VIGILIA

XXXII. ÉVFOLYAM

4. SZAM

TARTALOM
Olda!
Maurizio Flick: Az eredeti bűn és a fejlődéselimélet
Rónay László: Kodály Zoltán útja
Kárpáty Csilla: De profundis, Jákob kövén, Angyali üdvözlet (versek)
Meszlényi Antal: Az I. vatikáni zsinat és magyar résztvevői
Tótfalusy István: Az ébredés víziói (vers)
Sotymos-Ida: Impresszionista vázlat (vers)
"........
Viz László: Sintörés (elbeszélés)
Lanza del Vasto: A vihar (elbeszélés, fordította Szegedi Gergely)
Rónay György: Szürke élet ~kisregény 6. rész)
Mihelics Vid: Eszméik és tények ~A francia püspökök válasza)
Medvigy Mihály: A kis út (A megbocsátás kötelessége)

264

NAPLó
Párbeszéd az ókatohikusokkal (Medvigy Mihály) 265; Problémák
a mai nőt kielégHő életforma körül (Szigeti Endre) 266; Az olvasó
naplója - Falu Tamás és Dsida Jenő versei (Rónay György) 270;
Szímházi krónika - Örkény István: Tóték (Doromby Károly) 275;
Képzőművészet Pédyarajz Márffy Ödőnről, FOI1bá,t Alfréd 70
éves (D. I.) 276; Zenei jegyzetek Schubert: Esz-dúr mise, A
nagyhét egyházi zenéje (Rónay László) 278; Fihmek világából Szevasz, Vera, Hölgyek és urak (Ungváry Rudolf) 279; A novellista
Illés Endre (Szeghalmi Elemér) 281; Élet és halál határa (-i. -s.) 283
Francia nyelv ű kivonatok

265
285

217
22:l
2:32
2:3:l
242
242
24:3
247

252
260

Felelős szerkesztő:

Mihelics Vid
kiadó: Saád Béla

FElelős
A szcrkesztö a hét

első három nnpján fogad a szerkesztőségben (V" Kosesu t h Lajos u. 1.),
az időpont előzetes megbeszélése alapján. Kéziratokat Budapest 5. Postafiók 1~5,
címre kell küldeni. Kéziratokat nem örzürik meg és nem adunk vissza. Szerkesztőség és
kiadóhivatal: Budapest V., Kossuth Lajos utca 1. A Vigilia csajekszámla száma: OTP
37.343-VII. Haza előfizetések kü'főldre: Posta Központi Hűrlapíroda, Budap,est V .. József
nádor tér 1. Kü!földön etörízeüie.ö a Ku ltú ra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat,
V'8.!ly bízornányosaí útján. Nyugati országokban az évI előfizetési ár 4,50 USA dollár, vagy
ennek megfelelő összegű más pénznem. Átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (B'ud<lpest
54) a Kultúra 1Ji21i12. számu szárnlá i á.ra, ~eltüntetve, hogy az előfizetés a VigiHa címú lapra
vonabkozík. tndex-szam: 26.!t21.

lehetőleg

í

Megjelenik minden hónap elején
Ára: 6,- Ft
3101-067.

Főv~i

Ny. 5. telep. -

F. v.: Ligeti Ml.k lós

Maurizio Flick

AZ EREDETI BŰN ÉS A FEJLŐDÉSELMÉLET
VI. Púl pápa a rmú]t év jÚi1dusábain egy tizenkét teológusból ánó
csoportot fogadott kihallgatáson és arra szólJította fel őket, Ihogy fogIalkozzanaík az eredeti bűn kérdésével, Ez ad 'kJüíl.önös je1entólsé~ MauTizio Flick tanulmányának, amely a Civitá Cattolica hasábjain jelent
meg azóta. Flic!k a római Gregoriama egyetem tanára, egyike azo:Im~ a
teológusoknak, ak,ik az említett pápai Mhallgatáson résztvettek, A tanulrnány már eddig is nagy vísszhangot keltett; a londoni The Tablet
például egész terjedelmében' átvette. Mi a szerző és a rom!lii folyóirat
szíves engedélyével .két részben adjuk 'kJÖZII1e.

1. EGY TEOLÚGIAI PROBLÉMA
Ahhoz, hogy az eredeti bűn napjainkban felvetődő problémáját megkeretbe illesszük, hasznos lesz, ha két tanúságtételre emlékeztetünk. Az egyik egy hitoktatóé, aki maga tapasztalta, milyen szerencsétlen hatást kelt, ha az eredeti bűnről szóló tanítást a szokásos formában
mutatjuk be; a másik egy teológustól származik, aki annak a reménynek
ad hangot, hogy egy napon kiküszöbölhetjük azokat a nehézségeket, amelyekkel a katekéta találkozott.
A katekéta, Loewe domonkos atya, a marseillei kikötő munkásainak
apostola. Az evangélizácíós munkája során szerzett tapasztalatairól beszámolva leírja, mennyire nehéz abban a környezetben, amelyben dolgozik, a kereszténységnek csupán a valószínűségéről is meggyőzni az embereket. és ezzel kapcsolatban a következőket jegyzi meg:
"A Genezis első fejezetei, amelyekkel annyi Katekizmust kezdünk
el, azokra, akikhez fordultunk, katasztrófális hatást gyakoroltak. Az elkerülhetetlen kép, ahogy a kígyó a fára csavarodik, és Éva, akit hosszú
haja szemérmesen takar, miközben Adám fél törzse egy bokorból emelkedik ki, a gyermekeket és szüleiket egyszeribe a legenda atmoszférájába
emelte. Ha ragaszkodni kívántunk a kereszténység kifejtésének e kiinduló pontj ához, elkerülhetetlen volt, hogy el ne jussunk odáig, amikor
hallgatói nk már nem veszik komolyan a kereszténységet."
A teológus, A. Vanneste, a leopoldvillei Lovanium egyetem teológiai
fakultásának dékánja. Ö arra vállalkozott, hogy a Nouvelle Revue Théologiqueban közzétett cikksorozatában a tridenti zsinatnak az eredeti bűn
ről szóló dekrétumát kommentálja. E cikkek egyikében Vanneste ezeket
írta:
"A világ és az ember eredetének evolucionista elképzelése egyre parancsolóbban jelentkezik. Ezen a téren a visszalépés elképzelhetetlen. Ezlel a konoepcióval párhuzamba állítva, az eredeti bűn dogmájának klaszszíkus bemutatása gyermekmese benyomását kelti, amelyet a modern világ már nem képes komolyan venni. Éppen ezért egyesek fölvetik a kérdést, vajon nem kellene-e radikálisan újra átgondolni az eredeti bűn teológiáját, és megújítani ennek a történelmi sémának (a paradicsomi elbeszélésnek) értelmezését, amelynek szokványos bemutatása annyi nehézséget okoz."
Vanneste így fejezi be:
"Szilárdan hisszük, hogy egy napon lehetövé válik az eredeti bűn megbízható teológiájának kidolgozása, pontosan meghatározva a földi parafelelő
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dics om megszokott, de oly zavarbaejtövé vált képének értelmét, olymódon, hogy kiküszöbölődjék ellentéte a modern és elkerülhetetlenül evolucionista felfogással."
Vanneste reménységét nem téveszthetjük össze valamiféle komolytalan irenizmussal, mintha leplezni akarnók az eredeti bűn dogmáját,
hogy ezáltal megkönnyitsük a kereszténység terjedését a mai világban.
Mindnyájan tudjuk, a zsinat során többször is emlékeztettek erre,
mennyire ártottak az egyház üdvszerző tevékenységének bizonyos túlságosan konzervatív magatartások a tanítás és a gyakorlat terén, amikor
is a hitletéteményen belül nem voltak hajlandók különbséget tenni aközött, ami valóban változtathatatlan, és aközött, amí viszont nem Isten
igéje, hanem annak az emberi kulturális környezetnek függvénye, amelyben ez az ige megjelent. Éppen ezért súlyos kötelességük a teológusoknak,
hogy ujra átgondolják az eredeti bűn dogmáját, amely oly nehezen illeszthető bele a világról kialakult mai szemléletbe, s bemutatásából minden olyasmit kiküszöböljenek, ami csupán egy immár túlhaladott kultúra
lerakódása. Ez a rendkívül kényes és nagy türelmet igénylő munka elkezdődött már, de még nem fejeződött be. A teológia mai állása mellett
ezen a téren még csak hipotézisek merültek fel, amelyeket a továbbiakban még meg kell vitatni. Éppen ezért a jelen cikknek nem szándéka,
hogy az eredeti bűn dogmáját a fejlődéselmélettel "összeegyeztese", hanem sokkal inkább az, hogy a helyükre tegye azokat a nehézségeket. amelyeket a fejlődéselmélet az eredeti bűnre vonatkozó hitünkkel szemben
támaszt. Tanulmányom második részében utalok majd néhány megoldási kísérletre. Jobbára arról' van tehát szó, hogy tájékoztatást nyújtsunk
a teológiai kutatás jelenlegi helyzetéről. Ez a tájékoztatás viszont szükséges, mert annak alapján határozhatjuk meg, hogy milyen magatartást
tanúsítsunk mínt hívők, akiknek az eredeti bűnnel kapcsolatos hitüket
értelmileg is meg kell tudniok indokoini a nem-hívők felé.

* * *
Annak érdekében, hogy az Isten által kinyilatkoztatott misztériumok terén (és az eredeti bűn jellegzetesen ilyen misztérium) némi jártasságra tegyünk szert, az I. vatikáni zsinat arra ösztönöz, hogy a különböző misztériumokat egymással összehasonlítsuk, különösen pedig arra,
hogy annak a végcélnak vonatkozásában vizsgáljuk őket, amelyre Isten az
emberiséget el akarja vezetni, vagyis a végső üdvösség szempontjából.
Valójában, mint Szent Tamás a Szent János evangéliumhoz írott kommentárjában megemlíti, minden kinyilatkoztatás azért történt, hogy higygyünk Jézus Krisztusban, mert ennek a hitnek révén érhetjük el Krisztusban az élet teljességét. Ha tehát meghatározzuk, hogy milyen helyet
foglal el egy bizonyos misztérium kinyilatkoztatása az isteni üdvösségtervben, megérthetjük azt is, mi a sajátos értéke keresztény életünk rendjében. Ennek következtében pedig kiderül az is, hogy mi az a fő szempont, amely miatt maga Isten nyilatkoztatta ki az emberiségnek. Ezzel
nem akarjuk azt mondani, hogy ugyanannak a misztériumnak más
szempontjai is nem tartoznak a hithez, lévén hogy ezeket is Isten nyilatkoztatta ki. Csak nem szabad meglepődni azon, hogy ezeket a másodlagos elemeket csak hosszú századok után ismerték fel kinyilatkoztatásként, és hogy pontos tartalmuk tekintetében még mindig kétségek és bizonytalanságok mutatkoznak. Vegyük például Mária istenanyaságát: minden bizonnyal lényeges dogmája ez a katolíkus hitnek, mert olyan igazság'211

ról van szó, amely szorosan összefügg a megtestesülés misztériumával. Az,
hogy Mária, fogantatásának első píuanatátol kezdve mentes volt az eredeti bűntől, olyan igazság, ami istenanyai méltóságához kapcsolódik, ezt
a kapcsolatot azonban teljes bizonyossággal az egyház csak IX. Pius
tiefiniciójával ismerte el, míg azelőtt kimagasló egyháztanítók mellőzték,
sőt tagadták is. Azonkívül a teológusok még ma sincsenek egy vélemé- .
nyen atekintetben, hogy miként értelmezzék ennek a dogmának vonatkozásait.
Ha tehát az eredeti bűnről szóló katolikus tanítást vizsgáljuk, azt
három állitásra bonthatj uk szét:
1. Minden embernek újjá kell születnie Krisztusban, hogy eljusson
az üdvösségre. Krisztus nélkül ugyanis nem juthatnak el az Atyához, a
bűn szolgáíatában sínylődnek és a halál a sorsuk és nincs remenyük a
dicsőséges feltámadásra.
2. Az emberi léthelyzet boldogtalansága a bűn révén következett be
az Istentől jónak teremtett világban.
3. A bűn, amely mindezt a rosszat okozta, Ádámnak, az egész emberi nem ősének engedetlensége volt, amelyet a történet kezdetén követett el.
,,",~
Könnyű kimutatni, hogy a három állítás fontossága nem egyenlő az
isteni üdvösség-tervben való részesedésünk szempontjából.

* *

*

Az első állítás lényeges értékkel bír keresztény életünk szempontjaból. Valóban, csak ha felismerjük azt, hogy szükségünk van az üdvözülésre és hogy ezt az üdvösséget Krisztusban kapjuk meg, fordulhatunk
hozzá, mint Megváltónkhoz. A szentírás éppúgy kinyilatkoztatja azt az
Istennel szemben ellenséges állapotot, amelyben Krisztus nélkül az egész
emberiség találja magát, mint ahogy bejelenti, hOf5'J úgy szerette Isten
a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el
ne v:esszen, hanem örökké éljen (Ján. 3, 15). Megtudtuk azt is, hogy a
sátán e világ fejedelme (uo. 12, 31), csakhogy azt is közli velünk a szentírás, hogy Krisztus eltávolítja őt ebből a jogtalanul bitorolt uralomból,
hogy megkötözte őt és elhozta az emberek közé Isten országát (Mt. 12,
28-29). A lelki értelemben vett halál állapotáról, amelyben az egész emberiség leledzik, a leghatározottabb szöveg a Rómaiakhoz intézett levél
3. fejezetében olvasható. Ebben a szövegrészben a szerzőnek nyilvánvaló
szándéka, hogy elsősorban Krisztusnak a bűnös emberiség sötét hátteréből kidomborodó megváltói művét dicsőítse; az emberiség, történetének
kezdetétől fogva, nem szűnt meg bűnt bűnre halmozni, még akkor sem,
amikor ismerte már a mózesi törvényt, most azonban a Krisztus iránti
engedelmesség révén megígazulhat, bocsánatot nyerve minden engedetlenségért (Róm. 5, 12-21).
Éppen ezért a krisztusi kinyilatkoztatás, mint Szent Pál mondja,
Isten kegyelmének evangéliuma (Ap. csel. 20, 24), örömteli bejelentése
annak, hogy Isten könyörületességéből meg akar szabadítani bennünket
a bűntől, és nem ítélet, amely az emberek tömegének kárhozatát. jelenti.
De miért van szükségük az embereknek a megváltásra ?
Minden bizonnyal személyes bűneik miatt, amelyekkel elszakadtak
Istentől. A rómaiakhoz intézett levél első két fejezete kimutatja, hogy
mindnyájan, zsidók és pogányok, a bűn uralma alatt állnak: az előbbiek
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azért, mert megszegték a mózesi törvényt, az utóbbiak pedig azért,
rnert nem követik az Isten által minden ember szívébe irt törvényt
(Róm. 2, 15).
De többről is van szó. A szentirás nemcsak a bűnös cselekedetekről
beszél, amelyek mindenki számára szükségessé teszik Krisztus megváltói
közbenjárását. A szentirás azt is tanitja, hogy ezeknek a bűnöknek gyökere a "gonosz szív", "amelyből minden rossz gondolat, gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás, hamis tanúság és káromlás ered" (Mt. 15,
19). Ennélfogva az emberek alapvetően rosszak (Luk. 11, 13), "születésüknél fogva a harag, gyermekei" (Ef. 2, 3), s igy méltóak a kárhozatra. Léteziktehát a személyes bűnöknek egy rnélységes dimenziója, valami
gyökeres baj, amelyet Szent Pál egyik drámai szövege a bennünk lakó
bűnnek nevez és amely ellenállhatatlanul von arra, hogy megszegjük
az elméletileg helyesnek ítélt erkölcsi törvényt (Róm. 7, 7-25). A bűn
e "hatalmától" csak akkor szabadulhatunk, ha elfogadjuk a lelki újjászületést Krisztusban a hit és keresztség révén (Ján. 3, 5; 1, 13).
A bűn e hatalma, amely minden személyes cselekedetet megelőzően
bennünk van már, ez az az erkölcsi elferdülés, amelyet az egyház, Szent
Agoston kora óta, "eredeti bűnnek" nevez.
Most nem kívánjuk tovább elemezni ezt a rejtélyes valóságot, amelyet valamiképpen a tapasztalat is igazol, amikor megállapítja az emberben jelentkező megosztottságot a fölismert jó és a cselekedett rossz
között. Itt most elegendő megjegyezni, hogy annak szükséges volta, hogy
minden ember újjászülessen Krisztusban, ez az az igazság, amit az eredeti bűnről szóló kinyilatkoztatás szövege legfőképpen közöl velünk:
Krisztus és az apostolok igehirdetéséből tudjuk ugyanis, hogy csak Krisztusban győzedelmeskedhetünk a bennünk lakó rossz fölött, csak igy kerülhetjük el a kárhozat ítéletét, és igy vehetünk részt fogadott fiúként
az Atya egyszülött Fiának dicsőségében.
... ... ...
A születésétől fogva a bűn szolgaságában élő ember boldogtalansága
egy bűn miatt lépett a világba. Ez a második állitás is rendkivül fontos
vallásos magatartásunk szempontjából. Mindazoknak, akik hisznek Istenben, ha meg akarják őrizni belévetett hitüket, el kell ismerniök, hogy
az emberben lévő alapvető rosszaság nem lehet a világegyetem teremtő
jének műve, hanem az ő akarata ellenére lépett a világba. Csakis ebben
az esetben mondhatjuk igazsággal "bűnösnek" ezt a rosszaságot, még
annak esetében is, aki személyesen nem felelős érte, annak a rossznak
analógiájára, ami a személyes bűnök gyümölcse: máskülönben egyszerűen csak lelki elferdülésről lenne szó és nem bűnről, még analóg értelemben sem. De még tovább is mehetünk. Isten, akiről a kinyilatkoztatás beszél, olyan Isten, aki "barátja az életnek" (Bölcs. 11, 27), egy
irgalmas és kegyes Isten, aki nagy a kegyelemben és hűségben (Ex. 34,
'i), aki az embert az anyagi világ valamennyi teremtménye fölé emelte
(Zsolt. 8). Nos, ebben a távlatban nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy
Istennek kezdettől fogva szándékában állt volna, hogy az ártatlan ember
vállát mindazzal a fizikai rosszal megterhelje, amely az emberi életet
annyira gyötrelmessé teszi. Különösen akkor látszik ez valószínűtlen
nek, ha hisszük azt, hogy nemcsak szolgáíként, hanem barátaiként
akarja kezelni az embereket. Ezekre az ember léthelyzetével kapcsolatban fölmerülő kérdésekre ad választ az eredeti bűnről szóló kinyilatkoz220

tatás, amennyiben az emberiség kezdeti, paradicsomi állapotáról szól,
amelyet a bűn rombolt szét.
Sok katolikus szerző mai bibliamagyarázata szerint az ősszülőknek
a bűnt megelőző édenkerti boldog életéről szóló elbeszélés egy olyan, a
sugalmazás által. irányított, elmélkedés gyümölcse, amely egyrészt az
emberre nehezedő bajokon (az ösztön zabolátlansága, az élelem megszerzésével járó fáradság, az elkerülhetetlen halál borzalma stb.), másrészt
a szövetség Istenének Izrael számára kinyilatkoztatott képén alapult.
A végkövetkeztetés, amelynek igazságát az isteni sugalmazás biztosítja,
az, hogy az embert kísérő rossz a bűnből ered, amely által az ember
szembefordult Isten terveive1. Erre az igazságra Krisztus is emlékeztet,
amikor arról beszélve, hogy a szívek keménysége késztette Mózest a
válás megtűrésére, titokzatosan hozzáfűzi: "Kezdetben nem így volt."
Ezzel azt sejttette, hogy a kezdeti állapotban a szekszuális élet kiegyensúlyozott volt, de később ez megszűnt (Mt. 19, 3-12). Szent Pál pedig
világosan tanítja, hogy a halál a bűn által lépett a világba (Róm. 5, 12;
Kor. 15, 21-22).

• • •

A két első állítás, amelyet eddig megvizsgáltunk és amelyet a kinyilatkoztatás kü1önösen hangsúlyoz, nagymértékben befolyásolja keresztény életünket. A harmadik, amely szerint a velünk született erkölcsi
rosszaság az engedetlenségnek következménye. amelyet az egész emberi
nem ősapja követett el, az előbbi kettőnek "történeti" magyarázata.
Ezt a "történeti" magyarázatot a Genezis elbeszélésében találjuk.
Ennek alapján azonban, tekintettel a szent szerző által alkalmazott "bölcselkedő" irodalmi műfaira (amely bizonyos mértékig a parabolára hasonlít), nagyon nehéz többet állítani, mint azt, hogy a rossznak, külő
nösen az erkölcsi rossznak elterjedése a világon, egy az isteni akarattal
szembeni bűnös ellenállásból ered, amely a történelem kezdetén történt.
Az újszövetség nagyobb fényt derít az első bűnre. Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében Krisztus megváltói tevékenységet méltatva, ősz
szeveti azt azzal a romlással. amely Adám bűne révén jelent meg a
világban (Róm. 5, 12-21). Mindkét esetben, mondja Szent Pál, egyetlen
emberről van szó (Adám Krisztus), egyetlen magatartásról (Adám
engedetlensé~e- Krisztus engedelmessége), egy olyan hatásról, amelyet
egyetlen ernber fejt ki a sokaságra (Adám a sokakat sodorta a. bűn állapotába - Krisztus az israzultság állapotát adja meg mindazoknak, akik
hisznek benne). Ambár Adám alakja csak közvetve jelenik meg a sugalmazott szövegben, abból a célból, hogy Krisztus alakját kidomborítsa,
sok katolikus, valamint protestáns egzegéta szerint nem tételezhető föl,
hogy Szent Pál ne akarná az első ember által elkövetett bűn történeti
valóságát állítanL amely bűn miatt immár minden embernek szükséze
van arra, hogy Krisztusban újjászülessék. Pál szándéka az, hogy az üdvösség-terv harmóniáját dicsőítse, amely szerint mint ahogy egy valaki
veszejtette el az összes embert, ugyanígy egy valaki mentette meg az
összes embereket; mint ahogy egy egyedülálló magatartás vitt romlásba
mindenkit, ugyanúgy egy egyedi magatartás ment meg mindenkit. Ha
Adám csupán példa lenne, amelyet Szent Pál a megváltás illusztrálására
használ föl, anélkül, hogy azzal állítani akarná, hogy valóban Adám tette
engedetlenségével bűnössé az összes embereket, Pál vallási tanítását kiüresítenők. Szent Pál azonban nem taglalja részletekbe menően Adám
vétkét és nem írja le az ember bűn előtti állapotát sem. Csak annyit
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mond, hogy a halál, a dicsőséges feltámadás reménye nélkül, Adám bű
nének következménye. Végül nem magyarázza meg annak módját sem,
ahogy' Adám a bűnt és a halált a többi emberre átplántálja. Ez utóbbi
problémával kapcsolatban Pál szövege csak további teológiai megfontolások alapjául szolgálhat.
Az egyházi tanítóhivatal Adám történetével kapcsolatban főleg a
tridenti zsinaton nyilatkozott. E tanítás szerint a bűn előtti emberiséget
a kegyelmi állapot, a halhatatlanság és az érzékiségtől való mentesség
jellemezte. Adám vétkezett, és nemzés útján minden emberre átszármaztatja nemcsak a halandóságot és az egyéb testi bajokat, hanem a bűnt
is, ami a lélek halála.
Erre a tanításra hivatkozott a Humani Generis enciklika, amikor
1950-ben kijelentette, hogy nem látható, miként lehetne azt. amit a kinyilatkoztatás és a tanítóhivatal okmányai az eredeti bűnről tanítanak,
az első bűnösnek, az egész emberiség ősapjanak tagadásával összeegyeztetni.
A Humani Generis szóhasználata azt mutatja, hogy az eredeti bűn
nel kapcsolatban tárgvált harmadik állítás is része a dogmának. Másrészt, az enciklika nem helyezi ugyanarra a síkra azt az állítást, hozv
mindnyájunknak újjá kell születnünk Krisztusban, és a paradicsomi bűn
történetét XII. Pius tanítása szerint a bűnös ősatyáról szóló állítást fenn
kell tartani. mert szükséges ahhoz, hogy teljes mértékben magunkévá tehessük a hitet, amely szerint minden ember a bűn állapotában születik,
s ezt az Isten akarata elleni lázadás okozta. Az édenkerti dráma viszonya
a hithez komplex dolog tehát: hozzá tartozik a hithez. de nem azzal a
közvetlenséggel, mint amellyelodatartozik a megváltás szükségessége
és az, hogy az emberi nyomorúságot valamilyen emberi bűnnek tulajdorritjuk.
Ez a sajátos helyzet magyarázza meg azt avisszahatást, amelvet a
világ evolucionista s7eml 61etp r>z eredeti bűn t,oolóP'iájában kiváltott.
Minden bizonnyal, a fejlődéselmélet nem kedvez egy olyan tannak, amely
szerint az egész emberiség egyetlen emberpártól származik, és az első
ember egy olyan, mértékben elkötelező cselekedetet hajtott végre, hogy
ezzel az egész emberi történetet befolyásolta. Mármost a teológus, még
ha elfogadja is az emberiség eredetének evolucionista magyarázatát. nem
ejtheti el a paradicsomi történetet, mintha csupán paraboláról lenne
szó, Másrészt tudia azt is, hogy nem kell ennek a történetnek minden
részletéhez ragaszkodnia, mintha a Genezis azt akarná megmagyarázni,
hogy miként ment végbe a hominizáció. Ezért a mai teológiában külőn
féle kísérletek vannak abból a célból, hogy újra átgondol iák Adám
bűnének tőrténetét. olyan kategóriákban, amelyek nagyobb összhangban
vannak az evolucionista szemlelettel. Nincs szó az eredeti bűn dozmatikájával kapcsolatos kéteIkedési válsázról, amely mintegyelőjátéka
lenne annak, hogy az egyház föladja a dogmát, ami lehetetlenség. Az történik viszont, hogy az egzegézis haladása, a nagyobb figyelem, amellyel
Ll tanító egyháznak az
okmányok measzerkesztésében megnyilvánuló
szándékát értékeljük, az emberiség eredetére vonatkozó legújabb fölfedezések és hipotézisek, annak a kérdésnek fölvetődéséhez vezetnek,
hogy mely ponti~ lehet és kell a paradicsomi történet klasszikus előadá
sát újra megvizsgálni és kijavítani.
A második részben bemutatjuk a mai teológia kísérleteit ebben a
nehéz kérdésben.
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Rónay László

KODÁLY ZOLTÁN ÚTJA
1911-ben vetette papírra Kodály Zoltán első önéletrajzát. "Önéletírja - : Születtem Kecskeméten 1882-ben,
Pestre kerültem 1900-ban, a Zeneakadémiára jártam 1905-ig (közben
egyetemre is), Berlinben és Párizsban kóboroltam 1906 telétől 1907
nyaráig, s itt a Zeneakadémián tanítok négy esztendeje." E néhány vázlatosnál is vázlatosabb sorból nem derül ki, hogy ekkorra, 1911-re már
megindult az a szellemi erjedés és pezsgés, amely hamarosan új arculatot adott a magyar zenének, irodalomnak és festészetnek. Nem szól e
pár szó arról, hogy 1905-től megkezdődött a magyar zenei néphagyomány
rendszeres feltérképezése, később pedig felhasználása, s ezzel együtt a
magyar zene forradalmi újjászületésé.
Erkel és Liszt Ferenc műkődése nyomán ekkorra már magasfokú
szintézisben megteremtődött a romantikus magyar zene; 1880 körül már
nyilvánvalóvá vált az is, hogy ez az út vagy a németes formák szelgal
másolásához vezet, vagy a magyarnak hitt, verbunkos dallamok szalonzenei jellegű újraéléséhez. Ennek az újromantikus, németes iskolának
akadtak ielentős képviselői; az egyházi zenében például Enqesszer Mátyás és Beliczay Gyula kompozíciói arattak sikert. Gimnazista korában
Kodály a kőszegi templom kórusán maga is énekelt Beliczay és Kempter
szerzeményeiből: korán ébredt zenei érdeklődését azonban nem elégítették ki ezek a jelentős mestersézbelí tudással megkomponált, de kevés
eredetiséget eláruló alkotások. Már korán megsejtette a magyar zenei
élet akkori legnagyobb problémáját: hogy a németes irányzat követése
a nemzeti értékek feladását, a hagyományok kiszolgáltatását jelenti,
n "magyaros" iskola viszont a felszínre vezet, nem a mélvbe. ahol mindenki előtt ismeretlen. ielentős értékek rcilenek. Ez a kieléaítetlenséz
készteti arra. hogy először a kőszegi templom kottatárában keressen új
utakat: itt kerül kezébe például Beethoven C-dúr miséjének partitúráia,
melvben mertérzí az Istenhez fordulás
lehetőséseit: maid J,is~t Eszteraomi miséjét. a magvar zpnei romantika p csodálatos betetözését bnulmánvozza. Talán ezek a korai élmények ihlették első műveit, a két
Ave Mariáját. s miséjét. melveket nf'P'vedikesgimnazista korában írt,
majd zenekari Nyitányát, melyet a helyi sajtó is elismeréssel fogadott.
rajzern eddig csak ennyi -

úí

Az indulás évei

Amikor Kodály 1900-ban Budapestre jön, maga sem tudja még teljes bizonyossággal, zenész .lesz-e vagy tanár. De azt a fiatal egyetemisták
legjobbjai látják, hogy a millennium hazug csillogása ürességet takar,
s hogy a magyarnak hitt és hirdetett felbuzdulás mennyire át meg át
van szőve németes elemekkel és hatásokkal. Nemcsak az akkor virágjában lévő Wagner-kultuszra gondolunk, hanem például arra is, hogy a
zenészek javarésze nem is tudott magyarul. .Kodály maga is hallgatott
cl Zeneakadémián olyan etöadásokat, melyeknek anyagát sokszorosított
német jegyzetből kellett elsajátítania. "Pesten - írta néhány évtizeddel
később a Nyugat barátainak tartott előadásában úgyszólván a német
volt a zene hivatalos nyelve. Mi ámulva láttuk ezt, mert az újságokból.
ahonnan eddig ismertük, Budapest a millennium dicsfényében úszó magyar élet fókusza volt szemünkben és ebbe a nagy csalódásba képtelenek voltunk belenyugodni. Ámulva láttuk, hogy csak meg kell kaparni
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Budapestet. s a felszín alól mindjárt elóbukkan a régi német város. Nem
értettük, miért kell a klasszikus zene műveléséhez németül beszélni,
hiszen tudtuk, hogy azt Oroszországban, Franciaországban és Angolországban is művelik." Nem véletlen, hogy a nemzetieskedő, valójában
azonban idegen hatásokat mutató fővárosban Kodály egyik példaképe
Gombocz Zoltán lett, a nála csak néhány esztendővel idősebb fiatalember, aki a folklór és az összehasonlító nyelvészet új lehetőségeit sejtette
meg, fonetikai alapon tanította a nyelveket, s már ekkor a nyelv hangsúlytörvényeit kutatta. (Ezek a törvények jóval később válnak uralkodóvá a zenében: éppen Kodály dalaiban.)
A Zeneakadémián eltöltött évek bizonyára sokat jelentettek abból a
szempontból, hogy a hallgatók alaposan megismerhették a német zene
klasszikus és romantikus korszakát. Kodály 1904-ben komponált Assumpta
est kezdetű zenekari motettájában is észlelhető ez a kettős hatás. Ám a
következő esztendőben, 1905-ben egyszerre olyan művek kerülnek ki a
keze alól, amelyeknek harmóniaszövésében új ihlető jelenik meg, a magyar népdal. A hegedűre és zongorára komponált Adagio főrésze még németes dallam. A középső részben azonban mintegy halkan, távolból megszólal a magyar népdalok kissé még bizonytalan, de hív üzenete. Ebben
az évben jelennek meg Ady Endre Új versei, amelyben Góg és Magóg
harcos unokája "sírni" akar a Kárpátok alatt, azaz a kifejezésnek egészen
új lehetőségeit keresi és követeli, s Vereckétől Dévényig, tehát az ősi kultúrától a legmodernebb nyugatiig meg akarja valósitani a magyar költészet szintézisét:
Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdtem 1Joletek:
szabad-e sírni a Kárpátok alatt?
Vereeke híres útján jöttem én,
FüLembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm
Új idoknek új dalaival?

Ebben az évben szólal meg bemutató előadásban Bartók első nagy
zenekari szvitje: s még az év tavaszán hátizsákkal a vállán, bottal a kezében elindul Kodály Zoltán, hogy Szeged környékén hiteles, igazi magyar
népdalkincset keressen, "Kialakult rendszer nélkül bolyongtam - írja.Embereket fogtam meg az utcán, hívtam énekelni a kocsmába, és hallgattam az aratóleányok dalát. Legfárasztóbbak voltak a füstös kocsmai
szeánszok éjszakánként." - Hamarosan társra is akad: Bartók Béla is
útra kel, hogy kezdetleges szerszámaival megpróbálja felderíteni a magyar népzenekincs ősi darabjait. Kettejük működése megteremti zenénk
fejlődésének új lehetőségeit. Erre figyelmeztet a Magyar népdalok című
kiadvány Kodály fogalmazta előszava: "Találnának bár népünk lelkének
ezek a sokszor őseredeti megnyilatkozásai feleannyi szeretetre, mint
amennyit megérdemelnek. Eltart még soká, míg elfoglalják az őket megillető helyet házi és nyilvános zeneéletünkben. A magyar társadalom túlnyomó része még nem elég magyar, már nem elég naív és még nem elég
művelt arra, hogy ezek a dalok közelebb férkőzzenek a szívéhez. A magyar népdal a hangversenytermekben leülőnösen hangzik ma még. Hogy
egy sorba kerüljön a világirodalom remekeivel és a ~ külföldi népdallal.
De megjön az ideje ennek is."
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Az idézett néhány mondatos életrajzban említi Ko-dály 1907-ben tett
párizsi utazását is. Nemcsak azért fontos ez az út, mert ekkor találkozik a
hazainál sokkal fejlettebb francia demokráciával; sokkal fontosabb zenei
vonatkozásaiban. Párizsban ismerkedik meg Debussy formaművészetével,
li romantika túllépésének egy új, számára és a magyar zene egésze számára addig ismeretlen lehetőségével. Nem a wagneri hagyomány mahleri
és bruckneri kezelésére talált itt példát: a formák szinte korlátlan túlbő
vítésére. Ellenkezőleg: Debussy inkább lekerekítette, tudatos ökonomiával
fékezte az érzelmek szárnyalását; s ugyanakkor szokatlan dallamszíneivel,
s a kimondott szó hangsúlytörvényeinek megtartásával új utakat nyitott.
Halálára írt méltatásában így fogalmazta ezt meg Kodály: "Az ő iránytűje tisztultabb, magasabbrendű művészet felé mutat. Most, rajta keresz- WI kezdjük érteni, mit dicsértek Mozarton, mikor olyan nyomatékkal emlegették ízlését. Mintha csak azóta ennek a szónak értelme veszett volna.
Mintha most annyi torz lárma után, Debussy műveiből megint a latin vonalú szépség első félénk sugarai áradnának. A szabadság és szépség felé
visz az út, melyen elindult. És itt nem fontos, hogy az új világnak mekkora darabja az övé. Határa nem nagy, a néhány legnagyobbak birodalmához nem is fogható. De költő a maga világában, s ennél több senki sem
lehet." Nem, Kodályt tehát nem a zeneakadémiai oktatás vezette el igazában a klasszikusokhoz, hanem az új francia zene. S Mozarttól már nem
volt hosszú az út Bachhoz és Palestrinához, a forma fegyelméhez, s a kifejezés végtelen gazdagságához. Ekkor alakult ki életének fő célja: gyűj
teni kell a magyar népdalokat, s így kell megismerni a nép lelkét, a "szabadság és szépség felé vezető utat", s figyelni az európai zene múltjának
és jelenének legnagyobbjait, akik megtaníthatják az érzelmek csiszolt,
mértéktartó kifejezésére.
Az emelkedés útján

1910. március 17-én a Royal teremben zajlott le az emlékezetes bemus
tatkozás, Kodály első szerzői estje. A műsoron a gordonkara és zongorára
komponált szonáta (Kerpely és Bartók előadásában), a Zongoramuzsika
10 darabja (Bartók Béla tolmácsolásában) és az J. vonósnégyes (Waldbauerék előadásában) szerepelt. Jelképes volt maga a műsor is: mintha
arról az útról akart volna számot adni, amely a népdal és a népi elvű zeneművészet jelentőségének felismeréséigvezetett. Hisz a sok kezdemény
után éppen az r. vonósnégyes nyitó tételében szólal meg mesteri ki dolgozottsággal, műzenei rangra emelve - egy népdal. A közönség lelkesedett,
a szakköröket azonban megdöbbentette az új irányzat. Temesváry János,
a kiváló brácsaművész, a Waldbauer vonósnégyes tagja jegyezte fel ezzel
kapcsolatban a következő érdekes epizódot: "Az új zenei nyelvezet a hallgatóságban meglepetést, ellenállást, heves vitát váltott ki. Nemcsak a népi
dallam és hangzás szokatlansága, hanem a hangzás friss elemei is dühitették a szakértőket, az elfogulatlan fiatalság azonban lelkesedett ... Még
az olyan művelt zenész is, mint Dohnányi, kinek grünewaldi lakásán eljátszottuk e műveket. értetlenül állott velük szemben. A Bartókénak van
pofája, de ronda, Kodályé teljesen tehetségtelen, dilettáns - mondta."
A vélemények összecsapásában figyelemreméltó az a hang, amely Kodály művészetét és jelentőségét Arany János mellett említi. "Mint annak
idején Arany Toldija - olvashatjuk az Ojság elemzésében - az irodalmi
köröket, úgy lepett meg bennünket ma este Kodály költészete. Rendkivüli
tudás, nagy találékonyság a formában, érdekes harmóniák, buja hangszínek, eredeti dallamok és színmagyar érzés jellemzik az előadott művek
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mindegyikét. Nem debussyeskedík, noha költészete közel áll a nagy francia reformátoréhoz, hanem teljesen új utakat keres és talál. Gondolatai a
magyar Alföldet juttatják eszünkbe. Magyarsága nem erőszakolt, nem keresett." Ez a józan megbecsülés azonban szinte elveszett az ellenzők agyarkodása közepett. Kodályt azonban nem lehetett letéríteni a megkezdett
útról. Érezte, hogy ez a helyes irány, de arra is rá kellett eszmélnie, hogy
a kamaraművék aránylag kis körhöz jutnak el, s aránylag kicsiny közőn
ség körében terjesztik a népdalt. Már ekkor felmerül benne az a gondolat, hogy sokkal egyetemesebb formát kellene választania, olyat, amit
mindenki könnyen megtanulhat és előadhat. Meg kellene teremteni az új
magyar énekkari kultúrát. Ennek egyik állomása lenne az Egyetemes népdalgyűjtemény. melynek alapjait Arany János rakta le annak idején. A
Tervezet Bartók és Kodály aláírásával jelent meg az Etnographiában. Kultúránknak - olvassuk a bevezető részben - régi s egyre fenyegetőbb
hiánya a rendszeres népdalkiadás teljes elhanyagolása. Hiszen még míndig tartja magát az a téves vélekedés, hogya népdalok fontosabb része a
szöveg, a dallam csak amolyan szükségszerű velejárója. Valójában azonban minden elvesztegetett perc a nép ősi kultúrájának beláthatatlan romlását okozhatja. Ezek az ősi dallamok ugyanis a nép kultúrkincsének talán egvik legrégibb rétezét kénviselik. Ez a felismerés készteti Bartókot
és Kodályt, hogy a maguk erejéből gyűjtsék a népdalokat. Úgy érzik azonban. hogy ez a munka nem lehet kevesek ügye: valamennyi művelt zenetudósnak és etnographusnak össze kellene fognia a nagy cél - a népi kultúra megmentése érdekében.
E részletes tervezet, e nagyméretű munka mellett lassan megindulnak
Kodály kórusművei is a szélesebb néptömegek felé. De látja már, hogy
nemcsak a népdalok strófaszerkezete alkalmas kórusművekre, ha,nem a
klasszikus sorok is. melyeket a legnagyobb deákos költők már asszimiláltak a magyar nyelv hanzsúlvtörvénvelhez. "Egy kis falu han. ahol Berzsenyi nevét még nem is hallották. lett világossá előttem, hogyan lehetne
Berzsenvit dalban megszólaltatni" - olvassuk Kodálv Visg~atekintégei
között. Ennek a felismerésnek lesz gyümölcse például A közelítő Tél s a
Megkésett melódiák. Még nem a tömegek éneke ez. de a zeneköltő már ízlelgeti a kórushangzást. már kezd kibontakozni az "éneklő ország" hatalmas terve. Még meg kell tanulnia a kifejező eszközök végleges és szinte
puritán leegyszerűsítését, de ez sem késik soká. Már 1915-ben elkészül
a két zordonkamü, a 9apriccío és a Szonáta. Bach óta az első kísérletek,
amelyek a szóló hangszer irodalmát gazdagítják. Bartók az új magyar zenéről írva méltatja e két mű [elentősézét: "Kodály e műveinek gondolatvilága teli esen újszerű, s kifejező eszközei a lehető legegyszerűbbek. ÉPpen e művek problematikája adott alkalmat a komponistának arra. hogy
eredeti és szekatlan stílustechnikát alkosson, amely meglenő énekszerű
effektusokat ihoz létre. az effektuson kívül azonban razvozóan tündököl
a mű belső értéke." Ez az énekszerűsésr a szólamoknak az emberi hanghoz
való mesteri alkalmazása lesz majd Kodálvnak, a zeneszerzőnek leznaf!yobb úidonsáza. s innen, ebből a forrásból fakad műveinek sokat emlegetett "közérthetősép'e" is..
Egy évvel később. 191n-ban Régi karácsonyi énekek cím ű írásában
€Il,y régebbi gyűitőútiánakérdekestapasztalatát idézi. "A Nyitra meavei
Menyhe községben megtudtam - írja -, hogy még úgy ötven esztendő
előtt a karácsonyi templomozás vígabb volt. mint' manapság. Különösképpen az éjféli mise alatt szokás volt néhány olyan nóta, amilyenre
táncolni is lehetett volna. Ahogy pedig az akkori kántor D'1Pr;ere<'ztefte
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hozzá az orgonát, tisztára úgy szólt, mint a duda. A nótákból már csak
Egyet találtam életben... Folytattam a nyomozást, mert templomba került misztériumot sejtettem a dolog mögött, Ebből ugyan nem találtam
semmit ..." Ugyanebben az időben az irodalomtörténészek is felfedezni
vélték a Képes krónika egyes részleteiben a magyar naiv eposz emlékét.
Kezdett felsejleni egy egységes igen gazdag ősi kultúra nyoma. Az erre
irányuló bővebb kutatásokat azonban meghiúsította az első világháború,
amely néhány esztendővel később a népdalkutatás eredeti, nagyraméretezett lehetőségeit is csökkenti. Kodály mintha csak dacolni akarna a fegyverekkel. 1918-ban megtartott szerzői estje után kezdenek a róla alkotott
vélemények is kedvezőbbé válni. Ekkor irta le Reinitz Béla azóta is sokat
emlegetett jellemzését. Ö sejtette meg elsőül Kodály művészetének transzcendentális távlatait, s azt, hogy ez a művészet a jövő művészete, "Mindenekfelett kiemelkedő jelenség az a transzcendentális vonás, mely mű
veinek hallásakor éteri hangulatok bűvös világába vezet bennünket és a
szabadságvágy és természetimádatnak görögösen vallásos, zengő hangjait
szólaltatja meg lelkünkben ... Sohasem hallottam még a klasszikus mesterek művei óta abszolút muzsikát, amelyik olyan drámai fantáziával valóságos történések illúzióit szuggeráló erővel lett volna érezve, mint a
Kodályé."
Valóban, muzsikája ekkor már magában hordozta egyfelől a magyar
népi múlt összes sajátosságait, másfelől a hazai zene megújulásának lehetőségeit. Ez a kettő került mesteri szintézisbe 1923-ban, a Psalmus Hungaricusban.
A Psalmus Hungaricustól a Missa brevisig
Előbb

azonban még meg kellett harcolnia az ellenforradalmi korszak
és erkölcsi nehézségeível. Szembe kellett néznie
részének irigységével, gáncsoskodásával. De már
nem volt egyedül, tehetséges fiatal tanítványok sorakoztak fel melléje,
1921-ben olyan nagyszerű évfolyam került keze alá, melynek tagjai a
többi között például Szelényi István, Seiber Mátyás, Kerényi György, Bárdos Lajos és Adám Jenő, ma mind világszerte ismert művészek. Valamennyiüket lebilincselte Kodály emberi, erkölcsi és zeneszerzői nagysága,
s tanításának szuggesztív ereje. "Kodály tanítása - írta később Seiber
Mátyás - bizonyos értelemben már nem is tanítás, hanem sokkal magasabbrendű valami. Annál a különös szuggesztív kényszerítő erőnél fogva,
mely belőle kiárad, kicsiholja a tanítványból a legjavát annak, amire képes, ezáltal fejlödését hatalmasan elősegíti és fantáziáját megtermékenyíti.
Mi ennek a hatásnak a titka? Egyes-egyedül a hatalmas egyéniség, a nagy
tudás, a géniusz kisugárzása."
Pedig a hazai hangversenyélet akkori nehézségei sokáig meggátolták
fl "géniusz szabad kisugárzását". Kodály maga is keresi ennek a jelenségnek a magyarázatát egyik Buda'}1esti levelében. "A külföldi művészek,
akik valamikor Berlioztól Debussyig és Wagnertól kezdve Straussíg, ha
meglátogatták Bécset, úgy Pestre is lekerültek, manapság megállnak Bécsnél, tekintve, hogya mi pénzünkkel, ami már nem is pénz, lehetetlen megfizetni öket". Talán ez a rövid, kényszerű elzárkózás is magyarázata annak a hihetetlen lelkesedésnek ügybuzgalomnak, mellyel minden illetékes
a Budapest egyesítésének évfordulójára tervezett hangverseny megünneplésére készülődött. Dohnányit, Bartókot és Kodályt kérték fel, hogy az
ünnepi zenekari estre komponáljanak műveket. Dohnányi ünnepi nyitányt alkot a Szózat, Hiszekegy és Himnusz témáira, Bartók erre az alkaelső esztendeinek anyagi
a főiskolai kollegák egy
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lomra írja Táncszvitjét, Kodály pedig az est legnagyobb sikerét, a huszadik század egyik legnagyszerűbb rnűvét, a Psalmus Hungaricust. Nemcsak
az a jelentősége ennek az alkotásnak, hogy a zsoltáros keservei aktuális,
mindenkinek a szivében visszhangzó érzelmeket fejeztek ki, s nem is csak
hangszerelésének tökéletessége. Sokkal inkább vált a nemzet közkincsévé
azért, mert benne Kodály megalkotta a magyar oratóriumot, ami után
néhány esztendővel azelőtt hiába kutatott. Kecskeméti Végh Mihály szavai a XVI. századból valók, a hozzá komponált zene azonban átfogta a
magyar történelem egészét, a múlttól a jelenig ívelt. Kodály legnagyobb
ellenfele, Cserna Andor tapintott erre méltatásában: "A hangverseny legJ
nagyobb szenzácíója Kodály Zoltán kórusos műve."., amelyben ez a kivételes tehetségű komponista sok régebbi, nem mindig érthető kísérletezés, keresés után, azokba a tiszta nemes művészi magaslatokba emelkedett, amelyek csak egy Bach mértékével érhetők el". (Nem véletlen, hogy
a külföld is nagyon hamar felfigyelt a Psalmus kivételes nagyságára. Keletkezése után három esztendővel 1926-ban a Modern Zene Nemzetközi
Egyesületének Zürichben megtartott zenei ünnepségén két alkotás reprezentálja a század kísérleteit: Honegger Dávid királya és a Psalmus Hungaricus. Azóta több mint harminc nyelvre fordították le szövegét, és a vílág számos országában mutatták be.)
Ha a Psalmus Hungaricus a magyar nép évszázados keserveinek adekvát zenei kifejezése, akkor az 1926-ban bemutatott Háry János bizonyára
a magyar álmok. a "naív népi eposz" zenei megfogalmazása. "Ami itt
sokféle álarc mögül, végső igazi arcként néz át hazugságon. eposzon, mesén, kalandon, a magyar fellobogás. a magyar álom tragédiája. Megiratlan tragédia, s itt sem a szöveg mondja el, hanem Kodály zenéje ..." A
nép önmagára ismert a zenés játékban. Nemsokára, egy alkalomra összeverbuválódott önkéntes együttesek adják elő szerte az országban. Az elő
adások színvonala nem túlságosan magas, de mindegvík forró hangulatú
este egy-egy jelzése a magyar zenekultúra megújhodásának. 1926-ban a
Háry Jánossal a magyar népdal nemcsak az Operaház szírroadát hódította
meg, hanem közüggyé tette a népzene ügyét. 1929-ben például a csákvári
földművesszínészek adták elő, s a szerző is megállapította az előadás
"spontán igazságát".
.
.
Kodály hamarosan felismerte a kíséret nélküli, a capella kórusok kivételes jf'lentőségét, azt a pszichológiai alapigazságot, hozv az egyszerű,
közérthető dolgokat mindenki képes elsaiátítani és mindenki szívesen mű
veli is. S azt is, hogy a zene jövője az ifjúság kezében van. Egy-két emberöltő múlva a magyar zene ügyét az dönti majd el. anyanvelveként heszélí-e a fiatalabb nemzedék, vagy sem. Mielőbb fel kell számolni milliók
zenei analfabétizmusát, s a munkát az iskolákban kell elkezdeni. Az iskolákban pedig úgy kell oktatni a zenét, hogy gyönyörűséget,örömet szerezzen mindenkinek. aki csak énekelheti. Nagyok a gondok, sok a nehézség, de "új vetés sarjad". S hogy míelőbb szárba szökjön és megerősödjék,
Kodály elkezdi komponálni kórusműveit. Hogy mílyen alakító, nevelő
erejük volt ezeknek a kis alkotásoknak. s hogy milyen figyelmet keltettek
a zenei világban, arra mi sem jellemzőbb, mint hogy Toscanini 1930-ban
elragadtatással és csodálattal hallgatta őket a Szilágyi Erzsébet leánygimnázium kórusának előadásában.
.
A kórusművek előadása természetesen sok karmesteri problémát je.lentett. Kodály talán ezért is vállalkozott rá, hogy karmesterként bemutatkozzék. Első alkalommal kőszegi éveinek kedves darabi át, Beethoven
C-dur miséjét vezényelte és Bach Actus tragicusát. Később nagyon sok228

szor vezényelte saját műveit idehaza is, külíöldön is. (Allítólag nem volt
elsővonalbeli karmester, de az a tudat, hogy ő állt a zenekar élén, megsokszorozta a müvészek teljesítőképességét. A Psalmus Hungaricusnak, a
Budavári Te Deumnak, meg a Missa brevisnek egyedülálló lemezfelvételét
vezényli ő.)
A korusok és zeneművek nagy sikere azt az érzést sugallja, hogy elérkezett az összegezés és a programadás időszaka. Ezzel kapcsolatban Kodályakövetkezőket mondta a Magyarság című lap 1930. augusztus 20-i
számában: "A magyarság tulajdoníthatatlan hivatása nem csupán az, hogy
közvetítsen kelet es nyugat között, legjobbjainknak nagy erőfeszítése
nemcsak a nyugati kultúrával való szintézis megteremtése . .. A művé
szetben ilyen közvetítés különben is elgondolhatatlan. A magyar élet teljessége a zenében is, egyébként ís: ez a mi célunk! Azt mondhatnám, hétköznap európaiak vagyunk, hogy életünk vasárnapjain .önmagunk lehessünk". (Valahol nagyon közel áll ez a program Németh Lászlóéhoz, aki
ekkortájt színtén a magyarság önértékeinek megbecsülésére figyelmeztet.)
"Ne legyen a kultúra magyarság és a magyarság kultúra nélkül" - fogalmazta meg később még élesebben álláspontját Kodály.
Vers és dallam ősi egységét akarja megteremtení, s ugyanakkor a legmodernebb hangzásigényeket kielégíteni nagy kórusaiban (Öregek, Liszt
Ferenchez, A magyarokhoz); s újabb összegezést jelent a Jézus és a kufárok hatalmas vegyeskari kórusműve, mely közvetlenül a Psalmus Hungaricus gondolatkörének folytatása, s annak bizonysága, milyen elevenen
élt és hatott Kodályban az evangéliumi nyelv és szellem. Az a szinte gátat nem ismerő, fékeveszett szenvedély, ami a Jézus és a kufárok-ból kicsap (szinte érthetetlen, hogy ezt a művét külföldön alig ismerik!) a transzcendentális világhoz való közeledés új útjait sejteti. A zeneszerző megharcol a kegyelemért, szinte kiköveteli azt.
A vetés talán a vártnál is gyorsabban kezdett beérni. 1934. december
25-én ezer énekes ad karácsonyi hangversenyt a Magyar Kórus rendezésében. 1935 áprilisában Békéscsabán az Erzsébethelyi Daloskör zenei ünnepségein, munkás-, paraszt- és gyermekkórusok szolaltatják meg műveit.
1936-ban pedig Buda visszavételének kétszázötvenéves évfordulójára elkészíti a második nagy betetőzést, a Budavári Te Deumot. A hatalmas alkotás nem a Psalmus Hungaricus érzelmi végleteit idézi, inkább valami
békés líraiságot, s kivált a befejezésben új távlatokat is éreztet. Ebben a
művében Kodály a bűntől mentes, tiszta élet dicsőségét hirdeti, s azt a
vágyat, hogy azt az ember maga is megvalósíthassa már földi életében.
Program ez az egész magyarság számára, de olyan út, melyen csak azok
indulnak el, akik a szeretet nyelvét beszélik.
Hogy milyen szokatlan és hatalmas perspektíva rejlik az együttes
éneklésben, azt igazolja a Terézvárosi Enekkarnak a Modern Egyházi
Zene kongresszusán 1936-ban aratott nagy sikere. Az énekkar a Jézus. és
a kufárokat és a Mátrai képeket szólaltatta meg. Ugyanebben az évben az
Egyetemi Enekkar Angliába és Amerikába viszi el Kodály kórusművei
nek hírét.
Maga Kodály is érzi, hogy ideje összefoglalni a karéneklés jelentő
ségét, 1937. május 2-án Nyíregyházán az iskolai kórusok az ő tisztelé~re
közös éneklést rendeznek. Ez után fejti ki programját, mely az éneklés
helyzetét és célkitűzéseit mind a mai napig áthatja. "Az elitnevelés és tömegnevelés egymástól el nem választható szerves egység kell, hogy legyen, csak akkor értékes az eredmény, ha megvan a kettő egyensúlya. Ez
egyensúly helyreállítására legsürgősebb teendő az iskolai zeneoktatás fej~
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lesztése. jobban mondva megteremtése." 1938-ban a szegedi szabadtéri
játékokon hatalmas kórushangversenyt vezényel, a Psalmus Hungaricust,
a Jézus és a kufárokat, s a Budavári Te Deumot. A nagy betetőzés egyik
pillanata ez a hangverseny: jelképesen az egész országban szólt és mínaenkinek felmutatta a zene és magyarság megvalósult szintézisét. S 1939ben, egyik fontosabb előadásában Kodály ki is fejti, hogy a jövő, a fejlő
dés perspektíváj a csakis a magyarság önálló kultúráj ának megteremtése
lehet: olyan kultúra, amely magában egyesiti a múltat és a jelent, s minden társadalmi különbséget képes áthidalni. "A falu valósággal éhezik a
kultúrára, s a város sem fog konokul ragaszkodni idegenségéhez, ha megérti: nem. mind kultúra, ami idegen, s nem szükségképpen idegen, ami
kultúra, Megérkeztünk az örök problémához: magyarság és európaiság
szintézise Szent Istvántól máig és örökké. Addig él a magyar, míg meg
tudja oldani."
S hogy "éljen a magyar", Kodály megteremti tanítványaival az E:neklő Ifjúság című folyóiratot, melynek bevezető cikkében ismét kifejti a
jövő programját. A beteljesedés másik nagy állomásaképpen 1942-ben
megjelenik az Iskolai énekgyűjtemény. A 300 dallam nehézségi fokonként
sorakózott egymás után, s miután a Kultuszminisztérium kötelezővé tette
az alsófokú iskolák számára, biztos volt már, hogy a felnövekvő nemzedék nem lesz zenei analfabéta.
Már az 1942-ben komponált Csendes mise orgonára s az Első áldozás
cimű ének-orgona mű is jelzi, hogy a háború nyomasztó éveiben Kodály
egyre intenzívebben fordul a transzcendentális világrend felé. Isten és ember kapcsolatainak új kifejezési lehetőségeit kutatja. A Csendes misének
orgonára ilietve nagyzenekarra és vegyeskarra készült átirata 1944-ben
készült el, bemutatójára azonban csak 1945-ben az Operaház pincéjében
került sor. A Missa brevis századunk egyik legsikerültebb mísekompozíciója, az egyházi zene fejlődésének jelentős dokumentuma. (Sajnos elég
ritkán adják elő. Három egyházi kórusunk tartja állandóan műsorán,
hangversenyteremben pedig utoljára egy külföldi énekkar, a hamburgi
Monteverdi kórus szólaltatta meg, zenei életünk nem kis szégyenére.) Kodályaliturgia, mégpedig az ősi liturgia szellemében komponálta művét.
"Pontosan a liturgiához akartam igazodni - mondotta a Missa brevisszel
kapcsolatos rádiónyilatkozatában. - Több ízben lemértem a csendes mísék átlagos időtartamát, úgy hogy az egyes zenei tételek, valamint az
egész is egyező legyen időben is a mise megfelelő részeivel." Talán a liturgía szellemével való teljes azonosulás hozta magával, hogya Sanetusban nem az isteni fölséget és hatalmat akarja megidézni, hanem az előtte
való csendes, befeléforduló, alázatos leborulást fejezi ki. Az egész mise
alapgondolata a béke és a megbocsájtás. Ez emeli olyan magasra a szemlélődő részeket, s ezek elmélyült áhitatában emelkednek igazán magasra
a dinamikusabb, erőteljesebb rétegek. Szép jelképnek érezhetjük, hogy
az új utakra induló országban talán ez a zenemű szólalt meg legelőször.
A

mű

beteljesedik

A második világháború befejezése után hazánkat sokáig a megbélyegzés, kiközösítés veszélye fenyegette. Kodály 'személyes tekintélyének is
szerepe volt abban, hogy ez a veszély elmúlott. Amikor 1946-ban Yehudi
Menuhin, az első külföldi rnuzsikus ellátogatott hozzánk, Kodály Zoltánt
kérte meg, hogy hangversenye elé néhány soros köszöntést írjon. Ez a pár
mondat is igazolja, hogyamegváltozott körülmények között régi elvei
megvalósításáért emelte fel szavát: a magyar zene és az egyetemes ma230

gyar kultúra ügyéért. "Azt kérdi ez a szellem - írja a műsorfüzetben -,
van-e egy talpalatnyi száraz föld vízözön pusztította országunkban, ahol
leszállhat megpihenni, vagy vissza kell repülnie Noé bárkáj ába ? - Sorsunk függ attól, mit felelünk rá!"
Jóhírünk érdekében vállalkozott művészeink közül elsőnek nagyobb
külföldi útra. Svájcon át Franciaország érintésével Angliába utazik, majd
Amerikába is elviszi 1946 végén kultúránk üzenetet. A nagy elismeréssel,
néhol viharos sikerrel fogadott művek között ott a Missa brevis is. (Ezt
Worcesterben is vezényli 1948-ban.) 1947-ben a Szovjetunióba látogat, s
ott leginkább az a lázas igyekezet ragadja meg, mellyeI a félig elpusztult
ország lakosai és vezetői kulturális értékeik számbavételén és újjáépítésén munkálkodtak.
Nehéz lenne kiválasztani utolsó nagy művei közül azt a néhányat,
amelyekben életművét kívánta összegezni. Bizonyára közéjük tartozott
a Zrínyi szózata, majd a Virág Benedek szövegére komponált Békességóhajtás - 1801. esztendő s talán legelsősorban a Szimfónia, ez a megkésett, szinte szemérmes szerénységgel visszatartott, érlelt kompozíció, melyet Luzernban Fricsay Ferenc mutatott be. "In memoriam Arthuro Toscanini ... Is etenim me saepenumero adhortatus est" - mondja a mű ajánlása, s ez valószínűleg az első vázlatok inspirátorára is utal. Jelképnek érezhetjük a C-durnak választott hangnemet és Kodály ezzel vall
a megőrzött és .egész életében következetesen megvalósított klasszicizmusról, a tonalitásról. A Szimfónia anyagát át- meg átszövik a népdalok, formája azonban mindvégig szigorúan klasszikus: így foglalta szintézisbe a
klasszikus hagyományt és a magyar népdal inspirációját.
1965. december 13-án a Budapesti Kórus jubileumi estjén hangzott
fel magyar nyelven Kodály egyik utolsó kórusa, az angol költő, A. O.
Saughnessy versére komponált oa«, amely arról vallott, hogya nyolcvannegyedik életévébe lépő mester még mindig a jövőről és a zene fényes birodalmáról álmodott.
Hát éljen a holnapi világ!
Ragyogj, távoli, titkos part!
Hozd a napot és nyaradna,k lángját,
Sorsunk mégis fény fele tart!
Tanits egy újénekszót, egy új daU,
Az álmokból most lett jelen,
Bár az álmodó csöndesen szunnyad,
Es a dalnok nem zeng sosem.
Zengjünk mi dalt, zenészek!
Es zengjen, ki ál1'n0kban él ..

Ilyen "zengő lélekkel" kapcsolódott bele a hatalmas .méretű liturgikus
megújhodás folyamatába, megalkotva Magyar miséjét. Nála hivatottabbat
aligha kérhetett volna föl erre a szép feladatra a Magyar Püspöki Kar. A
színte koncentráltan egyszerű misekompozícióban nemcsak a zeneszerző
vall önmagáról, aki a magyar népdalt a legtisztább és legmagasabb mű
zene szintjére emelte, hanem az ember is; akinek egész életét átszőtte a
keresztény vallásosság. Nem hiába foglalkozott olyan sokat Jézus életével:
a misét, a keresztáldozat megújítását az új szellemben nem fejezte ki nála
tökéletesebben senki.
Utolsó napjaiban Ady Az lsten harsonája című versét zenésítette meg.
Az utolsó ítélet félelmetes látomása ez a költemény: ezzel készült Kodály
a nagy útra.
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Életműve - ezt az évszámok jelképe is megerősíti - Arany Jánosénak volt közvetlen folytatása. S ő is tovább él majd mindaddig, míg "él
nemzet e hazán":
Boldogabb volt 6, ki visszatekintve is előre nézett:
fLkkor született, amikor meghalt Arany: éneklő ifjú
szivekben születik ő is újra,
s él, míg él nemzet e hazán.
Keresztury Dezső: Kodály
(Megj e gy7Jés: Kodály Zoltán életének legjobib kr6mkája E ö s z e László: K ű' ll. á l Y
Z o l t á n é l e t e é El mu n k á El El á fl a címü könyve, Kodály írásainak váloga tása pedig
V d s z oa t e k 1 ill t é s címmel jeLeint meg 1,964-ben. Bartók és Kodály :&>rrada,Lrni újdonsága
legJa1kább Sza,boilesi Benee: A magyar zenetörténet kéz~könyve címmel megjelent ÖSSiZefoglail:ásából b<mtalkozJk ki. Különben a Kodályra vonatkozó elemző
müV'elk lIIZáma meglepöen wi sajnálatosan k.lcs.1ny.)

•
KÁRPÁTY CSILLA VERSEI
DE PROFUNDIS
Atdott legyen a Béke
és a megsZlentelt Város,
életek lengő emléke:
gyertyák.
Megválaszolt "Igen",
hol minden csont, cserép
a föld szívén pihen.
TemeUS,

Ma szánj még és szeress,
hű barát. Holnap majd
légy kegyeletes.
Fölébem virágot áss
lágyhantokba. Vigyázz.
Takarj.
Mindent eggyá tettem.
Aldott legyen a Vége.
KönvörÖf]jérettem.

JAKOB KöV~N
Egy szörnyű szombatéj
recsegtek mind a csontok
egy szörnyű szombatéj
a fájiLalom sikoltott
egy szörnyű szombatéj
kín metszett mint a kés
egy szörnyű szombatéj
megszült a szenvedés.

ANGYALI

Vasárnap virrad6n
veríték vert kövéren
vasárnap virrad6n
születtem újra vérben
vasárnap virrad6n
nem' moccant egy kavics sem
vasárnap virradón
viaskodtunk nagy Isten.

ŰiDVÖZLET

(Egy régji festményre)
mint rítka c.sHlag, úgy zuhan
se'l'énv útjától sistereqee lázasan,
s be botlik hosszú pendelyében ím a szent
hűvös kamrába, hol szemérmes mécs dereng.
Nagytollú szárnya, mint a seprű, szétterül,
míg bókol angyal-módra halk-esetlenül
a Sziiz előtt, s megáll mezítláb és jura
szalag srolad ki száján: "AVE MARIA!/J
Alá~vel,
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Meszlényi Antal

.

AZ I. VATIKÁNI ZSINAT ÉS MAGYAR RÉSZTVEVŐI
Az 1965. december 8-án befejeződött II. vatikáni zsinat lefolyásáról
bárki bőségesen tájékozódhatott katolikus sajtónkból, ezzel szemben
elődje, az L vatikáni. zsinat, eléggé elmosódott a köztudatban. Ennek oka
lehet, hogy nincs időtálló és színvonalas feldolgozásunk róla. H. Manning bíboros angol eredetijének magyar fordítása, A Vatikáni Zsinat hű
története (1878), teljesen elavult, Th. Granderath műve, a Geschichte
etes Vatikanischen Konzils szintén 60 esztendőre tekinthet vissza. ButterLang könyve, Das Vatikanische Konzil (1933) már frissebb, de inkább
csak szakemberek ismerik. Innen van, hogy a legtöbben alig tudnak erről a zsinatról mást, mint azt, hogy IX. Pius itt mondta ki a pápai tévedhetetlenség dogmáját.
Abban az időben Európa kultúrvilága kevés kivétellel a felvilágosodás szellemében fennen hirdette az ész mindenhatóságát. Akik életszemléletüket még elismerték kereszténynek, azt is nagyrészt természettudományos filozófiával hangolták át. Renan és Strauss nagyban hatottak reájuk. Ez a beállítottság újabb támfalakat épített a régóta kísértő "regalizmus" elméletének és gyakorlatának, amely a franciáknál a gallikánizmus, a németeknél a febronianizmus, a Habsburgok országaiban, tehát
nálunk is, a jozefinizmus néven vált ismertté. Lényegileg míndegyíknek
az volt a törekvése, hogy az egyházat az államhatalom alá hajtsa, a pápák
közvetett és közvetlen joghatóságát a koronás főkkel szemben gyengítse
s ahol lehetséges, meg is szüntesse. Ezzel párhuzamosan folyt az egyházi
állam területének csökkentése, s mire az L vatikáni zsinat kapunyitásához érkezett, az olasz egység harcosai már Róma előtt álltak, majd 1870.
szeptember 20-án ezt is bekebelezték az új királyságba.
Az államhatalmak és a közszellem ellene fordultak a pápa egyházfőí elsőségének is. A tiszteletbelit még megadták volna neki, de a ícsgyakorlás vonalán már egyenrangúsitottak a többi püspökkel. Érvényesíteni iparkodtak a régebbi "concilium supra papam" elvét is, vagyis
azt, hogy a zsinat fölötte áll a pápának. Támadták az egyház erős centralizmusát és a decentralizáció mellett kardoskodtak. (Ezt a püspöki kollégialitás kimondásával a II. vatikáni zsinat nagyrészt megvalósította.)
A Szentszék védekezésül bevezette az ún.rezervációkat, ami abból állt,
hogy alaposan leszűkítette a püspöki joghatóságot.
Ezek és más hasonló mozzanatok magyarázzák IX. Pius pápának
sok olyan lépését, amelyek miatt "autokratának" nyilvánították. Egyik
ilyen lépése volt, hogy 1854. december 8-án a legünnepélyesebb külső
ségek közt saját személyében mondta ki Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját, mikor is megvádolták, hogy az egyetemes zsinatok hatáskörét ruházta magára. További meglepetést hozott az 1864-es év, amelynek december 8-án kiadta a Quanta Cura enciklikát és a hozzáfűzött
5yllabus-t. Ezekben összefoglalta korának vallási, tudományos, politikai
és gazdasági tételeit s azokból 80-at ítélt el. Ezzel - mint mondogatták
- az ún. modernizmusra mért meg nem érdemelt csapást. Karl Rahner
szerínt ha időhöz kötötten el is lehet ismerni ennek az eljárásnak indokoltságát, manapság már az a felfogás, hogy másként kell eljárni az ilyen
esetekben.
Ezek után került sor az L vatikáni zsinat összehívására; Két nappal
a kettős kárhoztató irat 'kibocsátása előtt, IX. Pius konzisztóriumra hívta
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össze kuriálís bíborosait és a legszigorúbb titoktartás mellett közölte
velük, hogy egyetemes zsinatot készül egybehívni. Teszi ezt azért is jelentette ki -, mivel az ellentábor egyre gyakrabban hangoztatja egy
zsinat szükségét az időszerű problémák megvitatása céljából. A bíborosok többsége helyeselte a pápa tervét, csupán néhányan érveltek ellene
a nyugtalan idők veszélyességével. A pápa a következő év elején már ki
is nevezte azt a hat bíborosból álló "vezérbizottságot", amelynek feladata
lett, hogy néhány megbízható prelátus közreműködésével megtegye az
előmunkálatokat. IX. Pius a két apostolfejedelem, Szent Péter és Pál
vértanúságának 18 százados évfordulóján, 1867-ben hozta elhatározását
a világ tudomására. A jubileumon több rnint 500 püspök vett részt, hazánkból Simor János hercegprímás, esztergomi és Haynald Lajos kalocsai érsek vezetésével 5 püspök és számos prelátus. Örömmel fogadták
a pápa bejelentését s a következő év június 29-én meg is jelent az
Aeterni Patris szavakkal kezdődő bulla, amely a zsinat megnyitását
1869. december 8-ra, Szeplőtelen Fogantatás ünnepére tűzte ki.
A bulla nem tartalmazott részletes programot, csupán általánosságban utalt arra, hogy szembe kell fordulni azokkal a közkeletű téveszmékkelvamelyek bomlasztják az egyház és a keresztény állam alapját s
ki akarják oltani a hit világosságát. Közölte a bulla, hogya katolikus
tantételek védelmére és szabatos kifejtésére több hittételt kell meghatározni, köztük egy olyat is, amely a pápa fő- és teljes hatalmát írja körül.
Kifejezetten még nem volt szó ebben a tévedhetetlenségről, a Civilta
Cattolica azonban 1869 elején már jelezte, hogy a pápai tévedhetetlenséget is dogmaként kívánják kimondani.
Viharos

előzmények

után

A hír nagy feltűnést keltett mindenütt és csakhamar megsz6laltak
a terv ellenzői is. A német püspöki kar 15 tagja kérle a pápát, hogy ejtse
el szándékát. A bajor kormány államközi diplomáciai lépésre gondolt,
hogy megakadályozza a kérdés napirendre túzését. Ignaz von Döllínger,
a neves teológus, egyháztörténész és egyházpolitikus a zsinat előestéjén
"Janus" fedőnév alatt Der Papst und das Concil címmel könyvet adott
ki, amelyben szenvedélyesen támadta a pápai tévedhetetlenséget, s rnelIesleg IX. Pius személyét sem kímélte. (Döllínger, mint tudjuk, a dogma
kimondása után elhagyta az egyházat és "ókatolikus" névvel külön vallásközösséget alapított.) Hasonló esetek másutt is történtek. Nálunk a
pesti teológia egyik tanára, az orientalista és biblikus Hatala Péter intézett ellene sorozatos támadásokat a Szabad Egyház című lapban.
A megindult vitában azonban keletkeztek ellenpólusok is. Németországban J. Rerqenrőther würzburgi tanár ..Anti-Janus" héven állt ki
párviadalra Dőllinzerrel. A német püspöki kar fuldai konferenciája a
híveket azzal a nyilatkozatával igyekezett megnyugtatni, hogy a készülő
zsinaton semmi olyasmi nem fop.; történni. ami ellenkeznék a Szentírással és az apostoli hagyományokkal. Franciaországban ugyanilyen viharellenzőként lépett fel L. Veuillott. Angliában a vele egyívású W. Ward
kelt a pápai tévedhetetlenség védelmére. A hév olykor már az ellenkező
túlzásba is ragadta őket, amikor egyenesen "a Szentlélek tűzoszlopá
nak" nyilvánították a pápát. Nálunk a Religio című folvóirat tartotta és
irányította a védelmi vonalat IX. Pius és a küszöbön álló zsinat mellett,
A Vatikánban közben szorgalmasan folytak a zsinat előmunkálatai,
amelyeknek elvégzése után sor került a mezhívók szE'>tkmdésére. Ezok
elsősorban a világegyház püspökeinek szóltak, s rajtuk kívül azoknak,
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akiket a Szentatya a részvételre külön feljogosított. Meghívást kaptak
így az ortodox és a protestáns egyházak vezetői is, ennek azonban vajmi
csekély eredménye lett. II. Sándor orosz cár például nemcsak a pravoszláv főpapokat tiltotta el a megjelenéstől, hanem még a lengyel püspököknek sem engedte meg a kiutazást Rómába. A protestánsok közül
csupán az angol traktarianizmus egyik úttőrője, Pusey, továbbá a francia
és a német protestánsok egy-egy főembere, Guisot és Baumstark tett eleget a meghívásnak.
Feltűnést keltett és mindenképpen nagy változást jelentett, hogy
szakítva az addigi hagyománnyal, IX. Pius nem hívta meg a katolikus
uralkodókat, sem személy szerint, sem követeik útján. A pápa ezzel nyilván még a látszatát is el akarta kerülni annak, mintha elismerné, hogy
az állam az egyház felett áll, ahogy azt a gallikanizmus és két ikertestvére, a febronianizmus és a jozefinizmus vallotta.
A vatikáni Kuria összesen 1050 meghívót küldött szét az egyháznagyoknak. Betegség, aggkori törődöttség és egyéb nehézségek többeket
visszatartottak, mert a különböző időszakokra rögzített kimutatások szerint 764 és 775 között ingadozott a résztvevők száma. A nagy többséget
Európa országai adták, pontosan 541 személyt. Azután következett Amerika 113, Azsia 83, Afrika 14 s végül Óceánia 13 küldöttj ével. Rang szerint szerepelt 49 bíboros, 14 pátriárka és prímás, 129 érsek, 507 püspök
s a hátralevő 65 a szerzetes-főnökök soraiból került ki.
A Habsburg-birodalomból 48-an utaztak ki s ebből hazánkra s a vele
egyesült Erdélyre, nemkülönben a társországí viszonyban levő Horvátországra 20 egyházfő esett. Névszerint a következők: Simor János hercegprímás, esztergomi és Haynald Lajos kalocsai érsek, Vancsa János görögkatolikus fogarasi érsek, Ranolder János veszprémi és Strossmayer György
diakovári püspök, Smiciklas György körösi, Papp-Szilágyi József váradi
és Pankovics István munkácsi görög katolikus püspökök, Fogarasy Mihály
erdélyi, Jekelfalusy Vince székesfehérvári, Biró László szatmári, Zalka
János győri, Perger János kassai, Kovács Zsigmond pécsi, Peitler Antal
váci, Bonnaz Sándor csanádi, Lipovniczky István váradi és Szabó Imre
szombathelyi megyéspüspökök, Máriássy Gábor egri segédpüspök és
Kruesz Krizosztom pannonhalmi főapát. Rajtuk kívül még ll-en lettek
volna jogosultak, de a már mondott okok egyik-másika miatt kénytelenek voltak itthon maradni.
Kimagasló

főpapok

A zsinat hangadó személyiségeit véve sorba, az angol nyelvterületUllathorne birminghami püspököt kell megemlítenünk, aki a tévedhetetlenség kérdésében nem csatlakozott egyik táborhoz sem, hanem azon fáradozott, hogy a kettőt valamiképp megegyezésre bírja. P. Cuilen. dublini bíboros-érsek, aki mint az ír kollégium rektora hosszú éveket töltött Rómában, fenntartás nélkül a dogma kimondása mellett kardoskodott. Ezen a felfogáson volt a konvertita H. Manning westminsteri és Spalding baltimorei érsek is. Ezzel szemben
Cli.fford cliftoni és Moriarty kerry-i püspök az ellenzékhez csatlakozott.
Még teltebb hanggal tette ezt Kenrick St.-Louis-i érsek néhány amerikai
püspöktársával. De valamennyiöket felülmúlta Verot savannahi püspök,
akit úgy tartottak számon, mint a zsinat "enfant terrible"-jét.
A francia nyelvterületről Donnet bordeauxí bíboros-érsek, Pie
poitiersi püspök, Bonnechose roueni bíboros-érsek, Guibert toursi és
ről mindenekelőtt W.
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Lavigerie algíri missziós-érsek és Dechamps mechelni bíboros-érsek harcolt. a dogmáért. Az ellenzék vezéregyéniségei Darboy párizsi és Mathieu
besaneoní bíboros-érsekek és Dupanloup orleansí püspök voltak.
A német és osztrák egyházfők, néhány színtelenebb kivétellel, mind
az ellenzéki csoportban sorakoztak fel. A leghevesebbek egyike Mechlers
kölni érsek volt, akinél kevesen ismerték behatóbban a tévedhetetlenség
elméletét és mégis ellenezte annak kimondását. Hozzá még a legortodoxabb főpapok egyike volt, aki például a Bismarck-féle kultúrharcban
annyira nem ment bele semmiféle kompromisszumba, hogy később le
kellett mondania érsekségéről; Rómába távozott s itt ugyan megkapta
a bíbort, végül azonban belépett a Jézus-társaságba s mint egyszerű
szerzetes fejezte be életét. Hozzá hasonlóan hadakozott Hefele rottenburgí és Ketteler, a híres mainzi püspök, aki az elsők közt sürgette a
szociális kérdésben az egyház állásfoglalását.
Az osztrák és cseh területről markáns egyéniség volt Rauscher bécsi
és Schwarzenberg prágai bíboros-érsek, akik szintén az ellenzéket képviselték.
Hivalkodás nélkül állapíthatjuk meg, hogy a magyar főpapok kezdettől fogva a figyelem középpontjában álltak. A már említett Ullathorne
angol püspök így áradozik róluk, főképpen Simorról, Haynaldról és
Strossmayerról: "Oly ékesszólóan beszélnek latinul, amihez foghatót én
még nem tapasztaltam." Egyéni értéküket maga IX. Pius pápa is kiemelte: "Valahányszor egy-egy magyar szólal fel, benne a férfi és a
püspök nyilatkozik meg." Pedig Papp-Szílágyi és Jekelfalusy kivételével
valamennyien a tévedhetetlenség kimondása ellen nyilatkoztak. Strossmayerről ugyan állítják az ellenkezőjét is, de felszólalásai nem ezt bizonyítják. Neve után német, eszéki születése szerint horvát volt, aki mint
kultúrpolitikus is sokat tett horvát népéért, hiszen a zágrábi Tudományos Akadémia is az ő alkotása. Valláspolitikája oda irányult, hogy a keleti pravoszlávokat, főképpen ai oroszokat kibékítse a római egyházzal.
A szenvedélyes Strossmayeron kívül a tűz olykor Haynaldot is elkapta, amiért nem egyszer elnöki megintésben részesítették. A díakovád püspöktől már az egyik ülésen még a szót is megvonták. Lényegesen
mérsékeltebb volt Simor prímás, aki jó ideig még amiatt is habozott,
hogy aláírja-e a kisebbségnek azt a kívánságát, hogy a pápai tévedhetetlenséget ne tűzzék napirendre. Amint ugyanis Rómába érkezett jegyezte fel ő maga naplójában - egyre-másra keresték fel az ellenzék
főbbjei, többek közt Moriarty, Dupanloup, Rauscher, Schwarzenberg,
Melchers, Hefele és mások, hogy megnyerjék állásfoglalásuk számára.
A rábeszéléseket Simor jó ideig csak éppen meghallgatta, de azután arra
az elhatározásra jutott maga is, hogy a fennálló viszonyok valóban nem
kedveznek a tévedhetetlenség kimondásának s így némi késéssel aláírta a nevezett "posztulátumot" . Példáját a többi magyar főpap is követte, köztük Jekelfalusy is, ő azonban csakhamar elpártolt tőlük.
A katolikus

hitről

szóló konstitúció

A zsinat a megszabott időpontban, 1869. december 8-án össze is ült
a Szent Péter-bazilika északi kereszthajójában. IX. Pius pápa megnyitó
beszédében hangsúlyozta, hogy fel kell fokozni az istenhitet, felerősiteni
a katolikus vallást, vísszaszorítaní az ellene irányuló eszmeáramlatokat
és jobbá formálni nemcsak a világiak, hanem az egyháziak fegyelmi és
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erkölcsi életét is. Bár ekkorra már nyílt titok volt, ezúttal sem szólt a
tévedhetetlenség kimondásának szándékáról. Ellenben nyomban napirendre tűzte a De Fide Catholica, vagyis a katolikus hitet tárgyaló szkémát és mindazt, ami ezzel közelebbről vagy távolabbról összefügg. Egyben jelezte a pápa, hogya január 6-ra kitűzött második nyilvános ülésre
el kell vele a zsinatnak készülnie. Ez azonban nem történt meg, mivel az
atyák a benyújtott tervezetet nem is egyszer visszaküldték újabb átdolgozásra. A késedelem oka volt az is, hogy a hozzászólók legtöbbje elkalandozott a szorosan vett tárgytól. Némelyek azt hitték, hogy az ügynek tesznek szolgálatot, ha elmondják mindazt, ami szívükön fekszik.
Emellett előjöttek újabb javaslatokkal is, amivel szintén csak akadályozták az eredményesebb munkát.
Ezek a körülmények arra késztették az intézkedő főbizottságot, hogy
a Szentatya előzetes hozzájárulásával módosítsák a korábban kiadott
ügyrendi szabályzatot. Ennek értelmében közvetlen javaslattételre ezentúl csak a pápa jogosult, míg a zsinati atyák esetleges javaslataikat
előbb írásban tartoznak benyújtani a titkársághoz felülbírálás végett.
A szónokoknak negyedóra alatt be kell fejezniök mondanivalójuk at.
A kisebbség köréből erre hangzott el ez a csípős megjegyzés: a pápa
nem annyira a püspökök tanácsát óhajtja, mínt inkább egyetértésüket.
A De Fide szkéma előadója egyébként éppen Simor prímás volt.
Többször is élt a szólás jogával s főképpen azt emelte ki, hogy miként .a
trienti zsinat cselekedte, a mostaninak is bátran el kell ítélnie a racionalizmus és a liberalizmus tévesnek minősített tételeit. Voltak, akik csatlakoztak hozzá, mások az enyhébb eljárást sürgették. Sőt akadtak, míként Vancsa és Strossmayer, akik mellőzni kívánták a kárhoztatásokat.
E tekintetben Strossmayer ment el a legmesszebbre, akinek nézeteit bizonyos pontokban Papp-Szilá(1Ui is osztotta. Kijelentette, hogy a reformáció előidézésében vétkes volt a katolikus hierarchia is. A túlzók szemében már ez is visszatetszést szült. Élesen bírálta Strossmayer a zsínati eljárás fennálló módszerét. Szerinte egy-egy javaslat elfocadásánál
nem a számszerű többségnek kellene döntenie, hanem amorális egyetértésnek. Ha továbbra is az eddigi gyakorlat marad érvényben mondta -, kénytelen kétségbevonni a zsinat tárzyilazosságát és izazsázossázát. Erre az integristák kórusban kiáltották feléie: .Félreállni!"
Ekkor kapta meg a "luciferi" jelzőt s beszédét abba is kellett hagynia.
A tárgyalás eddigi menete inkább negatívumot mutatott, éppen ezért
többen azt javasolták, hogy a tévedések elítélése mellett pontosan körvonalazzák a vonatkozó kérdésekben a hamisítatlan katolíkus tanítást.
S itt került előtérbe a katekizmus és a Biblia. mint a hivők Iezbiztosabb
lelki kalauza. Azt a felszólalók egyöntetűen kíemelték.vhozv fent és lent
ezvaránt ijesztő a vallási tudatlanság s innen erednek a fonák ismeretek és egyéb bajok. Ebben - mint Simor mondotta - nagyon vétkes
a hanyagul végzett hitoktatás. Egyetértett vele mindenki, csupán' ott
tértek el magyarjaink, rnilven legyen a iövö katekizmusa. Egvesek il
tridenti katekizmus megtartásáért álltak ki, mások viszont. Simorral
Pitvütt Havnald is, új és érthetőbb fogalmazást. tartottak szüksécesnek,
Alapvető követelménynek nyilvánították, hogy a lelkieásztorok lelkiismeretesen hitoktassanak. Ehhez viszont elkerülhetetlenül szűksérres a
papság erkölcsi és szellemi megújulása. Ennek érdekében Jpkel.falusu
aiánlotta a breviárium okos reformját, a lelkizvakorlatok felkarolását,
a papi közösség ápolását, a baráti, de még a rokoni kötelékek leépítését is.
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A mieink kívánságaival sok tekintetben egyeztek a külföldiek hozzászólásai. Ami magának a szkémának a bírálatát illeti, még az olaszok
között ís akadt három, akinek nem tetszett a kidolgozása s csupán egy
fogadta helyeslessel. Az osztrák Rauscher, az amerikai Connolly és
Kernick bizonyos részeiben elnyújtottnak és inkább akademikusnak,
mint életszerűnek minősítette. Végül is a tervezet visszakerült a dogmatikus bizottsághoz újabb átfésülésre. A három jezsuita teológus: a
dogmatikus Franzelin és Schrader s a moralista Ballerini érdeme volt,
hogy a következő ülések végül is elfogadták pápai megerősítésre.
A benyújtott javaslatok alapján lettek volna még további feladatok
is, mint például határozathozatal Mária mennybemeneteléről, a püspöki
hivatalról, a püspöki székek betöltés éről, a helynökökről, a katekizmus
egységesítéséről. egyház és állam viszonyáról, de ezeket későbbre halasztották. A bekövetkezett itáliai belpolitikai nehézségek miatt azonban
ezek már függőben maradtak. Egyelőre tehát annak örültek a zsinati
atyák, hogy megszülethetett a Dei Filius néven ismert első konstitúció és
azt IX. Pius az 1870. április 24-i harmadik nyilvános ülésen megerősí
tette és kihirdette. Összesen négy fejezetből áll. Az elsőben szól Istenről, mindenek teremtőjéről; a másodikban a kinyilatkoztatás lényegéről,
szükségéről, nemkülönben a Szentírásról ; a harmadikban részletezi a hit
lényeges tételeit, szól a csodákról és jövendölésekről, az egyházról, mint
a hit letéteményeséről. az attól való elszakadásról; a negyedikben rátér
a hit és az ész viszonyára s kifejti, hogy a kettő közt nem lehet ellentét.
yiták a püspöki joghatóság védelmében

A zsinat igazi témájának azonban egyrészt a pápaelsőségének, másrészt a pápa tévedhetetlenségének meghatározása bizonyult. A szkéma
letárgyalását sürgette és hajtotta a többség, ellenezte a kisebbség. Előbb
az elsőséget vették elő, mert hiszen ehhez kapcsolódott már a tévedhetetlenség problémája is.
Hogy az egyház feje, mint Krisztus földi helytartója, örökli a Szent
Péternek átadott prímátusságot, a Szentirásból és egyéb hitelt érdemlő
forrásból bizonyítja a szkéma és cáfolja az ellenvélemény t. A felállított
tételből következik, hogy apápát megilleti a legfőbb joghatóság, amely
közvétlenül kiterjed minden hívőre és a hívek pásztoraira. éspedig nemcsak hitelvi, hanem fegyelmi ügyekben is, mikor is az utóbbiakban a
pápa mint legfőbb bíró jár el.
A joghatóságnak ezt a megszővegezését nem valami lelkesedéssel fogadta a kisebbség. Meg is indultak erről a részről a rostálások. Talán
Gross liverpooli püspök volt a legérdekesebb, aki azzal érvelt, hogy
amennyiben a hatalom a szkéma módján tömörülne a pápa személyében, akkor az egyház abszolút monarchiává alakulna át, amelyet korlátlan hatalmu feje minden ellenőrzés nélkül kormányozhatna. Ebben az
esetben pedig a püspökök tekintélye alaposan alászállna a hívek szemében, hiszen nem láthatnának bennük mást, mint a pápa egyszerű végrehajtó közegeit. S most következett a csattanó: ha a zsinat elfogadná
a szkémát, akkor a püspökök, akik mint egyházfejedelmek jöttek a
zsinatra, utána már csak mint a központi autokrata satrapái térnének
haza.
A mieink hasonlóképpen vélekedtek, legfeljebb a fogalmazásban voltak tapintatosabbak. Simor például felhozta, hogyapravoszlávoknál az
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unió egyik legnagyobb akadálya éppen a pápa egyházfőségének erős kihangsúlyozása s ez a görög egyesülteket is méltán nyugtalaníthatja, mert
azt kérdezhetik tőlük: érdemes volt egyesülnötök a római egyházzal,
amikor egyetlen úrnak a szolgaságába kerültetek? Már ezért is szerencsétlennek tartja a kérdés felvetését és dogmatikai keresztülhajszolását
- jelentette ki a magyar prímás. A másik két magyar vezérszónok,
I-Iaynald és Strossmayer, abból indult ki, hogya tridentí zsinat sokkal
hatásosabban fejezte ki az egyház feje és tagjai közt az egységet, mint
ahogy a mostani tervezi. Kijelentették, távol áll tőlük, hogy a pápa primátusát kisebbítsék, vagy kétségbevonják, kizárólag a püspökök apostoli
utódlásának teljességet védelmezik. Szerintük a zsinat többet nyerne, ha
ezen a ponton is az egyház isteni eredetére támaszkodnék és nem az
emberí bölcselkedésre.
Idószerű-e

a tévedhetetlenség kimondása?

A vita sodrába egyre több anyag csúszott bele s lassan átcsapott a
pápai tévedhetetlenség vonalára. Különben is ez volt kezdettől fogva az
a parázs, amely a hamu alatt izzott. Karácsony után lángra is lobbant.
A többségiek ugyanis aláírásokat gyűjtöttek. kérve, hogy tűzzék napirendre a tévedhetetlenség kérdését, s az aláirók száma január vége felé
már 480-ra emelkedett. Posztulátumukat nyomban beadták a zsinati
titkársághoz. Az ellenzék ugyanakkor a tévedhetetlenség- megvétózására
gyűjtötte az aláírásokat. Álláspontját azzal iparkodott elfogadtatni, hogy
a tévedhetetlenség kérdése még nem érett meg zsinati megoldásra és azt
nyugodtabb időkre kell halasztani. Mostanság - úgymond - csak zűr
zavart és idegességet váltana ki, nemcsak a katolikusok bizonyos rétegeiben, hanem még fokozottabban a másvallásúak, a hitkőzömbösök és a
katolikusellenesek táborában. Számolni kell azzal is. hogv megszavazása
úiabb támadásokra késztetné a barátságtalan és sok helyütt ellenséges
államkormányzatokat az egyház és a pápaság ellen.
Világosan kitűnt, hogy az ellenzők túlnyomó része nem a tan, hanem annak dogmaszerú kimondása ellen szállt síkra. Manninq míndőssze ötre teszi azok számát, akik magának a tannak jogosultságát sem
fogadták el. Ezek közt szerepelt Duoanlouo. továbbá a szicíliaí Riccio
cajazzoí és az amerikai Fitzgerald Little-Rock-i püspök. Velük szemben
az "infallibiJisták" - a dogma sürgetői - azzal érveltek, hogy éppen a
válságos időkre való tekintetből szükséges a pápa tévedhetetlenségét
hivatalosan is kimondani. Hadd hallhassák - úgymond az eg-yház
hívei a legfőbb pásztor tévedhetetlen tanítását és ítéletét a hit éS~r
köles dolgában. Hivatkoztak magára Krisztusra, akihez méltatlan lenne,
ha el'!'Vházát és tanítását tévedhető földi helyettesére bízta volna.
Ebben a harcban IX. Pius pápa természetesen az "infallibilisták" oldalán volt, hiszen ezek azt akarták. amit ő maza is. Az ellenkezőket
azonban nem korlátozta szólásszabadsázukban, Ily módon indult meg a
táraválás. Az általános viták ellanyhultak és 1870. március 6-ig tartottak.
A felszólalások egymást érték s egyik-másik egész értekezéssé duzzadt.
A részletes viták sem maradtak az előbbiek mözött s a vézpontiz. varrvis
június 13-ig. 14 ülést 64 beszéddel töltöttek ki. Gasser brixeni PÜSPÖK
például négy órán át beszélt. hogy a többség javaslata határozattá válhasson. S ha a többiek, köztük a legkiemelkedőbbek: az angol Manning,
Cullen. Leahy, a spanyol Moreno, a német Riiss, a francia Pie, a belga
Decham'Ps, nem is bírták ennyire hangg-al, de arra annál készebbek voltak, hogy többször is fellépjenek az emelvényre.
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Szükség is volt rájuk, mert a kisebbség szintén a legkiválóbb erőit
állította velük szembe. Dupanloup ugyan kezdett ritkábban szerepelni II
nyílt téren, a háttérből azonban annál szívósabban agitált, s Manning
szerint nehéz volna megmondani, mennyi röpirattal és levéllel árasztotta
e! a sajtóirodákat s a közélet nagyságait. Az ellenzék többi tagjai sem adták fel tagadó álláspontjukat, de modorban és formában választékosabbak voltak, mint Dupanloup. Hefele történeti, Rauscher, Schwarzenberg
és Moriarty dogmatikai, Ketteter gyakorlati érvekkel próbálták a sok
izgalmat keltő kérdést befagyasztani. Velük együtt hadakozott Darboy,
Matheu, Ginoulhiac, Rivet, Connoly, Kenrick és Purcell.
Az

ellenző

magyar

főpapok

érvei

A mieink közül a tévedhetetlenség kimondásának pártján csupán
Jekelfalusyt és Papp-Szilágyit találjuk. a többiek egytől-egyig az ellenzékkel tartottak. Amit a franciáknál Dupanloup, azt jelentette a magyaroknál Raynald. Magas kultúrájuk, széleskörű tudásuk, eleven észjárásuk, természetük lobbanékonysága össze is hozta őket és barátok lettek.
Raynald sem bújtatta véka alá meggyőződését senki és semmi kedvéért.
A püspöki joghatóság teljességét ő is körömszakadtáig védte, anélkül
azonban, hogy a pápai elsőséget és magát a tévedhetetlenség tanát tagadta volna. Utóbbinak csupán dogmában való meghatározását ellenezte,
lényegében ugyanolyan okokból, mint a legtöbb ellenző.
Simor prímás kijelentette, hogy a tárgyalt tantétel igaz voltát maga
is elfogadja, kimondását azonban egyelőre időszerűtlennek tekinti. Nem
akarván ismétlésekbe bocsátkozni, csupán azt hozza fel, hogy ha az ortodoxok és a protestánsok már a pápai primátussázról sem akarnak hallani, mennyivel inkább visszariadnak a pápa tévedhetetlenségétől. S félő
- tette hozzá Simor -, hogy ez kedvezőtlenül hat ki majd Magyarországon a valIásbékére is, amely nagyjából már megvalósult. Ugyanezt a
vélekedését fejtette ki az erdélyi görög katolikusok nagy tekintélye,
Vancsa érsek. Csatlakozott kettejükhöz Fogarasy erdélyi latin püspök.
Ö arra mutatott rá, hogy az államkormányzatok mindenütt, igy nálunk
is közömbösek, s még jó, ha ekként kezelik az egyes vallásokat és nem
ellenségesen, ámbár erre sem hiányzanak a kedvezőtlen példák. Ezért
nem lehet a zsinat érdeke, hogy bizonyos kérdések szükségtelen kiélezésével növelje az egyház bajait.
Strossmayer is ilyen aggodalmaknak adott hangot horvát viszonylatban. Szerinte itt szintén veszélyeztetné a békés együttélést a készülő
dogma megszavazása. A többség tagjainak - tette hozzá - tudniok kellene, hogy már most is mennyi kósza hír, sőt rágalom terjeng a. nép körében; azt beszélik, hogy a zsinat, de maga a pápa is eltért a kitűzött céltól, nevezetesen az egyház és a hivek igazi javának szolgálatától. Ha ez
rémlátás is, mivel tudják majd hiveiket és a másvallásúakat is lecsillapítani a püspökök, ha nem vihetnek magukkal mást haza, mint csak
a hitről, a primátusságról és a tévedhetetlenségről szóló döntéseket.
Még az ellenzék soraiban is bizonyos mérvű megütközést keltett
Bonnaz csanádi püspök felszólalása, aki azt a meggyőződését adta elő,
hogy a tévedhetetlenség még mindig teológiai vita tárgya; biztos alapja
még a szentatyáknál sem fedezhető fel, ezért a zsinatnak kár vele foglalkozni. Am ha mégis megteszi, úgy a döntésnél amorális egyhangúságot kellene figyelembe vennie, nem pedig a számszerű többséget.
Végezetül az ellenzék ostromát Simor prímás azzal zárta. hogy ők
nem kivánják, hogyatöbbségiek álljanak el véleményüktől. de azok se
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kívánják ezt a kisebbségiektől, mert ők is lelkiismeretük szerint cselekszenek. A lelkiismeret és szabad véleménynyilvánítás jogának ilyen felemlítése nyomán Jekelfalusy és Papp-Szilágyi püspökök úgy érezték,
hogy meg kell okoiniok, miért foglalnak ők állást a dogma kimondása
mellett. Különösen az előbbi hangsúlyozta, hogy annak helyességét igazolja a Szentírás, szentesíti a szethagyomány, a patrisztika tanítása s
az egyház mindenkori felfogása; ellenérvnek nem tudja elfogadni a jósolt veszedelmeket, mert nem biztos, hogy azok be fognak következni,
másrészt pedig az egyház mindenkor szembe mert nézni az őt fenyegető
sötét felhőkkel.
Ezzel a részletes vita véget is ért s május 28:"án sor került a próbaszavazásra. Kiderült, hogy a 601 jelenlevőből 451 elfogadta a javaslatot,
62 további módosítást kért, mig 88 elvetette. Ilyen hatalmas többségre
az ellenzék nem számított. Megpróbálta, hogya pápa segítségével kijusson a kellemetlen helyzetből. Hatan, névszerint Simor prímás, Darboy,
Ginoulhiac, Rivet és Ketteler püspökök, valamint Scherr müncheni érsek kihallgatáson jelentek meg nála. A szemtanuk állítása szerint Ketteler könnyes szemekkel kérte IX. Piust, hogy az egyház érdekében
újabb szavaztatással biztosítsa amorális egyhangúságot. A pápa azonban megtagadta ezt azzal az indokolással, hogy az egyszer megtörtént
érvényes szavazást nem nyilváníthatja érvénytelennek, s különben is ez
már nem ő reá, hanem a zsinatra tartozik. Majd Simorra tekintve, némi
parafrázissal Szent Lukács egyik versét idézte rá: "Simor, Simor, íme a
sátán kikért téged, hogy megrostáljon ..."
Memorandum és epilógus

A kisebbségiek zöme azonban nem is akart belenyugodni az eredménybe. Július 16-i összejövetelükön Heieie és Haynald azt javasolták,
hogy a július 18-ra kitűzött negyedik nyilvános ülésen a pápa jelenlétében újítsák meg tiltakozásukat. Ezt azonban sokan. köztük Dutlanloutl,
nem tartották célravezetőnek, mert úgyis kudarccal járna. így abban állapodtak meg, hogy memorandumot intéznek a Szentatyához és ebben
megismétlik változatlan álláspontjukat a tévedhetetlenség kimondásának
ídőszerűtlenségét illetően. A memorandumot 55-en írták alá. a mieink
közül az időközben hazautazott Vancsa, Papp-Sziláqyi, Smiciklas. Kruesz
és Máriássy s az ott maradt Jekelfalusy kivételével a többi 14 érsek és
püspök. Bejelentették ebben azt is, hogy a nyilvános ülésen már nem
vesznek részt, mert a pápa iránt tartozó tisztelet nem engeni mez, hogy
jelenlétében a személvét érintő kérdésben ellene szavazzanak. Hazautaz~ak. hogy papjaikat és híveiket viszontláthassák és kétségeikben virtasztalták. Arról azonban bíztosítiák a Szentatyát. hogy továbbra is törhetetlen hűséggel fop,ják szolaálni, ,p~ebekben pedig mind őt, mind az anyaszentegyházat Krisztus kegyelmébe és oltalmába ajánlták.
A nyilvános ülésen ezekután 535 zsinati atya jelent mez s közülük
mindössze ketten: Riccio éR Fiizqerald. szavaztak a pápai Primátus és
tévedhetetlenséz ellen. A dogm'! elfogadása tehát f'f'Yvh::m(1únak tekinthető. annál is inkább, mert 1'1. pápai megerősítés és kihirdetás után II nevezett két püspök is a trón elé járulva, í~ szólt: "Most már én is hiszem,
Szent~';l'!es Atyám!"
Ekként született meg a Pastor Aetern11.s konstitúció, amely első
három fejezetében részletezi Szent Péter ezvházfősésrét. annak őröklo
tességet az el1vPs pápák személvében: a íosrelsőséz értelmét és tartalmát; a negyedik fejezetben a pápai tévedhetetlensé~et határozza meg.
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Hátra lett volna még a függő ben maradt kérdések letárgyalása.
a célból még négy alkalommal tartottak összejövetelt, ezek azonban nem vezettek eredményre, részben az atyák 200-ra csökkent száma
miatt, de még inkább, mivel a piemonti csapatok szeptember 20-án bevonultak Rómába. IX. Pius látva, hogy egyelőre semmi remény sem kínálkozík a zsinat folytatására, október 20-án a Postquam Dei munere
szavakkal kezdődő brévéjével bizonytalan időre elnapolta azt.
Az epilógushoz tartozik, hogy nemcsak a dogmát elfogadó főpapok
siettek azt egyházmegyéikben kihirdetni, hanem azok is megtették. akik
a zsinaton ellene voltak, jóllehet egyes kormányok erősen tilalmazták azt.
Nálunk például a "placetum regium", a királyi tetszésjog alapján tiltották meg a kihirdetést, Amikor Jekelfalusy és az időközben rozsnyói püspöknek kinevezett Schopper György ennek ellenére kihirdette a konstitúciót, az előbbi királyi, az utóbbi pedig miniszterelnöki megintésben
részesült. Erre már a többiek is tudtul adták híveiknek, hogy mít végzett az I. vatikáni egyetemes zsinat. Utoljára Raynald és Strossmauer.
Ebből

•
AZ ÉBREDÉS VlZIOI
A fiatad Vörösrnaoty emlékének
Hajnalodik. Megrázza magát, kiteríti az Alom
ingadozó szárnyát, belefúrja fejét a kinyíló
égbe, suhan, tovaszáll, enyelegve la könnyű szelekkel,
emberi fül nem hallja tünő .két szárnya csapását.
Tollát látom, amint me,gviHan rajta a napfény.
szép búcsúszava zeng csudamód bennem, körülöttem.

•

Roppant rét a világ, ezeriHatu erdei tisztás:
hajnali harmat, eső, diadalmM déli verőfény,
fűszálhajtogató, puha szél, meleg éjszaka csendje,
múlt tavaszok fanyar !ÍZe, felejtett, régi teleknek
süppedező hava mind illattá, fölragyogó, szép
szinné változik át: nem tudja a méh, hova száLljon.
Száll csak, száll zümmögve: a 'nap megvillan a szárnyán, zeng, ragyog, izzik a rét, körülötte a rengeteg áll őrt.
Tótfalusy István

IMPRESSZIONISTA VAZLAT
Szobában láttam. Nagy :haja
- halványra tilolt kenderszálak zizqett, mint nyári éjsZ1ailoa.
Szeme mosi lelkét nem muiatta.
Valaha-festett vásznakon
asszonyok csontszín homlok-holdja
a fájdalomban így rokon.
Körül férfiak. Te'kíntetre
is méltót látva mindenik
arcát kereste, hangját leste,
ki itt most törvényt alakít.

Igy vártak mind, a lenti évek
vastörvénytől sújtottjai
ke1mény eszű húgát a szépnek:
szabadon hallván szólani.
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Messzi nagy ház rejtette tőlük,
elfedté,k újszűlöttnevek.
Nehéz-magát példázó sorsa
ezeknek mit üzenhetett?
Külső

világáról valótlan
történetek, gyengéd reqék:
libegtek felborzolt csomókban,
mint kis udvarban tollpihék.
Halkul, szorong. Mit is felelne?
Az életről? - így nem lehet.
Mintha állna vizes homokban,
úgy húzzák a tekintetek.
Hallgat kövülten, mint a szobrok,
magasodva a némaság
torlaszain át a titokhoz,
mielőtt kimondja magát.
Solymos Ida

SINTÖRÉS

l r t a Viz László

1967. február 14-én reggel a Budapestről Szombathelyre tartó gyorsvonat három utolsó kocsija kisiklott. A baleset reggel nyolc óra előtt néhány perccel történt, Székesfehérvár után a Csór-Nádasladány-i vasútállomás közvetlen közelében, de még a lakott terület előtt; sütött a nap,
a hőmérséklet mínusz 4-5 fok lehetett.
A szerencsétlenséget síntörés okozta. A jobboldali sin hegesztése egy
helyen eltörött; a törés egyik oldalán lévő sínrészt szilárdan tartotta a
talpfa, a másik oldalon azonban alátámasztás nélkül maradt. A törés fölött
eírobogó kerekek ütésétől ez a sin aztán darabokra tört; végül mintegy
négyméteres darab hiányzott belőle. Szerencsére a törés valahol a mozdony után következett be. A kocsik, melyeket irányban tartott a mozdony
(':s az utánuk következő vagonok húzása, némi zötykölődés árán átsiklottak a törés felett. Hátulról a harmadik azonban kisiklott, s az utána következő kettő is. Az utolsó válik leggyakrabban a felszabadult erők já-.
tékszerévé; ez a vagon - egy másodosztályú személykocsi, vagy negyven
utassal - egy darabig a talpfákon ugrálva bukdácsolt előre, lassanként
a kétméteres töltés szélére került, majd egyensúlyát veszítve felborult,
s a töltés aljára zuhant. Repülésében, mint gyufaszálat, törte el a nyolcvan tonnára biztosított vonóhorgot. A zsámolyok a borulásban széthullottak, az egyik pár kerék baloldalt, a mező közepén állapodott meg, mint
aki szégyenkezve félreáll, és nem vállalja a felelősséget a történtekért.
Mivel a vészféket működtető sűrített levegő tömlője is szétszakadt; a
'i0 kilóméteres sebességgel robogó szerelvény kétszáz rnéterrel távolabb
megállt. A kocsikból leugráló emberek először nem tudták, mi történt,
mert a leszakadt vagont nem lehetett látni a gomolygó porfelhőtől.
A csóri állomás vasutasai jól látták a történteket. Azonnal riasztották Veszprémet és Várpalotát. Perceken belül a helyszínre ért a várpalotai bányamentők riadó-autója a szükséges mentőfelszereléssel, s rövidesen megjelentek a mentők és a hatóságok kocsijai is.
A leszakadt vagonból egy életveszélyes és három-négy súlyos sebesültet emeltek ki; a mentők elvittek már vagy tizenöt belsősérülés-gyanú
sat és sokat részesítettek a helyszínen elsősegélyben.
A negyven utasból nyolc-tíz lehetett, aki néhány "tiplivel" meguszta
a dolgot, s talán kettő-három, köztük én is, akin a baleset nem hagyott
látható nyomot.
Körülbelül így történt, kívülről nézve; a résztvevők szeme ennél sokkal többet látott, vagy legalább is láthatott.

*
Fehérváron leszállt a négy fiatal tiszt, aki Pest óta kártyázott: átültem a megürült helyre, mert erősen húzott a peronra nyíló ajtó. Ráadásul állandóan nyitva is hagyták; különősen sokat mászkált egy nagydarab
szőke, bilgericsizmás fiatalember, s az ajtót félig nyitva hagyta maga mögött. Ketten-hárman jöttek-mentek vele; sört hoztak fel, aztán újságót
vettek, közben nagy hangon beszélgettek.
Éppen befejeztem a reggelit, összecsavartam a termeszt, visszatettem
a táskát acsomagtartóra. Az ablak előtt kopár, fagyott, napsütötte földek
úsztak el. Egyszerre iszonyú rázás, mintha egy gépkalapács ütései zuhannának a kocsira; a felvágódó por mindent sötétségbe borít. S míg a tudaton átvillan annak sejtése, hogy mi is történhetett, egy ellenállhatatlan
erő repít fel a padról és belehajít a sötétségbe. Csörömpölés, rázkódás;
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valami puhára esem; nyögések, halk jajgatás, bizonytalan emberi hangok.
Lassan kivilágosodik, a fény felülről esik az oldalára zuhant vagonra, az
emberek, ruhák és csomagok összegabalyodott, véres egyvelegére.
Az elsők között állok föl.
- Istenem, élek, köszönöm - gondolom. - Semmi bajom sincs.
Tápászkodnak a többiek is - már aki tud. A legtöbbnek vérzik az
arca, keze, homloka.
- Nagyon megütöttem magam - mondja az a férfi, aki Fehérváron
a helyemre ült. - Hol a szemüvegem?
Nehezen tud felállni, mindig visszaesik. Mikor talpra keemereg,
mindenáron a vagon most oldalt álló padlójára akar felmászni, mint aki
nem veszi tudomásul, hogy felborultunk.
Megtalálom a táskámat, könyvemet, szemüvegemet; kabátom ott lóg
a kis horgon, ahová akasztottam. Mindenem megvan. ki kellene menni.
De ez nem olyan egyszeru: a felettünk lévő ablakok nem törtek be, a vagon közepén vagyok, s mindkét irányban fekvő emberek és lógó ajtók
akadályoznak. Vajon tudják-e odakint, hogy mi történt, hoznak-e segítséget? Valami furcsa égettszag és a por fojtogat. A kiabálás és jajgatás
egyre hangosabb, de pániknak nyoma sincs.
- Emberek - ordít valaki a porfüggönyön keresztül -, ide jöjjenek, ennek az embernek beszorult a karja.
Persze, nem kimenni kell, hanem segiteni a többieket. Odabukdácsolok : kopaszodó fiatalember fekszik a kitört ablakon, a balkarja az
ablakon kívül, rajta fekszik a vagon. Felette áll a szőke bilgericsizmás és
a csomagtartó rúdjánál fogva próbálja emelni a vagont. Mintha hangya
akarna megmozdítani egy bérházat.
- Mindenki jöjjön ide, aki tud - kiabál újra. - Lehetetlen, hogy
ne tudjuk megemelni ennyien.
Vagy tizen kapaszkodunk bele az ülésekbe. csornagtartókba; hiába.
- Mégegyszer - ordít a fiatalember. tántorithatatlanul. - Még
egyszer. Hó-rukk.
Semmi eredmény.
- Ne bámuljanak, hanem jöjjenek ide - könyörög a bilgerís. Rajta van a vagon a karján. Meg kell emelni. És káromkodik; próbáljuk
emelni, de meg se moccan; és újra káromkodik.
- Ne káromkodjon - mondom halkan.
- Hát mit csináljak? - kérdi őszintén, hangjában a tehetetlenség
keserűsége.

- Uraim, meg kéne valahogy emelni - mondja kérlelve az a férfi,
akinek a karján hever a vagon. - Csináljanak valamit, uraim, már nem
bírom sokáig.
Hóna alatt, a kitörött üvegcserepek között, egyre terjed a vértócsa.
- Pajszer kell - szólt valaki, s ebbe a megváltó gondolatba míndenki belekapaszkodik.
- Hozzanak pajszert - üvöltjük kórusban.
Közben ugyanis emberek szaladnak végig a vagon felül lévő oldalán, és berugják az ablakokat: hull lefelé az üvegcserép. Megnyitják
az ajtókat is a kocsi két végén; vasutasok, meg overálos bányamentók
feje jelenik meg a nyílásokban. A kocsi első feléből fájdalmas, gurgulázó
kiabálás hallatszik.
- Jaj Istenem, jaj Istenem, eltört a lábam - siránkozik reszketeg
hangon az öreg péni, aki a mögőttem lévő boxban ült. Pont az útban
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ül, hátát a felfordult ülésnek támasztja, és görcsösen markolja egy szatyor fogantyúját. Akik a beszorult emberhez jönnek segíteni, átlépkednek rajta. Jobb lába a sípcsont közepén megtörik és lefelé lóg.
A pájszer sem segít. Az ablak alumíniumkerete elgörbül, de a
vagon természetesen nem mozdul. A fekvő ember keményen tartja magát; szerényen, halkan kér, könyörög, csináljunk valamit, mert már nem
bírja. Porosak, véresek vagyunk, az arca mindenkinek vörös és izzadt.
A bilgericsizmás három ütéssel kiveri a fülkék közti közfalat: így talán
könnyebben behorpad a kocsi oldala. Kiabálunk, bíztatjuk abeszorult
embert; azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy hajszálnyi remény sincs
a vagon megmozdítására. De ezt most nem szabad kimondani. Úgy kell
dolgozni, hogy a következő emelés sikerüljön. Vagy az azután következő.
Vagy ... az most mindegy. Legfeljebb beleszakadunk. A vagon rajta
fekszik egy ember karján.
.
- Én is vérzek - riadt fel a bilgeris. - Folyik a vér a combomon.
- Megtapogatja a nadrágját és legyint. - Nem számít.
- Emeljétek kívülről is - ordítja a kocsi végén nézelődőknek. Kimúlik ez az ember, tenni kell valamit, nem értik?!
- Újra káromkodik, hosszan, elkeseredetten, szinte zokogva. Bánt a
káromkodása: úgy érzem, ebben a pillanatban könyörögni és hálát adni
kellene, s ha valamikor, akkor most nem idevaló a káromkodás. De a
fanatizmusa átragad mindannyiunkra. Megejt és bűvkörébe von az ereje,
akadályt nem ismerő elszántsága: egyre többen gyűlünk a pájszer köré.
Ez az emberfajta az, aki folyóba ugrik a fuldoklóért, hátán hozza ki a
zárótűzből a sebesült barátot. És ez többet fog nyomni a latban Isten
előtt, mint a kétségbeesés sugallta káromkodás.
Minden hiába, a vasrúd meggörbül; zihálunk, mint a rosszul tömített gőzgépek.
- Nem birom tovább - mondja most a fekvő ember - elájulok.
.
- A lábai rángatóznak.
- Ki kellene ásni a földet alatta - javasolja valaki. A gondolat
ésszerű és főleg: újabb lehetőség a próbálkozásra.
kiabáljuk minden irányban.
- Hozzanak ásót. és csákányt Gyorsan, gyorsan! - Pillanatok múlva lenyújtják a szerszámokat az
ablakon keresztül.
- Tele van a csizmám vérrel - fogja meg karomat a bilgeris.
Hallgassa csak.
S amint lábát hajlítgatja, hallani a szortyogást. Aztán csákányozni
kezd az ablakkerettől határolt négyszögben. Egy-két ütés után látni,
hogy ez is reménytelen: a fagyott föld nem enged. Ezzel a módszerrel
legalább három órára lenne szükség.
- Nem megy - dobja el a csákányt a bilgeris -, hébér kell. Hébérrel meg tudjuk emelni. Hozzanak hébért!
- Hozzanak hébért - visszhangozzuk a kiáltást. Nem tudom, mi
az a hébér, de azért torkom szakadtából kiabálok.
- A kocsi elejébe vitték - szólt le valaki az ablakon. - Ott emelnek vele.
- Idhehozzák a hébért - kiabálunk a kocsi eleje irányába. - Nem
értik? Hozzák már, beszorult egy ember karja!
A vagon elejét a középső peron, lógó, törött ajtók, csomaghalmok
és holmijuk után kutat6 emberek választják el tőlünk. Feltehetően semmit sem hallanak a kiáltozásunkból.
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- Elmegyek és megnézem a hébért
m.ondom a bilgerisnek.
Sose fognak ideérni.
Intett a fejével. hogy menjek.
- Eltörött a lábam, kedvesem - siránkozott a néni, miközben átleptem rajta.
A kocsi első felében éppen egy asszonyt emeltek ki, akinek a keze
szorult az ablakon kívül. Szóltam a bányamentőknek, hogyha végeztek.
VIgyék a hébért hátra.
Kis időt vártam egy ülésnek támaszkodva; közben a töröttlábú nénit
kézről-kézre adva kiemeltük. Aztán összeszedtem a holmimat, és a kocsi
másik végén kimásztam.

*
- A három utolsó kocsi ittmarad. Aki tovább utazik, szálljon fel,
kérem - unszolja egy pirossapkás forgalmi tiszt a közönséget, amint
végigmegy a töltésen csoportokba verődött tömeg, a mentőautók, rendörök, tűzoltók között,
Felszállás előtt találkozom q bilgeris fiatalemberrel.
- Volt szerenesém - nyújtja a kezét széles mosollyal. - ' Remélern legközelebb Budán találkozunk egy kiskocsmában.
- Minden jót, uram - mondom neki, és nem tudok ellenállni, hogy
ne folytassam : - Maga derék ember. Áldja meg az Isten. - Meglepő
dik, majdnem zavarba jön.
- Látta azt a férfit, mikor kivették? Olyan lapos volt karja, mint
a pa pír. Ránézett, csak ennyit mondott: "Ez az én karom?"
- Rettenetes - mondom borzongva.
- Az. Magának semmi baja? Szerencsénk volt. Na, viszlát. Bicegve
din dul az egyik mentőautó felé.

*
A baleset, úgy látszik, alkalmas arra, hogy mindenkínek eszébe juttassa a gondviselést és az ember függő helyzetét, bármilyen a világnézete. Egy csapásra filozófusokat farag az emberekből.
Néhányan együtt ülünk, akik simán megúsztuk. A kocsi utasai körülvesznek és kérdezgetnek; főleg azt tudakolják az egyiktől, hogy "milyen
érzés volt"?
- Van Isten - mondja az egyik hallgató az elbeszélőnek, egy sovány, vörösképű. negyvenes, falusi férfinak.
- Van ám - erősíti meg a másik kis csend után, halk, mély hangon. - De mekkora.
Idősebb férfi jön a büffékocsiból, ő is a felborult vagonból való;
homlokán ütések, karcolások nyomai. Szemünk összevillan, megismerjük egymást.
- Éopen mondom - szólt nevetve, mikor a közelünkbe ér - , ha
vallásos lennék, adnék tíz forintot Szent Antalnak.
Itt-ott nevetnek; nem gúnyosan, nem bántóan, inkább azon, milyen
kópé az öreg.
- Tudja mít, bátvám - mondja valaki közülünk -, én megadom
azt a tízest maga helyett.
Megyünk tovább. ringva, zakatolva. Akaratlanul is a kerekek csatjr,J!ó melódíáiát figyelem, gyanakvó éberséggel. Most valahogy másként
szól, mint eddig. Ebbe a [ólismert, megbízható zenébe az esetleges, a
megbízhatatlan különös felhangja vegyül, amitől nem hamissá, hanem
inkább őszlntébbé és gazdagabbá válik.
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A VIHAR

l r t a Lanza del Vasto

Lanza del Vasto 1901-ben szüLetett Szicíliában; családja a középkorban tewpec:iett meg a sziqeteti; egyik őse truba,dúr volt. "Költő, bölcselő,
zenész, szobrdaz egyszemélyben; al:akja is, élete és irásai is az olasz reneszánsz alakjait idézik - irták róla. - Humanista, abban az értelemben,
ah.ogyan három századdal ez,előtt hasz1Wilták e szót: semmiféle tudomány,
semmiféle művészet nem uieqen. tőle. Bejárta zarándokként, jórészt í11Ialog, a világot, s ahol csak ,megfordult, minden országban életszabályokat
igyekezett elsajátítani; együtt élt a Gangesz partján hindu remetélokel,
több hónapon át lakott Gandhinál, járt Jeruzsálemban, az At,hosz hegyen,
s hosszabb-rövidebb id,eig Európa legtöbb fővárosában is időzött."
Indiában 1936-ban tett zaránc:iokutat, erről számol be L e p é l i? r in a g e a u x s o U r c e s (zarándoklás a forrásokhoz) cimű könyve; 1943ban jelent meg. Hazatérve Gandhi szellemében keresztény közösséget a'lapitott; ma egyik neves képviselője és írója a háború- és erőszak-ellenes
A c t i o n n o n - v í o l e n t e mozgalomnak, melyre a 13. szkémában a
Zsinat is célzást tett: "Az Egyháznak lehetetlen nem dicsérnie azokat, akik
jogaik védelmében lemondva az erőszakos eszközökről, a védekezésne,k
csak olyan eszközeivel élnek, melyek mindenkinek, még a leggyengébbeknek is rendelkezésére állnak, s melyek az élet me,gbecsülésén és az igazság erejébe vetett hiten alapszanak." Az utolsó ülésszak idején Rómában,
a Maria dell'Anima utcában egyébként N o n - v i o l e n c e kiállítást is rendeztek; itt a látogatók többnyire Lanza del Vasto szikár alakjával is találkozhatPak.
Szemelvényünk a P é l é r i na g e a u x s o u r e e s negyedik, "Vardha,
vagy három hónap Gandhi1Wil" című részéből való: igazolja, hogy az
arche-i közösség alapítója egyben "nagyszerű prózaíró is", ahogyan irodalomtörténetében Gonzaguede True írja róla. (r. gy.)

Rama-Krisna egyszer így mesélte el egy aszkéta fölsülését:
- Ez az aszkéta hires volt szígorú életmódjáról. Egy napon Shiva
szobra elé járult és eképpen fohászkodott hozzá: "Uram, nincs amit meg
ne tennék irántad való hódolatomban. Mérj rám akármilyen próbát, és
látni fogod, hogy igazat mondok." Igy, ilyen kihívóan imádkozott.
Akkor a szobor megéledt, és bronz ajka a következő igéket ejtette:
"Fogj egy edényt, töltsd színig olajjal. Tedd a fejedre. Indulj el. Vonulj
a piacra, menj végig a városon, utcáról utcára. aztán jöjj vissza. De
egyetlen csöppjét el ne hullasd!"
Az aszkéta megtöltötte az edényt, fejére tette és elindult, karjával
egyensúlyozva, s léptenkint ismételgetve magában: Egyetlen csöppje se
menjen veszendőbe! Éppen piacnap volt. Atvágott a tömegen, bejárta
utcáról utcára a várost. Egyetlen csöpp olajat sem hullajtott el. Elégedetten tette le az edényt a szobor előtt; biztos volt benne, hogy kiérdemelte az isten kegyelmét.
Győzelmére tanúul hívta a szobrot; de a bronz szobor csak bronz
maradt. Ö meg imádkozott, kiáltozott, fohászkodott, anélkül, hogy választ kapott volna. A szobor megvetőleg mcsolygott. Az aszkéta megrökönyödve töprengett, vajon becsapta-e az isten.
Shiva a következő napokban sem törte meg hallgatását. Olyanynyira, hogy az aszkéta, miután hiába kísérletezett a legkülönfélébb módozatokkal, végülis kétségbeesett. Fejét két térde közé hajtva keserve247

Sen sírt és könnyei közt egyre azt hajtogattá, hogy "nem, egyetlen csöpp
nem sok, de még annyit se hullattam el".
Erre a szobor végre életre kelt, de csak azért, hogy kitörő haraggal
igy szóljon: "Bánom is én az olajodat, ostoba! Mit érdekelne engem, istent, a te csupor olaj ad ? De míg a fejeden cipelted ezt az olajat, mondd
csak, te ostoba, ugyan hányszor gondoltál rám?"
Az aszkéta nem tudott mit felelni, mert be kellett vallania magának;
egész idő alatt csak az olajra gondolt, meg a csöppre, melynek nem szabad elhullania.
Shiva azt mondta neki; "Inkább öntötted volna ki az egész csuprot,
de legalább egyetlen egyszer gondoltál volna rám, amíg cipelted. Úgy bizony, barátom, jobb lenne, ha letennél híres sanyargatésaídról, melyek
nevezetes aszkétává tesznek, viszont szeretnéd istenedet, ha csak egy kicsit, ha csak titokban is."
Ilyesféle balszerencse várt rám is a nagpuri úton, kárbaveszett fáradozásommal.
Nagypénteken indultam el Vardhából Nagpurba, hogy részt vehessek
ott a Feltámadás miséjén.
Vardha- negyvennyolc mérföldnyire van Nagpur városától." Elhatároztam, hogy - mint a bűnbánatnak ezen a legfőbb napján illik - az
utat egy nap alatt, gyalog, étlen-szemjan fogom megtenni.
Egész nagyböjtben erre akirándulásra készültem. buzgón és lázasan;
s abban a meggyőződésben, hogy valami meglepő dologgal találkezem
majd az úton, azzal a meglepő eseménnyel, amit esztendőkön át reméltem.
kivántam, vártam, esztendőkön át kerestem minden úton.
Elindultam, hát, valamivel hajnal előtt, fürdőm után örömtől remegve a hűs levegőn, egyik lábamról a másikra ugrándozva, könnyű szívvel
és könnyű málhával. Belegöngyölve abba a keskeny kis szőnyegbe, mely
úton-útfélen ágyarriul szolgál, egyebet sem vittem magammal, mint egy
váltás ruhát meg egy új fejkendőt. A fák zöld tollazata fehér tollbokrétákat rejtett, melyeknek illatától körös-körül csak úgy tágult a levegő.
Újjongtam, mert útrakelni míndíg annyi, mint egy kicsit újjászületni.
Hanem aztán észretértem és szántam-bántam oktalan lendületemet : a komoly vezeklés napjának aligha szabad így kezdődnie!
Pár mérföldnyit tehát komoly gondolatokba mélyedve haladtam.
Mire a folyópartra értem, a víz fölött már a reggel ragyogott. A fekete szíklatáblák lépcsőfokain úgy ereszkedett le, mint egy vágtató elefántcsorda. Túloldalt kezdődött a dzsungel.
.
Atfutottam a hídon. Az út homályba torkollt. Jöttömre sokszínű madárfelhő rebbent föl és tűnt el csivogva az ágak és liánok mennyezetében.
Természetesen velük együtt röppentek el az úr sebei és a kezét-lábát átverő szögek is. Erre akkor eszméltem rá, amikor nagy integetve egy csepűrágó-család vágott át az úton: majmok, fekete álarcban, rojtos szürke
selyemkabátban. Suhogó, hullámzó farkuk hosszan nyúlik utánuk. Hogy
sajnálom, hogy megzavartam a tanácskozásukat! A fatörzsek mögé bújnak, onnét packáznak velem; csúfolódnak, s ez határozottan mulattat,
aggódó, vén képük, komolyságuk és nyüzsgő ugrándozásuk-trágárkodásuk
ellenére is. Az erdőből kiérve, kicsinyeiket is láttam: ott játszottak, táncoltak, láthatatlan kis ágacskákra függeszkedve. Rózsás 'nyersgyapjú színű
• VagyIiB majdnem 77kil.óméterre (egy anfl'Ol mérföld 1600 m4ter)
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a ruhájuk. Azokra a szőke rovarokra emlékeztetnek, melyek mozgó fürtökben rajzanak a napsugarakban; s ahogy tovább mentem, azt gondoltam: "Ilyen majom vagyok jómagam is: gondolatom minduntalan megszökik és utána veti magát mindennek, amit lát." Körülbelül abban az órában jártunk, amikor az Emberfia elesik a keresztúton; s én, a zarándok,
majmok mókáin bámészkodtam.
Csuklórnon olvasómmal, így vágtam neki a nap derekának. Leplemet fölhúztam a lábamon; meztelen fölsőtesttel, hajadonfőtt gyalogoltam
a napsütésben. A koplalást nem éreztem. A sebes járás elnémította zsigereimet.
Szomjúságom elfeledtette éhemet, lábizmaim feszültsége szornjamat,
lábam szaggatása fáradtságomat, és gondolataim lompossága imádságom
fonalát. Nyelvem fulladásig megvastagodott a számban. Megnedvesítettem kendőmet egy mocsárban és homlokomra, vállamra vetettem. Ujjammal a fülemet is megnedvesítettem. A metsző fény falta a síkságot, szúrta
ri szememet, marta az arcomat. Körülöttem mintha minden acélos komorsággal villogott volna. A töltésen lángoltak a fák; koronájuk egyik fele
lomb, másik csupa körömformájú, kardvirágszínű virág.
Azon kaptam magamat, de most már segíteni se bírtam rajta, hogy
semmi mással nem törődöm, mint az útjelző kövekkel, meg annak számítgatásával, hány mérföldet tettem meg eddig, és hányat kell még megtennem.
A harmincadik mérföld táján sekélyvízű, sárga patak mellett vitt el
az út. Letértem a vízhez. Belefeküdtem, hol a hűsebb, hol alangyosabb
áramlatba. Kegyetlen és sóvár lassúsággal duzzasztottam fel a víz színtjét, míg összetapadt ajkamig nem ért. Ide-oda forogtam a patakban, de a
bensőmben égő tüzet nem tudtam csillapítani.
Mikor fölálltam, megpillantottam arcomat a sárga víz tükrében: szerzetes-módon kopaszra borotvált koponyámat, ezt a nap-aranyozta csontprizmát, ahogy fakón csillog a homlok függőleges éleinél. "Álszent! - kiáltottam képmásomnak -, kit akarsz rászedni, képmutató?"
És mentem tovább. Lábam, melyet a fürdő fölpuhított, egyetlen izzó
seb lett. Helyenkint fölolvadt a kátrányos út.
Szememet a földre szögeztem, semmire nem gondoltam többé, és sebesen szedtem a talpamat vagy tíz mérföldön át. Aztán egy forró, poros
szélroham egyszerre szinte fölütötte a fejemet. Már-már azt hittem, káprázat ejtett rabul: ég, föld, minden fekete volt előttem. De nem képzelőd
tem: a látóhatár úgy füstölgött, mint egy katlan mélye. Ami kékség a
mennybolton maradt, azt is rohamosan elfödték a rohanó felhőgörgetegek.
Besötétedett. A falvak szélén csikorogva ütődtek a vödrök a kútkávákhoz, s ettől a hangtól csontom velej éig megborzongtam. És még jobban siettem.
Lódobogást hallottam a hátam mögött; egyszerre megtorpant mellettem', balkéz felől. Könnyű bricska volt, rajta két ember; az egyik a gyöplűt tartotta, a másik felém kiáltott és intett, hogy szálljak föl. Fejcsóválással jeleztem, hogy nem. A férfi leugrott, hozzám futott, izgatott hadonászással, sürgető szavakkal mutatott a fenyegető égre. Udvariasan
köszönetet mondtam és újból elhárítottam a hívását. 'Erre visszaugrott a'
bakra, és az ostorsuhintásra a ló megiramodott. Utána hirtelen leszállt az.
éj. Ostorcsattanás hallatszott a magasságban, az égbolt sziklás lejtőin végiggörgött a mennydörgés szekere.
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"Ha esik, hát essék - gondoltam -, annyi baj legyen l" S a szomjúság poklában ziháltam s most hirtelen egész testem az ég felé üvöltött;
"Folyj hát, nyílj meg, szakadj le !" De mindennek semmi, de semmi köze
nem volt az Úr Jézushoz.
Elmaradt a negyvenedik mérföldkö is.
"Tíz után érek Nagpurba - gondoltam. - Ilyen későn nem kopogtathatok be barátaimhoz, hiszen alig-alig ismerem őket. De majd csak
találok valamilyen ereszt a városban, valami fedett csarnokot vagy pályaudvart, ahol meghúznatom magam éjszakára az eső elől." De ezeknek a
számítgatásoknak se volt semmi közük az Úr Jézushoz.
A rám szakadt éjben se az út, se a táj nem hunyt ki egyetlen pillanatra sem. A dolgokat mindúntalan kirángatta a homályból a villámok
lobbanása, úgyhogy hol fakón derengtek, hol sápadt, viaszos színt öltöttek,
hol mintegy nyúzottan ,rémlettek föl, elemi színük nyerseségében.
A -tér zacskóít erek helyett villámok szövedékével átszőtt bártyák
burkolták. A fortyogó medencében hét jól megkülönböztethető vihar kergette egymást. Tompán, harsogva, recsegve, vonyítva egyik dörrenés a
másikat érte. Szívemben, tenyeremben, sarkamban éreztem a villamos
kisüléseket
Két szélroham után úgy telepedett rám a visszatorlott levegő, mint
egy meleg állat.
Aztán hirtelen, minden különösebb ok nélkül, az út mentén két óriási
mangófa, mintha megőrült volna, ágaival kétségbeesetten csapkodni kezdett. Ugyanakkor hátam mögül mintha futás és zuhogás zaja hallatszanék: fakó forgatagokban jött az eső. És mégis a sarkamban volt. Egy
szempillantás alatt pofonvertek, megvesszőztek, vállamnál fogva áthajítottak az árkon; s egyszerre csak ott feküdtem egy szántóföldön a sárban.
Fejemre és hátamra húztam a szőnyegemet. Mindent amit csak ért,
vadul aprított a jég; cserepei pattogtak a köveken. Magam alá húztam a
lábomat; amúgyis vérzett már.
•
Két kézzel tetőmbe kapaszkodva, orrommal a földön, beletapadtam a
sárba; elég szívós agyag volt, megóvott tőle, hogy a vihar elsodorjon, akár
egy tengeren. A szél neki-nekicsapott szemközt a két mangófának, hatalmas ágakat tört le róluk; az ágak, óriási pókokként, nyurga lábukon ugrálva, felém tartottak, aztán hirtelen ikitértek és eltüntek, elsöpörte őket
az orkán, mint holmi szalmaszálat.
En pedig reménykedtem: "Lám, tépi-marja magát a világ; most majd
bizonyára megjelenik valami."
Fogam vacogni kezdett, rohamokban rázott a borzongás, görcsök hasogattak, mintha fára szögeztek volna.
Mikor azt kiáltotta: "Uram, Uram, miért hagytál el engem?" - akkor már nagyon közel volt a szabaduláshoz.
De én egyebet sem láttam, csak a dolgoknak ezt a nagy haragját.
Egy vagy két óra múltán a szél fölhagyott az üvöltéssel. Hullámos
függönyökben ömlött az eső. Sántikálva újból útnak eredtern. Legyőztek.
Fölmértem vereségem nagyságát: nem jelent meg semmi, és nem is fog
megjelenni semmi, ,Közönséges igás állat vagyok, és nem látom a kezet,
. amely rám sújt. Ez a derekam körül lógó mocskos rongy: ez vagyok én.
.Ez a sár, melyben tocsogok: ez vagyok én.
Remegő kis fényt vettem észre. Arkon-bokron át arrafelé igyekeztem. Megálltam a ház ajtajában. Négy vagy öt sovány, fekete embert lát250

tam odabent, alig bírtam kivenni őket a gyér Iámpavílágnál. Egy szót se
széltam. Ok se. Behívtak, megszárogattak, a szoba közepén rőzsetüzet
gyújtottak. Aztán gyapjútakaróba burkoltak és lefektettek egy ágyra,
illetve egy keretre vont hálóra. ütemesen paskoltak és rám ültek. Aztán
megkérdezték, jobban vagyok-e. Intettem, hogy igen. Ételt és italt kínáltak. Intettem, hogy nem kérek. Akkor magamra hagytak és lefeküdtek,
ki itt, ki ott. Zsibongó lázban töltöttem az éjjelt. Hiábavaló láz, gondoltam szomorúan, Az udvarban kóválygó bivalyokat verte a zápor; időn
kint megpróbáltak betörni a házba, s majd hogy ki nem döntötték közben
az ajtófélfát. Házigazdáim ilyenkor fölkeltek, botot ragadtak és nagy kiáltozással kergették el őket.
Reggel tejjel kínáltak és némi étellel, de elutasítottam: a húsvéti
nagymise utánig böjtölnöm kellett. De szombattól fogva megengedtem
magamnak, hogy igyam. 'Vizet kértem, s egyik kancsót a másik után öntöttem a számba, úgyhogy vendéglátóim egészen elképedtek. Úgy öntöttem számba a vizet, mintha kőre önteném. s egyáltalán nem éreztem közben a szomjúság csillapításának örömét. Úgy folyt testembe a víz, akár
~gy űrbe.

Frissen, fényesen ragyogott a nap a letarolt, pocsolyákkal lyuggatott
síkság fölött. A megtépett lombok közt énekeltek a madarak. Az utakat
letépett ágak lepték, és rengeteg zöld mangó.
Holi ünnepe volt, hindu karneválféle, mikor vidáman hemperegnek
az emberek a sárban. Ahogy egy falun áthaladtam, nagy csapat gyerek
sereglett körém. Göröngyökkel dobáltak meg; szemem, szám, nyakam tele
lett földdel. Mindegy, gondoltam, hiszen nem történt semmi.
A nap hátralévő részét barátaimnál töltöttem, egyedül a szobámban;
a kőpadlón feküdtem és ittam, ittam; úgy ittam a vizet, mintha maga az
élet volna. Olyan voltam, mint a lábadozó, aki lassan visszatér az életbe,
de semmi örömét sem leli benne.
Másnap a nagymise villanykörték apoteózisa volt, művírágok és viasz
Szűzmáriák közt. Az angol hölgyek fölvették suhogó selyemruhájukat, ellepték a széksorokat, súgdolództak. A hindu férfiak fehér vagy barna
nadrágba bújtak és trópusi sisakot tartottak a kezükben. A plébános,
kecskeszakállas olasz pap, pokoli kiejtéssel a pokolról prédikált, illetve
szónokolt. .. Agnus után egy kellemetlenül éles hangú énekesnő sikoltozott.
Én pedig egy oszlopnak támaszkodva sírtam: sírtam az örömtől. Mert
szívem forrásában most ott ragyogott az a fény, melyről utam során lélépésről lépésre mindinkább lemondtam.
Szegedi Gergely fordítása

•
Igaz az, hogy: "spiritus ubi vult spirat"; sohasem tudjuk kierőszakolní a
Lélek kegyelmi csodáját. Remélnünk kell, várnunk kell, könyörögnünk kell
érte. Sohasem szabad azonban az ilyen reményből ürügyet teremtenünk arra,
hogy misztikus letargiába süllyedjünk és abbahagyjuk a személyes erőfeszí
tést. Magunknak kell cselekvéshez látnunk, és csak ekkor várhatjuk joggal,
hogy Isten velünk együtt cselekedjék.
Peter Wust
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8Z0RKE ÉLET (Kisregény 6. rész)
l r t a Rónay György
A hóra emlékezem, a hajnalodó égre, a Visztula

felől füstölgő

ködre,

a Barbakán tömör, fekete vonalára, a Piwnára, ahol éppen kialudtak a
lámpák, de a klarisszák temploma zárva volt még. A Vártér sarkán, fejjel
a cukrászda lépcsőjén elegáns, fekete ruhás részeg horkolt hanyatt a hóban. A túlsó sarkon - épp csak egy pillanatra láthattam a szürkületben,
mielőtt elnyelte őket az aluljáró fehéringes, piros kabátos, püspöksüveges, pásztorbotos betlehemesek mentek, ki tudja honnét, ki tudja
hová, rúdon vitték a jászolt és úgy himbálták, mintha bölcsőt ringatnának.
Atvágtam a Vártéren és mentem tovább, magam sem tudom miért,
lefelé a Krakowskíe Przedmiesoién; s aikkor egyszerre mögöttem, előt
tem, fölöttem, egész Varsóban megszólaltak a 'karácsony-hajnali harangak. A Bristol felül vállra Vietett lapátokkal és kotrókkal kis csapat közeledett az úttest közepén: az első hómunkások,
Nem messze előttem egy kapu aJólegy asszony lépett ki. Vállát
Iázósan összehúzva, szapora léptekkel haladt, én meg lassan utána, keskeny lábnyomát nézve a taposatlan hóban, de úgy, hogy közben ott láttam, vagy inkább csak éreztem magam előtt vékony, fekete alakját is
a járdán,
Egyszerre míntha elűnt volna. Fölnéztem. akkor lépett be a karmeli tákhoz.
.
Nem vagyok vallásos; nem tudtam volna megmondani, mikor voltam utoljára templomban. Most Se azért tértem be, míntha imádkozni
akartam volna. Csak hirtelenüil iszonyúan fáradt lettem és szerettem
volna megpihenni, leülni valahol valamd langyos zugba, emberszagot, embertestek melegét érezni: semmi többet, csak ezt, és csak ülni és nézni
a semmiségbe.
Meglehetősenkevesen voltak, jobbára csaik az első padokban. Csöngettek, kijött a pap, a hívek fölálltak. aztán leültek és fölváltva morrnolták az imáikat a pappal. Se ezeket nem értettem, se a szertartást; én csak
fáztam és pihenni -akartam.
Egy pad szélére húzód tam, az egyik oszlop mögött, ahol egy szebor
körül magas tartókban hat vagy nyolc vastag gyertya égett, meg egy
sereg ikisebb és vékonyabb is körben a kőpadlóra ragasztva, arasznyim
a szabor Iábától.; ezek a libegő lángok jóleső, vdaszszagú meleget arasztottak.
Először csak ezt a meleget éreztem: míntha lassan leolvasztotta volna
rólarn a rám fagyott jeget. Aztán míkor szemern megszekta a templom
homályátés a sárgán vibráló gyertyavilágot, inkáJbb csak úgy véletlenül
rátekintettem a szeborra is. Fáradt, szornorú Krisztus volt, kereszt nélkül, mínt egy ároikpartján, IS végső elesettségben. Nem tudom, ismeriik-e
ezt a sajátos Iengyel ábrázolást, ezt a szerencsétlen, összeroskadt, me·redten ülő Krisztust, ezt a szegény Chrystus jrasobLiwy-t. .. Ott ült
előttem, piros köpenyben, véres arccal, durva vonáso/kkal, ahogy valami
népi művész fába faragta; ült a gyertyái közt esett vállal, csüggedt kezét
a térdére fektetve, mirrt aki nem bírja tovább; én meg őelőtte ültem,
az ő gyertyái melegében, és ahogy néztem, elöntött valami mély és szomorú hála, amiért van valaki, aki még nálam is nyomorultabb.
Aztán még ezt is mondta:
- Az új lakást tulajdonképpen szintén Slawának köszönhettük. O
nyomozta ki a csere lehetőséget, ő talpaita ki a szükséges engedélyeket,
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Persze, ezt se gondoltuk végleges megoldásnak, hiszen ez is csak egy
szoba volt, de a teljes komfortjával vaílóságos paradicsom ahhoz képest,
ahol eddig laktunk. Azonfölül ezzel már kezdeni lehetett valamit, ahogy
Slawa mondta: adandó alkalommal tovább cserélni kedvezőbbre, némi
ráfizetéssel kétszobásra, hogy ne legyünk tovább összezárva Jerzyvel,
'vagy arnire még gondolni is csak alig rnertem, eladni és venni helyette
két egyszebásat. Csakhogy ehhez Jerzy közreműködése kellett volna:
hegy ő is törődjék a dologgal, ő is gyűjtsön a különbözetre. De ővele
aztán igazán semmit sem lehet kezdeni. Ezt a helyzetet is éppúgy
elfogadta, mint az eddigít, és a kisujját se mozdította volna érte, hogy
változtasson rajta, hiába próbált Slawa a lelkére beszélni.
Egy percre eltűnődött, aztán folytatta,
- De hogyan is lehetne meggyőzni valakit; akinek ennyire nincs
szilárd halmazállapota ? Rávenni, hogy következetesen 'törekedjék valamire, és ki tartóari dolgozzék valamiért, ha egyszer nincs hozzá csontrendszere, ami köre kocsonyás anyaga valahogy odatapadhatna? Én már
tudtam, mert én már próbáltam, hogy ezt a ezétomló embert nem lehet
összetartani.
- Pedig én azt hiszem, Annácska, a maga szerététe nagyon erős, abroncs tud lenni - mondta Mártori.
- Szeretet? - húzta föl Anna a szemöldökét. - Nem tudom. Csak
azt tudom, hogy volt idő, még az előtt a karácsony előtt, a régi lakásban, arnikor úgy képzeltem, ha gyerekünk lenne, az összetartana. Központot adhatna IazélJetÜ!niknek, és neki, az ő széteső lényéneik is. Persze,
azt se titkoltam magam előtt, mekkora kockázat lenne: gyerek egy ilyen
apától, ilyen örökségek lehetőségIével, és ráadásul ekkora Iétbizonytalanságba; mert Iétalapnak a Lengyelhon mégis elég ingatag volt, Jerzyre
pedig nem lehetett számítani: egy szép napon kiteszik az iskolából, leszázalékolják, vagy ha nem is, elissza vagy elveszti a fizetését. De egymagam is szívesen vállaltarn volna minden felelősséget, már talán nem
is annyira őérte, mint inkább magamért: hogy legyen végre valami igazi
értelme az egésznek. Ö azonban a legkisebb célzásra is vagy elrémült,
vagy fölháborodott és magánkívül kiabálta: "Megőrültél? Ide akarsz
gyereket, erre anyomortanyára ?"
Fáradtan mosolygott, szinte bocsánatkérőn.
- Hát így volt - mondta csöndesen. - AJkkal' nem lehetett. Most
meg már késő, Hiszen már hárman is alig férünk abban a !kis lakásban.
- Hárman? - kérdeztem meglepődve, - Hogy-hogy hárman?
- Az öcsém is velünk van - felelte. - Ö lakik a konyhában.
S elmondta, hogy öccs-e a varsói zeneakadémiára jár, muzsikusnak
készül, állítólag nagyon tehetségesen zongorázík, Az is kiderübt, hogy
lényegében Anna tartja el; ezért vállalt egy idő óta tolmácsi és idegenvezetői szelgálatot is a Művészeti Szövetség magyar vendégei mellett.
Egyébként ezt az egész varsói tanulást ő harcolta ki a szüleinél és a
hivatalokban, mikor a fiúnak otthon másodszorra se sikerült a fölvételije.
- Mégis, Annáeska, nem vállalt ezzel túl nagy terhet magára? koekáztatta meg Márton.
- Nem hagyhattam. hogy elkallódjék - hangzott a válasz, a világ
Iegtermészetesebb hangján.
Hogy Pesteri miért nem vették föl az öccsét, az telj-es világossággal
tulajdonképpen sosem tisztázódott előttünk, Lehet, hogy ha1szerencséje
volt; lehet, hogy valami nehezen kinyomozható rosszindulaton múlt a

dolog. De az is lehet, és egy-egy elejtett ezéból még leginkább erre lehetett gyanaikodni, hogy mindjárt az első alkalommal összékülönbözött
a bizottság egyik tagjával, alighanem magával a tanszék-vezető tanárral,
és egyáltalán nem politikai, hanem valamilyen művészi kérdésben, úgyhogy a tanár aztán hallani sem akart róla többé.
Mi volt ez? Kamaszos önteltség? Korai művészgög? Vagy anagy tét idegessége? Esetleg egy folyton összeütközésekbe sodródó, nehezen kezelhető, gyanakvó és ingerlékeny természet összeférhetetlensége?
Valószínűleg az utóbbi; de ez már csak később derült ki, Sopotiban.
Ahogy a vendéglőből kiléptünk. arcunkba csapott a nedves, hideg
szél, A szederjes szélű, sötét felhők alacsonyan szálltak, egy-egy rongyuk
beleaikadt a Mária-templom tornyába s ott gomolygott a két torony közt,
míg egy újabb szélroham tovább nem söpörte. Leszegett fejjel vágtunk
neki a Ryneknek, Még át se értünk a túlsó sarkára, ferde kavargással,
nagy, vizes pelyhekben megeredt a havaseső.
Még hátra volt a krakkói program utolsó pontja; látogatás a Művé
szeti Szövetségben, Gyakorlatból tudtuk, hogy az efajta fogadásokat
többnyire mindkét fél únja; elhatároztuk hát, hogy minél rövidebbre
fogjuk,és a lehető leghamarabb megszabadítjuk magunktól lengyel kolIégáinkat. ürügyünk is volt rá, este utazunk tovább, be kell csomagolnunk, el kell rendeznünk a dolgainkat, és így tovább. Hanem aztán mégis
másként alakult.
Ötre érkeztünk, s egy feszes és tapogatódzó negyedóra után, mely
alatt kölcsönösen elhangzottak, jórészt Anna tolmácsolásában, az összes
ilyenkor hagyományos közhelyek és semmitmondó udvaríasságok, a be. szélgetest váratlanul fölszította Márton egy ártatlan, inkább csak maga
elé dünnyögött megjegyzése, hogy szerínte a művészet első hivatása
mégiscsak az, hogy szép legyen. Az egyiik lengyel, egy valószínűtlenül
sovány, karvalyorrú. üreges szemgödrű krakkói költő, aki addig valóban
úgy ült a helyén, ahogy karvaly szunnyad az ágon, hirtelen fölfigyelt,
elismételtette Annával a mondatot, sebes egymásutánban magába döntött két kupica konyakot és heves lengyel vijjogással lecsapott Mártonra.
- Először azonban azt mondja meg, mi oa szépl - tolmácsolta Anna.
Márton a támadásra fölöltötte legegyügyűbb békaképét. szaporán
pislogott és úgy tett, mintha azon töprengene. hogyan fogalmazza meg
minél világosabban a témára vonatkozó gondolatait; bár mint utóbb bevallotta, a világon semmire nem gondolt azon kívül, vajon lesz-e gyomorgörese a pohárka konyaktól. amit megivott, vagy nem, és most míndjárt, előre bevegye-e a görcsoldót, vagy várja meg a fájdalom jelentkezését. De nem is volt szükség semmiféle gondolkodásra, mert a lengyel
költő, mínt kiderült, a krakkóí avaritgarde egyik vezére, kurta kis udvariassági szünet után egyszerűen Ierohanta, olyan zuhogó szóáradattal,
hogy Anna alig győzte tolmácsoini. Mi a szép? Van-e egyáltalán úgynevezett szépség, ha tetszik, abban a bárgyú kantí értelemben (mondta
Ieplezetlen undorral), hogy "érdek nélkül tessék"? Érdek nélkül egyébként sincs tetszés; és mi, illetve mikor mi az érdek? Voilci la questionl
- kiáltotta a nyomatékosság kedvéért franciául; de akármennyire ez volt
saerínte a kérdés, egy legyintéssel napirendre tért fölötte.
- A művészetnek különben se szépnek kell lennie.
- Hanem? - kérdezte Márton naiv csodálkozással,
- Kifejezőnek - mondta a lengyel megföllebbezhetetlenül.
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- Tehát vissza az expressaíonízmushoal - szólt közibe Tóbiás Lad
és derekból előre dőlt, színte rá az asztalra, jelezve, hogy átveszi. a magyar érdekek képviseletét.
Szabályszerű vita kerekedett, és folyt aztán több mint két órán át
valóban bábeli színekkel és szenvedélyességgel, magyarul és Iengyelül,
Anna kőzreműködésével, majd a forrpontokon átcsapva franciába, sót
németbe is, tekintettel Tóbiás Laeíra, aszerint, ki milyen nyelven tudott,
és ki kihez fordult, s volt úgy, hogy egyszerre többen is beszéltünk, többféle nyelveken. Mert a szőnyegre került kérdések, a művészet hasznáról,
céljáról, hivatásáról, ha nem is voltakkülönösen újak, és ha nem is ama
valók, hogy eldöntsék öket, ha egyáltalán eldőnthetők lennének, arra
mándenesetre jók, hogy a vita hevében ősszebarátkoztassák az embereket.
Természetesen mí sem oldottuk meg a szépség rníbenlétének és a
szép míneműségének problémáját, de hála a problémának, igen kellemesen töltöttük el az unalmasnak ígérkező fogadást, melynek végiére
egyébként az álláspontok furcsa, de nem példa nélkül való módon föleserélődtek, s aki addig relativista volt, makacs abszolútista lett, aki pedig kezdetben abszolútista nézeteket vallott, a legszélsőségesebb relatívízmus mellett kötött ki. De a szavak és érveik párbaj ában sem ezt nem
vettük észre, sem az idő múlását, s amikor fél nyolc előtt pár perccel
Anna diszkrét figyelmeztetéssel a karórájára pillantott, olyasféleképpen
oesúdtunk föl, mínt mikor a színházban fölvonás közepén várat1anul lemegy a függöny.
Fölálltunk, megköszöntük a sziveslátást; mint ilyenkor szokás, míndenki míndenkit meghívott és mindenki mindenkinek megígérte, hogy
eleget tesz a meghívásnak; elbúcsúztunk és kiléptünk az utcára.
Odalkint rninden fehér volt. Sűrűn, puha zizegéssel hullt a hó.

SOPOT
Éjféltájt indultunk Krakkóból és mindjárt le is fekűdtünk ; nem
tudtuk, hol maradt el mögöttünk a tél. Eles, hideg napsütésre ébredtünk.
Végeláthatatlan síkságon vitt a vonat, kietlen, dérlepte szteppén, rnelynek ritkás füve sárgásra aszalódott, és laposaiban itt is, ott is tócsák
és kis tavak jege csillogott, peremén ezüst koszorúval. Dér-e, vagy kivirágzott szíksó, a vonatból nem lehetett megállapítani. Ahogy teánkat
kortyolgatva az ablakban álltunk, kétszer is láttunk, hosszan elnyúlva
a zúzmarás fűben, teljesen értelmetlen beton csíkokat, mintha megpróbáltak volna valamikor országutat építeni ebben a pusztaságban aztán
reménytelenül abbahagyták volna. Háborús repülőterek futópályái voltak. Az egyiknek. a végében, mint őskori hüllő csontrendszere. fölrémlett
egy percre az egykori hangár töredezett vasbeton váza is. Időnkint egyegy szürke folt látszott a messzeségben: összebújva szélmarta, vézna fák;
de lehet, hogy azok is romok voltak.
A sivár vidék fölött, melyen csak nagy közökben állt egy-egy őr
ház, vagy csenevész, koravén fái közt egy-egy céltalan, semmiféle lakott
helvhez nem tartozó, hámló vakolatú állomás, néhány csüggedten veszteglő tehervagonnal és néhány, ki tudia mióta korhadozó ládával és hordóval arámpán - a sivár vidék fölött -metszően kék volt az ég, s kelet
felé libasorban, de nagy távolságra egymástól, azok a duzzadt, hosszúkás, nagyon fehér kis felhők úsztak rajta, melyek már a tenger közelét
jelzik.
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Később a másik oldalon kirajzolódott egy komor, csipkézett tetejű
tömb, és lassan kibontakozott egy valószínűtlen méretű, rőt téglákból
rakott vár.
. Közeledtünk Gdanskhoz..

Sopot számomra az első pillanattól fogva otthonos volt. Mintha már
láttam volna valamikor; mintha emlékezném rá valahonnét, talán gyerekkorom egyik nyaráról, mikor nagybátyám egy-két hétre magával
vitt azokra az osztrák fűrdőhelyekre, ahol nyarait töltötte. Sopot is olyan
volt - rám legalábbis úgy hatott - , mint azok a Monarchia idejéből
maradt városkák, üzletek szegte főutcájukkal, mely egyben korzó is,
ahol mindenki mindenkivel találkozhat; amozival, mely dívákat mutogató kirakatával és este transzparense liláspiros fényével valami ledér
és hivalgó nagyvílágíságot képvisel az üdülők és nyugdíjasok puritán
békességében (de van valahol egy kaszinó is, ahol állítólag nagy tétekben játszanak azok, akiknek bejárásuk van oda); és az obligát Grand
Hotel kocsif'ölhajtós, terebélyes épületével, melynek bejárata mellett 8
pavilonban levelezőlapot és emléktárgyakat árul a hadirokkant, szalonjában pedig ötórai teán táncol a fiatalság.
Igen, legkivált a Grand Hotel volt ilyen emlékbelien ismerős (mert
a Grand Hotelban szállásoltak el, hatalmas, örökké zúgó fák közt, közvetlenül az örökké zúgó tenger partján), kezdve a fölhajtótól a tágas
hallig, a levelezőlapárus pavilontól a széles, kényelmes, piros szőnyeges,
sárgaréz korlátos lépcsőig, az utcának beillő folyosóktól a teremnyir e
rnéretezett mellékhelyiségig, az emeletről emeletre ismétlődő rézkorlátos,
nagy kerek lelátótól e@szen addig, hogy itt a szobaku1csot nem körteforma nehezék védte a vendégek feledékenységétől, mint a varsói Bristolban, nem is zsebrevághatatlan formájú fatábla, mint a Cracoviában,
hanem óriási karikán lógtak, mint egyes régi intézményekben az illemhelyek kulcsai.
A Cracovia minden talpalatnyi helyet leleményesen kihasználó, fürdő
szobás, előszobás, beépített-szekrényes komfortja után úgy hatott a
Grand Hotelnak ez a térpazarló lakályossága, mintha a mából átléptünk
volna egy régibb korba, a század elejére vagy a múlt század végére, mindenesetre olyan korba, amikor az emberek jobban szerettek kényelmes
díványokon heverészni, mint fürdőszobában tisztálkodni, a férfiak
bajuszkötöt használtak és a hölgyek több kalapskatulyával utaztak.
Lindowski pihenésül szánta nekünk ezt a pár sopoti napot a tenger
mellett, és igaza volt: aki belépett a Grand Hotelba, annak legalább fél
századnyit lassult az érverése.
Az időjárásról persze Lindowski se tehetett. Mire megebédeltünk és
elindultunk, hogy sétáljunk egyet a városban, napsütésnek nyoma sem
volt már. A tenger felől, a mélyszürke ég alatt jeges szél fújt, s időnkint
hirtelen hózáporok szakadtak ránk.
Másnap az Orbis kocsiján bementünk Gdanskba, és fogvacogtató
hidegben jártuk be ezt a romjaiból újjávarázsolt balti középkort.
- Te míre emlékszel Gdanskból
kérdezte később egyszer, már
hazajövet a vonaton Márton. - Mert én semmi másra, csak arra, hogy
rettenetesen fáztam.
Én azért emlékeztem másra is, bár uralkodó benyomásom nekem
is az maradt a városról, hogy hideg'. Nem mintha különősebben fáztam
voltam, engem általában csak a fagypont körüli nyirkosság' diderget,
mínusz tíz fokban - mert mint egy patika hőmérőjén láthattuk, annyi

volt - már többnyire egészen jól érzem magam. A hideg, vagy pontosabban valami fagyos ridegség itt inkább a falakból áradt, az oromzatos
házakból, melyek a befelé élő polgárság nehézkesen merev elzárkózottságát sugallták még így vadonat újjá építve is, még akkor is, ha nagyon
jól tudtuk, hogy odabent a régi, komor és homályos otthonok helyett
kényelmes, világos, összkomfortos modern lakások vannak, villannyal,
távfűtéssel, állandó melegvízzel, és bennük derűs új lakók a súlyos mozgású, feszes életű hajdani patríciusok helyett, akik már századok óta
a katedrális gótbetűs sírlapjai alatt pihennek.
S ez a katedrális, hatalmas, várszerű törzsével és csapott tetős, zordan szögletes tornyával, mely inkább hat kalózok ellen emelt őrtorony
nak, mint templomtoronynak! Nem az Ulica Piwna felől közelítettük
meg, hanem hátulról, a rakpart felől, ahol még metszőbben, hasogattá
arcunkat az éles, egyenletes szél, s ahol szintén minden fenyegetően várszerű volt, kivéve azt a fehér üdülőhajót. mely búsan, célját vesztve
horgonyzott az olajosan sűrű, piszkoszöld vizen a gabonaház előtt. Váratlanul tenyérnyi kékség nyílt az égen, s egy percre kisütött a nap. A víz
színe megváltozott, végigcsillámlott rajta valami zománcos, kékes árnyalat, s a. messzeségben álomszerűen fölfehérlett egy óceánjáró óriási
teste. De a kék folt máris összezárult az égen, a tenger csillogása kialudt, a távoli fehérség eltűnt, s parányi, jeges és szúrós pelyhekben
megeredt a hó. A kis utcában, ahová befordultunk, a még épülőben lévő
két házsor közt már csúszósan havas volt a hepehupás úttest, és kezdett
bársonyos fehérség rakódni a gyalogjárókat elfoglalo, zúzmarás deszkaés gerendahalmokra.
Az utcából térre bukkantunk ki - itt is téglarakások, törmelékek,
építkezések homokdombjai, deszkarakások, állványozásból ottmaradt
hosszú létrák - s a tér bal sarkában, kis. ódon házak közt ott állt háttal felénk megdöbbentő téglarőt tömegével a katedrális.
A chartres-i székesegyház, vagy a párizsi Notre-Dame bizonyára
nagyobb, de a gdanski dómhoz képest színte lakályosan otthonos mind a
kettő; még a náluk kopárabb kölni dóm sem hat ilyen nyomasztó nagysággal, az óriási méreteknek ezzel a kietlenségével. Ez a templom nem
hajlék, hanem vár. Kívül vöröses, belül fehér falainak merev szigorát
nem töri meg semmi dísz, semmi szeszély, sehol egyetlen szoborcsoport,
egyetlen ciráda, vagy legalább egy tátott pofájú vízköpő szörnyeteg:
sehol semmi nyoma rajtuk az emberi képzeletnek és kedélynek, annak
a játékosan kicsorduló, minden praktikusságot nélkülöző fölöslegnek,
amiről az emberre barlanglakó őskorától fogva ráismerni. Ezek a kopárságukban csak még magasabbnak tetsző, valóban szédítően magas falak
(mert roppant, sima síkjaik valóban a szédülés érzését keltik bennünk,
amikor elveszve a közéjük zárt térben, először siklik végig rajtuk a tekintetünk), ezek inkább bástyák, kevély és komor téglasáncok, valami
vad, a házakat és tárházakat, kincseskamrákat és pénzeszsákokat örökké
kifosztással fenyegető áradat, barbárok, vikingek, rablólovagok, porneránok, tenger, szél, jég, homokvihar, vagy az ostromló idő ellenében.
Hideg volt a templomban, az a mogorva, barátságtalan hideg, mely
egy-két perc alatt átrágja magát a. legmelegebb bundán is, áteszi magát
a ruhán, a bőrön, lehűti a húsunkat és fészket rak a velőnkben, hogy
végülis úgy érezzük, gerincünk helyén jégoszlop van, és tarkónkban egy
öklömnyi jégdarab. Az üresség, a múlt, a kripták hidege volt ez, melyben az élet melegét egyetlen rőt lángocska képviselte: egy örökmécs a
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jobboldali első mellékoltár helyén, a megszállás alatt megölt és a háborúban elesett kétezernégyszáz lengyel pap emlékművének talpazatán.
. Mert egyébként e komor falak közé zárt óriási belső tér monumentális architektúrájából minden életet kifújt valami zord történelmi szél.
Csak a százados holtak maradtak itt, a padozat szorosan egymáshoz
simuló, gótbetűs sírlapjai alatt, ki tudja milyen dohos pincemélységben,
de mégis olyan jelenvalóan, hogy az ember ösztönösen halkra fogta lépteit, nehogy a lent alvók álmát megzavarja.
Kint a Piwnán, ahol minden üzletbe benéztünk piros mikrokordért,
természetesen hiába, meg a Dlugi Targon. ahol megkerestük parkoló
kocsinkat, mintha nem is aprószemű havat, hanem parányi jégkristályokat szitált volna szemünkbe a szél. De mire a villanegyeden át fölértünk
a kilátódombra, már sűrű, kövér pelyhekben hullt a hó. Lengő, réteges,
fehér függönyön át láttuk odalent a kikötő medencéit, a mólók mentén
rostokoló hajókat és a Balti-tenger párás végtelenbe vesző, szürkés-zöld,
fehér tajték fodrozta síkját.
- Ugye szép? - kérdezte Anna rábeszélőleg, mikor kiszálltunk és
körbe jártunk a kerek plató friss haván.
- Szép - bólintott Márton megadással. - Nyáron ...
Anna megpróbált mosolyogni. Ajka kék volt, arca merev a hidegtől.
- Akkor legfőbb ideje, hogy hazamenjünk - mondta, és ugyanúgy dörzsölte a kezét, ugyanazzal a fázós, gyors, s most időtlenül régről
ismerősnek tetsző mozdulattal, mint azon az első reggelen, mikor a
krakkói pályaudvaron kilépett a hálókocsiból.
Gdanskban még benéztünk egy áruházba; mikrokordot ugyan nem
kaptunk, de legalább főlmelegedtünk, míg a zsibongásban és tolongásban, el-elvesztvé, majd újra megtalálva egymást, pultról pultra bolyongtunk a textilosztályon.
Aztán nem időztünk tovább, mentünk vissza Sopotba, végig a széles
fasor [eges útján, melyen a fiatal lengyel sofőr észvesztő sebességgel, egykedvűen tört előre, trolibuszok és teherautók közt, elképesztően szűk
réseken az ide-oda faroló kocsival, míg mindent és mindenkit meg nem
előzött.

Három után ültünk 'ebédhez, kívülünk már alig voltak a hosszában
félbevágott elipszishez hasonló, nagyablakos, huzatos étteremben. Ablakhoz telepedtünk, hiszen a hidegben igazán mindegy volt, hol foglalunk
helyet. Szemünk előtt, szinte közvetlen alattunk tajtékzott a piszkosszürke tenger. A hullámok ki-kicsaptak a partra, szétporló víz fehéres
fátyolrongyait sodorta a szél, s a visszatorló habok után fadarabok, hínár ok, ezüsthasú döglött halak maradtak a szikkadó fövenyen. Halászhajó
haladt el a messzeségben, kiemelkedő sötét testével olyan volt, mintha
egy kocka úszott volna a tengeren. Aztán egy parányi gőzös, melyből
csak szélbe foszló füstje látszott, két egymás után kötött uszály lomha
koporsóját vontatta az orosz partok felé.
Az ablakdeszkák láthatatlan résein bedőlt a hideg, befújt a szél,
szüntelenül mozgatta és időnkint hólyagosra duzzasztva megemelte a
tarka vászonfüggönyt, melv az étterem félelipszisét az elipszis másik
felétől, az eszpresszótól elválasztotta.
Ez parányi asztalaival és a köréjük szorított alacsony, kék, zöld és
piros huzatos székekkel épp olyan zsúfolt volt, mint amilyen kényelmesen tágas az étterem. Középütt tenyérnyi szabad helyet hagytak a
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táncolóknak, a kijáratnál pedig dobogón zongora állt. Délután ötkor
megjelent egy sötétkék szoknyás, fehér pulóveres, platinaszőke nő és
egy-két unott futam után elkezdte műsorát, mindig a Szép város Kolozs'L,ár-ral - ki tudja, mílyen úton-módon került hozzá és lopta magát a
szívébe ez az idejét múlt dallam -aztán alig lélegzetnyí szünetekkel
egyfolytában játszott este nyolcig, anélkül, hogy fáradt lárvaarcán az
élet bármilyen jele mutatkozott volna. Mikor a hallban nyolcat ütött
az óra, rácsukta a födelet a billentyúkre és személytelen közönnyel
eltávozott,
A gdanski kirándulás után, mondom, későn kezdtünk ebédhez, s
amikor fölkeltünk az asztaltól, kint már feketére sötétedett a tenger,
égtek a parti lámpák, égtek bent a terem csillárjai is, az ablakokra ráhúzták a függönyöket és most azokat dagasztotta m(>g időn kint a légvonat, a presszóban egy pohár tea mellett elfozlalták őrhelyüket a valutás vendégekre vadászó, föltűnően rövidszoknyás, föltűnően kikészített,
föltúnően unatkozó lányok, és a dobogón már szólt a Szép város Kolozsvár.

Anna ezúttal is céklalevessel kezdte, Mód Márton pedig, emlékszem,
gyermeki örvendezéssel fedezte föl az étlanon a fájós gvomrának kiválóan megfelelő úiházi tyúklevest. Éhespk V01tl ink, s nem is beszéltünk, csak kanalaztunk szaporán, míz ki nem ürült a tánvérunk. Akkor,
míg a következő fOQ'ást vártuk, Anna hirtelen Tenvúlt a kézitáskátáért
~ sosvrn a szék támlájára akasztotta, hanern minOf!2' l(>tpttp maga mellé
a földre - fölkattintotta és ,egy kék borítékot vett ki belőle.
- Mutatok valamit - mondta, és gyors, kicsit félszeg mozdulattal
odanyújtotta Mártonnak a borítékot.
Levelezőlap nagyságú fénykép volt benne, egy fiatalember arcképe.
- A férje? - kérdezte Márton.
- Az öcsém - mondta Anna. - Tetszik?
Kis büszkeség volt az arcán, és lenlezetlen várakozás. Márton aggályosan rátekintett, aztán megint a képre.
- Hm ... - dünnyögte töprengő fintorral és kettőt-hármat píslogva
tovább adta a képet Tóbiás Lacinak. - Erős, karakterisztikus arc ...
De nem hasonlít magára.
- Pedig hasonlítunk - mondta Ann!), egy áranyalatnyi csalódottsággal. - Maga milyennek találja? - fordult Lacihoz.
Mint az imént Márton. most, Laci is elvégezte az összehasonlító píllantásokat.
- Mit mondiak ... Ha nem tudnám, hogy az öccse - kezdte óvatosan - , ez a színészies feitartás, ez a magabiztos póz olyan emberre
vallana, aki nagyon, sőt talán túlságosan is tudatában van annak, hogy
valaki ... - Annára pillantott, aki elszűkülő szemmel figyelte, s ettől
egvszerre mintha megiiedt volna, hogy túl sokat mondott, kis szünet után
valamivel emeltebb, leckefölmondó hangon folvtatta: - Igy azonban
elsősorban a maga vonásait keresem az arcán. ebből viszont ... hogy is
fejezzem ki magamat... olyan interferencia támad ...
Nem követtem tovább az egyre bonyolultabban tekergő halandzsát,
melybe Laci valódi filológus lelemérinvel vonult vissza; mert a kép akkor már az én kezemben volt és minden figyelmemet lekötötte. Előbb
az arc, aztán a hátlapon az aláírás.
(Folytatjuk)
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK
A világ püspökeinek, mint emlékezetes, a múlt év karácsonyáig kellett
válaszolntok azokra a kérdésekre,
amelyeket Ottaviani bíboros, a Hittani
Kongregáció proprefektusa tett fel,
hozzájuk intézett levelében. A püspöki konferenciák legnagyobb része felelt is a megkeresésre. Mindezideig
azonban csak a francia püspökök kértek és kaptak rá engedélyt, hogy nyilvánosságra
hozhassák
válaszukat.
Egyik érvük az volt, hogy bizonyos
integrista körök leplezetlen véleménye szerint Ottaviani bíboros különösképpen a franciaországi jelenségeket
tartotta szem előtt, a másik az, hogy
miután Ottaviani levelét a sajto is
közölhette, akkor éppen Franciaországban, ahol a közvélemény rendkívül érzékenyen reagált rá, a válasz
sem maradhat titokban. Az Informations Catholiques Internationales tudósítója szerint ezek az érvek nem voltak elégségesek a vatikáni körök meggyőzésére. VI. Pál pápa azonban személyesen is közbelépett.
A francia választ komoly és lelkiismeretes munka előzte meg. A püspöki
kar "hittani tanulmányi bizottsága",
amely öt püspökből áll, további tíz
püspök bevonásával már a múlt nyár
végén többnapos értekezletet tartott,
amelyen a katolikus egyetemek rektorai mellett mintegy 30 teológiai tanár is résztvett. A megbeszélések eredményét Veuillot érsek foglalta össze
jelentésében, amelyet a püspöki konferencia Lourdesban tartott októberi
teljes ülése elé terjesztett. Ezen dolgozták ki a válasz első tervezetét,
amelyről közel 50 püspök írásban tette meg később észrevételeit. Igy jött
létre az a végleges szöveg, amelyet
december 13-án a püspöki kar állandó
tanácsa elfogadott és megküldött a
Hittani Kongregációnak.
A válasz három cím alatt ismerteti
és értékeli a francia helyzetet: 1. miként áH a tan problémája Franciaországban, 2. a nyugtalanság fő mozzanatai, 3. a francia püspöki kar állásfoglalása a maga tanítóhivatali felelőssége tekintetében.

*
A francia püspöki konferencia egyfelől örvendetes jelnek mondja Ottaviani bíboros levelét arra vonatkozó-
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an, hogya Hittani Kongregáció kész
"bizalomteljes és gyümölcsöző párbeszédbe lépni a püspöki karokkal",
másfelől a francia püspökök egy részének sajnálkozásár fejezi ki a körkérdés formája miatt. A tévedések
vagy veszedelmes irányzatok 10 pontba történt foglalása ugyanis azt a
helytelen benyomást keltheti, hogy
rendszer van kialakulóban, sőt egyenesen megmerevítheti a még határozatlan állásfoglalásokat, amellett pedig szükségtelenül kétségeket támaszthat még olyan kérdéseket illetően is,
amelyek nem okoznak nehézséget. Világos, hogy vannak hittani nehézségek - állapítják meg a francia püspökök is -, de egyáltalán nincs szó a
hititől való olyan eltérésekről. amelyek a modernizmusra ernlékeztetnének. Ahogyan azonban a modernizmus,
is valóságos problémákat vetett fel,
ha elfogadhatatlan megoldásokhoz is
nyúlt, a jelenlegi nehézségek is azt
jelzik, hogy a mai francia katolicizmus előtt kérdések merülnek fel, amelyeketkomolyan kell venni, amelyekre megoldást kell keresni s amelyekkel szemben nem elítélésekhez kell
folyamodni, még kevésbé valami új
Syllabust szerkeszteni. Ezek a nehézségek arra mutatnak, hogy a kérdések újabb átgondolására, mélyebb
vizsgálatára, az eredményeknek mai
nyelvre való fordítására van szükség.
"Talán még nem elégségesen mértük
fel a megújhodás követelményeit a
hit személyi struktúrájában és tárgyi
kifejezésében, amit a minden vallási
élettől távol álló körökkel való állandó érintkezés tesz szükségessé."
A mai civilizáció nversen veti fel
az embernek és sorsának alapvető
problémáit, amelyeket nem lehet kiküszöbölni és amelyeket súlyosbít a
tudományos és technikai gondolkodás
elhatalmasodása. Példaként utalnak a
püspökök a világűrben eszközölt hódításokra, az atombomba fenyegetésére, a társadalmi érintkezés eszközeinek befolyására és a kultúra terjedésére, az emberre alkalmazható biológiai lehetőségekre, a születések szabályozására, a tömegek vágyakozására
polgári és társadalmi felelősség után.
Kell, hogy mindezeknek a problémáknak a teológia is mélyére nézzen. Annál is inkább, mert magától a zsinat-

tól származnak a felhívások a teológiai kutatások fejlesztésére. "Ha tehát fájlalni lehet a lassúságot, amelylyel sokak szelleme megnyílik az igazi zsinati tanítások és eligazítások irányában, akkor másfelől nem szabad
megütközni azon, hogya jelenlegi kutatás fáradságos és tapogatózó." A kutatás azonban akkor is kötelesség,
egyben pedig az-egyház életerejének
bizonysága is, éspedig azoknak a kockázatoknak ellenére, amelyeket magával hoz.
Bizonyos, hogya relativizmus és az
ateizmus légköre sokakban megrendíti a hit alapjait, ennek a megállapitásnak azonban éppen bátorítania kell
az elmélyedés munkáját, mert csupán
a hiteles tan átgondolt bemutatása által őrizhető meg és erősíthető a híveknek ós maguknak a papoknak hite.
Méltán vethető fel a kérdés, vajon
rendelkezünk-e márís minden téren
olyan világos tanítással, amely a nehézségekre megfelelve belülről alakíthatja és növelheti a keresztény ember vallási tudatát? Ezért kívánják a
leghatározottabban a francia püspökök, hogya teológiai kutatás,amelyet
kifejezetten feladattá tettek a zsinati
okmányok, egyenesen bátorításra találjon. S ha itt vagv ott "kalandos"
feleletek is hangzanak el, ezeket sem
szabad egyedül tekintélyi úton elnyomni. A francia püspökök lelkiismereti meggyőződése szerint nem
elégséges
bizonyos
zavarosságokat
nyilvánosan elítélni, hogy ezek megszűnjenek, mert ez olykor csak súIyosbodásukat hozná magával, hanem
a püspököknek kell pozitív módon
teljesíteníök tanító kötelességüket.

*
A nyugtalanságot kiváltó kérdések
közül a leglényegesebbek Istenre és
Krisztusra vonatkoznak -- rögzítik
meg a francia püspökök. Döntő jelentőségű mindkét kérdés, tekintettel a
kultúra és a civjlizáció gyökeres változására. Az ateizmus ma leülöntéle
formákban nyilatkozik meg mind filozófiai, mind gyakorlati síkon. Nemcsak a marxizmus, de újabb bölcseletek is vitába vonják az ember szeméIyiségét és Isten megismerésének bármi lehetőséget. Sürgős szükség van tehát komoly bölcseleti és teológiai erő
feszítésre abból a célból, hogy az értelem is elérhesse Istent. Krisztust íl-

letően

át kell újból gondolni a természet és a személy fogalmait is, amelyeket ma nem úgy értelmez a bölcselet, mínt az V. században vagy a
tomizmus korában. "A kifejezések
kétértelműségével állunk
szemben,
amit föltétlenül el kell hárítani, ha
azt akarjuk, hogy nemzedékünk megértsen minket."
A "mítosztalanítás" láza még alig
csapott át a francia katolícízmusra, de
Krisztus embersége, valamint isteni
tudatának és emberi tudatának viszonya, továbbá laz evangéliumi elmondások történeti műfaja így is súlyos
problémákat vet föl. Tény ugyanis,
hogy a szentírást illetően nem a sugalmazottság és a tévedhetetlenség
az, amit közvetlenül kétségbe vannak.
A probléma abban mutatkozik, hogy
miként lehet és kell helyesen megítélni a történeti szövegek értékét. Jelenleg a legjobb szentíráskutatók fáradoznak azon, hogy válaszoljanak erre.
Az eucharisztikus kultuszt a zsinat
szerencsésen megújította, de ennek a
haladásnak megvannak az árnyékai
is. Az eucharisztikus áhítat formái
fejlődésben vannak és pasztorális vagy
liturgikus meggondolatlanságok veszélyeztethetik a hitet a valóságos jelenlétben. Hozzáfűzik mindenesetre a
püspökök, hogy ha az eucharísztíát és
a töredelem szentségét érintő 'túlzások
és visszaélések olykor ártalmasak is a
hi tre és a keresztény nép életére, az
mégis csak nagyon elvétve fordul elő,
hogytanbeli tévedéssal fonódnának
össze. Túlzások egyébként ,a pozitív
kutatás kíséretében is felbukkan hatnak. Egy bizonyos kifejezésmód az immanentizmus kockázatát is magával
hozhatja. Hallani, hogy Krisztus jelen
van minden emberi értékben, Lelke
dolgozik a világban. Emiatt azután inkább arról folyik la szó, hogy a nemhívők számára fel kell fedezni annak
az isteni jelenlétnek valóságát, amit
ők még nem észlelnek, semmint annak szükségéről, hogy elvigyék a világnak a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott üdvösséget, amely általa
valósul meg az egyházban. Új formában így ismét a természet és a kegyelem viszonyának problémája merül fel.
Tanbeli nehézségek mutatkoznak az
egyház körül is. A tanítóhivatal tekintélyét nem mindenkí és nem mindig ismeri el. Ha a pápa tekintélyét
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alig is vonják kétségbe, a zsinatét, a
római központi hatóságokét, a püspöki
karokét és az egyes rnegyéspüspökökét többé vagy kevésbé közvétlenül
vitatják a katolikus közvélemény bizonyos helyein, ha nem is elméletileg,
de a gyakorlatban. A tekintély katolikus értelmezése így némelyeknek
nem kis nehézséget okoz. Emiatt van
az is, hogya francia püspökök egy része a tanbeli szubjektivizmus veszélyétől tart, ezzel szemben azonban a
többség nézete az, hogy ez a veszély
nem a dogmatikai relativizmusban
nyilvánul meg. A valóságos probléma
az, amit XXIII. János a zsinat megnyitásakor, legutóbb pedig VI. Pál jelölt meg: a viszonya dogma lényeges tartalma és annak szavakban való
megfogalmazása között. A
nyelv
ugyanis fejlődik. Bizonyos szavaknak
továbbra is meg kell maradniok, viszont sürgető és jogos az a kívánalom, hogy az egyház lehetőleg mai
nyelven fejtse ki a hívők előtt a változhatatlan tant.
A tanbeli nehézségek harmadik forrását az ember szintjén és a keresztények erkölcsi életében kell keresni.
A bűn iránti érzék lecsökkent nagyon
Sokak lelkiismeretében. Úgy vélik,
hogya mai körülmények között lehetetlen a katolikus erkölcstant ráalkalmazni a jelen idők történeti és társadalmi adottságaira. A világi törvényhozás és a közvélemény több pontban
fellazítja a lelkiismeretet (válás, eutanázia, születések szabályozása). Emellett a társadalmi élet kollektív nyomása és a pszichoanalitikus kezelés rossz
módjai is veszélyeztetik az emberekben a saját felelősségük tudatát.
Az eredeti bűn, a végső célok és az
utolsó itélet - olyan tételei a katolíkus hitnek, amelyek közvétlenül kapcsolódnak az üdvözüléshez Jézus
Krisztusban, de bemutatásuk a hívek
előtt ténylegesen nehézségeket okoz
sok papnak. Igy azután hallgatnak
ezekről a kérdésekről, mert nem tudják, hogy miként beszéljenek róluk.
Elengedhetetlen tehát itt is a teológiai munka, hogy a papság szabatosan, de érthető és elfogadható módon
tárhassa a hívek elé az igazi tanítást.
A relativizmus egyébként, amely átitatja a modern gondolkodást, érezteti
következményeit az erkölcs terén is.
Ebből ered az egyéni r":!lkiismeret önállóságának és függetlenségénekki262

emelése a parancsokhoz való hűség
rovására. Többé-kevésbé kifejezetten
vonatkozik ez a keresztények [ókora
számára, akik az erkölcsi élet nehézségeit tapasztalva kérdést tesznek fel
maguknak a természettörvény parancsainak megalapozott volta, tárgyi tartalma és állandósága felől. A francia
püspökök kénytelenek meg is állapítani ezzel kapcsolatban "bizonyos hagyományos tanítások elégtelenségét és,
a katolikus morálteológia elmélyítésének szükségét", "Meg kell menteni az;
alapvető értékeket és kiváltképpen a
tárgyi igazságokat a keresztény erkölcsi rendben" - szögezík le a püspökök.
"Anélkül, hogy kétségbe vonnók a
személyes lelkiismeret jogát, amely
iránt kortársaink annyira érzékenyek,
figyelmeztetni kell míndenkí t arra a
kötelességére, hogy helyes lelkiismeretet alakítson ki magában. Hatásosak azonban ebben a vonatkozásban
csak akkor lehetünk, ha figyelemmel
vagyunk korunk igazi emberi problémáira."
A püspökök válaszuknak ebben a
második részében ismét hangoztatják,
mennyire fontos a pozitív magatartás
az említett törekvések irányában. Nem
arra van szükség, hogya nyilvánosság előtt mínduntalan rámutassanak
arra, ami rossz, hanem arra, hogy ke-ressék annak orvoslását.

*

Válaszuk harmadik részében a fran-cia püspökök elemzik azt a módot,
ahogyan pozitív irányban akarnak
eleget tenni tanítóhivatali felelőssé
güknek. Különös figyelemmel akarnak
lenni a hitoktatásra és a hitbeli nevelésre, a papság korszerű képzésére, sebből az okból is támogatní kívánják a tanbeli kutatást, "anélkül, hogy
megriadnának a normális nehézségektől", de megőrizve "a kezdeményezést
és az ellenőrzést". Foglalkoztatja őket
a hittudományi karok és a szemmártumok reformja. Ezzel kapcsolatban
nagy elismeréssel szélnak a tanári testületekről, amelyeknek tagjai óriási
többségükben a legnagyobb felelősség
érzettel dolgoznak. Elő akarják mo zditani a katekizmus mélyreható reformját. Igyekeznek megjavítani a
templomi szentbeszédeket, amelyek
még sok kívánni valót hagynak hátra.
A míndennapí lelkipásztorkodásban
mutatkoznak rendezetlen kezdemé-

ba, mint azok a jelenségek, amelye.ll
nyugtalanságot kelthetnek.

nyezések, amelyek gyakran tanbeli
kérdéseket is felvetnek. "Franciaország püspökei azonban tisztában vannak azokkal a tant illető nehézségekkel, amelyekkel papjaik szemben találják magukat." Megértik tehát, hogy
a papok a híerarchíától szabatos válaszokat kérnek és várnak, amelyek
eligazíthatják őket, legyen szó akár a
házassági morálról, akár a nem-hívők
kel való dialógusról. Annál inkább
"örülnek azoknak az egyszerű és meghitt kapcsolatoknak, amelyek őket
papságukhoz fűzik".
.
Ugyanígy örülnek annak a fokozódó érdeklődésnek ds, amellyel a világi hívők, főleg az értelmiségiek, fordulnak tanbeli kérdések felé. Ez éppúgy, mint a nem-hívőkkel folytatott
és mind gyakoribb dialógusok, a katolíkus gondolat elevenebbé válását
tanúsítja, Bizonyos, hogy ez nem jár
feszültségek és kockázatok nélkül, de
a helyenként észlelt félresiklások nem
gyengítik pozitív megítélésüket. Elismeréssel szélnak a püspökök arról a
jelentős befolyásról, amelyet a katolikus sajtó munkatársaí és a semleges
saitó katolíkus újságírói gyakoroltak
már eddi:g is, amikor oly nagy vísszhangot keltve tájékoztattak a zsinatról. Ellentétben azzal a közelmúltbeli
jelenséggel, amikor az újságírói hivatás nehézségeinek, ugyanakkor fontosságának nemismeréséből egyházi
részről a sajtót gyakran csak elkerülhetetlen rossznak tekintették, a francia püspökök aláhúzzák "a világiak
szabadságát, amikor sajtó útján is felelősségüket tanúsítják az egyházért".
Ugyanakkor őszintén bevallják. hogy
amennyire szükségszerű, annyira nehéz "megtalálni a módját annak, ahogyan a püspöki kar, amely felelős a
tanításért, törvényes tekintélyét gyakorolhatja ezen a téren a szabadság
veszélyeztetése nélkül".
A püspökök végül odakövetkeztetnek, hogy az életelevenség, amelyet a
zsinat kiváltott a francia egyházban,
mindenképpen megnyugtató és bíztató, és sokkal nagyobb súllyal esik lat-

•
Ha fontolóra vesszük mindazt, amíe
a francia püspökök előadtak, bizonyára csak helyeselni tudjuk, hogy anynyira ragaszkodtak válaszuknak nyilvánosságra hozásához. Hasznos volt
ez nemcsak a francia püspöki kar magatartásának, hanem a Hittani Kongregáció rendeltetésének igazságos
megítélése okából, s nyilván hasznos
az egész katolikus közvélemény egészséges alakításának szempontjából is.
Miként Robert Rouquette állapítja meg
az Etudes számára írt magyarázatában, az Ottaviani-Ievél, amely akkora s nem éppen kedvező feltűnést keltett, végül is "békés, egymásban bízó
és építő párbeszédre vezetett egy nemzet püspöki kara és a Vatikán között,
s ez maga is az idők jele és talán az
intézményes változásoknál is jobban
bizonyítja a gondolkodásmódole és
magatartások alapvető reformját az
egyház kebelében". Erre a nagy fordulatra utal az Orbis Catholicus is,
amikor kiemeli: "A francia válasz
nem beszél ,tévedésekről' és .vísszaélésekről', hanem csak valódi .nehézségekről', amelyek ma a tan körében
mutatkoznak s 'amelyeket nem lehet
azáltal megszűntetní, hogyelitélik a
rosszat, hanem csupán azzal, hogy a
problémák gyökeréhez nyúlnak és irányukban pozitív magatartást tanúsítanak."
Mint előrebocsátottam, a világ többi
püspöki konferenciáinak válaszáról
hiteles közlések még nem történtek.
Az Informations Catholiques Internationales vatikáni munkatársa azonban
tudni véli, hogy az a kép, amelyet a
püspöki karok vázoltak föl az egyház
szellemi helyzetéről, szinte kivétel
nélkül nagyon eltér attól,. mint amilyenre a vizsgálat kezdeményezői feltehetően számítottak. S ez a nyugtalanságok közepette is nyilván csak
megnyugvásunkra szelgálhat.

•
Aki az emberiség fejlödését és minden dolgát pusztán természeti vagv
Tacionalista szempontból veszi figyelembe és mindent ilyen szempontok alapján ígyekszik megmagyarázni, annak is valahogy ösztönösen éreznie kell, hogy
Zétezik egy mindeneket kormányzó Gondviselés, amelynek titkos útjai és magas céljai csak valami áhítatos hódolatot kelthetnek benne.
Friedrich Sch legel
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A KIS ÚT
Soha sem tudtam megérteni a megbocsátás kötelességét. Egyenesen erkölcstelenséget érze k a mélyén: a megbocsátás bűn az igazságosság eHen. Adjuk meg kinek-kinek, ami jár neki! Isten sem bocsát meg a sátánnak és a
kárhozottaknak ...

A kérdező nem egészen érti, hogy mi
a megbocsátás. Nem tehet róla, mert
a fogalomzavarért korunk elmosódó
erkölcsi gondolatvilága felelős. Sokan
nem értik a szeretet, lényegét sem.
Édes érzésnek, dédelgető pártfogásnak
képzelik, és tele vannak kétséggel annak láttán, hogy a mennyei Atya
mennyíre nem kíméli szerétett gyermekeit, küzdelembe állítva őket, sokszor kilátástalannak tűnő harcba a
szenvedéssel és a természetnek - a
fizikai világnak és a saját benső természetüknek - félelmetes, lázadó erő
ivel. Pedig "a szeretet erős, mint a
halál" (Én. 8, 6). És jaj a szülőnek, ha
nem erős szeretetben neveli gyermekeit - helytállásra, egész emberré.
A megbocsátást ugyanígy ki kell
mosnunk abból a cukrosvízből. amivel egy felszínesen gondolkodó kor
átitatta. Meg kell továbbá különbőz
tetnünk nemcsak más, alacsonyab bfokú erkölcsi értékektől, hanem még
inkább azoktól az emberi fogyatkozásoktól. amelyekkel a szokványos gondolkodás összetévesztheti. A megbocsátás nem az operai "Bibliás ember"
határtalan béketűrése, amely la rnenyországot kívánja megszerezni az igaztalan háborúságok elszenvedése árán.
Nem i,s a fáradt lélek gyöngesége,
amely tehetetlenül szernet hunya sértéseken. és a szükségböl erényt csinálva imát rebeg ellenségeire, minthogy az átokszó úgyis kárba veszne
rajtuk. A megbocsátás az erősek erénye. Le kell azonban szállítanunk az
önközpontiság magas polcáról. amelyre a sztoikus gőg állítja. A megbocsátás nem a "felsőbbrendű ember"
fölénye, amelyhez - Ady-val szólva
- "nem ér föl már szítkozódás, piszok", mert méltőságán alulinak érzi,
hogy erejét éreztesse az ellene fenekedő emberi félmajmokkai. Nem ls az
erkölcsi vastagbőrűek érzéketlensége,
amelyről lepattannak az igazságtalanság nyilai. A megbocsátás a szeretettel
rokon.
A megbocsátás helye abban az erkölcsi erőtérben van, amely két pólus
között feszül: a háládatosság erénye
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és a megtorlás erénye között. Ez a
két utóbbi az igazságosság édes gyermeke. Mert bármily szokatlanul
hangzik - a megtorlás is erény, azaz
erkölcsi érték; Aquinói Szent Tamás
értekezik is róla nagy Summájának
erkölcstani részében (II. II. lOB). Tudatos jótevőinknek hála, rosszindulatú
kártevőinknek megtorlás jár, persze
csak erkölcsi lehetőségeink határán
belül. Sem hála címén, sem megtorlás címén nem szabad vétenünk egyéb
kötelességeink ellen. Erkölcstelen protekcionizmussal sértené meg a szociálís igazságosságot, aki háládatosságból állásokba juttatná jótevőrt (vagy
hozzátartozóikat)
méltatlanságuk
ellenére és a társadalom kárára.
Ugyanigy bűnt követne el, aki a roszszaj rosszal, a gyűlölködést gyűlölet
tel viszonozná, vagy aki a helyénvaló
megtorlás címén átkozná, meglopná,
rágalmazná, testében, lelkében, családi életében mérgezné azt, aki vétett
ellene, Emberi jogaiban tehát nem károsíthatja, mert erre nincs hatalma;
de igenis megvonhatja tőle a személyes előzékenység, az átlagonfelüli jóindulat és udvariasság minden megnyilatkozását. Olykor köteles is így
tenni, különben azt fejezné ki magatartásával, hogy jó és rossz között
voltaképpen nincs különbség, Pedig be
fontos nyomatékoznunk ezt a különbséget! Nemcsak gyermekeink nevelése követeli, hiszen jutalom és büntetés kettősségének élményei nélkül sohasem jutnak el az erkölcsi ítéletalkotás nagykorúságára. Egész műveltsé
günknek szűksége van rá különösen
manapság, amikor az egzisztencializmus erkölcsszemlélete elmosná a különbséget "az Ördög és a Jóisten" között (Sartre), rámutatva, hogy idő múltávcal mennyire rossznak bizonyul,
amit jónak képzeltünk, és mennyí jó
származhat abból, amit lelkiismeretünk bűnnek ítélt. Tárgyilag, a hatások beláthatatlan összefüggésében valóban nem tudhatj uk, hogy igazán
"jó" lesz-e a jó, és igazán rosszat
szül-e a rossz, például egy házasságkötés vagy egy bűnös viszony megsza-

hődés vezeklő elégtételadásnak ád helyet. Úgy kell megbocsátanunk az ellenünk vétkezőknek, ahogy Isten is
megbocsát, vagyis megbánás esetén.
És Istenhez hasonlóan be kell érnünk
annál kevesebb elégtétellel, minél
őszintébb bánkódással fordul felénk
egykori ellenségünk. Sőt jóindulatunknak már elő kell segítenie a megbánást, és készen kell állnia a megbékélésre, Isten öröktől fogva készen áll
rá, és kegyelmével ott jár bűnös lelkünk körül. Épp ő serkenti igaz bánatra. A megtorlás ekképpen nem oltja ki a szeretetet, hanem jól megfér
vele, hiszen igazságérzetből és felelősségből táplálkozik, nem gyűlölkö
dasből. Rosszakarónk az ellenünk elkövetett bűne közben is örök-rendeltetésű személy marad, hivatva arra,
hogy majd velünk együtt osztozzék a
Szentháromság boldogító ismeretében
és szeretetében.
Megtorlás és szeretet összekapcsolása a keresztény életművészet nagy
teljesítménye: "Ha ellenséged éhezik,
adj neki enni; ha szomjazik, adj neki
inni; mert ha így teszel, égő parazsat
raksz fejére" (Péld. 25, 21-22), vagyis
így gyújthatod meg benne a rosszat
felemésztő önvád tüzét. És így leszünk méltó fiai Atyánknak, "aki fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt
ád igazaknak és hamisaknak" (Máté

kítása, egy hadüzenet vagy egy békekötés. Abból viszont mégsem engedhetünk, hogy alanyilag lényeges különbség van a jóhiszemüség és a rosszindulat -között. És ez a különbség az,
csakis ez, aminek alapján Isten ítél.
Az. egyéni hála és az egyéni megtorlás színtén csak erre vonatkozzék!
Isten maga is megtorol, és Megváltónkban ítélő bíránkat is várjuk. A
megbocsátás mindezzel nem áll ellentétben, sőt egy további darabkaja
Isten végtelen gazdagságának. Utánoznunk kell, hogy olyan tökéletesek legyünk, mínt mennyei Atyánk
(Máté 5, 48). O egyrészt "megfizet kinek-kinek tettei szerint" (R6m. 2, 6),
másrészt viszont szeretettel várja
megtérő gyermekeit (Luk. 15, 7).. De
csak a megtérőket. Töredelmes bánat
nélkül nincs bocsánat se ezen a világon, se a jövendőben.
Ha a megbánó szeretet lép' a rosszindulat helyébe a vétkes akaratában,
akkor a sértettben is megbocsátásnak
kell felváltania a megtorló szándékot.
Mihelyt az örökségét elherdáló tékozló fiú megtörten odaborul atyja keblére, már nem hányják fel neki, hogy
mi jár és mi nem jár az örökösödési
jog pontozatai szerint. Nem mintha a
múlt meg nem történtté válnék, vagy
mintha a megtéréssel rnegszűnnék a
bűnös minden tartozása. sértő és sértett szembenállását azonban kölcsönös
jóindulat váltja fel, s a megtorló bún-

5, 45).

Medvigy Mihály

•
NAPLÓ
PARBESZ~D AZ OKATOLIKUSOKKAL. A világsajto vallási érdekeltségű
lapjai a múlt év vége felé szétröppentették a hírt, hogy katolikus és ókatolikus
szakemberekből bizottság alakult, és hivatalos "párbeszéd" kezdődik a két egyház között. A bizottság december közepéri. valóban megkezdte munkáját a
hollandiai utrechtben. Párbeszédük arra kíván fényt deríteni, hogy indokolják-e a két egyház nézeteltérései a közöttük tátongó szakadékot. A magyar
katolíkus olvasó méltán sejti, hogy örvendetes hírről van szó. Kevesen tudják
azonban, hogy egyáltalán mekkora az ókatolikus egyház, és hogy míly történelrní előzmények készítették elő a legutóbbi fejleményeket. Mindez a múlt
némi feltárását kívánja.
A mai Hollandia a történelmi "Németalföld" északi része. A középkor
végén a burgundi hercegek birtoka volt. A francia és a német műveltség
érintkező pontján, a Rajna és ill Schelde fontos kikötőinél elterülő, gazdag és
szellemi vezetószerepre hívatott ország házasság révén szállt a spanyol Habsburgokra. Luther mozgalrna hamar gyökeret vert, elsősorban a reformátor
szerzetestársadnak, a hollandi ágostonrendieknek közvetítésével. utóbb azonban
helyt adott a refonnáció kálvini változatának. A Németalföld ura ekkor már
ll. Fülöp spanyol király volt, aki saját szavai szerint maga hordta volna a
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rőzsét a máglyához, ha fia netán eretnekké válik. "Veszítsem el inkább úgymond - minden országomat, mint hogy vallási szabadságot adjak!" Engedékenységet nem Ismerő magatartása hosszú és kegyetlen harcokra vezetett.
Németalföld végül is kettészakadt a királyhű, katolikus Belgíumra, és a független, ká~vini államegyházú Hollandiára. De míg a belga protestánsoknak
négy éven belül választaniuk kellett a katolíkus hitvallás vagy a kivándorlás
között, Hollandia nem igazodott egykori gyűlölt urának elveihez, hanem szabad létezést biztosított a katolikus kisebbségnek. A főpapi székek üresen álltak, de megmaradtak a káptalanok, és rnűködött az egyházmegyei, meg a szerzetes papság, ha nyomás alatt is. Róma missziós területnek tekintette a hollandi
egyházmegyéket, és apostoli megbízottak által próbálta kormányozni.
Az egyházi viszonyokban csak a janzenista mozgalorn hozott változást.
Jansen, a hollandi származású yperní püspök (tl638), Szent Agoston ókori egyházatyának rnűveíből próbálta levezetni embervoltunk romlottságáról, a kegyelemnek a szabad akaratot elsöprő erejéről és az isteni előre-elrendelés.
feltétlenségéről szóló tanítását, amely erősen emlékeztet Luther és Kálvin nézeteire. Francia követői az öregedő XIV. Lajos király önkénye elől a szabad
Hollandiába menekültek, és szellemi rokonszenvre találtak. Alláspontjukat
Róma döntéseivel szembeszegülve magáévá tette laz utrechti káptalan, sőt 1723ban szabálytalanul érseket választott. Az új főpapot egy menekült francia
püspök, Varlet szeritelte fel, akít sjanzenísta meggyőződése miatt a Szeritszék
felfüggesztett hivatala gyakorlásától. Az ő révén )capott felszentelést a másik
két új hollandi főpap, Haarlem és Deventer püspöke is, belekerülve így a püspöki rend apostoli folytonosságába. A hollandi katolikusok egy része a változás ellenére hű maradt Rómához. Püspökeik azonban nem voltak 1853-ig,
míg IX. Pius pápa újra meg nem szervezhette a katolikus egyházmegyéket
Hollimdia területén. Ettől fogva két utrechti érsek is van: az érvényesen felszentelt, de a pápa főségét el nem ismerő janzenista, és a pápa-kinevezte katolikus. A középkori dóm természetesen a janzenista érsek birtokában van; a
katolikus főpásztor kénytelen volt új székesegyházat építtetní.
A három janzenista egyházmegye hivatalos közös neve "Utrechti Autonóm
Katolíkus Egyház". A közbeszéd "ókatolikusoknak" hívja őket. Ez a megjelölés
azonban már nem hollandi eredetű és nem velük egykorú, hanem Bismarck
porosz-német egyházpólitikájának származéka a rnúlt század végéről. Az új
német császárság megalkotója gyanakvással nézte a birodalomban a pápához
hű katolikus tömegeket, és Rómától független katolikus egyházat szeretett
volna. ürügyül kapóra jött az L vatikáni zsinat hittani határozata a pápa
egyetemes egyházi főhatalmáról és végleges jellegű tanító döntéseinek tévedhetetlenségéről. Bismarck közírói úgy tüntették fel a dolgot, hogy az államoknak a Szentszékkel kötött megállapodásat érvényüket vesztették, mert az eredeti szerződő fél nem létezik többé, hiszen a zsinattal egy új, "vatikáni" vallás kezdődött. Allaani támogatást kapott tehát az a katolikus papi csoport,
amely tizennégy egyetemi teológia-professzor vezetésével elutasította a zsinat
határozatait. Az új dogmákkal szembefordulva ókatolikusoknak nevezték magukat. Szekta alakult körülöttük, de püspök nem volt soraikban. Csatlakoztak tehát a hollandi janzenista egyházhoz l883-ban. Ez volt az "utrechti únió",
amely tovább gyarapodott a svájci ókatolikusole csatlakozásával, Ókatolikus
egyházmegyék vannak még - érvényesen szentelt papokkal és püspökökkel Lengyelországban, Ausztriában, Csehszlovákiában, Jugoszláviában és természetesen az amerikai Egyesült Államokban is, ahol a bevándorolt lengyelek
közül tartozik hozzájuk egy negyedmillió. Híveik teljes száma jelenleg mintegy hatszázezer. Legutóbb az Anglikán Közösséggel léptek "interkommúnióba",
azaz kölcsönösen elfogadják egymás kezéből a szentségeket, Az ókatolíkusok Róma hivatalos nézetével ellentétben -elismerik 1j.Z anglikán papszentelések
és püspökszentelésele érvényét. 1965 húsvétja óta az anglikánokkal közösen
lapot is indítottak Episcope címmel. Interkommúnió-próbálkozásaik a görög
orthodox egyházakkal nem hoztak ugyan eredményt, de a III. rhodoszi pánorthodox értekezlet bízottságot állított össze az ókatolikusokkal folytatandó
hivatalos párbeszédre. A felek 1966 szepternberében jöttek össze Belgrádban.
és megszerkesztették az elkövetkezendő párbeszéd pontjait. Érdekes, hogy

266

szerepel a listán az egyháziak nőtlenségének kérdése is. Míg tudniillik Róma
csupán s:rerpappáengedi szentelní a nős embereket (és cSa!k a II. vatikáni
zsinat óta), a Kelet pedig legfeljebb áldozópappá, addig az ókatolikusoknál
püspökké is lehetnek házas emberek.
A katolikus egyházhoz való ókatolikus közeledésnek, a megbékélés és az
újraegyesülés próbálkozásainak hosszú, de eléggé egyhangú története van,
Mind a két fél szerencsétlenül állt hozzá a kérdéshez. Utrecht érseke, Haarlem
és Deventer püspökei kezdettől fogva rendszeresen jelentették megválasztásukat a Szentszéknek, de Róma ilyenkor míndig közölte, hogy kiközösítésben
vannak. Zátonyra futott minden egyéb próbálkozás is, míg katolíkus részről a
[anzenizmus teljes elvetését tekintették a hivatalos közeledés első és alapfeltételének. A múlt ismeretében egy 1964 óta tárgyaló nemhivatalos vegyesbizottság belátta, hogya történelmi és hittani szempontból egyaránt bonyolult
janzenista komplexumot jó volna egyelőre mellőzniaz eredményes ökumenikus
párbeszéd érdekében. Hollandia katolikus és ókatolikus püspökei hozzá is járultak egy olyanértelmű nyllatkozathoz, hogy az elitélések alkalmazásának
eddigi módia "tanítás és lelkület szempontjából csak kiélezte az ellentéteket,
és egyre mélyítette a szakadékot; a folyamat során mindkét részről hibáztak",
A bizottság javasolta, hogy fel kellene hagyni a korábbi követelésekkel, mert
"ez volna a nyílt és zavartalan párbeszéd első lépése a római katolikusok és 'az
ókatoliikusok között". A nyilatkozat szövegét eljuttatták Rómába, és Augu~tin
Bea bíboros, a Keresztény Egység Titkárságának vezetője 1965. január 3-án
terjesztette VI. Pál pápa elé. A pápa meghallgatta mind az egységtitkárság,
mind ahittanítási főhivatal (a volt Szent Officium) szakvéleményét, és Bea
márciusban már így írnatott Utrechtbe Alfrink bíboroshoz: "Hivatalosan közölhetem, hogya katolikus egyház nem fog ragaszkodni az eddigi fel tételhez a
két egyház közötti párbeszéd megkezdésénél."
A hivatalos közeledés első állomása egy közös, katolikus és ókatolikus
püspöki istentisztelet volt, amelyet a múlt évi november 7-én rendeztek Szetit
Villibrordnak, az utrechti egyházmegye első püspökének ünnepén (+739). Katolikus óhaira az ókatolikusok utrechti Szent Gertrúd-székesegyházában folyt
le. Rendőrkordonra volt szükség, hogy fékentartsa a templom körül tolongó
tömeget, amely végignézte, hogyan vonul be liturgikus díszbeaegyszerre két
utrechti érsek, a katolikus Bernhard Alfrink bíboros, és az ókatolikus Andreas
Rinkel érsekprímás. A Szeritszék hivatalos képviseletében Nierman groningeni
püspök volt jelen. A két érsek egymás után szentbeszédet mondott, és bejelentette a párbeszéd elkezdéset. Aztán együtt térdeltek az oltár elé, és együtt
kezdtek rá a Te Deum-ra, amelyet hatalmas hívősereg énekelt tovább. Befejezésül a két érsek együttesen adott főpapi áldást.
A szakemberek december 14-én fogtak bele a hivatalos tárgyalásokba.
Egyidejűleg hasonló párbeszéd indult meg a svájci ókatolikusokkal. A nemet
ókatolikusok feje, Brinkhues bonni püspök, aki az utrechti ünnepség szemtanúja volt, hazatérése után "udvariassági látogatást" tett Döpfner bíborosnál,
München katolíkus érsekénél. Ez mindkét oldal szempontjából kényes lépés
volt, mert a német ókatolikus klérusban számos kilépett katolikus pap van.
A "párbeszéd" a keresztények egységmozgalrnának, az ökumenizmusnak
kedves fogalma. Nem hitvitat jelent, nem is térítés vagy meggyőzés a célja,
hanem egymás külön értékeinek megismerése, megbecsülése és esetleg átvétele.
Az ókatolikusokkal aligha van módunk ilyértelmű kétoldalú párbeszédre. Kétszázötven évet meg nem haladó rnúltjuk miatt nincsenek ősi értékeik, amelyeket eltanulhatnánk. Míg például a katolikusok és az orthodoxok kölcsönöSen igen sokat kaphatnak egymástól, és a protestantizmus is számos becses
külön vonását őrzi egy nagy vallásos 'korszaik lelikiségének, ardicMg az óklatolikusok értékei nálunk is megvannak. A hittudomány ágostoni vonalát kifogástalan katolíkus szellemben máig követi hittudósaink egy kisebb csoportja.
XII. Pius pápa és a II. vatikáni zsinat reformintézkedései óta nem vagyunk
elmaradva az ókatolikus liturgia haladó mozzanataíhoz képest Sem: megszűnt
a szentségi böjt korszerűtlen formája, megvalósítottuk a népnyelven való mísézést, és kibontakoztatjuk az istentisztelet közösségi [ellegét (ezt az ókatolikusok túlságba is viszik: szabályzatuk szerínt tilos misét mondaní, ha légalább
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három hívő nines jelen): Számos Rómában nevelkedett papunk néhány évtizede még idegenkedett a könyökig érő, ókeresztény-szabású, "janzenistának"
vélt míseruhától, amelyet az ókatolikusok valóban kiváltképp kedveltek. Használata ma már elterjedt az egész egyházban. A pápa is több ízben hordta.
A római katolikusok és az ókatolikusok közt folyó hivatalos megbeszélés
tehát nem annyira valódi párbeszéd, mínt inkább közvetlen előkészület az
újraegyesülésre. Gyors eredményt azonban aligha remélhetünk. Bár a janzenista nézetek kérdése nem kezdőtéma volt, a továbbiakban mégisosak foglalkozni
kell vele. Igaz, ma már elült az a tudománypolitikai hátterű tan-viszály, amely
voltaképpen a hittudomány két híres louvaini intézetének, az egyetemnek és a
jezsuita főiskolanak vetélkedéséből nőtt nagyra. A maiak számára a probléma
a pápa főhatőságánakés tanító tekintélyének elfogadásáro egyszerűsödik,de így
sem csekélység, mert csaknem három évszázad hagyatékának feladását követeli.
A másik nehézség a jelenlegi interkommúnió az anglíkánokkal, amelyet ókatolikus testvéreink - mint ökumenikus vívmányt - aligha akarnak majd feláldozni. Az újraegyesüléshez tehát Róma és az anglikánok viszonyát is rendezni kellene, legalább részben. Amit az utrechti és svájci párbeszédtől egyelőre remélhetünk. az - a szeretetközösség helyreálltán túl, amely máris megtörtént az ókatolikusokra vonatkozó kiközösítések visszavonása és a katolikusokkal
való in1Jerkommúniójuk lehetővé tétele úgy, amint a II. vatikáni zsinaton a
görögkeletiek irányában már elvileg megvalósult. Mindez nemcsak egy kicsiny, elszakadt hollandi egyház megbecsülése volna, hanem mérhetetlenül
jelentős példamutató lépés lehetne áz egyetemes keresztény egység útján is.
(Medvigy Mihály)

PROBLÉMÁK A MAI NOT KIELÉGfTO ÉLETFORMA KÖRűL. Közel
kétszázéves immár a feminista mozgalom, amely Észak-Amerikából terjedt át
az iparosodó világra. A nők egyenjogúságáért megindult mozgalom első célja
az volt, hogy biztosítsa a nőknek az aktív és passzív választójogot, majd azt a
célt tűzte ki, hogya nők is betölthessék míndazokat a feladatokat, amelyek
pusztán a férfiak számára voltak fenntartva. Ezért sürgették a nőknek azt a
jogát, hogy megnyíljanak előttük a középiskolák, majd az egyetemek kapui.
A mozgalom követelte a nő számára, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a
díjazást kapja, s a női rnunka magas szociális értékének elismeréséért küzdött.
Az ipari fejlődés nyomán csaknem mindenütt a világon elhárultak a nők
elől az érvényesülés akadályai, megnyíltak az iskolák, a különböző hivatalok
és pályák, de a társadalmi beídegzettségek még ma is hatnak. A közfelfogás
még hazánkban is csak vonakodva követi a szociálís forradalom révén kialakult új helyzetet, s így a női munka értékelése terén még nálunk is találnak
kívánnivalót. Ezt mutatja az Akadémia Szocíclógíaí Kutató csoportjának "Az
egyetemet végzettek beilleszkedése a társadalmi munkamegosztásba" című vízsgalata. Eszerint a Veszprémben végzett rnérnöknők, bár tanulmányi eredményeikben és nyelvtudásukban nem maradnak el férfi kollégáik mögött, elő
menetelükben kiütközik a nők ma még általánosan hátrányos helyzete. Példa
erre az, hogya háromezer forint feletti fizetést a veszprémi egyetemről kikerült férfiak 32.7 százaléka, rníg a nőknek csak 12.3 százaléka érte el. (V. ö.
Valóság 1967. L sz. Szesztay András: "Az egyetem után".) Ugyancsak a társadalmi közfelfogásból következik, hogy bizonyos munkákat kifejezetten női
munkáknak tekintenek, bár azoknak semmi közük sincs a női nemiséggel kapcsolatos adottságokhoz, s vannak feladatok. amelyeket "nem férfinak való!"
~lkiáltással utasítanak el maguktól a férfiak, nem ritkán a nőkkel egyetértésben. Erre nézve talán elég, ha Ferge Sándorné nagyon érdekes szocíográfíaí
felvételeire utalok.
A nők jogi egyenlősitése tehát még nem minden vonalon biztosította tényleges egyenlőségüket a társadalmi életben. A Német Szövetségi Köztársaságban
például a lányok számára a lehető legrövidebb kíképzésí időt is elegendőnek
tartják. Az egyetemeken a legtöbb nő a szellemtörténeti és kultúrtörténeti elő
adásokat látogatja, majd ezt követően az orvosi kart, de már sokkal 'kevesebben
a jogi és technikai pályákra képesítő egyetemeket. Jellemző az is, hogy a pedagógiai pályára készülők közül a férfi érettségízők 91 százaléka az egyete-
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met választja és csak 7 százalékuk a rövidebb képzési idejű pedagógiai főis
kolát, míg a lányok közül az egyetemet 55 százalékban választják, a pedagógiai főiskolát pedig 31 százalékuk részesíti előnyben,
Ezeknek az eltéréseknek a hátterében kétségtelenül ott van az a tény is,
hogy a nők háziasszonyi és anyai hivatása meghatározóan hat pályaválasztásukra, A dolgozók második műszakja világszerte nagyobb súllyal nehezedik a
nő, mint a férfi vállára és a nő nem térhet ki anyai feladatai elől sem. Sajátos adottságai és körülményei tehát érthetővé teszik azokat az eltéréseket,
amelyeket a szocíológusok kiderítettek. Viszont éppen ezért volna szűkséges,
hogy a nők számára a társadalom rnínden lehető segítséget megadjon ahhoz,
hogy képességeiket akadálytalanul ki bontakoztathassák.
Ezt a kérdést boncólja Hanna-Renate Laurien a Stimmen der Zeit márciusi számában. A nők társadalmi viszonyait vizsgálva arra a megállapításra
jut, hogy igaza van annak a nyugati szociológusnak, aki szerint a jelenlegi
német társadalomban "a szavak humanizmusa a tettek embertelenségével kapcsolódik". (R. Dahretuiorj : Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, Müachen 1965.) Hanna-Renate Laurien azt állítja, hogya nők helyzetének megítélése tekintetében a német társadalom tudata elszakadt az élet valóságától:
a nők helyzetét régi, a mai társadalmi struktúrának meg nem felelő klisék
alapján ítélik meg. Az olyan társadalomban. - mondía -, amely a lányok
kiképzését ugyan szükségesnek tekinti, de csak úgy értékeli, mint a rossz idő
járás elleni biztosítást, a lánynak egészen rendkívüli képességekkel kell rendelkeznie, ha el akar térni attól a vele szemben táplált "elvárási sémától",
amely még mindig a "házias nő" modellje felé mutat. Az a jelenség, hogy a
nők nagyobb arányban morzsolódnak le az egyetemi évek során, mint a férfiak, nem a nők kisebb ráterrnettsége mellett bizonyít, hanem arra mutat, hogy
magatartásukat a nőről alkotott régi klisé is befolyásolja.
Nemcsak a nők hivatására, hanem a család szerepére és feladatára vonatkozó kép is bizonyos fokig elavultnak tekinthető - állapítja meg a cíkkíró,
A társadalmi tudat csak nehézkesen sántikál utána a társadalmi valóságnak,
holott az volna a kívánatos, hogya nőket tervszerűen segítsék hivatásbeli és
családi feladataik konflíktusmentes ellátásában. A modern ipari társadalmakban már más. a család szerepe is, mint volt ötven évvel ezelőtt, s itt érdemes
felfigyelni fontos jelenségekre, ha tisztán akarunk látni. A régi család termelő
közösség volt, a mai sokkal inkább fogyasztási és keresményt közösség, s hovatovább alkalmassá kell lennie arra, hogy szabadidő közösséggé is váljék. A
szabadídő-közösség és a szerelemre alapozott házasság új igényeket támaszt
az egyes emberrel szemben: a nőnek is új szerepköre van benne, szükség van
mínd a két fél képzettségére. A házasfelek helyzetét az is megváltoztatja, hogy
a férfi és a nő ma együtt öregszik meg: a nők várható élettartama hetvenegy, a férfiaké hatvanhét év, míg régebben a nők várható élettartama (gyermekágyi láz miatt) negyvenöt év körül mozgott és az özvegy férfi csaknem
míndíg újra megnősülhetett. Lassanként utat tör magának az a felfogás, hogy
a nő feladatai nem fejeződnek be az anyasággal, mert mind a házasságon belül, mind a társadalmi rnunkában szerep vár reá még akkor is, amikor gyermekeit már felnevelte. A nőnek ezt a korszakát élete "harmadik fázisaként"
szokták megjelölni. Az amerikai adatok, amelyek többé-kevésbé és előbb
utóbb minden iparilag fejlett államra nézve [ellemzőek lesznek, azt bizonyítják, hogy az átlag nő huszonhat éves korában megszülí utolsó gyermekét és
negyvenhatéves. amikor ez az utolsó gyermek is kiröppen a házból. A nőnek
a családban betöltött szerepe utána már vissza fejlődik. Ekkor válik ismét lehetségessé számára, hogy újból hivatást vállaljon és közösségí tevékenységet
végezzen. Hanna-Renate Laurien szerint erre mind a nőnek személy szerint,
mind pedig a társadalomnak szüksége van. Ha a nőnek nem sikerül a harmadik fázisban megtalálnia az őt kíelégítő életformát, akkor az ebből fakadó
terhelés házasságára, családjára és saját magára nézve is szinte elviselhetetlenné válik.
A tanulmány szerzője sajnálatosnak tartja, hogy ezeknek a változásoknak
maguk a nők sincsenek eléggé tudatában, s nem, veszik észre, hogy eljövendó
szerepük vállalása szempontjából is végzetes, ha tanulmányaikat abbahagyják,
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ha nem tartják fenn kapcsolataikat a gyermekekkel való törődés korszakában
is régi kollégáikkal. és· nem képzik magukat tovább. Aránylag kevés leány
értí meg, hogyatovábbtanulásnak és vizsgáknak rnílyen életreszóló j'elentőségük van. Az iskolákban alig hallanak valamit a lányok a nők családi helyzetéről. Amikor a férjes asszonynak döntenie kell, folytassa-e hivatását vagy
adja fel a család kedvéért, a felvetődő kérdésre alig kaphat tájékoztatást. Jóformán teljesen hiányzik a lehetősége annak, hogya nő, míután eleget tett
anyai kötelességének, ismét bekapcsolódhasson hivatásának gyakorlásába. A
napközi otthonok népszerűtlensége Nyugat-Németországban részben a szocíálís struktura és a társadalmi tudat egymástól történt elválásában rejlik,
másrészt abban, "hogy még nem eléggé felelnek meg a követelményeknek. A
fiatal német nő általában csak a család, valamint a hivatás miatti gyakran
jelentős túlerőltetés és a családi elszigeteltség közt választhat. Utóbbi a fiatal
nőknél nem ritkán hiábavalósági élménnyel és nyomában idegességgel jár
együtt; mindenesetre sokkal több feszültséggel, e1személytelenedéssel és elnyomorodással, semmint azok sejthetnék. akik a családi idillt rajzolgatják elénk.
Azt, amit a társadalom követel, vagyis tagjainak tevékeny részvételét a közösség érdekében, keresztény szempontból annál mélyebbre lehet alapozni fejti ki .Hanna-Renate Laurien -, minél inkább elismerjük a teremtményeknek azt a kőtelezettségét, hogy lehetőségeit megvalósítsa, vagyis ha "a világi
cselekvést a jámborság mozzanatának" (K. Rahner) is tekintjük. Egy tisztán
individualista etika nem hivatkozhat a kereszténységre. Társadalom és egyház - olvassuk "Az egyház a mai világban" című pasztorális konstitúcióban
- a maga területén független egymástól és autonóm ugyan, de mindegyík az
emberek egy és ugyanazon szernélyi és társadalmi hivatását szolgálja, A
konstttúcíó nyomatékosan hangoztatja az ember szociális természetét és óv egy
tisztán individualista etikáhciz való kötődéstől. .
A mondott követelmény alól a nők sem vonhatják ki magukat, A nevelési
és képzési elgondolásoknak meg kell tehát szabadulniok a régi kliséktől. Ehhez
főleg arra van szükség, hogyelejtsük a nők magatartására vonatkozó, még
rníndig kísértő sztereotip ítéleteket és elképzeléseket. Minden hamis sablon,
akár a férfiakra, akár a nőkre alkalmazzuk, csak akadályozza személyíségűk
kibontakozását. Éppen ezért éber kritikával kell élnünk azokkal a régi klisékkel szemben, amelyek még míndig alsóbbrendűnek tűntetik föl a nő szerepét
és már régóta nem felelnek meg a mai társadalmi struktúrának. (Szigeti Endre)
AZ OLVASO NAPLOJA. ötven év válogatott anyagát nyújtja az olvasónak
kikötő." Mindjárt az elején ott áll két költemény,
amely címével is, mondandójával is mintegy meghatározza ezt a Iírát és költő
jének ars poeticáját, élményvilágát. Az egyiknek a címe Egyszerűség, a másiké
Harmónia. "Sírok, nevetek néha, - Én nem vagyok probléma, - Szerétet
vagyok s hűség - És tiszta egyszerűség. - Szelíd kékszín a tíntám, - Nincsen .rikító míntárn, - Én nem vagyok divatlap, - Nem hódolok divatnak" vallja az egyik; a másik pedig így szól: "Bennem a hangok színné válnak, Csilingelnek a színek, árnyak, - S míkor a szín, hang összecseng, - Megérez\ek, nagy égi csend. - Alkonyi tóvá mélyül lelkem, - Hallom szívem zenélni
csendben, - Zengő tükörré olvadok, - Belém néznek a csillagok." Prózára
"leforoítva" (ha egyáltalán szabad verset prózára "lefordítani"): divatokon kívül álló, az éles színeket kerülő költészet ez, a legegyszerűbb jelenségek és
érzések Iíráia, "csöndes zene", éppen csak egy-egy hang és szín egybecsendülése, s oly rövid lélegzésű is, ameddig egy összecsendülés tart; de nincs mélység és távlat nélkül; míntegy lábujjhegyen, loppal közelíti meg az örök dolgokat, a "nagy égi csendet", élet, halál, mulandóság tényeit és jelenéseit.
Hogyan? Ezekben a röpke kis versekben rendszerint a "csattanó" az, ami
a mélység és távlat többletét rabul ejti. Ezzel a "technikával" Falu Tamás
mintha Iíránknak abba az ágába és hagyományába kapcsolódnék, amit többek
között Heltai, Szép Ernő nevével jelezhetünk. s amivel a maga módján Nadánvi
Zoltánnak is megvan a maga rokonsága. A vers, többnyire leíró menettel, sze •
Falu Tamás kötete, a Téli

• Falu Tamás: Téli
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líden folydogál egy szellemesen csattanó záró fordulat felé; végeredményben
tehát ötletre épül, sőt sok esetben ötlethez épül. Csakhogy míg Heltainál például, a kabarédal műfaji szabályai szerínt, a záró ötlet valóban zár: vagyis az
áram szíporkázva kiváltja a hatást, aztán kialszik, addig Falu Tamásnál többnyire nyitott: olyan halk fénylobbanás, amely magánál továbbra világít, vagy
- hogya Harmónia szavát használjuk - olyan "összecsengés", amely csöndesen továbbhullámzík, elhangzása után is tovább él, alighanem azért, mert
alapjában nem intellektuális (mint a legtöbb esetben Heltainál), hanem mélyen
érzelmi jellegű.
Néhány jellemző példa: az Ezerkilencszázharminc, a szegényszagú. roskadt
házas falusi utcáról, két leíró kis strófa után ezzel a csattanóval: "Idekinn a
faluvégen - Így van ez már régesrégen. - Hogyha a gond bemegy lakni, :Nem lehet kilakoltatni." Jellegzetes chanson-ötlet és megoldás. de a maga helyén nem lezárt, hanem tovább gondolkoztat, illetve "éreztet", s a verset ebben
a csöndjében túléleti a saját lezárulásán, Hasonló pár lappal később az Iskolcü
találkozó: ismét egy 'kétszakaszos kis leírás, majd a záradék: "A bánathoz elegen voltunk, de az örömhöz kevesen."
Az ilyen esetekben még nyilvánvalóan kitarpintható Balassi kifejezésével ; a
"versszerző találmány", másutt, és "mélyebb fekvésben" már kevésbé felötlő,
és ötlet-volta mintegy elvész abban a távlatban, amelyet megnyit. Példa rá it
kötet egyik legszebb verse, a Vasút utca; az "ötlet" szinte nem egyéb, mint eo
megelőző leírás folytatása; lassan, szakaszról szakaszra, mint szelíd kaptatón,
lépkedünk egyre följebb és följebb, s aztán a dombtetőn kitárul előttünk valami távlat, amit voltaképpen nem Ls annyira látunk, mint inkább érzünk; és
ez az érzés - ismét egy jellegzetessége Falu Tamás lírájának - azt sugallja,
hogy az élet egyszerű látványal és jelenségei valami mélyebb, nehezen megnevezhető "tartalmat" rejtenek, amely épp ezekben a "csattanókban", ezekben
az "összecsengésekben" sejlik föl szárrgmkra. Így szól a remek kis 'költemény:
.,A Vasút utca hosszú utca, - A fél ~özséget általfutja. - Utasok járják éijel, nappal, - A szivükben nehéz csomaggal. - Szegény utca sohasem alszik,
- Járdáin mindig lépés hallszik. - Visznek benne sok verejtéket, - Mindent,
mit vesz és ad az élet. -Fáradt utca, ha volna lába. - Atsétálna egy más
utcába."

LeírástemHtettünk; de a leírás Falu Tamásnál nem önmagáért van; általában, és kimondatlanul is, mindig kapcsolatban áll, minden "metafizikai"
igény és hangzatosság nélkül, egyszeruen, szerényen, a megnyugvás harmóníájában, a mulandóságnak azzal az alapélményével. amely a Téli kikötő egész
költői világát meghatározza. Szép illusztrációja ennek a Sorrend címü kis vers:
két kurta strófa, és voltaképpen nem egyéb, mint jól megfigyelt esti kép; de
éppen ebben a képi "objektivitásában" lesz a Iíradlag megragadott jelenség
jelentéssé: a nyáj hazatérése, s az est, amint előbb a nyáj után jön, majd előtte
halad, tapintatos sejtéssel a törvényszerű elmúlás szimbólumává. "A nyáj a
rétről hazatér, Mögötte jön a barna est, - Kolomp szavára lépdegél - A
szekott úton egyenest. - De legszélén a falunak, - Ott, ahol csendbe hal a
táj, - Már az este halad elől - És mögötte halad a nyáj."
Mindez nyilvánvalóan sokkal kevésbé lenne hiteles, ha nem kezeskednék
érte ' a megfigyelés pontossága. Falu Tamás legszebb verseiben - az, idézett
példákon megfigyelhetőleg - az érzelem nem annyira a múló dolgokon való
meghatódottság, hanem inkább a mulandó, szerény,· egyszerű, szornorú dolgok
iránt való részvét, valóban részvétel bennük, beléjük költözés, érzelmi és sorsszerű azonosulás velük, s e hozzájuk-hasonulásban megérzett "lényegük" kivallatása, megszólaltatása, egészen a megszemélyesítésíg, rnint a Diófa dmű
versben. Annak pedig, hogy ez a "részvevő" megfigyelés a maga lírai médján
milyen megbízhatóan hiteles ,,~ciológiai" fölvételekre képes, jó példája lehet
a Dabas című kis vers.
Dabas, Monor, Ócsa: a Pest alatti Alföldnek ez a kis darabja Falu Tamás
"földrajzi" világa is, lírai hazája is. Tenyérnyi birodalom, és a költő ennek
sem földindulásait és katasztrófait regisztrálja. De a maga jól és tudatosan
körülhatárolt világának bölcs és szíves gazdája, akinek csöndes szavát örö~1

mest halljuk s földi képeiben is, tágas égboltjában is szívbéli örömünket találjuk. Mert ahogy egyik, "egyszerűséget" es "harmóniát" örökségül és tudatos' magatartásúl vállaló versében, a Földszint címűben mondja, a sokféle
zsivajgásban és emeletre-törtetésben "földszinten éltem, de az éghez - mégis
én voltam közelebb".

. ....

"Dsida Jenő azokhoz a rövid távra berendezkedett alkotók közé tartozik,
akik - mint Csokonai vagy Dylan Thomas vagy Nicolae Labis - villámgyors
rajttal szökellenek át az első akadályokon. és olyan erőbedobással száguldanak
a közeli célig, amilyenre hosszútávfutó társaik alig képesek. 1907 május 17-én
született Szatmárnémetiben, és 1938 június 7-én este 9 órakor halt meg Kolózsvárt. ~lete rövid volt, azt is súlyos szerví szívbai árnyékolta. Mégis olyan
költői művet hozott létre, amelyet figyelmen kívül hagyni megbocsáthatatlan
könnyelműség lenne." Igy kezdi Szemlér Ferenc bevezető tanulmányát, melyet
Dsida Jenő most megjelent, mdndezideig legteljesebb, de sajnos a már eddig
nyomtatásban megjelent anyagót tekintve sem egészen teljes versgyűjteménye
elé írt.....
Ugyanez a tanulmány idézi, ;,nem elhanyagolható arcképvázlatként", Bárd
Oszkár özvegyének 1956-ból valóemlékeZ'ését. "Huszonhárom éves volt - írja
a fiatal Dsida Jenőről - szerény, kedves, jelentékeny: megleapó. Szőkén, nagy
szürke-kék mosolygó szemmel, finom, közvetlen. s mégis tartózkodó modorral,
kultúrát sugárzóan, gondozott külsővel - amin egyébként meglátszott az
anyagi küzdelem - mozgott a világban. Férjem valahol azt írja róla: .bűbájos',
Csodálatos arcszíne volt. Valami valószínűtlen lilás villant arca rózsáiri, a
. szívbetegek elvarázsolt arcszíne. Veleszületett szívbillentyű zavara volt (amiről
ő bőven tudott), s ez a lilás lehelet annak egyik tünete ... Dsida kisfiús volt
s egyben feltűnően érett. Egy játékos kismacska s az időtlenség keveredtek
benne."
Életének mindössze harmincegy esztendeje alatt Dsida Jenőnek két kötete
jelent meg, 1928-ban a Leselkedő magány, 1933-ban a Nagycsütörtök; a harmadik, az Angyalok citeráján, 1938-ban, már halála után látott napvilágo t. A
Versek ezeknek az anyagát megszerzí a költő utolsó verseivel, sajtóban már
közölt. de kötetbe még nem foglalt költeményeivel. kéziratos hagyatékának
anyagával: ez a Rettenetes virágének című ciklus: száztizenhat vers, ebből ötvennégy a kéziratos hagyatékból (többségük fiatalkori, a Leselkedő magány
előttről). Mindez alig változtat a költő eddig ismert képén; meglepetésekkel
nem szolgál, csak néhány jelentős, Dsida java alkotásai közt számon tartandó
verssel, amilyen a Vízmenti ballagás, a Narkózis, a Szeptember, A kiábrándulás rímei, és a Sírfelirat felejthetetlen négy sora: "Megtettem mindent, amit
megtehettem. - kinek tartoztam, rníndent megfizettem. - Elengedtem mindenki tartozását, - felejtsd el arcom romló földi mását."
Hiányzik viszont a Versek-ből a költő verses önéletrajzának, a Tükör
előtt-nek elkészült hat éneke, és az Angyalok citeráján néhány jellemző darabja, így többek közt a Húsvéti ének az üres sziklasír mellett és a Templomablak. Valószínűleg a válogató Szemlér Ferenc tapintatos, de nyilvánvaló fölfogása folytán, amely a költőt és művét bizonyos mértékben "dekatolizálja".
Épp ezzel kapcsolatban szerétnék világosan megmondani egyet-mást, lehető
leg úgy, hogy ne lehessen: se félreértení, se félremagyarázní.
Céltalannak is, naívnak is vélek, a magam részéről, minden olyan - buzgóságból, jószándékból vagy más okból fakadó - törekvést, amely azon az
alapon, hogy ez vagy az a költő itt vagy ott kimondja Isten nevét (esetleg
csak "jobb híján": a közhasználat megszokásából), az illetőt nyomban igyekszik besorolni a "vallásos", vagy enyhébb és Qvatosabb fogalmazásban a "vallásos íhletésű" költ6kközé. Egy költő vallásosságának. illetve Istenhez való
kapcsolatának (akár pozitív, akár negatív viszonyának) kérdése nem ilyen
gyermekded mozzanatokon, néha esetleg csak elszólásokon múlík, hanem min•• Dsida Jenll: Versek. A bevezetőt írta Szemlér Ferenc. A bibliográfiát összeállította
Réthy Andor. Irodalmi Könyvkiadó. Bukarest, 1966.
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dig az egész élet drárnáján ; nem szóhasználati kérdés, hanem egzisztenciális;
épp ezért az efajta "elkeresztelések" a probléma lényegét tekintve csak zavart
okoznak, és sosem hatolhatnak a fölületnél mélyebbre: oda, ahol az életnek és
költészetnek ezek a problémái valóban élnek és zajlanak. Viszont ugyanilyen
céltalannak - és sokszor nem kevésbé naivnak - vélem ennek az ellenkező
jét: azt a másik, és másfajta jószándékú és buzgalmú törekvést, amely nyilvánvalóan keresztény jellegű műveket és keresztény "ihletésű" költőket míndenáron "dekrisztianizálni" akar. Erre a nem egyszer jellegzetesen neofita
buzgóságra (amit egyes esetekben joggal minósíthetünk türelmetlenségnek),
múlt is, közelmúlt is elég példával szolgált.
Szemlér Ferencet természetesen eszemben sincs akár a neofita, akár a naív
túlbuzgók és keresztvíz-Iemosók közé sorolni. Válogatásával. illetve kihagyásaival végülis egyet lehet érteni; nem hinném, hogy tendencíózusak lennének, hiszen Dsida a kihagyottaknál sokkal mélyebb és jelentősebb "keresztény"
versei bőven szerepelnek a válogatásban, és végtére nemcsak a Sainte Therese
de Lisieux édeskés-játékos, túlszírupos és álnaív gügyögese maradt Ici, hanem
a vele - természetesen más vonatkozásban - rokon, szavak, ritmus, stílmimikri játékában ugyanúgy telhetetlen Csokonai sirjánál is. A mellőzések
tehát végelemzésben, úgy gondolom, elsősorban ízlésbeli okokra mennek vissza
(olyanokra, melyeket jórészt magam is osztok); talán csak az imént említett
két vers elmaradását fájlalom. A Húsvéti ének-ét, amely tudatos remíníszcenmákkal kapcsolódik az Egyház himnuszköltészetéhez, és ezeken a remineszcenciákon felforrósodva válik végülis ebben a "tipikus" (paralíturgíkus) helyzetben olyan személyes, mert személyes átélésből fakadt vallomássá, amely épp a tipikus helyzetben való személyesség erejével - válik általánossá, mondhatnám koHektivvá (paradox módon: személyességében anonimmá), ami egyébként a himnuszköltészet egyik jellegzetessége, és általános, liturgikus használatának (használhatóságának) egyik föltétele is. És fájlalom a Templomablak
elhagyását, nem annyira költői jelentősége miatt (hiszen, úgy érzem, a szintén
kihagyott Út a Kálváriára költőileg jelentősebb), hanem mert a maga módján fölöttébb jellemző és tanulságos. Hogy miben, talán kiderül a kövétkezőkből.

Pályája kezdetén, írja Szemlér Ferenc, Dsida Jenőt "kimondottan· hitbuzgalmi jellegű katoli'kus közlemények" karolták föl, mégpedig korai verseinek
tartalma és hangulata alapján joggal és érthetően. E versei többséget Dsida
a Leselkedő magány-ból már kihagyta; "amit beválogatní mégis méltónak tartott, annak [ellernzője már nem annyira a vallásos tartalom, mint inkább a .
bibliás képes beszéd csupán napjainkban véglegesen semmivé kopott maradványa, valamint a világ egészének rnisztíkus vagy mítíkus felfogása", írja
Szemlér Ferenc. Később, folytatja, "ez az angyalos-szentes-vértanús katolikus
túlvilági hang" újra fölerősödik, de rövidesen kiderül róla, hogy csak költői
díszlet, amit Dsida "pompás művészettel tud nagyon is földi mondandói köré
csoportosítani". Végül a közeli halál sugallatára megint megjelenik "a tételesen és tartalmilag is kitapintható vallásos gondolatiság".
Hogy Dsida Jenő a Leselkedő magány-ból korábbi kísérletei tetemes részét kahagyta: természetes; valószínűleg elégedetlen volt velük, nem tartotta
őket elég jónak; igaza is volt. A Leselkedő magány egy húszéves fiatalember
kötete; "pályája kezdetének" írásai tehát jórészt kamaszkori kísérletek; nagy
tehetségre vallanak, de mégiscsak kísérletek: nem elég érettek, nem elég mélyek. Az élmény "későbbi felerősödését" a Nagycsütörtök kötet egyik-másik
versében szeretném inkább az élményelmélyülésének nevezni. S itt nem is a
Dsida verseiben ide-oda szálló angyalokra gondolok: ez végre is lehet puszta
költői rekvizitum (bár a Szemlér Ferenc említette Panasz gyengülő gyökeTekről-ben például és sok egyéb helyen sem az, hanem inkább egyike Dsida
"archetipikus" képzeleteínek) ; hanem gondolok elsősorban a Nagycsütörtök
című költeményre, mely Dsida bonyolult (részint betegségének szorongásaiból
folyó) magányélményét fogalmazza meg, illetve "fogalmazza hozzá" véglegesen
a magányosság, elhagyatottság keresztény ember számára örök (és végső soron
"megváltó") jézusi paradigmájához. Nem "költői leleményként" és nem díszként, metaforaként, jelképként, hanem valóban a belső út, egy itinerarium
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mentis, egy "út a Kálváriára" személyes végső állomásaként és megoldásaként:
- a LeselkedŐ magány-beli Nocturno záró szakaszának "álláspontjáról" az

Olajfák hegyén való "könnytelen, nyugalmas" üldögélés fáradt passzivitásából
jut el (a szenvedésen át) a magányosságot föloldó könnyekig. melyek már nemcsak magáért, hanem a maga "olajfákhegyi" magányában a krísztusi paradigma
azerint másokért is hullnak, a szenvedés mísztéríumában találva meg a közösBéghez vezető "megváltó" utat (aminek Dsida költészetében más, a Nagycsütörtök-kel párhuzamba állítható vallomásai is vannak, részint ábrázoltan,
részint tételesen kimondva). További fejtegetés helyett talán hivatkozhatom
itt arra, amit mindezzel kapcsolatban, éppen a Nagycsűtörtök elemzésének kisérletében, másutt elmondtam.***
S hadd idézzem végül a témára vonatkozólag Szemlér Ferenc előszavánaik
még egy passzusát. Hivatkozva a Tűkör előtt egy "hitvalló" részletére (amelyben azonban éri óhatatlanul valamilyen "preraffaelita" stillzálást érzék, valami
olyasfélét, mint Dante Gabriel Rossetti OdvözüZt lány-ában például: - helyezzük csak vissza az idézetetkontextusába, az önéletrajz Apántos kapukon túl
című énekébe s annak ugyancsak preraffaelitán stilizált túlvilági falujába, ahol
.,az állornáson, mely meszelt, parányi, - Kuncz Aladár fogad és Kosztolányi"!)
- hivatkozva, mondom, e "hitvalló" részletre, azt írja Szemlér Ferenc: Dsida
költészetének egészébe illesztve e hitvallomásnak "körülbelül annyi hatékonysága van a szabályszerű kereszténység előmozdításában, mint Coignard abbé
igehirdetésének saját élete példájával való összehasonlításban. A Dsidánál koronként hangsúlyosabban is felbukkanó ilyen vonások nem tekinthetők meghatározó [ellegűeknek. Ellenkező esetben Dsida mínden bizonnyal végleg ahhoz az újkatolitkus irányzathoz csatlakozott volna, amely első költői eszmélésekor Sík Sándor és Harsányi Kálmán - (de gondolom, Szemlér Ferenc talán inkább Harsányi Laiosra gondolt) - működésében már példaképeket állíthatott eléje, saját írói jelentkezése idején pedig Mécs László vagy Pakocs
Károly személyében fegyvertársakat kínálhatott neki. De éppen a fentiekkel
való összehasonlítás mutatia, hogy Dsida világképét és magatartását döntően
nem a keresztény rnorál, hanem e földi valóságos élet és az emberi sors feltételei határozzák meg."
Nos, meggyőződésem szerínt éppen ellenkezőleg, Dsida koronként erőseb
ben érvényesülő "keresztény" vonásai nagyon is "meghatározó jellegűek".
Meghatározzák Dsidát; de nem határozzák meg szűkségképpen költői stílusát
és ars poeticáját, nem jelentik azt, hogy szükségképpen a Sík Sándor és Harsányi Lajos kezdeményezte "vonalon" kell haladnia és Mécs Lászlóban és
Pakocs Károlyban kell "fegyvertársat" keresnie. A fentiekkel való "összehasonlítás" voltaképpen "nem érvényes"; illetve csak rendkívül óvatosan és sok
fenntartással lehet Dsídát a fentiekkel összehasonlítani, egyszerűen azért (vagy
mindenesetre azért is), mert az említettek valamennyien papok, Dsida pedig
világi; s hogy pap és világi hívő helyzete, funkciója, következőleg élménye
(még "hivő", sőt "szentségi" élménye) sem mindenestül azonos, az nyilvánvaló;
_ nyilvánvaló továbbá, mostmár nem, hogy úgy mondjam "dogmatikailag",
hanem "irodalomtörténetileg", holn' minálunk a pap-költő típusa (miért, míért
nem, messze ágazó kérdés) inkább "hithirdető" és "prédikáló" (stílusában következésképp inkább retorikus) , mint - élményét tekintve - "dogmatikus"
vagy "liturgikus" (például a claudeli értelemben, vagy Harsányi Lajos pályája
középső szakaszában megvalósult Ilkurglkus szimbolizrnusának értelmében).
Dsida azonban világi, ő mint költő személyesen éli, esetleg esztétikumában élvezi a kereszténységet; de nem tartozik rá annak prédikáló-terjesztő, vagy
.apologetíkus "előmozditása" a költészet által. Ami pedig az idézet végén említett keresztény morált, illetve annak magatartás-rnegszabását illeti, szembeállítva "a földi valóságos élet és emberi sors feltételeivel" : - egyrészt vajon
miben valósulhat meg egyáltalán a morál, ha nem a földi élet és emberi sors
valóságában; másrészt ebben a költői távlatban nem a rnorál regulatív jellegéről van szó, hanem inkább a morál megvalósulásáért való emberi, személyes
••• Miért szép r Századunk magyar lírája verselemzésekben. Gondolat Könyvkiadó, 1966.
(342-348. L)
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küzdelemről, tehát egy emberi drámáról. Aminek a "minóségét" természetesen
mindig a karakter személyí adottságai határozzák meg.
, S itt hadd térjek vissza a Templomablak-ra. "Kik csak az uccán - [árnak'kelnek, - szépséget rajta - nem igen lelnek ..." - írja a költő; "De ki belép
- a tág, iromba, - boltozatos, - hűvös templomba - s belülről pillant ablakára. - megdöbbenten áll, - megkövülten áll, - elbűvölten áll : Nézz a csodára!" Igen: "belülről nézve" más a kép; és értelmes ábrává rendeződik, ami kívülről nézve csak "szürke karika". Azt hiszem, Dsida költészetét is "belülről" kell néznünk: pontosabban meg kell néznünk belülről is,
hogy igazában, vagy igazabban értsük. Ez a "belső nézet" aztán még gazdagabb
megvilágítást adhat azoknak a "kívül" is fényes rernekléseínek, melyekben
sajátos - utánozhatatlanul dsida-jenői - módján ragyog föl a játékos, gyermekies, egyszerre naív, irónikus és áhítatos báj, valami rafináltan korareneszánsz mosolyt lopva e folytonos halálszorongás fölé varázsolt (rnerjem leírni,
hogy modernül giottái?) világba, a Tinti kutyával való kóborlások és a Violával megélt csodálatos alkonyatok egyedülálló költészetébe. (Rónay György)

SZlNHAzI KRÖNIKA. A
Thália Színház újdonsága Örkény István:
"Tóték" címú tragikomédiája, amelyet a Kortárs múlt évi augusztusi számában
megjelent, ugyanilyen című nagysikerú novellájából írt át színpadra. Örkény
darabja újabb megjelenése a magyar színpadon annak a drámaírói stílusirányzatnak, amelyet a külföldi irodalomban, megannyi eredeti színnel
Ionesco, Dürrenmatt, Mrozek képviselnek (hogy csak a nálunk legismertebbeket említsük), míg ci hazai szinpadokon. Mándy Ivánnak (Mélyvíz) és Mészöly
Miklósnak (Ablakmosó) oly meg nem érdemelten kevés megértésre találó vállalkozása előzte meg.
Az effajta drámáknak közös vonásuk, hogya láthatónak és hallhatónak
világába emelnek át olyan valóságokat, amelyek egyébként kívül esnek az é,.zékelhetőség körén; vagy azért, mert csak az emberi lélek legbelső, leqiéltoeórzöttebb rejtekében (vagy éppen az altudatban) jelenlévő, és tettekben vagy
szavakban nem manifesztálódó indulatokról van szó; vagy azért, mert az emberi léthelyzet olyan összefüggéseivel és ütközéseivel állunk szemben, amelyek
a valóságos életben sohasem jelennek meg ilyen élességgel és ennyire. sürítve,
lévén hogy csak rengeteg, a figyelmet elterelő áttétellel érvényesülnek. Az
efféle művészi ábrázolással óhatatlanul együtt jár, hogy a megszokotthoz, az
érzékeinkkel tapasztalhatóhoz viszonyítva, képtelen, abszurd jelenetekhez vezet. Ezért vannak, akik gyakran "nem értik" az ilyen jeleneteket, mert túlzottan a látottak és hallottak realitásához tapadnak, ahelyett, hogya belső realitásra figyelnének. Különősen a műja], hogy úgy mondjuk, "szélsőséges" példáinál fordul ez elő.
Örkény István darabja mindenesetre a műfaji szempontból "szelídebb"
változatok közé tartozik. A játék indítása és kerete nemcsak reális, de színte
az idmre utal. A második világháború alatt, egy csöndes kis mátrai faluban
vagyunk. Itt él feleségével és lányával Tót, a túzoltóparancsnok. Katona fiúk
a harctéren. Ez a fiú ajánlja be hozzájuk pihenőre, betegszabadságra hazaérkező őrnagyát. Az őrnagy megjelenése teljesen föl borítja a Tót család nyugalmát. Az őrnagy ugyanis gllógyíthatatlanszervezési és tevékenységi lázban
szenved. Alighogy a partizánharcok okozta rémlátásokat kiheverte, már idegesíteni kezdi Tóték életének látszólagos ny~galma. A fiáért aggódó család
persze még a gondolatait is igyekszik ellesni. Tótné és a lánya, némi mellé kkereset érdekében, esténként dobozokat csinálnak egy kötszergyár részére. Mikor az őrnagy megtudja, teljes szenvedéllyel kapcsolódik be a munkába. Nemcsak ő maga dolgozik hihetetlen gyorsasággal, hanem a többieket is hajszolja,
Tótot is rákényszeríti, hogy résztvegyen az addig méltóságán alulinak érzett
munkában. S mert az őrnagy éjszaka nem tud aludni, az egész család minden
nap hajnali négyig "dobozol". Szédelegnek az álmosságtól, rémlátások győt,.ik
{jket, Tót elszökik hazulról, majd napokra bezárkózik a kerti illemhelybe. A
helyzet egyre képtelenebbé válik, de az őrnagynak senki sem mer ellentmondani, hiszen rettegnek a fiúkért. Az már. az írói fintorhoz tartozik, hogy fáradozásuk tökéletesen meddő már, a, fiú elesett a fronton, csak az ütődött levél-

275

kihordó jószívűségből nem kézbesítette ki a táviratot. Végül is megkönnyebbülten teszik föl az autóbuszra az őrnagyot, örömük azonban nem tart sokáíg.
Kiderül, hogy csak három nap múlva índul vissza szabadságos vonat, s az
őrnagy visszajön, hogy ezt a kis időt is ebben a "kedves környezetben" tölts~
el. Megint "dobozolni" akar, de ezt már nem lehet elviselni. Tót, azzal a hatalmas kartonvágó géppel, amit előzőleg az őrnagy kívánságára szerjcesatert;
az őrnagyot darabolja föl.
A reálisan indított történet itt torkollik a tökéletes abszurditásba. Ha a
néző kitartana a látszólagos valósághoz ragaszkodó szemlélet mellett, nyugodtan akár cinizmussal is vádolhatná a szerzőt, hiszen látszatra egy jószándékú~
jámbor család tragédiájából űz csúfot. Erről azonban szó sincs. Ennek a történetnek hőse nem valamilyen valóságos, vagy képzeletbeli Tót család, akiknek sorsával azonosulhatnánk. A bőséges humorba pácolt, keserűen bízarr cselekmény révén két, mindnyájunk által jól ismert élményt akar az író ábrázolni
és tudatosítani bennünk. Az egyik, hogy milyen mélységesen megaIázó és méltat/an helyzetbe sodorhatja az embert a rettegés, a valóságos, vagy képzelt
kiszolgáltatottság. A másik, az embertársainak idegeire menő, tapintatlan
ember.
Tóték egyszerű, idillikus világába úgy tört be a háború, mint valami rettenetes, emberevő szörnyeteg, amel-y kiragadta körükből és távoli, ismeretlen
veszélyekbe sodorta az ifjabbik Tótot. Az erte való, és minden más érzést fÖlülmúló aggodalomban Tótné észre sem veszi, hogy milyen nevetséges és szégyenletes magatartásokra kényszeríti a férjét, akit eddig bálványozott. Pedig
az őrnagy nem valami félelmetes szörnyeteg, nem erőszakos zsarnok, hiszen
állandóan hangoztatja, hogy nem akar terhükre lenní, állandóan érdeklődik
hogylétük felől, állandóan megkérdezi: szívesen éjszakáznak-e vele a dobozole
mellett. Készséges és korrekt ember ő, csak éppen arra képtelen, hogy embertársainak helyzetébe, lelkiállapotába belehelyezze magát. Udvarias kérdései
mögött nincs komoly érdeklődés, azok csak önmagának megnyugtatására szoigálnak, hogy milyen megértő, rendes ember ő. Komolyan csak a saját eszméi,
vagy ha úgy tetszik rögeszméi érdeklik, s ha azt tapasztalja, hogy más nem
teszi magáévá azokat, abban mindjárt személyes sérelmet lát. Ugyan ki mondhatná, hogy nem találkozoft még ilyen emberrel? S a darab grand guignolo$
befejezéséért az vesse az íróra az első követ, aki maga nem érezte még tudata legmélyén az indulatot, hogy az ilyen embert csak földaraboIni lehet.
Örkény István tragikomédwja nem vet föl mélyreható, egzisztenciális problémákat. Megelégszik azzal, hogy olykor kaján humorral, egy sor egészen hétköznapi torzságot vesz célba, de amit célba vett, azt telibe találta. S írótóT.
ennél többet aligha kívánhatunk. A darabban egymást kergetik a sziporkázó
ötletek, a mellék figurák, mint a pszichiáter professzor, a plébános, a postás,
a könnyűvérű asszony megrajzolásánál is, a karikatúra azonban sehol sem
sérti meg a jóizlés határát.
A Thália Színház előadása mindenben megfelel az írói szándéknak és az
ilyen jellegű darabok stíluskövetelményeinek is. Ez első sorban nyilván a rendező Kazimir Károly érdeme. De nem kevesebb elismerést érdemel a szinte
hibátlan szereplőgárda, s azon belül is Latinovits Zoltán (az őrnagy), Nagy
Attila (Tót) és Dajka Margit (Tótné) nagyszerű hármasa. Amit a darab szűk
ségszerűen nem tud átmenteni a novellából, a figurák leiró, de őket ugyanakkor az irrealitás ba emelő jellemzését, ezt ez a három kitűnő szinész egyenértékűen valósítja meg. De a maga helyén nagyon jó Hacser Józsa Agika, Peti
Sándor a postás, György László a plébános, Inke László a professzor és Sütő
Irén a rosszhírű nő szerepében. A díszletek és jelmezek Rajkai György tehetségét dícsérik. (Doromby Károly)
KÉPZŰMŰVÉSZET. Pályarajz Márffy Ödönről. A Corvina kiadó "A mű
vészet kískönyvtára" című sorozatának egyik legutóbbi kötete Márffy Ödönnek (1878-1959), az első háború előtti "Nyolcak" művészcsoport kiváló festő
jének, a modern magyar piktúra és rajzművészet egyik élharcosának munkásságával foglalkozik, A· könyvecske szerzője, Zolnay László a jóbarát szeretetével és nagy tárgyismerettel vezeti be az olvasót Márffy világába. A tanul-
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mány bőségesen idéz olyan cikkekből. kritikákból (Mednyánszky László, Elek
Arthur, Komor András), amelyek ma már nehezen hozzáférhetők, viszont a
művész alkotói arculatának megismerése szempontjábóllényegesek. Zolnay
Márffy nyilatkozataiból is közöl érdekes részleteket, s így végül ts a kép,
amelyet a könyv a mesterről nyújt, eleven és hiteles.
Zolnay László alapos ismerője a századbeli magyar művészetl életnek, abban azonban téved, hogy Márffy egyik legközelebbi küzdőtársát: Kernstok
Károlyt az 1918-as őszirózsás forradalom után a Károlyi Mihály-kormány
kultuszállamtitkárává nevezték ki. (Kernstok nem államtitkár, hanem a rnű
vészeti ügyek kormánybiztosa lett 1919 januárjában, a Berinkey-kormány idején.) A szerző rnunkája befejező részében arról beszél, hogy Márffy egyéniségére az "emberi pesszimizmus" és a "művészi optimizmus" kettőssége nyomta
Tá bélyegét. E megállapítás szellemes ugyan, azonban kevéssé meggyőző. Zolnayval szemben mi inkább Gadányi Jenő festőművész jellemzését érezzük
Igaznak: "Az életöröm, az élethez tartozása eksztatikusan jelentkezik Márffy
vásznain. Nála az élet és a művészet azonos. Ezért bölcs ember és nagy mű
vész ..."
A képanyag összeválogatása általában körültekintően történt: a repródukciók között találkozunk néhány lendületes, jellegzetes önportréval, továbbá a
Csinszka-ábrázolásoknak, a mester dinamikus lovas kompozícióinak, vízparti
tájIképeinek, gyümölcs- és virágcsendéleteinek, női aktjainak legszebbjelvel. s
nem hiányoznak Gulácsv Lajos festőművész, Tango Egísto karmester, Kosztolányi Dezsőné, Krúdv Ilona remek arcképei sem. A 27. oldalon reprodukált
"Akt" című pasztellkép 'közLése viszont melléfogás volt: e mű ugyanis nem
Márffynak, hanem Lehel Máriának - a két világháború között működött igen
tehetséges festőnek - alkotása; reprodukcíóia meg is jelent az O; Szín című
egykori, rövidéletű művészeti folyóirat egyik számában. E nem Márffy kezétől származó mű helyett szívesen láttuk volna a mester egyik rajzát a "János
jelenései" sorozatból.
' ~i'':-'''I
A kisebb hiánvossázok ellenére Zolnay László Márffy-kötete értékes gyarapodása művészeti irodalmunknak. A szöveg és a közölt képek sora elénk
idézi az úiabb magyar festészet franciás szárnyának ragyogó kolorístáját; a
KÚT ("Képzőművészek Új Társasága") és a felszabadulás utáni "Európai Iskola" vezető mesterét, aki - ismét Gadányi Jenő szavait vesszük kölcsön "ízig-vérig magyar temperementum volt, és latin szellem... Képei és rajzai
a festői izgalom feszültségében élnek, és fölényes belső rend uralkodik rajtuk."

•••
Forbát Alfréd 70 éves. Hetven esztendővel ezelőtt, 1897. március 31-én
született Pécsett a Svédországban élő jeles festő és építész: Forbát Alfréd.

(B reuel' Marcell Lajos és az Op-Art atyamestere: Vasarely-Vásárhelyi Győző
mellett ő a harmadik pécsi születésű modern művész, aki nemzetközi tekintélyre tett szert.)
Forbát - mint festő - a konstrukttvízmus szellemében dolgozott a 20-as
-években: két ilyen jellegű színes krétaraízának reprodukcióját Kállai Ernő közölte, "Új magyar piktúra" című kötetében (1925). "Munkáinak tektonikus
szílárdsága és fantáziája egészen elsőrangú", - írja könyvében Kállai Forbátról. Ebben az időszakban készült Bortnyik Sándor ismert festménye Forbátról és feleségéről. (A Bortnyik-kép - a weimari modernizmus e tipikus
terméke - a második világháború során elpusztult.)
Forbát Alfréd a festészettel párhuzamosan tervező építészí tevékenységet
is kifejtett; építészt szemlélete a Bauhaus törekvéseinek, Walter Gropius funkcionalizmusának hatását mutatja. A művész a 20-as években és a 30-as évek
elején Görögországban és Németországban tevékenykedett; Hitler hatalomrajutása (1933) után hazatért és 1938-ig szülővárosában, Pécsett tervezett épületeket. Tagja volt a modern építészek szervezete, a CIRPAC (Comité International pour la Réalisation des Próblemes Architectureaux Contemporains)
magyar szekcíójának, de a festészethez sem lett hűtlen: 1938-ban két nonfiguratív kompozíciójával résztvett - Martyn Ferenc, Gadányi, Peterdi Gábor,
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Szenes Arpád és mások társaságában - a Tamás-galéria "Párizsi magyar festők" cfmű kiállításán.
A harmincas évek végén - látva a fasizmus magyarországi előretörését Forbát Svédországba költözött. Azóta is ott él, kivételes megbecsülés közepette,
Lund egyik városrésze az ő tervei szerínt épült fel a 40-es években, és több
más svéd város részére is készített városrendezési terveket.
A két világháború közötti időszakban - fojtogatónak érezve az akkori
retrográd politikai és kultúrpolitikai légkört - értékes magyar festők, szobrászok, építészek, műtörténészekeokasága hagyta 'el hazánkat, s telepedett le
idegenben. Jópárari közülük (Moholy-Nagy László, Breuer, Schöffer Míklós,
Kemény Zoltán, Hajdú István, Vasarely, a Michelangelo-kutató Tolnay Károly
a művészetszocíológus Hauser Arnold, a Greco-monografus Kelemen Pál stb.)
kvalitásaik és többévtizedes állhatatos munkásságuk révén az egyetemes mű
vészéti élet és művészettörténetírás élvonalában biztosítottak maguknak helyet;
növelve a nagyvilágban a magyarság jóhírét. E nagytehetségű alkotok közé
tartozik Forbát Alfréd is, akit igaz nagyraoecsüléssel köszöntünk 70-ik születésnapja alkalmából.
(D. I.)
ZENEI JEGYZETEK. (S c h u b e r t: E s z - d ú r m i s e.) Schubertnek s
általában a zenei romantikának egyik legnagyszerűbb alkotása az Esz-dúr mise,.
amely a szerző legutolsó műve, halála előtti vallomása, szellemi végrendelete.
Csak hálásak lehetünk életműve egyik legkitűnőbb ismerőjének, Erdélyi Miklósnak, hogy műsorára tűzte ezt a szinte alig hallható kompozíciót.
1827-ben, a halála előtti évben kapta ajándékba egyik barátjától Sctiubert:
Hiindel oratqriumainak válogatott gyűjteményét. A művek olyan nagy hatással voltak rá, hogyellenpontot akart tanulni Bécs egyik kiváló professzorától.
Kedves barátja, Anselm Hüttenbrenner így emlékezett vissza erre az idószakra;
"Akárcsak Beethoven zenéje, ugyanúgy ámulatba ejtette őt Hiituiet óriás szelleme is, és szabad óráiban nagyon mohón játszotta partitúrából oratóriumait.
Néha könnyebbé tettük a munkát, én a mélyebb szólamot játszottam, Scttubert
pedig a magasat zongorán. Hiindel műveit játszva néha felvillanyozva kiáltott
fel: ,Ah, micsoda merész modulációk! Ilyesmit a magamfajta még álmában sem
tud elképzelni!'''. Hiindel hatását mutatja Sch/ubert Mirjam győzelmi éneke
címil kantátája, de utal rá az Esz-dúr mise sok részlete is. Mert Schubertet is,
akárcsak nagy elődjét elsősorban az a törekvés vezette, hogy minél hívebben,
, minél plasztikusabban fejezze ki az érzelmeket, a történések lelki rugóit. S
bár a hagyományos kontrapunktikus részek ebben a műben kissé idegenszerűek, a mise mégis Sch/ubert egyik legmegrendítőbb alkotása, hitének bizonysága.
A mise zenei felépítéséböl érdekesen hámozhatjuk ki Schubert Isten-képét.
A hagyománnyal némileg ellentétben a Kyrie visszafogottabb, a Christe viszont a kegyelemért kiáltó ember hatalmas könyörgése. S hasonló reménykedő és rettegő, szinte zokogó ellentétet sűrített bele a zeneköltő a Domine
Deus, agnus Dei, quí tollis peccata mundi . • ." kezdetű részbe. A Credo zenei
megoldása is jellemző: A bevezető rész gyengéd, tiszta lírája a bizalom szavát
tolmácsolja. Szinte megrendítően életszeril a keresztrefeszítés jelenetének zenei
ábrázolása, hogy aztán annál magasabbra száTnyaljon a feltámadás tételrészlete.
Az egész műnek legmegrendítőb b része talán az Agnus Dei, melyból lehetetlen nem kihallania halál gondolatával vívódó zeneköltő fájdalmas kétségeit, töprengéseit, melyek a békéért való záró könyörgésben végre megnyugszanak. A tisztán magasba szárnyaló dallomok mintha azt hirdetnék, hogy
Schubert kiharcolta a maga számára a kegyelmet, sikerült kétséqeire megnyugtató választ találnia a transzcendentális világrendben. "Mekkora utat kellett megtennie - írja a misével kapcsolatban Schubert-életrajzában Erdélyi
Miklós - , fiatalkori, kisléleqzetű, könnyű és problémátlan misekompozícióitól
eddig a műig, hogy kései stílusának ••• ehhez az érettségéhez, és magányosságához, dimenzióinak kitárulásához eljusson." S míly nagy utat kellett megtennie az est karmesterének Schuberttel kapcsolatos tanulmányaiban, hogy oly
hitelesen és magával ragadóan szólaltassa meg a műpet, mint Erdélyi Miklós
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ezen az estén. Igaz, vezénylésében olyan nagyszerű partnerekre támaszkodhatott, mint az Allami Hangversenyzenekar, a kitűnő diszpozícióban éneklő Budapesti Kórus, s a kiváló szólisták, akik közül kiemelkedett László Margit és
Réti József. Emlékezetes, nagy élményben lehetett részünk.
Aki Kodály Visszaemlékezések cimű művét lapozgat ja, a csokorba kötött
zenei beszámolók között, melyek a Pesti Naplóban jelentek meg, egy olyant is
talál, melyben Kodály Schubert Esz-dúr miséjének 1919 január 20.-i elő
adásáról számol be. Meglátásainak finomsága, rövid elemzésének bámulatos
lényeglátása, s egyáltalán az, hogy Kodály írta, felkeltheti figyelmünket és:
tiszteletünket. A rá való kegyeletes emlékezéssel idézzük fel e régi zenekritikát: "Schubert Esz-dúr miséjét adták elő hétfőn a Lichtenberg Emil vezetése
alatt álló egyesületek. A filharmonikusok évi egy-két est jét kivéve, sehol másutt nem hallhat közönségünk nagyobb karkompozíciókat. Ezért hálával és elnézéssel fogad minden idevágó törekvést. Schubert utolsó miséje a karegyesületek műsorára azért is illik, mert nem nyújt legyőzhetetlen nehézségeket.
Már csak valamennyire hibátlan előadásban is megérzik a forró életszeretetnek zománca, mellyel a latin liturgia szavait talán akarota ellenére is bevonta.
Megragad az a néhány hang, amely a Sctiuxmenqesanq- szerzőjének halála előtt
fakadt új forrásából áradt. Az Operaház művészei: Kroó Margit, BasUides Mária, dr. Székelyhidi, Szügyi és Vencell elismerésre méltóan buzgólkodtak II
szólószerepe kben."
(K o d á l y M a g y a r m i s é j é n e k p a r t i t ú r á j a.) A Szent István.
Társulat jóvoltából talán ez volt az utolsó partitúra, melyet halála előtt Kodály
Zoltán forgatott. A mise partitúra-kiadása egy szólamra, orgonakisérettel készült, rendkívül könnyen forgatható, szép, praktikus formában, úgy, ahogy
valószinűleg a nemzet köztudatába fog kerülni, ahogy mindenki miséje lesz.
Alkalmas arra ez a kiadás, hogy ismét megdöbbenve felfedezzük a mű eddig'
néhány talán rejtve maradt szépségét. A Kyrie szinte eszköztelen egyszerű
ségét, vagy a Glória fenségesen zengő áhitatát. Bár olyan eredményt hozna ez a.
kiadás a mise közös éneklése területén, mint amilyen szeretettel és gonddal.
ez a kiaJ,ás készült.
(A n a g y h é t e g 11 h á z i z e n é j e.) Az egyházzenei események örvendetes gyarapodása jelezte, hogy közeledik a húsvéti ünnepkör. Két alkalommal
került előadásra Bach hatalmas János passiója (a Liszt Ferenc kórus, illetve a
Belvárosi Főplébániatemplom,kórusa). Ezeknek az előadásoknak jelentóségét"
érdemeit és művészi megoldásait már régebbi alkalmakkor méltattuk. Ugyanígy Dvorzsak Stabat Materét a Kapisztrán kórus és zenekar tolmácsolásában.
Újdonságot jelentett viszont Schütz János passiójának megszólaltatása a Mátyás templmban, Kósa Sándor karnagy vezényletével.
Schütz János passiója a Bach és Hiituiel előtti korszak egyik legnagyobb·
vállalkozása és zenei betetőzése. A középkori passió üzen ebben a műben, de
némelyik "modernebb" zenei fordulatában már felizzik a passió nagy betetőzőjének Bachnak a szelleme is. Előadására igen ritkán kerűl csak sor, mert
rendkívüli követelményeket támaszt a kórussal szemben. Egyszerre kell ugyanis
a kórusnak érzékeltetnie az epikus történé$t, s vele együtt egyénítenie a sZem-o
ben álló feleket és a passió szereplőit. Szinte már prózai ez a szerep néhol. A
Mátyás templom kórusa azonban állta a nehézségeket, s előadásában a passió·
összegzése, zenei tökéletessége hibátlanul érvényre jutott. (Rónay László)

FILMEK VILAGABÚL. Amikor a cinema vérité módszere az ötvenes évek
végén a francia és az amerikai filmművészetben föltűnt, sok fölösleges vita..
zajlott le körülötte. A véletlenre támaszkodó rendezői munkamódszert, a dokumentáló stílust, az ellentétes elemek objektív egymás mellé helyezésének helyességét vitatták, és a nagyközönség előtt általában csak múló divatként jellemezték az irányzatot. Aztán eltelt a szokásos évtized, és a cinema véríté
észrevételenül helyet kapott a magyar filmgyártásban is. A lehetőséget Herskó
János ismerte föl, és Szevasz, Vera című filmjében, melyet Soós Magda regénye nyomán rendezett, alkalma nyílott arra, hogy befejezett ténnyé változtassa ezt az asszimilációt. Művében azonban higgadt megfontoltsággal nem
a cinema vérité radikális szárnyának stílusjegyeit alkalmazta (mint Cassavedes
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és a New York-i iskola, melyet nálunk a New York árnyai és az Iszákosok
utcája képviseltek), hanem inkább annak polgáribb változatát, amelyben a

hagyományos játékfilm keretei lazulnak csupán föl, és szígorúan előírt színészi alakítás helyett a spontán kialakuló [átékmódra nyílik lehetőség. Hogy
egy filmen belül mégis bemutathassa a cínerna vérité rnódszerében rejlő ősz
szes lehetőséget, a radikális szárny képviselőinek eszközével is élt, és szígorúan
dokumentáló részleteket épített be a filmbe. Ezzel mindenesetre elérte azt,
hogy műve két élesen különváló vészre tagolódik.
Az egyik részben, - amely tulajdonképpen a film elejét és végét alkotja,
- egy fiatal lány néhány napját mutatja be. A lány táborba megy, bekerül
egy állami gazdaság irodájába, tanúja lesz a munka szervezés következetlenségeinek, a táborban pedig összeütközésbe kerül a parancsnokkal. mert még
nem tudja elképzelni a tekintélyi alapon történő irányítást. Közben mindvégíg
szerelmének kérdése foglalkoztatja; maga sem tudja, mennyire szerelmes és
odaadja-e magát. Herskó - lehet, hogy akaratlanul - nem idealizálja ebben
a helyzetben: féltékenykedése, szerelmí szabadságának problémája meglehető
sen kicsinyes, primitív színten merülnek föl benne.
A rendező szándéka egyébként is az volt, hogy a főszereplő szemszögéből
mutassa be az őt érő ellentétes hatásokat. Ez a lány nyilvánvalóan üres lappal indul az életbe, előítéletei jóformán alig vannak. Az elébe táruló jelenségek sajátos ellentmondásait különben sem lehet hagyományos eszközökkel
megmagyarázni, s Vera meg se kísérli ezt, hanem egyszeruen cselekszik.
Herskónak kapóra jött a cinerna véríté objektívízálo módszere, amely lehetövé
tette, hogy csak médjával foglaljon állást a fölvetett kérdésekben. A lányt
gyakorlatilag alig beszéltetí, s ha beszél is, ez alig lép túl a vegetatív igényeken. Néha azonban a rendező úgy véli, minderrképpen pozitív reakciót kell
fölmutatnia ennél a generációnál: ilyenkor a lány látszatra nagyon okosakat
mond, s úgy fest, mintha többet tudna a világ dolgairól, mint az egész néző
tér együttesen ; de aki jobban odafigyel, az észreveszi, hogy csak a párbeszédek váltak klisészerűekké.
A film közepe, a dokumentáló vész, valóban izgalmas élmény. Egy igazi,
a valóságban is lezajlott falusi lakodalmat láthatunk, amelyen ott van az
egész termelőszövetkezet, az egész falu, a pap is, meg a párttitkár is, ahol a
negyvenévesek mozgalmi dalokat énekelnek, s az elektromos gitárzenekar beatkadenciákat szélaltat meg a zavartan táncoló parasztoknak. A falusi míndennapok átlagos, jólismert alaJkjait láthatjuk a maguk kendőzetlen egyszeruségében a filmvásznon. A nevető, daloló, és részeg arcok között botorkál csodálkozva a lány, és minden mozdulatával akaratlanul is arról a különbségről
vall, amely őt - nemcsak mint színészt - elválasztja ettől a világtól. Falusi
világ? A néző' a dokumenturnszerűen pontos képek láttán világosan érezheti,
hogy ez minden szokványos látszat ellenére már nem az a falusi világ. Overallos, olajos kezű emberei átmeneti lények, s ez bizonyára ugyanannyira szükségszerű, mint amennyire tragikus számukra. Herskó, a nézővel együtt, nem
tudja még megmondani, milyen világ ez; nem is nyilatkozik erről, csak maga
elé tartja a dokumentumot. Ez a módszer ennek a résznek művészí szempontból föltétlenül hasznára vált.
A film egésze azonban így több darabra esik. Ebben persze nem a módszer a hibás. Vele nincs baj, szerves része már a világ filmművészetének, olyannyira, hogy már föl se tűnik. Alkalmazása nem volt eléggé következetes.
A cínema vérité igazi jelentősége éppen az, hogy kíméletlenül dokumentál,
s a nézőre hárítja a gondolkozás feladatát. Herskó nem vállalkozott arra, hogy
mindenütt egyformán alkalmazza ezt a módszert, A nézőteret elhagyva, joggal
sajnáljuk, hogy nem az egész film volt olyan, mint a lakodalmi vész: olyan
ellentétekkel terhes, és olyan elgondolkoztató.

'" '" '"
Pietro Germi filmje, a Hölgyek és urak ugyanúgy kíméletlen humorával
tűnik ki, akár nagy sikert aratott alkotása, a Válás olasz módra. Három rövid

filmnovellában gyakorlatilag ugyanazt a kérdést is tárgyalja: a társadalmi
képmutatást, és a nehézkes olasz házassági törvényt. Plkantériája miatt már

maga a téma is sikert ígér; egy olyan jó rendezónél, mint GeTmi, a film még
színvonalas is lesz. Pedig nem hoz új művészí szempontokat a filmbe, semmi
olyat nem tesz hozzá, amit eddig ne ismertek volna, Tartalmilag sem mond
úíat: társadalombfrálatának ugyanolyan vonásai vannak, mint száz, százötven
évvel ezelőtt a kritikai realistáknál voltak. Hogy az álszemérem, a házasságtörés és a bujaság a jómódúak sajátja, ez nyilvánvalóan régi, és jobb híján
sokat emlegetett szabályszerűség. Germi tehát jól kitaposott ösvényen jár. :SrdeIne, hogy már-már klasszikusan jó meseszövö, Sodró, jó ritmusú előadás
jellemzi, és ízlésesen, biztos rutinnal nevetteti meg a nézőt. Remekül jellemzi
egyes alakjait is; nála minden a helyén van: még az egyes szereplők jelleme,
őlW2Jködése és választott autómárkáfa között is szlgorú az összhang. Filmje
ennek következtében kellemes szórakozás, A boh6zatba illő fordulatok és a
maró gúny megnevetteti a nézőt, és meggyőzi arról, hogy ilyen nagy, míndenre kiterjedő feslettség, és általános erkölcsi válság osak a rendező képze..
letében létezik. (Ungváry Rudolf.)
A NOVELLISTA ILLÉS ENDRE. Illés Endre novellátval diáJkikoromban találkoztam először, nem sokkal azután, hogy Stendhal és Elaubert regényei,
valamint Kosztolányi elbeszélései az olvasás mákorivos örömére ébresztettek.
A számomra ismeretlen prózaíró könnyed természetességgel illeszkedett bele
a nagynevű együttesbe. Ezt a véletlenül létrejött szellemi szimbi6zist néhány
évvel később már tudatosan is igazolni próbáltam: Illés Endre írói alapvonásaival rokonítva a szigorú stendhali ígazmondást, Flaubert művészíességét és
Kosztolányi kivételes bravúrjait, az apró villanásokban is hajszáLpontosan jelentkező diagnózisokat.
Azóta sok év eltelt és az írók összemérése, a köztük lévő eszmei rokonság
vizsgálata ma már aligha elégít ki, Illés Endre is árnyaltabb kritikai mére&:
alapján emelkedett a legjobb hazaí elbeszélők közé értékrendszeremben. Úgy
érzem mégis, hogy a fiatalkori rátapintással nem vallottam szégyent, a bels6
alkotói jeleket, dobbanásokat legalábbis az író ütőere körül kerestem.
Vannak elbeszélők, akik egyes, kisebb terje<ielmű kötetekben. szélesebb
kaput tárnak a világra, összegyűjtött éle1művükazonban egyhangú és a várakozásnál kevesebbet nyújt. Illés IDndre novelláínak gyűjteménybe foglalása- a
teljesség igényével történt és a korszakok összeolvasztása valóban érdekes színtézist hoz létre. Múlt, félmúlt és jelen kapcsolódik' itt össze a témák, problémák, írói formák és megoldások ezerszínű kavargásában, egy-egy korai novella
már előre mutat tisztultabb alkotói korszakok felé; az egymástól elütli índítékú és csíszolású írások egy rendkívül nyugtalan és kereső intellektus kézjegyét viselik magukon.
Már az indulás is eltér a szokványostól, a kezdő novellista a valöságérzetet, a felület alá hasító keménységet az orvosi hivatás komoly erőprobáirol,
a boneelőasztal mellől viszi át az irodalmi alkotásokba. Fiatal ír6knál gyaJkori
jelenség, hogy témáiikat "túlírjáJk", többet markolnak. mínt 'amennyi ere1Ukból futná; Illés Endre már első írásaiban olyan fegye1mezetten kezeli a tollat,
rníntha sebészkéssel dolgozna és akár egy rníllíméternví ' tévedés vagy henye
mozdulat is súlyos következményekkel járna. Az els6 kötet legkorábbi keltezésű novellája, A mélyben bizarrnak látszó, megdöbbentő felfedezést tár az olvasó elé: a fiatal medikus la boncolandó hullán észreveszí a nevető izom hiányát. Szűkre szabott, de komoly, belső feszítésű mondatok sorát látjuk, maga a
summázás is lényegre törő. "Ezek az emberek ... és sokan mindenfelé: sohasem nevettek. Egész életükben szívböl soha. Sötét felhők alatt tengették életüket, maNllkodtak, mindig Ilwicbatn .mtaac, e1d.ncsoltilk egymást, ~ra
nyomták őket - és végül a szájukra buktak, s még ekkor sem segített rajtuk
senki."
Az orvosi vonatkozások nem öncéIúan, pusztán érdekességük folytán kerülnek az írásokba, míndíg valami mélyebb mondanivaló vagy dTáma hordozoi.
A SzigoTlatban professzor és vizsgázó roppant feszültségű párharca bontakozik
• 5242 történet, Magvet6. 1966.
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ki, - több ez, mint egyszerű vizsga, a lét szorongató pillanatait érezzük benne,
A szígorlat utolsó fázisában egy idős férfi karjának diagnózisát és. a megfelelő>
eljárást kell megállapítani, a medikus fellobbanó izgalmában végül is a beteg.
előtt mondja ki a menthetetlen itéletet. Vizsgaja kítűnően sikerül, de emberségből mégis elbukik. "Felnőttek vagyunk, nekünk már nem adatott meg a kegyelem, mint az ártatlanoknak. Mínden tettünkért vállalni kell a felelősséget,
semmí alól nincs feloldozás."
Az írót a világgal és önmagával szemben tanúsított igényesség és felelős
ségérzet jellemzi, a dolgok belső magvát kívánja megragadní, vállalva a kimondott szó .súlyát és a keményebb, rangosabb alkotásokkal járó nehézségeket. Gyakori problémája és örök mozgatóereje az életben megbúvó hazugságok leleplezése, - mindezt az egyén és a társadalom szempontjából is lényegesnek érzi. Sokszor csak parányi sorsokban mutat rá az apró, mérgező gócra,
amely később sokszorosára duzzad, émelyítővé, fullasztóvá válik és tönkreteszi
az útjában talált emberi életet. A hazugság - Illés szerínt - mindenen átüt,
színte megtámadja a sej teket, létezését a legjobb szándék sem szentesítheti. A
Szúnyogmuzsika tanár és diák régi kapcsolatából indul ki, a hajdan megbecsült tanítvány felnőtt korában rádöbben arra, hogy kedvelt tanára rossz mű
vész, aki gyenge utánzatokat fest. Kritikusként ennek ellenére kedvező bírálatot ír a tanár 'kiállításáról; hazugságra kényszeríti magát. De még a kegyesnek látszó csalás is visszaüt, valójában ezzel a tizenhat sorral árulja el barátságukat: a hazugság mérgez és ezt már semmi fel nem oldhatja. Szikrázóan,
kemény és férfias írások követiJk egymást, néha vitára ösztönöznek, de színte
kivétel nélkül felrázzák és elgondolkoztatják az olvasót.
A dúr-hangzatú a:lJkotások S011át lágyabb, művészí illlletettségű elbeszélések
teszik változatossá. A Zsuzsa-novellák vibráló légköre, finom árnyalása a férfi
és a nő kapcsolatának érdekes hajszálereít mutatja be. Ezekben a novellákban
nem a nagypolgári környezet és jómód a lényeges - míndez csak keret és nem
a letűnt életforma ígenlése cseng ki belőle, mint egyik napilapunk kritikusa
véli, - sokkal inkább a mai ember nyugtalanságára, a szerelern érzésének
többs2Jó1amúság,áLra vet jel.l.eanző jjényrt. Kétségtelen, hogy az erudíció, a mű
veltségí elemek beolvasztása a kelleténél sűrűbben érvényesül ebben az idő
szakban, - a nő könnyedsége Ravel-futamra, más fizikai történés Nerval novellájára emlékezteti az írót - de a finom artisztikum mellett mélyebb észrevételek is feltűnnek. Milyen ragyogóan ellenpontozza a test diadalmas szépségét és ugyanakkor romlékony voltát a Hintában vagy a Szigeti versenyben;
rnennyire torokszorítóan érzékelteti a másikhoz való közelítés sok-sok kudarcát, vereségét - és mint döntő motívumot itt is a hazugságot látjuk előtörní,
amely pontot tesz a beteljesülést el nem érő kapcsolat végére.
A félmúlt és a jelen írói korszakát a romokból, lelki kataklizmákból felocsúdó ember tudatos eszmélődése vezeti be. Az új világot érzékelő ember első
"szippantásaiból", reflexióiból mégsem a programot látjuk kíkandikální, a müvészivé oldott valóság árad felénk. Mintha egy idegen csillagról hullott volna
le fl háborút, a "megnyomorított valóságot" felváltó csönd, - írja a második
kötet nyitányában - először csak néhány nyurga fényszálat vesz észre a levegőben, pici fériycsomót a sáros földön és ebből az impresszionista a'kkordból bontja ki a talpraállás, az újrakezdés örömre hangoló témáját.
Ez a kötet izgalmas nyomonkövetése az elmúlt évtizedek társadalmi életének is. Rónay György találóan mutat rá, hogy Illés Endre az emberi kapcsolatokinak és társadalmi viszonyoknak parányi repedéseibe illeszti bele pengéjét, alig észrevehetően feszít rajtuk és máris előtűnik a burkolat alatti rossz,
a korhadás vagy a hiány. Illés mesterí 'pontossággal térképezi fel a felület
alatti rétegeket, az ember magára erőltetett póza vagy az egyes jelenségek felszíni látványa mögött míndíg a belső rugókat és összefüggéseket kutatja. A
fiatalabb nemzedékek valójában egy általuk kevéssé ismert társadalmi encíkIopédíát forgaJtnak: az infláció ikOl"'ánalk bízonytaíansága, ilwntrasztjai, a deklasszált sorsokbólelőbukkanó vonások és törvényszerűségek, a megszílárdult.
rendben tapasztalt egyéni és általános problémák, a közösségben elhelyezkedő
ember belső hőfok-változásai mínd ott tömörülnek a jól megformált történe-
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tek ostyájaban. Illés Endre nem elvont képletekkel dolgozik, sohasem magya.ráz, látszólag állást sem foglal, - novelláínak sodrása, gondolati és etikai súlya mégis nagyobb, mint a tételes íróké.
Már az is remeklés, ahogyan egy-egy novellát elindít. Az Andris első néhány mondata száraz kommentálásnak tűnik, afféle szíkkadt egykedvűséggel
vázolja fel az iskolásfiú családi körülményeit - kedvünk lenne átlapozní az
íráson. De hamarosan rájöviinJk, hogy ez a szárazság fUi11kcionáJis jellegű, a fiú
jómódú, de szeretethiánnyal sújtott, félrecsúszott sorsára utal és hangulatilag
rnintegy előrevetíti a tragikus befejezést. A bűntett elkövetésének és a belül
lezajló lelki folyamatnak rendkívül hiteles rajzával lepi meg az olvasót, minden
mondata a lényegre irányul és meghatározott értelmet kap.
Illés Endre nem horgonyoz le egy-egy ábrázolható korszak vagy terület
lciO;:ötőjében, &a1Elktikus hajlékonysága, :lirisses~e újalbb tájak és emberek
megismerésére ösztönzi. Figyeimét az életben tapasztalt legparányibb szokás,
gesztus vagy szemlelet sem kerüli el, de a nyersanyagót mindig megmunkált
állapotban olvasztja Irásabba. Az utóbbi évek termésével. az Olasz jelenetekkel, a Párizsi sétákkal és a Tíz portré élményből, esszé-elemekből szőtt modernműfajával prózajának legérdekesebb csúcsára érkezett el. Azáltal, hogy
Civitavecchia valós képét Stendhal ábrázolásával szemben megörökíti, az írói
látásmód és a belső igazság mély problematikáját is elénk tária: Rodin szebral
kapcsán rátapint a műfají rokenságok, az alkotás és a korszerűség kérdéseire;
egy-egy változatos portréban széles skálán osillantja fel kivételes műveltségét,
Stílusa sokrétű, tudatosan igazodik a mondanívalóhoz, a korhoz ésa
környezethez, sok esetben a képzőművészet eszközeit is felhasználja. Önkéntelenül is Egry József képeit idézi elénk a fény gyakori megörökítése. - A
gellérthegyi utak kristályos fényekben égnek, - kék árnyékú tél fogadja az
érkezőt, a terasz síkos a napfénytől. - a télí napsütés elömlík benne,
rntnt az erős szesz, - a nő téglavörös angóra ruhája tűzni kezd a körtelé édességével csorgó fényben, - a fény úgy jön, mint egy váratlan, kicsiny örökség ; izgatott, éles, mintha a hó felett ezernyi kis csengőt ráznának. Képfantáziája intellektuális erezetű: az akácok remegve állnak, mintha
rnitológíaí tájon fürdőző, meztelen lányok futottak volna össze; a nyugdíjas
katonatiszt koponyája ma is olyan idegenül löki el magától a puha civil kalapot, mint egy méltatlan megalázást; a bűnöző kisfiú arcán a tojáshéj meszes-sége és merevsége látszik; a Szainaolyan keverékszínű, míntha Utrillo, Henri
Rousseau és Braque egyszerre mosták volna ki benne ecsetjeiket; - másutt az
irodalom hatóerejét, mint szellemi laser-sugarat emlegeti; a jól megformált
mondatra szerínte nem rakódik le egyetlen deka háj sem - tehát szíkáran
kell fogalmazni; a Háború és béke ifjúkorára tett elsöprő hatását így érzékelteti: a nagy író feltépte az előzőleg olvasott könyvek artéríáít, vérük elfolyt,
'kifehéredtek Tolszto; alkotása mellett.
Illés Endre novelláínak művészí színt je, változatossága az olvasó és a
kritikus számára sajátos helyzetet teremt: az előbbi nehezen teszi le kezéből
a két kötetet. az utóbbi pedig úgy érzi, hogy a penzum kényszerűségé nélkül
érdekes és szellemet frissítő sétában lehetett része. (Szeghalmi Elemér)
c

ÉLET ÉS HALÁL HATÁRA. Clarence Crafoorii stockholmí szívsebészprofesszor televíziós előadásának ismertetése kapcsán rendkívül érdekes kérdést taglalt minap a Cnrtstüener Sonntag. A professzor ugyanis ebben az elő
adásában új meghatározást 'körvonalazott az élet és a halál határmesgyéjére
vonatkozólag, ami élénk vi tát váltott ki a közvéleményből. Crafoord azt állította, hogy a halál már az agytevékenység megszüntével véglegesen beáll,
vagyis akkor, arnikor- a központi idegrendszer vérellátása, illetve vérfelvevő
képessége helvrehozhatatlanul megszakad. Az ilyen "agyi halott"· szíve a rnestekinthető töblbéembernek, csupán túaéló ,,srervezet-prepaJl.'átum"-naJk. Elő
ezáltal más szervek is folytathatják élettevékenységüket, de a test mégsem
tekinthető többé embernek, csupán túlélő "szervezet-preparátum"-nak. El6adésában egyébként éppen ezzel, a "s.zevvezet-preparáitUlIDllTlal1" fogla1ko21ott behatóan a professzor.
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Amennyiben az a,gyi halál beállta elektro-enkefalográf mérések és más
orvosi vizagálatok útján bizonyosra vehető, a további orvosi beavatkozás már.
amelynek a szervezet többi részének életbentartása a célja, a humánura és a
beteggondozás erkölcsi követelményeinek figyelembe vételével csakis akkor
engedhető meg, ha az említett "szervezet-prepaxátumot" szerví átültetesek
nyersanyagának tekínaík, vagyis beteg emberek életének megmentésére használják fel. Tudott dolog ugyanis, hogy egyes szervek túlélhetik az agyi halált,
amennyiben sejtjeik a vérellátás biztosításával megfelelő állapotban maradnak.
A közelmúltban éppen Svédországban szamos olyan sikeres műtétet végeztek.
arnelyek során elhaltak veséjét ültették át élő emberek szervezetébe. Crafoord
véleménye szeríncérzékenyen gátolná a sebészetí tudomány fejlödését, ha nem
ismernék el jogilag is érvényesnek azt az álláspontot, hogy a halál beálltának
~ítása terén nem a ,~'. 1h8lOO111 az "agy! halál" a döntő.
Crafoord professzor számos szaktársa nyilatkozott már erről a dologról.
Legtöbbjük erős kétségét fejezte ki abban 'a tekintetben, hogy az agyi halált
kellő gyorsasággal és biztonsággal meg lehetne állapítani. (A nyilatkozatok fő
leg a jelenlegi eleletro-enkefalográfok érzékenységének elégtelen voltára utalnak.) Mindannyian hangsúlyozták továbbá - smít egyébként maga Crafoord
sem tagad -, hogy egyedül a beteg dönthet túlélő szervezec-nyersanyagának
sorsáról,tehát az esetleges szervi átilltetésekre történő felhasználhatására vonatkozólag. Felmerult ezen felül 'az a ,kérdés is, vajon az agyi halott nem képes-e mégis valamelyes érzet vagy élmény átélésére, továbbá hogy biztosítható-e a közvéleménynek a betegellátásba vetett bizalma, ha Crafoord javaslata megvalósításra kerül,
A Var kyrka svéd evangélikus egyházi lap a szívseoészprofesszor elgondolásával. kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a gondolícodás és cselekvés javasolt megváltozásának nincsen vallási és erkölcsi akadálya. Előbb míndenesetre el :kell dönteni, meg lehet-e és mi módon Iehet reljes bi:oonyossággal
megállapítani, hogy mikor nem lehet már többé egy "halott agy" élettevékenységét helyreállítani. Szükséges továbbá egy olyan törvényhozási intézkedés.
amely lehetövé teszi, hogy az ember halála esetére végrendeletileg rendelkezésre bocsássa testét vagy annak egy részét embertársai javára. Biztosítaní
kell azonban annak lehetőséget is, hogy Ílyentermészetú rendelkezését az illető bármikor visszavonhassa. Annak testét, aki nem ím. alá ilyen értelmű
végrendeletet, semmiképpen sem szabad halála után megcsonkítani. Azoknak
a betegekinek kívánságát akik vallási vagy más okból elutasítják az ilyen beavatkozást, feltétlenül tiszteletben kell tartani.
Torgny Bohlin evangélikus teológiai tanár azt a nézetét fejtette ki az idézett lapban, hogy az orvositudomány;nak az a fejlődése, amelyet Crafoord tétele megíndítana, új és kézzelfogható tartalmat adhatna a szentírásí gondolatnak is: "Krisztus egy testté lett velünk, ezért testünk nem kizárólagosan a
miénk, hanem embertársainké is Krisztusban." Emlékeztet Bohlín Szent Pálnak azokra a szavaira, amelyekben "Krisztus tagjairól" beszél. Szűkségesnek.
mondja ezzel összefüggésben a közvélemény felvilágosítását arról, hogy mit
jelenthet annak idején a saját testünk valamely beteg embertársunk életének
megmentése szempontjából. Szerinte míndenkmek lelkiismeretvizsgálat tárgyává kell tennie ezt a lehetőséget, a törvényhozásnak pedig meg kell könynyítenie az ilyen, "túlélő szervezet-anyag" elajándékozhatását, érvényesítve
természetesen az önkéntesség elvét.
A svéd egészségügyi hatóság munkacsoportot jelölt ki a kérdés tanulmányozására. Szakvéleményének közzetételét érdeklődessel várják. (-í. -s.)

•
A kereszMny laikust mi11denütt még kell hallgatni, ahol olyan egyházi inaz lj tudásbeli iIletékességét érintik és amelyekről er:kölcsi szempontból sem 'tehet megbizható ítéletet mondani szakértelem
nélkiil.
Dominik Thalhammer
UzkedésekTŐl van szó amelyek
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•
LA ROUTE DE ZOLTAN KODALY
Pi!lIl" László Rónay

ZoilJtáJn Kodá[y déeédé en mars 1967. étJadt un des plus gmnds ~en8 de
notre siecle, et .1Je lI'énoNateur révoluti<JlIlJlUi1ire de la rnusíque hangroise. n ilaquü
en 1882. Dans sa jeUlIlesse, oe fut 'OOut d'abord la musique allemande de l'épaque et p:aa;1t.iculierement rart de Wag]!1el" qui l'dm:luencerent. C'est dans cet
esprlit qu'iil COIIIJiPOsa ses premteres oeuvres, entre autres UIIla messe et Ave
Miaa:ia. Aprés ses études au dyoée, illsudV'it S<imUlltaalémelrlt Iles COUI'S de hÓngJrOjS
de la Faculrt:é des Lettres de II'UndVielr\Slité de Budaipest et ceux du CooservaltoiÍ'é
de Musique ou les professeurs enseígnants étaétent aussí ~:rufluencés par la /lIW-

sique allemande de l'époque. Ces études de linguistique et de musique firerut lllain en Kodiály ['idée de eréer un art!; musical 1h000000000s P8ll'ltanIt
de i1.'iJnspdlration pqpuJ.adre hongroíse, et s'en IIlOUl"l'Iissart excliusdrveanent. Lonlque
Endre Ady, ie grand [[lOOtJe hongrois, en: partie SUlI" tl'dinSltiigation des gimnds PO.ete8 ~aJis, puibl1ta ses Nouveaux POOrneS, i1a rnéme année ZOIIttáIn iKodálty se
mit aussí il clhea:ciher Ies 'troces demeurées vívaees de la culture ancES'tIrale bongroíse, afJin de reeUé:iJtlJir les ancienries {fualIlSOiJlS· populadres IhOIli~. Béla
BairtÓIk: suivdrt SOIIl exemple et IbientCxt tous deux rassemJbilerenit un trésor dé
chainsons POP~ ancestrales assez riclhe pour servtr de base il lia eréatíon
d'UIIl art musíeel h~ods de pr1iLnIcipe popuamre. C'est de Delbussy que [KodálY
apprirt la nouvelle 1mligue musícale, Au cours du vOYaJgle qu'il mrt en FtraInCe en
1907, Kodály fit la connaíssanoe de l'al'It du grand musícíen ifiranc;aás.
C'est en 1923 qu'il eomposa UIIle de ses oeuvres les plius ,cOIIDUes: le PSalmus Hungarícus qui conseítue un des !PQdInts culmínants de ;Part voeaű du LSliecte.
eette oeuvre la pJa~a d'emJb1ée au premder T<lI!'lJg de l'art musdcaJ1 du síeele, Én
1926, il rénova I'opéra hOlngroispar i'ouV'rnigIe in:tIiJtUaé HáG" János, syn:tbese
magístrale des tradíeíons hongroíses,
Ces ouvrages étaaent pour aill1Sd. díre les précurseurs des vastes romposirtisorns dhorales de Kodály. ,m voulJmt que, dans nOltre pays, CIhaCUn oonnati$(!, adJme et ~ 'la musiqllle, c'est pOUlI"quoi Iiil a 00JIl!lXlSIé d'abord
des ohoeUIll faciles il iinte11pI'éter. LoT'squ'en 1930, Toscanini entenddt quel1q'Uéls
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uns d'entre eux, il en fut Tavi, et ne manqua pas de I'exprímer, Plus tard, iii
composs aussi de magnífíques morceaux: Les Vieux, Francoís Liszt, Aux
Hongroís, et avant tout l'oeuvre admírable pour ohoeurs rníxtes intiJtulée:
Jésus et les marchands. Le Te DeUlIIl du Cháteau de Buda cornposé en 1936
estégalement, avec le Psaímus, una des oeuvres oratoríennes les plus dJInportantes de Kodály.
Alors, il était déja un cornpositeur de renommée mondiale (il figura aux
eötés de Honeggee a I'occasíon d'un festival de musique rnoderne), et ses aotívítés théoríques étalent tres írnportaetes. Em. méme temps qu'un beau témoignage
de ses sentéments relígíeux, la Míssa brevis présentée en 1945 constítue un
des plusbeaux rnorceaux de l'art rnusícal d'inspíratdon ce1Jíg:ieuse du sieele.
A l'époque qui suivilt la líbératdon, Kodály devdnt un des dírecteurs
spiritue1fl de la nation. Il ne icessa de soulígner la nécessíté d'estdmer les
valeurs culturelles et contímua a composer, tout en rempLissant les charges dI8
la· vie pul>lique qui 1ui étaíent dévolues. ses pI1in.c:ipaux choeurs sont: L'Appeil
de Zrinyi, le Désir de la Paix - Symphonie 1801, dirigée par Ferenc Fricsay,
est un des résumés de I'oeuvre de sa vie.
Lorsque le Concíle II du Vatican déeída la rénovation de la 1!iturgie, a
La prtere du corps épíscopal hongroís, Kodály écrívít sa Messe hongroíse,
qu'il destinailt a I'usage du peuple tout eritder. Cette oeuvre est a Ia toís son
testament spirituel et una helle preuvé de sa fed.

•
LE PREMIER CONCILE DU VATICAN ET SES PARTICIPANTS HONGROIS
par Antal Mes.zlényi

Dans SOIn lintroduction, I'auteur, émínent hJistorien ecclésíastíque, chanoine
d'Esztergom, soulígne que, tandis que tout re IIIlOInde pouva:i.t étre IinfOll."mé
en détail sur le déroulement du He Concile du Vatican, le Ier Concíle du
VaJIlican est assez estompé dans I'opíníon publíque et la plupart des gens n'en
savene guere autre chose que c'est a ce Conelle que fut énoneé Le dognie de
l'iJnfai1llbdlil1é du pape, Mais, en véríté, des le Ier Conelle du Vatican et surtoue dana le cerele de I'opposítdon en mdnorűté du Coneíle, de nombreux
proolemes que le Ile Conelle du Vatican a résolus s'étaíent déja posés.
Bien avane I'ouverture du lel' Conelle du Vatican" il était de notoríété
pulblique qu'on avaít projeté d'énoncer le dogme ide 'l'inifailliibilité du pape,
etceute questdon déclencha une vive discussion dans toute I'Europe. EIl1
Hongríe, Péter Hatala, prodesseur de tíhéologíe a Pest, oeíentalíste et exégene ,btb'1Ji.que réputé, s'éleva contre ce projet dans une séríe d'artícles publiés
daru; le journal Szabad Egyház, tandis que, ~UIi faisant front, la revue Relígío
prenaet la défense du dogme projeté. De l'empire des Habsburg; quarante
huit prélats dont víngt hongroís et croates, a leur téte János Simor archevequeprírnat d'Esztergom et Lajos Raynald, archeveque de Kalocsa se rendirens
au CoIl1cile pour y prendre part. Les prélats hongross fUil'ent remarqués des
le début,
W. Ufíathorne, éveque de Bínmíngham, I'une des personmalütés les plus
émmentes du Concíle écrit avec enthousíasme: "Ils pac1entle latin avec une
éloquenoe que' je n'aIi eneore [amais constatée ruulde part," Le pape, Píe IX
Iui-rnéme déclara a leur propos: "Ohaque fois qu'un hongrOlis prend la parol.e,
c'esrt a la fois l'homme et l'éveque qui se mandfestenrt en IUli". Cet éloge est
crautalOt plus p!I'écieux qu'a l'eXiceptiOlIl de deux d'en:tre eux, les éveques
hQlllgrois appaTl1Jenaienrt tous a l'oppositi<m et qu'iQs s'étaient prononcés contre
le dogme de l'iIllfali.lliibd.1ité. Ils avaient tous si~é le "postulatum" qu'avant
l'ouverture du Concile, ceux qui aurnienJt voU'1u que lia questioll1 de l'infai1libiilité du pape ne soit abSOllwment pas mise a l'ocdre du joUll", avaienJt
rédigé.
Le Conaile dáscuta d'aJ1>ord le schéma linltitulé De fide catholica, dOllJt
l'~ était i'archeveque-pil.'ÍJmat lholIligrOlis János SiJmoir.
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ce qud rondalit íntéressante Ja díscussíon Irelative au sehéma, c'est que
tandis que I'aeehevéque-peíenas Súuoc proposait de réfu,ter les flheses du
rationaliisme et du iLil:>érntldsme jugé€s erronnées, déja d'autres voíx s'élevadenf
pour réclamer des proeédés pl us modérés et méme deux memlbres de la délégation hongroise János Vancsa, archiprétre de rite oriental et György
Strossmayer éveque de Díakovár désdralent supprérner iles Iréprobatil.oos.
La maioríté conservatíve du Concile de cette époque acooeitliit avec une víve
opposítíon les déclaratíons de I'évéque Strossmayer telles que par exempler
la hiélMoohiecatlhoiLique étailt aussí responsable de :la RéfoI'lII1e. S'llrossmayer
C11Íltique aussí ilplrement la métlhode des procédés du Conciille, qu'Il ne ju~t
Illi assez justes ni objectifs,

Mais 8IU Coneíle la discussion fut l()01'1Jée il son paroxysme lOOloovement
au dogme de l'infa:iJBbilité. Comme précédemment, les délégués hongroís au
Concíle, étalent auss; opposés il J.a proelamatíon du dogme, cette aJttitude ne
leur étast pas diic:tée par des doutes 1fu.éolog:iques, malis parce qu'íís ne jugeaient
pas opportune la proclamatíon du dogme, L'arohevéque-prürnat Símor, palI"
exemple, ahlégua que run des plus grands obstacles de Punion a eonclure
avec des Églises oríentales étarit précísément Ja grande aocentuatíon du röle
du pape en taal,t que chef de l'Eg!I:i5e. Les deux autres prmcípaux orateurs
hongroís: l'arohevéque Haynald et I'évéque Strossmayer exposererrt que le
Conelle de Trente avait exprímé beaucoup plus afTItcacement I'uníon entre 'Ie
chef de iL'Eg!lJi.se et ses membres que le présent Conelle ne se propose de kl.
faíre. Les membres de l'opposition déclarerent tous accepter la véríté du
dogme discUJté, mam qu'íils n'en [ugent pas 'la proclamatíon opportnme car
elle COiIllIPrometJtradJt la palix reldg:ieuse déja presque réalísée.
lNFORiMATIONS

•

ZOiLJtán Kodály, Ie comoosíteur de renomrnée rnondiale décédé au JmOlÍ$
de marsde Ia présente anmée, n'étaét pas seulement attaené il. sa patlr~, mads
j,usqu'a sa moet, íJ. est resté fidele a iL'~se oofuolique. En plus de ses oeuvres
de musique Irturgíque, dans sa vie prívée, il la touiours manlifesté sa foli. Des
cérémomes relígíeuses I'ont accompagné jusqu'a sa demíere demeure terrestre. Vendredí 10 mars, veille de ses cbseques, ilJajos SIlwoy assistand au
'I'röne, érveque díoeésain de SrekeslfehérváJr, rpré5lident de I'Assooiatíon SainteCéc:i1e de Hongríe, a oélébré á son interitdon una rnesse fúnebre sodenneble, il.
laquelle ont assísté plusíeurs mdldíers de cJlidéles. Les merrníbres des Ohoeurs
de Budapest s'étaáent rassemelés a 'la rbrlibune de la Basíddque, et, selon hi
volönté du défunt, dls flirenlt Ieurs adieux a leur grand maitre en interptI'ér1JalIlt
des cihaints ,girégolri,ens.
Les obseques eurerit liíeu le lendernaín samedi matén au oirnetíere de.
Fa!l.ikasJ:ét ou, une ,foulede 50 OOO personries s'étart ussemblée pour salner une
dermaére fods la dépouille du. ,gjrand fIilS de la paJ1JrIie. Aux accents de clhaiIlRs.
gJrégoriens, l'élIbsoute fut dOll1ll1ée darus la salle mortuacire, puds la mere .fut
placée sU[' UIll catafalque élevé en p.Lelilll air, SUT la place qui s'étend déVaIllJt
le ibMtimenIt des saJUes mortuaJi.-res. C'est la que furent pronOlncés les discours
d'ad'ieu. Pá.<l lIum, m1illllisltre des Affalires CultUI1elles prit la paro1e au lllom, du
gouvernement et du parrti, István Rusznyáik parla au nom de la vie scienltli!fi~
que hongrroise, Bencze SzaJbollcsli quci irep.I'ésentaiit Ja vie muslicale, /PIt'OiIlOII1~a
les paroles d'adderu il Zoltán Kodály en son nom, enfilll c'est au nom du gir<YUpe
de Reoherches de Ilnusíque popuJaire de ll'Aoadémie Hongrotise des Sciences
que Benjamlilll Rajec~ pronolll~a SOIl1 d:iscom'5 d'adieu. UIll dernJiere cérémonde
reIigieu~' au cours de IaquelIe Mfonz Nádasy, rprofesseur lbénédictin qui y
rprocédaJit p~~a une prie:re de C01ffimémocation, se déroula devant kl. tomIbe.
A 1'occasiolll de.Ja promotion au rang d'éveque du. vice-arclheveque de
Paris Mgr Gouet, 1éveque JÓ'lJSef Bánk adimiJnistraJteull" apostol:ique du diocese
de Győr est arrivé a Paris. Le 8 mars, MáI1ton VaJ!kó, ambassadeur de HOtTl@'lÍe
il Palr:is, a donné, en !J'nOll1ll1eur de l'éveque lhOlnglrois, une Il.'éception il laqueJ:le
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assistaient Mgr Veuillot, arehevéque de Paris, Mgr 'Beritoli, nonee apostolaque
de Paris] Mgr Gouet vtce-archevéque de Paris, Mgw EllcIhegarey, ddreeteur de
fa conférence episoopaJ.e de France, et plusíeurs atures personnaldtés éeolésíastiques émlinentes, de méme que 'les Ireprése:nrt;alnts de la presse catholíque
Le 4 mars 1945, la oa1lh.édrla1e de SzOImbaitlhely a été complétement détruíte
pwr une lxmlibe. La reccnsteucuon a élé entreprlíse immédiatern.ent apres la
gUetIre et en septembre 1947, Ia cathédJrale était déja utildsalble, mads la
fÍeStal\Jlrartlion eomplete víent seulement d'en erre acihevée. L'JiJnitliatdiVe d'István
~ , évéque de Burgenland a consídérablement favorisé ile reconstruetíon,
C'est Lui qui a eu l'ídée - qu'Il a énoneée au IIeane Coneíle du Vatican - de
demander pour la refection de Ia cathédrale de SWmJbatlhe1(y gravement endom~ par la ,~erre l'aide des dáoceses p11Jacés sous ile patronat; de I'évéque
Sadnt-.MalI"tirrJ., lIlaJtdi de S2loanIbatJheily. Ala suíte de l'diIlJi,tiarti.,ve de I'évéque de
J:JurglenlaJnd le cardJiinalFrdings arclheveque de Kö1n~ Hermann Volki, éveque
de MaiJnz, de rnéme que l'évéque de RottenJbu.ng Leiprecht 0iIlJt partici(pé par
des dotns 'iJmportanJts a la restauranon dont PIntendance Nationale des Monu~ts hístoeíques a assumé une girainde part.
Sur l'invdtatlion de l'Insl1litut des Relatíens Cultureldes, Jean-Maríe Domenadh rédaeteur en c1hef de la revue parűsíerme "Esprit" a passé une hujtaine
de [ours a Budapest, ou il a faLit p!luSlieurs eondérences. Le pUJblicislte renommé ill aussí rendu vísíte a la rédaetdon de Uj Eunlber et de Vligdlía.
Coniol1Il1éanent aux anoíennes tradö.,tions, cette année aussí, l' Académíe
Qen,trale des Sciences 'I'héoLogiqrues de Budapest a organdsé une cérémoníe, le
iour de ,la fete de St 'I1hoonas d'Aqudn patron des écoles supéríeures caJlJholiques. L'aJbbé József Félegyházy, ancien doyen a eélébré une messe a I'églíse
de i1.'Unaversité, puís OIU a organésé dans la sade d'honneur du Sémínaíre
Denillra:l de Budapest, 'UII1e ferte au cours de laque1Jle le prolfesseur dírecteur de
dhaiJreFerenc Gál a tenu une ooniÍérence intlitulée "L'iE!8Prit de l'homme et
It' Dieu ínconnu", sur les arguments modern es concernane l'existence
de Dieu.
L'8I1IIIée demiere, dans l'arohidiocese d'Eger on a organísé UiT1 mouvement
ele ,~ destiné a ce que Jes communautés relígíeuses mieux dotées víenJient en adde a celles dant ile revenu est insUJffisant aIi.!I1SiÍ qu' au x ~
rriodestement rétríbués, L'aiI1I11ée dJerin[ere ie clergé du ddocese
envoyé 'au
fonds du patronage la. somme de 75 620 Iforints, provenant de dons volo:rutaires.
Dans sa circuladre, I'évéque Pál Breeanóczy, admírastrateu« apostolique d'Eger,
annoace aussí qu'au cours de l'année derritere 581 OOO forints provenant du
fands d\adde muJtuelle díocésaín fO!l1lCtiOlDlIlaiT1Jt déja depuís longtemps OI11t été
attrilbués a Ja restaumtion ou a la it"ec<:lI11Sitlruo d'église&, de lbatilments
paroissdaux et de chapelles,
A moís de mars, le COl'lPS épisoopallhongrois a eecu la vis:i,te de M~. 'Bon~no, cdn5eHIl.er de Il1OIIlciature, colleborateur en CIhef du secrétartat de i'État
eiu VartroaJn, venu en HOIII..grde, ou il a ipOW'Suivd des en<bretliens avec les diiri(IeaDtB de 11'Égj1Jise cathoLique. Mgr. Lui@ iBonglianJiJno mt auss:i une vds.tte de
coUrtoisie il József Prantner, plrésident de l'Office des AfIaires Ecclésiastiques
de l'Etat; Imre MiJkJ.ós, vd.c~detnit de l'O:lifdce des Afliaires Eccl1ésiastiques
de l'Etat, I'éveque Pál Brezanóczy, secrétaire du Corps épiscopal hongrois et
le ptnfJesseur György ZemPiIén, direc,teulr de l'Il11StlirtUlt Ponti:iiica1 hoogrois de
Rome ~ t ausSi li la lI'éuiT1:ion d'ambiancetout amicale.
IntWté pálr Le COIt'IPS épdscopall catholique ~hongrois, Mig)r. A. EitlClhegarny,
di.recteur du secréta1'iat ~ COIII.Ifé.rences épiscqpales de 'Fmi11ce, est venu em
Hangrie: A.ooomp~ par áyoog;y Vd,táIIl~, ie prélat a ére il Eger, lllhörte do!
l'évéque Pál BrezanóCzy; 11 a faiLt :La COIlI11aissance de pluSlieurs m~res du
O()I'PS' épiBcopali, et VdSdJté que1ques ialStri,tu1lions caitIho1iiqUES, , eIltre autres
la
l1édadti0lIl. de Uj l!mltbeir et de VÍ@1ÜIÍa József Prantner, ~ t de i'OffJice
tP A:Jifa1reS 'Ecc.1ésias1liques de 11'~t a r~u, C1aIrUJ SOIll t7!íreau la visité d1.t
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Kodály Zoltán nemcsak hazájának volt hűséges fia, hanem haláláig hűsé
ges gyermeke volt a katolikus egyháznak is. Egyházzenei rnűvei mellett magánéletében is mindenkor tanuságot tett hite mellett. Egyházi szertartások kisérték el utolsó útjára is. Még a temetését megelőző napon, március lO-én, pénteken este a budapesti Szent István Bazilikában Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehérvári mcgyéspüspök, a magyarországi Szent Cecilia Egyesület elnöke
ünnepélyes főpapi gyászrnísét mondott. A misén többezernyi hívősereg vett
részt. A Bazilika kórusán budapesti énekkarok tagjai jöttek össze es az elhunyt kivánságának mcgfclelően gregorián dallamokkal búcsúztak nagy mesterüktől.

Másnap, szornbaton délelőtt folyt le a temetés a farkasréti temetőben, ahol míntegy 50 OOO főnyi tömeg búcsúztatta az ország nagy halottját.
Előbb a ravatalozóban ismét gregorián ének kíséretében zajlott le a be szentelési szertartás, majd a koporsót a ravatalozó előtti nagy térre vitték ki, és
itt hangzottak el a búcsúbeszédek. Ilku Pál művelődésügyí miniszter a kormány és a párt, Rusznyák István a magyar tudományos élet, Szabolcsi Bencze a
zenei élet és Rajeczky Benjamin a Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató csoportja nevében búcsúzott Kodály Zoltántól. Majd a sírnál újabb
egyházi szertartás volt, amelynek keretében a temetési szertartást végző Nádasi
Alfonz bencés tanár mondott megemlékező imádságot. Méltatta ebben az elhunyt emberszeretetét, gyermeki hitét. "Mi adott neki erőt mindehhez - tette
fel a kérdést. - Mindig kevés pihenő idejének állandóan visszatérő társai felelnek erre, legkedvesebb olvasmányai: a szentírás görögül és latin nyelven,
Jézus élete, Krisztus követése, Szent Agoston vallomásai, Pázmány, Zrínyi és
Rákóczi imádságos könyve. Minderről a világ semmit sem tudott, de hála legyen az Úrnak, hogy mint az ő egyszerű szolgája tanúként most mindezt elmondhatom imádság formájában. El kell mondania annak, akit elhunyt testvérünk a szentségck kiszolgáltatásának mélységéig bizalmában részeltetett. El
kell rnondaní, mert munkásságának tudományos felmérése a szakterületnek
és a szakembereknek szólt. Nekünk az ő benső életének példamutatása."

Gouet párizsi helyettes érsek püspröklké szentelése alkalmából a francia fő
városba érkezett Bánk JÓZlSef püspök, a győri egyházmegye apostoli kOI1máiDYzója. Valkó Márton Magyarország párizsi nagykövete március 8-án fogadást
adott a magyar püspök tiszteletére, amelyen megjelent Mons. Veuillat Párizs
érseke, Mons. Bertali párizsi apostoli nuncius, Mons. Gouet párizsi helyettes érsek, Mons. Etchegaray a francia nüspőki konferencia igazgatója is több más
magasrangú egyházi szemelviség. valamint a francia katolikus sajtó
képviselőinek társaságában.

vezető

A szombathelyi székesegyházat még 1945. március 4-én bombatalálat teljesen lerombolta. Az újjáépítés mindjárt a háború vége után megindult és 1947
szeptemberére már használható állapotban állt a székesegyház, a teljes restaurálás azonban csak most fejeződött be. Az újjáépítést nagymértékben megkönnyítette László István burgenlandi püspök kezdeményezése. Az ő gondolata
volt - és ezt a II. vatikáni zsinaton vetette fel -, hogya Szent Márton püspök pártfogása alatt álló egyházmegyék segítsók meg a súlyos háborús kárt
szenvedett szombathelvi székesegyházat. Szent Márton ugyanis Szombathelyen
született. A burgenlandi püspök: kezdeményezése nyomán Frings bíboros Iköln,i
érsek, Hermann, Vot]: mainzi püspök, valamint Leiprecht rottenburgí püspök
járultak hozzá nagyobb adománnyal a restauráláshoz, amelyből jelentős mértékben vette ki reszet a Magyar Országos Műemléki Felügyelőség is.
A Kultúrkapcsolatok Intézetének meghívására egy hetet Budapesten töltött,
és itt több előadást is tartott Jean-Marie Domenach, a párizsi Esprit című folyóirat Iőszerkesztő}e. A neves publicista meglátogatta az Új Embel' és a Vigilia
szerkesztőscgét is.
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VIGILIA

ÁPRILIS

A Budapesti Központi Hittudományi Akadémia a régi hagyománynak megfelelően, az idén is ünnepséget rendezett Aquinói Szent Tamásnak, a katolíkus
főiskolák pártfogójának ünnepén. Az Egyetemi templomban Félegyházy József
apárt, prodékán mondott szentmísét, majd a budapesti Központi Papnevelő In-

tézet dísztermében ünnepélyt rendeztek, amelynek keretében Gál Ferenc tanész és az ismeretlen Isten" címmel elő

székvezető professzor tartott "Emberi
adást a korszerű istenérvekről.

Az egri tóegyházmegyében az elmúlt évben patronálási mozgalmat iridítottak, amelynek az a célja, hogya szerényebb anyagi körülrnények között élő
papokat és elégtelen jövedelmű egyházközségeket a tehetősebb egyházközségek
anyagi segítségben részesítsék. Az egyházmegye papsága önkéntes megajánlás
keretében a múLt év végéig 75 620.- forintot küldött be a patrónális alapba.
Brezanóczu Pál püspök, egri apostoli kormányzó körlevelében azt is közli, hogy
a már régebben működő egyházmegyei önsegélyzésí alapból, az elmúlt évben
581 000.- forúritot fordítottak templomok, plébándaépületek, kápolnák javítására,illetve újjáépítésére.
A magyar püspöki kar vendégeként márciusban Magyarországra látogatott
Mons. Luigi Bongianino nunoiaturad tanácsos, a vatiJkán1 államtitkárség verető
munkatársa, aki a magyar katolikus egyház vezetőivel folytatott megbeszéléseket. Luigi Bongianinót udvariassági látqgatáson fogadta Prantner József az
Allami Egyházügyi Hivatal elnöke is. A 'szívélves légkörű találkozáson jelen
volt Miklós Imre, az Allami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese. Brezanóczy
Pál püspök, a magyar Püspöki Kar titkára és Zemplén György professzor, a
római Pápai Magyar Intézet igazgatója is.
A magyar katolikus püspöki kar meghívására Magvarországon tartózkodott
Mons. L. Etchegaray prelátus, a francia püspöki konferenciák trtkárságának
igazgatója. Mons. Etchegaray - akit Vitányi György kalauzolt - Egerben
Brezanóczy Pál püspök vendége volt, megismerkedett a püspöki kar több tag-

jával, meglátogatott katolikus intézményeket és ezek sorában felkereste az Új
Ember és a Vigilia szerkesztőségét is. A francia főpapot hivatalában fogadta
Prantner József, az Altamí Egyházügyi Hivatal elnöke.
"Föltámadás" - Sokakat foglalkoztató kérdést vetett fel levelében olvasónk. Azt írja ugyanis, hogya legtöbb hívőnek tudatában a halál utáni életnek
vértelen és érdektelen képe él. Valamiféle szent nyugalomnak képzelik el,
aminél jelenlegi életünk sokkal színesebb, mozgalrnasabb és érdekesebb. Ezzel
kapcsolatban nagyon figyelemre méltó, amit a Christ in der Gegenwart legutóbbi száma írt erről a kérdésről. Mit mond Jézus a halál utáni életről? teszi föl a kérdést a lap. Három képet alkalmaz előszeretettel, amikor ennek az
életnek valóságát fejtegeti. Van amikor városhoz hasonlítja s itt az antik,
megerősített városra kell gondolnunk, amely rendet, védelmet és közösséget
bíztosít. Majd lakomához ds hasonlítja, s az antik. lakomával szükségképpen
együtt járt a sok vendég, a tánc, ff játék, a jó étel és ital. Végül lakodalomhoz hasonlítja s itt a zsidó lakodalomra gondol, amely hét napig tartott az elképzelhető legfényesebb külsőségek között. Mindezek analógiás képek az örökéletről; számunkra dsmerős f ~ akarnak megsejttetní egy olyan valóságot, amit valójában nem tudunk elképzelni. "Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív soha nem érezte azt, amit Isten azok számára készített elő,
akik őt szeretík" - mondja az Úr Jézus. Különösen a lakoma és a lakodalom
képe sejtteti meg velünk, hogy az örökélet alapjában véve az ember szerétetvágyának hiánytalan betöltése lesz, hiszen Isten maga a szerétet. És már maga
az a tény, hogy Krisztus mindig örök életről beszélt, már eleve kizárja a paszszív nyugalmat, hiszen az életnek lényeges tartozéka a cselekvés.

