kérdés.
hogy ilyen körűlmények között beszélhetünk-e még rágalmazásról ? Cikkét
mindenesetre azzal a reménységgel zárja, hogy hamarosan megszületik egy a
kedélyhullámzásokat lecsillapító illetékes döntés, erre azonban azóta sem ke
rült sar.

Francois Mauriac az esethez fűzött reflexióját azzal kezdi, hogy nem óhajt
egy olyan vitába beleavatkozni, amelyben egyik féllel sem ért egyet. Elvileg
nem helyesli a cenzurát, de nem állhat azoknak oldalára sem, akik nem talál
nak alkalmasabb filmtémát, mint Diderot torzító regényét. Inkább csak tanul
ságként szeretné a jámbor tiltakozók emlékezetébe idézni, hogy a kereszté
nyeknek immár elkerülhetetlenül szembe kell nézniük saját múltiukkal is,
úgy, ahogyan azt a második vatikáni zsinat megtette. Szembe kell nézniük
akkor is, ha ugyanannyi borzalmat és kegyetlenséget találnak benne, mint a
profán történésekben. Ez is egyik módja annak, hogy Krisztus keresztjét hor
dozzuk. És ha a világ igazságos itéletet mond a történtekről, igazat kell ad
nunk neki.

"Ha hihetek annak a cikknek - írja Mauriac -. amely a Piaaro Litté
raire-ben Az apácáról megjelent, akkor a rendező, akár meggyőződésből, akár
óvatosságból, annyi hittel és szeretettel ruházta föl Diderot hősnőjét, hogy még
az is, akitől a téma távol áll, részvéttel kísért egy lényegében keresztény lé
lek szívszaggató küzdelmét egy olyan világban, amely még az evanaéliumot is
hatalomvágyának szolgálatába állítja. Nincs mit félnünk attól a múlttól, amit
magunkra vállalunk, nekünk az 1966. év keresztényeinek. akik a különböző

nyájakból jövünk össze, hogy végre egyek legyünk." (Doromby Károly)

Az ember nem élhet csak magáért, és ha mégis, akkor boldogtalannak
kell lennie. W l a d i s l a w R e y m o n t
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LA DERNIERE ANNÉE SCOLAIRE A L'ACADÉMIE DE THÉOLOGIE

A la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année scolaíre de l'Académíe
Centrale de Théologie Catholique Romaíne, le cornpte-rendu du profiesseur
József Félegyházy, doyen par-tant, sur les événemeats de l'année scolaíre
passée, a soulevé un víf intérét. Etant donné le rőle émínent que notre in
stitut de théologie il rang d'uníversíté [oue dans la forrnation des pretres et
dans la vie spirituelle catholique du pays, nos lecteurs accueilleront pro
bablement volontíers les détails d'íntérét public de ce cornpte-rendu.

115 étudiants se sont inscrits pour le premier sernestre de l'année
HJ65/66. On y comptait 53 sémínarístes, 40 pretres ordonnés, et 22 civils,
Le nombre des étudiants du second semestré s'élevait li 109, dont 49 sémi
narístes, 43 pretres ordonnés et 17 civils. En général, leur intérét et leur
applicatíon étaient íntensifs et les résultats de Ieurs examens et de Ieurs
colloques étalent bons. La statistique des notes obtenues dans les colloques
le prouve: 60% d'émínents, 20% d'excellents, 18% de bons, 1.5% de pas
sables, 0.5% d'insuffisants.

Il est de notoriété publíquo que I'obtention du diplöme de docteur en
théologie est li volonté. Ceux qui veulent obtenír un diplőme de docteu!'
doivent passer trois dégrés d'examens baccalauréatus, licentiatus et
laureatus - de plus fourrur une dissertation cornrne these de doctorat.

L'année demíere, sur les 13 examens de baccalauréatus, 1 a obtenu la
note d'émimence, 6 étalent excellents, 2 étalent bons et 2 passables, Les exa
mens de licentiatus ont été au nomore de 12, dont 4 émínents, 2 excellents,
2 bons et 3 passables, un étudiant a été irivité il' répéter son examen d'une
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mattere. Des 12 examens de laureatus 4 ont été éminents, 6 excellents et
2 bons. Il s'ensuit done qu'au cours de la derniere année scolaíre, 12 éleves
de I'Académíe ont été promus docteurs en théologie. Plusíeurs d'entre eux
ont écrit des dlssertations basées sur des recherches indépendantes si sérieuses
qu'elle permetterit de supposer qu'Ils resteront de précieux professionnels
de la théologie.

L'Académíe de Tihéologle s'efforce aussi de garder le niveau le plus élevé
vis-a-vis de l'étranger, en ne négligeant pas le but pratique des sciences
théologiques c'est a <Lire en veiflant il. ce que les étudíants, en leur qualité de
futurs prétres, puissent utílíser toutes Ies cormaíssances acquises dans leurs
activités sacerdetales. Le corps professoral a touiours tenu et tlent eneore a ce
que Ies étudíants voierit dans les humains le désir du surnaturel. la recherche
de la voie morale, Jes soucis sociaux et que dans la mesure de leurs capacites
ils s'efforcent de contribner a I'accomplissement des táches de I'Eghse.

L'Académie a également pris soins de l'éducation patriotíque des étudiants,
et leur a fait connaitré les problernes sociaux, économiques, [urídiques et po
litiques du pays, Cetteactivité était anímée par la pensée qu'Il faut se réjouir
de tout le bíen qu'on peut faire ou que ce soit et que, se basant sur la charité
du Ohrist, sous la forrne du díaiogue réc1amé par le concíle, il faut treuver les
moyens de communíquer avec tous les hommes de bonne volonté, méme avec
ceux dont la conceptíon du monde est différente.

En dehors de leur táche d' enseignement, 1es professeurs de l'Académie de
Théologie ont aussi déployé une grande activité. Chacun d'eux sans exception,
II exercé des fonctions pastorales aupres des fideles, en préchant, en célébrant
la sainte messe,en confessamt, prouvant par la qu'ils n'étaient pas seulement
des conférencíers théoriques de bureau ou de biblicthcque, mais qu'i'ls cassu
maierit aussi infatigablement Ieurs fonctions de pretres. Les sermens tenus
pendant ü'Avent et le Grand-Careme a l'Eglíse de I'Université par les pro
fesseurs Andor Szörényi et Ferenc Gál ont acquis une grande notoriéte dans
le pays tout entier. En plus du sacerdoce, les professeurs se chargent aussí
volontíers de tríduums, de recoldections et de díverses conéérences spéciales
a íl'Intention des p['etres. Le professeur Imre Timkó, par exemple, en sa
qualíté de seerétaire du Comité Théologique National, a élaboré Ie décret du
ne comeile du Vatkan sur la forrnation des pretres et I'instruction théologique,
et a fait des conférences sur ce sujet et d'autres documents du condie a dix
endroits diffélrents. Le professeur János Pfeifer a fait des conférences sur les
encyclíques pontificales a douze endroíts dífférents, dans les ecoles supéríeures
et écoles secondaíres catholiques.

Une partie des aetívités Ilittéraires des professeursest sigrialée par leurs
études et leurs artícles publlés dans Vigilia et dans les autres organes catho
liques. Il faut considérer cornme un événemont de grande importance le fait
que I'ouvrage spécíal en deux volumes du professeur Polikarp Radó, l'Enchiri
dion Liturgicum a paru en deuxi eme édítion publiée par la maisen Herder. La
premiere édítíon en avait déja été accucíllíe tres favorablement a I'étranger,
L'ouvrage du professeur Andor Szörényi: Le mande de la Bible, le Nauveau
Testament qui résume les plus récents résultats de la science de l'Ecriture
Sainte a aussí paru au cours de cette année scolaíre,

Les reletíons de I'Académie de Théologie avec les institutions scientiff
ques et les persormalités émínentes de I'étranger confinment aussí son autorité
et sa classe. Au cours de cette année scolaire, des savants théologiens, et
des représentants d'oI1ganisations catlholiques et de journaux y ont fait plusieurs
visit,es. Au nombnes des personnalités écclésiastiques éminentes se trouvait
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aussi Franz König, cardina~aJI.'ahevequede Vienne, estimé dans le monde 00
tier non seulement comrne un des chefs de I'Eglise mais aussí en sa quaüté de
théologíen d'avant-garde,

Piusieurs des professeurs ont été invités a des conferences de I'étranger
ou, plus d'une fois, ils ant aussí pris la parole. Le professeur György Zemplén
qui est en rnéme temps Ie recteur de I'Institut Hongrois Pontifical de Bome,
a été ínvité a participer au congros des théologíens moralís tes du terrátoire
de Iangue allemande qui s'est tenu a Cologne, ou il s'est nendu. Le professeur
Polikarc Radó a été invité et a participé a Home aux détíbératíons du Con
silium Líturgícum, organe suprérne traitant de la réíorme liturgique de I'Eg
lise rnondíade. II a égalernemt fait des recherches de codex en Autriche,en
Sutsse et en France. Le professeur Andor Szörényi, invité par la faculté de
théologie de I'université de Vienne, y a fait deux conférences spéciales sur la
Bible, et ume autre ~ Graz. Le professeur Ferenc Gál s'est rendu a Rome 'an
voyage d'étude du Concíüe, plus tard, a la dernande du groupe hongrois de
"Pax Romana" a I'étranger, il a fait il Luxembourg une conférence dont le
texte a été publié par le rnéme organe. Le professeur András Szennay, égale
rnent ímvité, a pris part aux díalogues d'idéologie organísés il Hambourg par
la Paulus-Gesellschaft, puis il Herrenchirnsee, Parmi les conférenciers délé
gués, qui ont fait des voyages d'études il I'étranger citons Béla Csanád et
László Paskai. Le chef d'orahestre Alajos G. Tamás, composíteur bien connu,
chargé de cours de musíque let de cihant Iiturgiques il l' Académie a fait aux
Etats-Unis un voyage d'études prolomgé, aucours duquel il a dirigé lui-rnéme,
a plusíeurs endroíts, I'interprétation de ses ouvres.

En dehors des séances du corps professoral. l'Académíe a organisé 4 séan
ces solennelles aucours de la derniere année scolaire, A la cérémonie d'ou
verture, il I'occassion de sen 80eme anníversaire, on aremís a Imre Potyondy,
recteur du Séminaire Central, un diplőme d'honneur, pour ses mérites dans
le domanne de la littérature et de I'adminístration écclésíastiques, 'et de la for
matíon des prétres, Le 7 mars, une cérémoníe solennelile a eu lieu en l'hon
neur de St Thomas d'Aquin, patron céleste des sciences théologiques. Le 4 av
r il, I'Académie a célébré l'anniversaíre de la libération de la Hongrie par
une séance solennelle. au cours de Iaquelle Ile doyen József Félegyházy a fait
ressortar l'importance de la Iibératíon, et analysé, évalué les poínts de tension
de I'histoíre.

L'Académie a apporté un grand sein au développement et il l'entretíen de
sa bibliotheque, Actnellement 32 revues étrangeres arrívent régulíerement il
l'Académie. La bíblíotneque est vísitée non seulement par les étudiants, maís
aussi par les prőtrcs en exercice. Les étudiants des autres facultés s'íntéressent
aussi partículíerement aux ouvrages historáques, philosophiques, et de Iin
guisuique orientale. En rnérne 'temps, pour des recherches scientifiques d'au
tres biblíobheques ont aussí ernprunté des ouvrages, par la voie de préts entre
les bdbliotheques,

Au cours de Ia deriniere année scolaíre, les recettes de l'Acadérrue de
'I'héologie s'éíevaíent il 602.267 forints, et ses dépenses il 587.488 forínts, La
plus grande partie de ses recettes a érté constítuée par les allocatíons person
nelles et éoonomiques régulaerement verséés par I'Office des Affaires Ecclé
siastiques, Les prestations versées par le corps épíscopal s'élevadent il 55.254
forints. La Caritas Intematíonalís de Vienne a soutenu les travaux de l'Aca
dérnie par des dons en especes et des équípements. Sur ae plan matéríel, le
fait qu'on a réussí il restauner Ies salles de classe, a,a salle de séiour des étu
diants et la salle de lecture de la bfblíotheque constítue un évimement im
partarut.
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LE TRAVAlL DE PlONNlER DES ,,:ÉGLISES-MODELES"
EXPÉRlMENTALES

A la fin du moís d'octobre de l'amnée passée, dans quarante églíses du
diocese d'Esztergom, de la cápítale et de la provance, on a placé U!Il écriteau
portantle texte suivant: ,,:Église désígnée par l'autorité archiépíscopale
d'Esztergom pour l'introduction des réforunes Iíturgíques prescrites par le
Concile." La eréatíon de ces églíses expérímentales a été entreprise par la
commdssíon liturgique du díocese dans Le but de recueítlír des expériences
locales sur les díverses possíbtlítés de réaiísatíon de la réforme liturgique
et de canstater l'effet produit sur Les fideles par ces rééormes.

Artur Schwarz-Eggenhofer, administrateur apostolíque, n'a d'abord
désígné que quatre égldses pour cette táche, la cathédrale d'Esztergcm, I'église
de I'Uníversíté de Budapest, de méme qu'une sünple église paroíssíale de la
eapítale et une autre de la provínce, dont Ottó Kormos, auteur de I'artícle,
est précísément le curé. Mais on y ajouta bientöt I'églíse paroissíale de
Pilisszentlélek dant, il y a quelques années, les murs avalent été ornés de
peintures abstraítes, et, plus tard, toutes les églíses qui disposaíent d'un
autel tourné vers les fidéles furent englobéés dans le travail. Il y eut
d'abord trente deux, puís quarante de ees églíses dans le díocese,

En résumant le travail d'un an, l'auteur du compte-rendu constate que
les fideles avaierit tout d'wbordaccueilli avec antipathie cette fonme de
cérémoníe nouvelle pour eux. La messe tranquille, pour adnsí dire "silen
eieuse" il laquelle ils assistaíent [usqu'icí, faisait brusquement place au
dialogue, au charit et II la lecture en hongroís, Les expéríences étalent suívies
alternatívement de remeooiements et de blárnes, d'approbation et de dé
nigrement, de joie et de stupééactíon, de compréhensíon et d'áncompréhensíon,
de coopératíon actíve et de résístanee passive. Cependant, dans son ensemble,
l'année expérímendale s'est avérée fructueuse et utíle. Les expérrírnenta
teurs étaient surtout íntéressés par la mesure de la participation cornplete,
eonsciente et active des fideles que I'on peut obtenír, et par l'accueíl des
textes hongroís - alors également de caractere expérímental: - sont-ils
bíen comprís ou mal ínterprétés? Desexpériences ont aussí été faites sur
les procédés techmdques et les ínstruments 'en rapport avec la líturgíe, tels
que 1'autel face aux fiideles, I'ambo teruninant I'homélie, Ies occasíons de
s'asseoír du prétre et des servants, l'usage du pupítre de lecture (legíle),
la ohaíse du prétre (edile), Ja table d'offertoire ou les fideles placent eux
mémes dans le cíboíre ou plutöt sur un plateau Ies hostles il consacrer,
gráce a quoí les fideles comrnuníent touiours avec Ia sainte hostie con
sacrée aucours de la rnesse II laquelle ils assístent, sur les différents types
de messe, Ies arrangements du cérémonéal, I'utdlísation appropríée des in
stallations d'amplification du son .et de I'éclaírage,

Au rnods de mars de cette année, Ies pretres et les ohantres des églises
expérímentales se sant réunis en conférence pour convenir de la liturgie de
la semaine sainte. Mais, il cette occasion, tous les pretres avaiént déja ap
porté avec eux un bref compte-rendu de leurs expéríences du semestre écoulé,
A I'unanírníté, les communications déclaraíent toutes qu'apres I'antípathie
des débuts, la messe ddte facé aussi bíen que la Iamgue et la nouvelle pratíque
plaísaions aux fideles. Ils ont demandé d'étendre aussí l'introduction des
Innovatíons au dehors du territoire du dioeése d'Bsztergom. Les pretres en
exerciee ant aussí fait plusieurs propositions intéressantes, par exemple
comme eelles de sa1uer les fideles au commencement de Ja sainte messe.
de faire une certaine pause apres l'oraison de publier les bans soit avant,
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soit apres la rnesse, de célébrer en semaíne aussí l'oraíson des fideles, d'In
troduíre la pratique de la communion debout, car I'expéríence a prouvé que
non seulement l'admmístration du sacremént est plus rapíde, maís aussi
plus ordonnéevsurtout si les fideles sont alígnés l'un derrtére l'autre sur un
ou rnéme sur deux rangs. Plusíeurs autres désirs et proposítíons ont eneore
érté forrnulés a I'égard des textes liturgiques. on a aussí demandé, pour les
fideles, I'autorisation de s'acquátter le samedi apres-rnídí de Ieur obügatíon
d'entendre la messe le dímanche.

•

INFORMATIONS

Nouveaux livres - Les nouveaux livres suivants OII1t ére envoyés il notre
rédactíon: Vie et théologie par András Szenriay, édítíon de la Socíété St
István, 302 pages. Dans ce volume I'auteur, professeur a l'Académíe de
Théologie de Budapest a recueilli ses études écrites dans le domame de la
théologíe, parues d'abord en partie dans Vigilia; D'Adam jusqu'au Christ,
par la voie de l'Ancien Testament, deux volumes de 877 pages en tout,
édité par la Soeiété St István. Les deux g1rOS volumes rnunís de cartes ex
plícatíves communíquent textuéllement les passages les plus importants de
l'Ancien Testament, résument ceux qui manquent et donnent d'amples ex
plícations: Brociiure sur l'Eglise Mátyás de Budapest, réddgée et présentée
par István Szántay, secrétaíre général national de l'Actio Catholica, édítíon
de l'Ecclesia, 23 pages d'Illustratíons.

A I'occasíon du cent cínquantenaire de I'église de la commune, le pape
Paul VI a fait don a la cornmunanté paroísslale de Dámóc d'un beau cíboire,
en lui envoyant en méme temps sa bénédíction apostolique. L'évéque diocésain
de rite grec Míkíós Dudás est aussi venu au pélérinage solennel, au cours
duquel fut annoneé le don du Saínt-Pere.

Les 14 septemore 1966, la conférence du corps épíscopal hongroís a
adopté une résolutíon selon laquelle, il partír du 27 novemore 1966 (premier
dimanohe de I'Avent) I'usage de la langue populaíre est uníformément pré
scrit pour la sainte messe célébrée avec les fideles de langue hongroise, le
hongroís, et pour les messes des fideJ.,es d'autres Iangues de notre pays, leur
propre langue devra eke ut.ibisée, sur Ie base de I'autorísatíon du Sairit
Siege. Pour I'adoptíon graduelle de ce nouvel usage, plusieura formes de
messes seront introduites. La rnesse pourra sfmplement étre due dans la
langue du peuple, elle pourra étre enríohíe de chants populaíres, le peuple
pourra progressívement se [óíndre au díalogue du prétre et du charitre ou
du choeur, et pourra chaater le Pater noster avec le prétre, mais il y aura
aussí des saintes rnesses ou le prőtre non seulement lim J'épitre et le pas
sage de I'évangále, maís eneore Ie ehantera dans la lamgue du peuple, Tout
cecí a érté publíé par une círculaíre comrnune du corps épíscopal hongroís
et, en vertu de cette círulaire, la ou l'íntéríeur de l'église le permet, avec
l'autortsation compétente 0111 peut élever un autel placé faceaux fideles,
afin de mieux les introduire a la láturgíe du sairit sacrífíce.

Le corps épíscopal hongroís a créé un,ecommission d'affaires étrangeres
pour le maintien des relatíens avec l'étranger, Le présiderit decette com
míssíon est I'évéque Pál Brezanóczy, admínístrateur apostolique d'Eger,
secrétaíre du corps épíscopal, et son substitut I'évéque Józseí' Ijjas, ad
rnínístrateur apostolique de Csanád. Le secrétaíre gérant de la cornmíssion
est le prévöt Imre Várkonyi, ehanoíne, dírecteur national de l'A. C. D'autres
personnalítés catholiques de la vie pubdicue et d'éminents publicistes sont
aussí membres de la cornmísston. Les táehes adminístratíves sOll1t assumées
par l'Actio Catholica.

DaI11s tout le pays I,e 4 octobre ,les catmo1dques Ihongrois OII1t célébré le
jour de prieves pour la paix. Acette occassion l'éveque Pál Brezanóczy, ad-

791



minístrateur apostolique d'Eger a célébré une rnesse solennelle dans la
cathédrale d'Eger.

L'évéque Brezanóczy, administrateur apostolique d'Eger a consacré l'églíse
d'Apc, nouvellement repeinte et entierementrestaurée. Au cours du sermon
de la rnesse solenelle, H a remerelé les fideles de Ieurs offrandes qui ont
permís, dans le court délai de deux ams, de rénover aussi l'intérieur de
l'église apres -en avoir restauré I'extéríeur,

A la fete de St Gellért, premier éveque du diocese de Csanád, l'évéque
József Ijjas a eélébré une rnesse solennelte et prononcé un sermon il la
cathédrale de Szeged. Avant 12 rnesse, on a porté en procession autour de
I'églíse le reliquaíre renformant 1'018 du bras de St Gellért. Les éleves du
Séminaire de Szeged ont évoqué la mérnoire de I'évéque St Gellért, au cours
d'une séance solennelle.

Le 25 september, Miklós Dudás, éveque díoeésaín de ríte grec de Hajdu
dorog a célébré il Debrecen une messe de [ubllé du Concile, et le 9 octobre
il iKisvál'da. Dans le sermon prononcé dans les deux ,occasíons en présence
d'une nemoreuse assistance, le prélat a évoqué I'esprít et les évenemonts
du Concile.

La Sooíété nationale hongroíse Cecilia a organísé il I'Eglíse de l'Uní
versíté de Budapest une cérémoníe pieuse d'ouverture au cours de laquelle
le choeur d'Ujpest de Budapest a ímterprété, sous la dírection de József Tóth
la nouvelle "Messe hongroíse" que Kodály Zoltán ile célebre cornpositeur
a écrite, a la demande du corps épíscopal hongroís.

Sur I'ínvítatton de Vigilia et de Uj Ember, Stanislaw Stornma, publiciste
catholíque bíen connu, více-présídent de la commásslen des affatres étran
geres du Parlement polonaís, et Jerzy 'I'urowícz, rédacteur en chef du
Tygodnyk Powszechny de Varsovíe ont passé en Hongrie une huítaíne de
jours au cours desquels ils ont fait une vísíte a l'évéque Pál Brezanóczy, il
Eger. et aussi il l'Actio Catholica.

Le professeur de théologie Polikarp Radó, collaoorateur princípal de
1I10tre revue, de rnéme que Ie professeur de théologlie András Szennay ont
pris part, de la part de la Hongríe, au congres de théologie organisé ré
cemment a Rome.

Le chanoíne Kálmán Juhász, ancien professeur de theologie, historien
réputé, don<t les ouvrages d'ihistoire de I'Eghse en langue allemande ont été
publlés réoemment en série, et qui fut un collaborateur extéríeur permanent
de 1I10tre revue, est déeédé a l'á,ge de 74 ans.

Qu'est-ce que le village honvrois saít sur le pape Jean et Le Concile?
C'est le questíon posée par uncollaborateur de Uj Ember il um curé de víl
lage. Le prétre a répondu que Ies fideles de la campágne hongroíse con
naissent tres bien le pape Jean XXIII, qui est extrémemerit populair-e dans
leur milieu. En générad, les fideles ont suívi avec une grande atterition les
évenemeats du Coneile, maís c'est la réfor:me de la Iiturgíe et l'introduction
de la langue materneble dans les cérémonies qui ont soulevé le plus vif ín
térét. Les avis sont eneore partagés quant a cette dernlére réforme, maís
tout le monde admet sans oréserve que la sainte messe est devenue plus
simple et plus claire.

Aprés des travaux d'une durée d'un rnois, I'Intendanoe Nationale des
Monuments Hístoríques a mis au jour les murs de l'églíse ' aneestrale de
Szentrnfhályfa, consteuéte au XlIIe sieele dans le comitat de Zala. Ces murs
sont actuel1ement recouverts par une construction postérieure. Le résultat
intéressant des foilles est d'avoír découvert dans le choeur les fondations
de l'ancien autel qui témoígnent de ce qu'á I'orígíne un autel permettant de
célébrer le rnesse de fpce s'élevait dans l'église.

Le 6 octobre, a Nyiregyiháza, les sept pretres cattholiques de !ite gI'ec
OIxlonnés au meme aute! 25 aus auparavant par Miklós Dudás éveque
diocésa1n de Hajdudorog, y ont concélébré nne mes&€! d'argent. Le prélat a
aussi assisté .il la n1esse.

Felelős kiadó: Saád Béla - 13669-66. Fővárosi Ny. 5 telep. ~ F. v.: Ligeti Miklós



KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

MODOSUL A VIGILIA ARA 1967-től. A Vigilia példányonkéntí ára 1967
január l-től 6,- forin,t lesz, a félévIi előfizetés 36,- forint, az egész évi 72,
forint. Emlékeztetjük kedves eilőlfiZJetóinket és olvasóímkat arra, hogy a VigiLia
1947 óta változatlan áron jeilent meg, pedig azóta nagyoibibítani tudtuk oldal
nagyságát, s növelní kétszer is terjedelmét, mínt legutóbb ez év januárjáoan.
1967-től új, korszerűbb borftólappal kívánjuk megjelentetni a Vigillát.

Ú j könyvek Szerkesztőségünkbeaz alábbi. új könyvek érkeztek: Szennay
András: Teológia és élet, 302 oldal, Szent István Társulat kiadása (ára 52 Ft).
A szerző, a budapestd Hittudományi Akadémia professzora a gyakorlatí teoló
gia körében ÍIrt - és, részben, elsőnek a VigiliáJban megjelent - tanulmányait
gyűjtötte össze ebben a! kötetben; Adámtól Krisztusig - az ószövetségi szesit
írás útjá,n, két kötet, összesen 877 oldal, Szent István Tálrsu'latkdadása (ára:
185 Ft). A magyarázó térképekkel is ellátott két vaskos kötet az ószövetségi
szentírás legfontosabb szövegeit szószerínt kömi, a !llilányz6kat összefoglalóan
ismerteti és bőséges magyarázatokat is ad; Ismertető füzet a budapesti Mátyás
templomról Szánt.ay Istvánnak, az Actio Catholica országos főtitkárálllak össze-.
állításában és bevezetőjével. 23 oldalnyi képanyaggal. Ecclesia kiadása (ára
4,60 Ft).

VI. Pál páJpa egy szép kelyhet adományozott és apostoli áldását is küldte
a dámóci egyházközségnek abból az alkalomból, hogy a községí templom
fennállásának 150 éves jubileumát ünnepelték. Az ünnepélyes templombúcsúra,
amelyen a Szeritatya ajándékát köz!hín"é tették, ellátogatott a községbe Dudás
Miklós görögkatoldkus megvéspüspök is.

A magyar püspöki kar közös pásztorlevele 1966 november 27-től (Advent
első vasárnapjátóljkezdődőenegységessé teszi a népnyelv lhaszmáilatát a hívek
kel együtt bemutatott szentrndsében, a magyar anyanyelvű hívek míséíben a
magyar, hazánk más ajkú lhiíveinek rníséíben a maguk anyanyel
vét. A fokozatosság érdekében többféle míseforrna kerül bevezetésre,
Mondható Iesz a nép nyelvén egyszerű, olvasoti szentrníse, Iehet azt
gazdagítaní népénekekkel. a nép fokozatosan bekapcso~ódI1Íata ;P~ és a kántor,
iHetve a kórus párbeszédébe, együtt énekelbetí a pappal a Míatyámkot, de
lesznek olyan szentrnísék is, amelyeken a pap nemcsak olvassa a szent leckét
és az evangéliumi szakaszt, hanem el is éneleli a nép nyelvén. Ahoi!. a templom
belső tere ezt lenetővéteszí, az fH,etékJes ordínáríus engedélyével szembemiséző

oltárt lehet feIM,utaJni.

A magyar püspöki kar !külügyi bizottságót almott fel a külföldl kapcso
latok ápolására. A Ib12JOtltsá,g elnöke Brezanóczy pál püspök, egri apostoli kor
rnányzó, püspökkari titkár, helyettese Ijjas József püspök, csanádi anostolí
kormányzó. A bízottság ügyvezető főtitkára Várkonyí Imre prépost, kanonok,
az AC országos igazgatója, Rajtuk kívül katolikus közéleti személyíségek ég
vezető puölicísták tagjai a bizottságnek. A felmerülő adminisztratív feladato
kat az Actio Cathoídca látja el.

A magyar katolikusok is országszerte megemlékeztek az október 4-1i béke
imanapról. Breronóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó koncelebrációs mí
sét mutatott be ebből az alkalombél az egri székesegyházban.

Brezanóczy Pá,l püspök, egil'i apostoli kormányzó áldotta meg az úionnan ki
festett és belsőlegcestaurált apci templomot. A főpapi mise szeritbeszédében meg
köszönte a hívek áldozadkészségét, amellyel rövid két év alatt a templornkülső

után a templombejsőt is megújították.
Szent Gellértnek, a csanádi egyházmegye elso püspöJ(ének ünnepén Ijjas

JÓZlSef püspök ünnepi szentmisét és szembeszédet mondott a sZl€gediszékes
egyházban. Mise előtt körmenetben vitték körm a templomban a Szent Gellért
karcsontját magában foglaló erelclyetartót. Aszegiedi Szernínáráum növendékei
ünnepi akadémia keretében emlékeztek meg Szerit Gellért püspökről.
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Zsinati jubileumi szentmisét mutatott be Dudás Míklós hajdúdorogi görög
szertartású megvéspüspök szeptember 25-én Debrecenben és október 9...én Kis
várdán. A rníndkét alkalommal nagy sokaságban összesereglett hívőknek mon
dott szeritbeszédében a megvés főpásztor a második vatikáni zsinat eseményei
vel és szellemével foglalkozott.

Az Országos Magyar Cecilia Egyesület évadnyitó zenés áhitatot rendezett
a budap.estiEgyetemi templomban, amelynek keretében a budapesti újpesti
kórus Tóth József vezényletével, a szerző jelenlétében, bemutatta Kodály Zol
tán új "Magyar misé"-jét, amelyet a vflághírű zeneszerző a püspöki kar fel
kérésére komponált.

Stanislaw Stomma, a neves katolikus publícísta, a lengyel parlament kül
ügyí bizottságának alelnöke, és Jerzy Turowicz a Tygodnyk Powszechny főszer

kesztője, az Új Ember és a Vigilia meghívására egy hetet töltöttek Magyarorszá
gon. Ezalatt felkeresték Egerben Brezanóczy Pál püspököt. és látogatást tettek
az Actio Catholicában is.

Mit tud a magyar falu János pápáról és a zsinatróil.? - ezt a kérdést tette
fel egy falusi plébánosnak az Új Ember rnunkatársa. A válaszból kiderül, hogy
a magyar falusi hívek nagyon jól ismerik XXIII. János pápát, akli rendkívül
népszerű is körükben. A zsinat eseményeit általában is élénk figyelemmel kí
sénték a 'hívek, de a Legnagyobb érdeklődest a Iíturgíkus refomn váltotta ki, ki
váltképpen pedig az anyanyelv ibevezetése a szertartásokba, Ez utóbbival kap
csolatban még megoszlanak a vélemények, viszont osztatlanul míndenkínek tet
szik, hogy egyszerűbbé, átlátszóbbá vált a szentmíse.

Aza1amegy;ei Szentmshálvfa XlH. században épült ősi templomának falait
tárta fel az Országos Műemlékfelügyelőséghúsztagú kutafó csoportja, egy hó
napos munkával. Ezeket a falakat ma egy későbbi ráépítés takarja. A feltárás
érdekessége, hogy a szentélvben megtalálták a régi oltár alapiait, melyek arra
mutatnak, hogy már enedetileg is szernbemíséző oltár állott a templomban.

Nyíregyházán október 6-án koncelebrácíós ezüstmísét mutatott be az a hét
görög szertartású katoldkus pap, akiket 25 évvel ezelőtt ugyanannál az oltárnál
szentelt fel Dudás Miklós hajdúdorogi megvéspüspök. A mísén a szentelö fő

pásztor is megjelent és ő mondotta a szeritbeszédet is.
Buddhizmus. - Nincsenek pontos statisztikai adatok arról, hogy mennyi

lehet a buddhisták száma a ví'lágon. Egyes szerzők szerint ez a szám nem ha
ladja meg a 200 rnidlíót, mások szerint 400 rnílllónál is több. A buddhizmus
nem egyház - írja az Informations Catholiques Internationales -, nincs
hierarchikus szervezete, sőt papjai sincsenek, amennyíben papon olyan sze
mélvt értünk, aki vallásos kultuszt vezet és szentségeket szelgáltat ki. A budd
hizmusnak dozmáí sincsenek: csupán olyan tanítás, amely az "üdvösség útját"
mutatia meg. Egy Buddha nevű hindu herceg, aki a Krisztus előtti V.-V,I. S7~.

zadban vándorló szerzetessé lett, ismerte fel a hagyomány szerint ezt az utat,
majd prédikálni kezdte. Azok a kérdések, amelyek más vallásokban alapvető

jelentőségűek, mint például Isten léte vagy a lélek ha·lhatatlansága, a buddhiz
musban nem játszanak szerepet. Buddha saját szavai szerint: "Ne vesd fel a
kérdést, vajon létezik-e Isten, vagy sem; ég a házad: mentsd meg magadat." A
buddhizmus a történelem során két nagy íránvban fejlődött, az egyik a Hí
nayana. amely a páli nyelvű szövegeken alapul s amely önmagát ortodoxnak
nevezi. Ez lényegében egy szerzetesi közösség, igen nagy szárnú szerzetessel.
Ezek nagy része azonban diák, akli. csak átmenetileg tartózkodik a kolostorok
ban. A másik irányzat a Mahayana, amely a szanszkrit nyelvű szövegeken
alapul és nern bizonyos, hogy ezek a szövegek kevésbé régiek. mint a páli nyel ...
vűek. Ennek az irányzatnak tanítása szerint Buddha a laikusokhoz is szólt, akik
Ilyen módon, a maguk állapotában, színtén elérhetik .az üdvösséget.
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