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Maurizio Flick

AZ EREDETI BŰN ÉS A FEJLŐDÉSELMÉLET

A tanulmány első részét folyóiratunk ezévi áprilisi
számában közöltük. Szerzője tudvalevően a római
Gregoriana egyetem tanára.

2. KÍSÉRLET A MEGOLDÁSRA
Korunk teológiai irodalmában egyre több tanulmány jelenik meg,

amelyek arra törekszenek, hogy az eredeti bűn dogmáját az evolúcioniz
mus távlatában gondolják át. Ezek a tanulmányok gyakran bizalmatlan
fogadtatásban részesülnek, mégpedig különböző okokból.

Sokak gondolkodását a modern kultúra alakította ki, amelyet áthat
a termeszettudomány es a technika. Ezek még ha hívők is, többnyire úgy
vélik, hogy az egyhaznak tartózkodnia kellene minden, a kísérleti tudo
manyok területet éríntő megállapítástól. Olybá veszik tehát az említett
tanuimányokat, mínt vísszaterest a hitelét vesztett ,.konkordizmushoz".
Mas oldalról viszont azok a keresztények, akiknek sz~mára kényelmes a
hit hagyományos előadása, szinten bizalmatlanok, csak egészen más okból.
Ezek azt hangsúlyozzák, hogy sok szaktudományos feltevés törékeny ter
rneszetű és azert azt kérdezik, miért kell a hittudománynak az evolúci0

nizmussal foglalkoznia, amelyet ök csupán egy manapság divatos elmélet
nek tartanak. Vajon nem a felületes "irenizmusnak" tett engedményről

van-e ítt szó, amelyet már a Humani generis enciklika sajnálattal említ?
Nos, mindkét fentebb körvonalazott állásfoglalás félreértésen alapszik.
Mindenekelőtt nem kell félnünk attól, hogy a jelenlegi teológia azt

a világfelfogást akarja a Biblíában megtalálni, amely a modern termé
szettudományi vizsgálatok eredményeként alakult ki. De a tudomány auto
nómiáját jog szerint megillető tisztelet, amelyet a II. vatikáni zsinat em
lít (Az egyház a modern világban pasztorális konstítúció 36. ~), még nem
jelenti azt, hogy nem lehet, sőt nem kell megvizsgálnunk a teológia és a
tudomány állításainak egymáshoz való viszonyát, ha azok összeütközésbe
kerülnek. A teológusok nem maradhatnak közömbösek azoknak a hívő

tudósoknak szorongó érzésével szemben, akik, midőn el akarják kerülni
il. j,.~..tős igazság elfogadhatatlan tételét, szenvednek tudományos meggyő

ződésük és az egyháznak az emberiség eredetére vonatkozó hagyományos
tanítása között levő feszültség miatt. A tudomány által igazolt tények va
lóban azt sugallják, hogy az első emberek nagyon hasonlítottak az értelem
mel nem bíró állatokhoz és csak fokozatosan fejlődött ki értelmük és ké
pességük az erkölcsileg beszámítható szabad döntésre. Miként egyeztet
hető össze a primitív embernek ez a tudomány által megrajzolt képe a
paradicsomi Adámnak azzal a képével, amelyet még a legmodernebb ka
tekizmusokban is megtalálunk és amely szerint Adám egyéni cselekede
tével az egész emberiség sorsáról dönthetett? Ezenfelül a fejlődéstannak

az élőlények eredetére vonatkozó felfogása jobban kedvez a poligenizmus
nak, a több törzsből való származásnak, mint a monogenizmusnak, vagyis
az egy emberpártól való származásnak. E felfogás szerint az emberré-vá
lást úgy kell elképzelnünk, hogy az több, alacsonyabb szervezetből kiala
kult, egyeden ment végbe. Ezért azok, akik a tudománytól megállapított
tények egyetlen lehetséges magyarázatát az evolúcionizmusban látják, ne
hezen tudják elhinni, hogy a bűn állapota, amelyben minden ember szü
letik, egyetlen közös őstől elkövetett bűn következménye.
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De azoknak sincs igazuk, akik a hagyományos tanítás iránti szerete
tüktől indíttatva nyugtalanok az "evolúcionista" teológusok kísérletei
miatt. Azután, hogy a Humani generis enciklika szabadságot adott az em
beri nem evolúciós eredetének elfogadására, alaposan átvizsgálták a fej
lődéselméletnek ellentmondó teológiai érveket. Már most, ha ezek az ér
vek nem győzték meg a teológusok többséget, akkor ésszerűen nem lehet
többé arra számítani, hogy a jövőben kibékíthetetlen ellentét mutatkozzék
a fejlődéselmélet és a hit között. Ilyen körülmények között a teológusok
nem mondhatnak le arról, hogy megvizsgálják azokat a kihatásokat, ame
lyeket az emberiség származásának evolúcionista felfogása von magával
az eredeti bűnről szóló hittétel értelmezésében. Valójában, midőn kísérlet
történik arra nézve, hogy különbséget tegyünk a kinyilatkoztatás hiteles
tartalma és annak egy meghatározott történelmi kor kultúrájától függő

megfogalmazása között, nem akarjuk a keresztény tanítás egy részét fel
áldozni, hanem inkább arra igyekszünk, hogy ezt a tanitást a maga ere
deti tisztaságában újra felfedezzük. Amint XXIII. János mondotta a II.
vatikáni zsinat megnyitásakor: "más a depositum fidei régi tanításának a
lényege és más a megfogalmazás, amelyben az új öltözetet kap: és ez az
a dolog, amire - szükség esetén türelemmel - nagy figyelmet kell for
dítani." De még ha a tudomány egy napon feladná is az evolúcionizmust,
mint az élő fajok eredetének magyarázatát, még mindig nyereség ma
radna a hit megértése szempontjából, ha tudnók, hogya dogma nem zár
ki egy ilyen elméletet, bármi legyen is annak belső értéke.

Előző cikkünkben összefoglaltuk ezeket a kutatásokat, kimutatva,
hogy az eredeti bűn hittételének a kinyilatkoztatás előterébe helyezett
legfontosabb elemei: a Krisztusban való újjászületés szükségessége, hogy
eljuthassunk az üdvösségre, és az, hogy az ember boldogtalan állapota a
bűnből ered. Ez a két elem nem függ össze az evolúcionizmussal. Össze
ütközés a hit és a tudomány között csak azzal a tanítással kapcsolatban tá
mad, amely szerint az ember boldogtalan állapota abból a bűnből ered,
amelyet rninden ember közös ősatyja követett el a történelem kezdetén.
Azt is kimutattuk, hogy ha egy teológus el is fogadja az emberiség erede
tének evolúcienista magyarázatát, nem értelmezheti a paradicsomi törté
netet úgy, mintha az csupán mítosz volna. Másrészt va teológia nem te
kinti ezt az elbeszélést az emberi faj eredetéről és kezdeti fejlődéséről

szóló hiteles beszámolónak sem. Napjaink teológusai, elkerülve ezt a két
végletet, azt igyekeznek meghatározni, hogy mik a hi t követelményei az
eredeti bűn dogmájának ez utóbbi elemét illetőleg.

* * *
Az Adám történetének és az evolúcionizmusnak kapcsolatára vonat

kozó teológiai kutatások körében két áramlatot különböztethetünk meg.
Az első döntően az 50-es években fejlődött ki. Ennek képviselői azt

hangsúlyozták, hogy az, az ellentmondás, amely az ember kezdeti állapo
tának a tudomány által megrajzolt képe és az Édenben lejátszódott dráma
között fennáll, nem olyan éles, mint ahogyan az első pillanatban látszik.
A földi paradicsomnak általunk jól ismert leírását nem kell a hit taní
tásával azonosítani: ennek a leírásnak kidolgozására hatással volt az az
akkoriban általánosan elfogadott történet-szemlélet, amely szerint a dol
gok annál tökéletesebbek, minél közelebb vannak eredetükhöz. Elejtve
ezt a posztulátumot, amelyből az arany-korról szóló mítosz alakult ki, de
amely nincs benne a kinyilatkoztatásban, az említett teológiai iskola ki
küszöböli a bibliai történet némely, a tudományos gondolkodás számára
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elfogadhatatlan elemét, így Ádám testi szépségét és egyetemes tudását
stb. Ezek a teológusok elfogadják, hogy Adám nemcsak a kegyelmet bir
tokolta, hanem azon felül még "praeternaturalis" adományokkal is ren
delkezett (halhatatlanság és testi tökéletesség). Mindazonáltal megjegyzik,
hogy a paradicsomi állapotnak vallási szempontból felemelt volta az evi
láglak tekintetében nem követeli meg ugyanazt a tökéletességet. A para
dicsomi állapotban a vallási eszmék is nagyon tiszták lehettek, de nem a
reflexió révén, hanem intuitív, konkrét módon, ahogy az gyakran előfor

dul primitív népeknél és gyermekeknél. Végül kitartanak amellett. hogy
az emberben és életkörülményeiben változás következett be az első bűn

után. Az ember paradicsomi állapota nem kulturális ciklus volt, amely tu
dományosan kimutatható nyomokat hagyhatott volna hátra. Rendkívül
rövid időszak volt, amelyet tudományos kutatással sem igazolni, sem cá:"
folni nem lehet. Az eredeti bűnt - mondják - az ember testi és lelki leha
nyatlása követte. A történelem-előtti kor kutatói tehát, amikor megkövült
maradványokat fedeztek föl, az állati állapot felé visszaesett emberekkel is
mertetnek meg bennünket, anélkül, hogy biztosíthatnának minket afelől,

hogy az így megísmert lények előtt az emberiség nem ismert-e egy ma
gasabb rendű állapotot. Ennek az iskolának a teológusai elfogadják, hogy
a saját törvényeire hagyatott fejlődés esetleg több egyedben létre hoz
hatta az emberré-válást és az emberi faj kifejlődése történhetett volna
egyenes vonalban is kezdeti felemelkedés és bukás nélkül. De hozzáte
szik: érthető, hogy Isten, mikor az embert a természetfeletti rendbe emel
te fel, egyben a fejlődés törvényeit is módosította.

Az első áramlattal párhuzamosan egy másik is kialakult, amely a
probléma gyökeresebb megoldására törekszik. Ennek az irányzatnak első

jeleit már közvetlenül a háború befejezése után észre lehetett venni, de
csak a 60-as évektől kezdve hódít mindinkább tért.

Ez az irányzat úgy véli, az első iskola teológusainak megoldási kísér
letei értékesek ugyan, de némileg mesterkélteknek tűnnek, mert túl gyak
ran hivatkoznak az isteni mindenhatóságra és nem elégíthetik ki teljesen
azokat, akik az evolúcionizmust nem csupán egy valamely tudományos
elméletnek tekintik, amely az élőlények eredetére vonatkozik, hanem
olyan általános törvénynek, amely minden anyagi létező kialakulását irá
nyítja, és olyannyira általános, mint az egész látható világot teremtő és
fenntartó isteni működés: "az időhöz és a jelenségekhez kötött látomása
egy, a jelenségek felett álló működésnek, vagyis az isteni teremtésnek"
(Teilhard de Chardin). A világ, amelynek története szemünk láttára bon
takozik ki, az így vélekedő evolúcionisták számára a megvalósuló terem
tés, amely akkor jut el teljes tökéletességére, a maga Omega pontjára,
amikor az emberiség eléri végső kifejlődését. Katolikus evolúcionisták sze
rint a fejlődésnek ez az Omega pontja Krisztus misztikus testének teljes
ségével esik egybe, amikor Isten népe eljut a teljes megdicsőülésre, ami
az egész anyagi világ megújulását is magában foglalja.

Ebbe a képbe nehezen illeszthető bele az Isten csodatevő beavatko
zására való hivatkozás. Az a látszat ugyanis, hogy a Teremtő önmagával
kerül ellentétbe, ha miután előbb az evolúciót választotta eszközül arra,
hogy fokozatosan létre hozza a teljes Krisztust, később mégis beavatkozik,
hogy kijavítsa a törvényeket, hozzá még a fejlődés kezdetén.

Éppen ezért újabban egyes teológusok más magatartást vettek fel.
Most már nem azt keresik, hogyan lehet elkerülni a tudomány és a teoló
gia egyes állításai között esetleg mutatkozó ellentmondásokat, hanem in
kább azt próbálják vizsgálni, vajon összhangba hozható-e Adám "törté-
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nete" a világ evolúciónista szemléletével, amely jelenlegi kultúránk közös
vonása lett. Tény és való, hasonló "transzpozíció" már történt a teremtés
hittételere vonatkozólag. Ez ugyanis az ókori sémita népek sajátos világ
szemléletének megfeletden került kinyilatkoztatásra, ma viszont azok a
hívők, akik a dogmát vallják, ezt a szent szerzőkétől gyökeresen eltérő

világképhez alkalmazzák. Teljes joggal kérdezhetjük tehat, nem lehetne-e
a paradicsomi bűnről szóló elbeszélest is abból a felfogásból, amely a tör
ténetet mereven rögzítettnek tekinti, a történet evolúcienista felfogásába
áttenni.

Az eredeti bűn tanának a fejlődéselmélet fogalmaira való lehetséges
áttétele volna, ha azt mondanók, hogy az a rossz, amely miatt a Megvál
tóra van szükségünk, nem egy, a multban már birtokolt tökéletesség el
veszítésében. hanem inkább abban a távolságban all, amely elválaszt ben
nünket a tökéletességtől, ahová a fejlődés még nem érkezett el. Az em
beriség jelen nyomorúságát az embernek nem a múlthoz, hanem a jövő

höz valo viszonya alapján lehetne így megérteni. Az eredeti bűnnek ilyen
értelmezése Teilhard de Chardin gondolatvilágának némely kifejtésében
bukkant fel és sok komoly ellenvetést váltott ki. Tény az, hogya "fejlődési

rossz", azaz a teljes befejezettségét még el nem ért létező tökeletlensege,
elkerülhetetlenül azt jelenti, hogy ez a rossz a kibontakozás követelménye
és ennélfogva a fejlődő rendszer alkotójának akaratából szükségképpen
folyik, s .igy csakis neki tulajdonítható. Az eredeti bűn így annak az em
bernek elkerülhetetlen teremtésbeli állapotává csökkenne, aki lényegé
ben útban van a tökéletesség felé. Ez azonban ellentmondana a teremtés
történet "teodiceájának", amely éppen azt tanítja, hogy az ember nyomo
rúságát magának az embernek, nem pedig Istennek kell tulajdonítani.
Ezek az ellenvetések nem zárkóznak el attól, hogy az eredeti bűnt úgy
fogjuk fel, mint a fejlődés ama fokához mért hiányt, amelyre az ember
nekel kellett volna jutnia, - de követelményként állitják föl, hogy ezt
a hiányt mindenképpen az ember bűnös visszautasításának rovására ír
juk, amellyel megállította vagyeltérítette irányától a fejlődést.

Ezért egyes teológusok megkísérelték, hogy a fejlődést akadályozó
bűnt ne mint az emberek közös ősatyja által elkövetett bűnt határozzák
meg, hanem mint az emberiség valamennyi bűnének összességét, amely
minden embert terhel, mihelyt a világba lép és együttesen alkotja a "vi
lág bűnét", Tény, hogy az emberek történetük kezdetétől fogva elutasítot
ták, hogy Isten akaratát tegyék meg életük szabályává és így lépésről

lépésre vezették be a "bűn uralmat", amely egyre nagyobb és áthatóbb lett
abban az arányban, ahogy a természetes fejlődés és a magasabb kultúra
megnövelte az emberek személyes és közösségi felelősségét. Az ember,
alig hogy belép a világba, már rossz irányban tájékozódik, nem a saját
hibájából, hanem annak a környezetnek hibájából, amelybe belekerül. Az
ember képtelensége arra, hogy Isten felé tájékozódjék, nem olyan lelki
állapot, ami csak akkor áll elő, amikor az ember a rossz példa és a téves
tanítás befolyása alá kerül: ebben az esetben ugyanis a "bűne" személyes
életének tartozéka lenne. A gyermek, fogamzásának pillanatától kezdve,
egy deformált társadalom tagja, ez pedig nem a megfelelő környezet ah
hoz, hogy az ember a kegyelem és a megdicsőülés irányában bontakozzék
ki. Az ember tehát pusztán annak a ténynek révén, hogy ilyen körülmé
nyek között fogantatott, már arra van ítélve, hogy érzéketlen legyen a
a szeretet hívásával szemben, hogyellenálljon az Isten üdvözítő szándé
kának, szembe szegüljön a fejlődés nagy áramának, amely a világminden
séget élteti. Nem állítják, hogy a gyermeket személyes bűn terhelné a ví-
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lág bűnének következtében. De mégis igaz, hogy az a közösség, amely le
hetetlenné teszi a gyermek kibontakozását, az ő közössége és így a gyer
mek bár nem terheli bűn, valójában mégis olyan közösség tagja, amely
(oly sok tagjának bűnös cselekedetei révén) Isten ellenségévé tette magát.

Semmi kétség, hogya "világ bűnének" ilyen leírása fontos igazságot
tartalmaz, amely már a múltban sem volt egészen ismeretlen, de korunk
mély-pszichológiájának a fényében még világosabban előtűnik. Mind
azonáltal, más nehézségekrőlnem is beszélve, a "világ bűnét" nem szabad
úgy feltűntetni, mintha az önmagában megmagyarázná az eredeti bűnt,

elejtve ezzel azt, amit a kinyilatkoztatás az emberi történet kezdetén el
követett bűn páratlan hatásáról mond.

Hogy az eredeti bűn megfogalmazható-e evolúcion ista távlatban, az
annak lehetőségétől függ, hogy a fejlődés folyamatának meghiúsításában
vagy annak lelassításában döntő fontosságot tulajdoníthatunk-e "egyetlen
ember engedetlenségének" (Róm. 5, 10). .

* * *
Valóban kidolgozható olyan föltevés, amely eleget látszik tenni ennek

a követelménynek.
Tételezzük fel, hogy az lsten kezdettől fogva úgy irányítja az általa

teremtett anyagot, hogy az egyre bonyolultabb szerkezetű lesz. Az ember,
noha különböző elágazásokon keresztül, az alacsonyobb rendű szerveze
tekből emelkedik ki. Tételezzük fel azt is, hogy az em beri nem fejlődese
hasonló az egyén fejlődéséhez. amely a gyermekségből vezet át 8. felnőtt

állapotba. Ilyenformán lehettek igazában embereknek is olyan különböző

nemzedékei, akiknél az értelem használata nem volt nagyobb mérvű, mínt
a kis gyermekeknél, akik még képtelenek az értelmes gondolkodásra és a
szabad akaratú cselekvésre.

Egy bizonyos pillanatban azonban az emberiség elérkezik oda, amikor
már választani tud a jó és a rossz kőzött a szabadság légkörében. Mikor
az ember elérte ezt az állapotot, az evolúciónak újabb küszöböt kellett
átlépnie. Isten valójában kezdettől fogva úgy teremtette meg világunkat,
hogy az ne csak értelmes állatokat. hanem a kegyelem által éltetett em
bereket is létrehozzon. Ebben az utóbbi folyamatban azonban olyan "ug
rásnak" kellett történnie, amely sajátosan különbözík minden más ugrás
tól, amely a fejlődés során előzőleg előfordult. Már a hominizáció is meg
haladta az alacsonyabb fokozatok lehetőségeit és igényeit, de ez homogén
módon illeszkedett be a teremtett világ struktúrájába; az a tökéletesség
viszont, amely megisteníti az embert, az egész teremtett rendet megha
ladja. Ezenkívül ez az átmenet nem valósul meg csupán a fejlődés kény
szerítő ösztönzése folytán, hanem megköveteli annak az ember részéről

történő szabad elfogadását is. Az embernek ugyanis a természetéhez illő

módon kell a létezés magasabb fokára emelkednie, azaz személyes döntés
.révén.

Éppen ennek az átmenetnek különleges jellege teszi érthetővé, hogy
a világ történetében először, megtorpanás következik be a fejlődésben. Az
em beriség szembehelyezkedik az Isten teremtő akaratával és a bűn elbo
rítja a világot.

Tételezzük fel, horrv az em beriséznek ez a visszautasítása, amellyel
meatagadta n fejlődés folytatását, semmiben sem változtatja meg sem ál
talában a kozmosz, sem pedig az emberiség látható arculatát. A külső ese
mények megfigyelője semmiféle törést, semmiféle katasztrófát sem ve-

437



hetne észre. Az emberiség tovább fejlődik, megjelennek a különböző kul
túr-körök, az egyre jobban megszervezett emberiség a technika segítségé
vel birtokába veszi a világot.

Valójában mégis óriási változás történt. Ha az emberiség eredeti formá
jában fogadta volna el a felkínált természetfeletti életet, egészen másfaj
ta tökéletességre juthatott volna: születésüktőlkezdve a kegyelmi élet bir
tokában, az emberek személyiségük tökéletes kibontakoztatása révén a
természet egész dinamizmusát uralmuk alá hajtották volna, kiküszöbölték
volna a szenvedést, és életük földi állapotából úgy jutottak volna létezé
sük végleges állapotába, hogy nem kellett volna megtapasztalniok azt a
"törést", ami nem más, mint az általunk ismert halál.

A fejlődés azonban nem állt meg, csak azóta más utat követ és más
törvények kormányozzák. Az ember rosszasága nem hiúsította meg az is
teni tervet, hogy az embert a Szentháromság életében való részvételre
emelje föl. Az Isten megvalósítja ezt a tervet, de alkalmazva ahhoz az
új helyzethez, amelybe az emberiség került. Ettől fogva a fejlődés a hús
véti misztérium jelében valósul meg: az ember a megtestesült Ige érdemei
alapján és a megtestesült Igében való részesedés által jut el a természet
felettihez. Minden ember hivatva van arra, hogy résztvegyen a feltámadt
Krísztus dicsőségében, de csak a megfeszített Krisztus halálában való ré
szesedés által.

Az ember ebben az új rendben is eljuthat a teljes szentségre, a sze
mély tökéletes uralmára a természet felett, diadalmaskodhat a szenve
désen és halálon, de ez teljes és tökéletes módon csak az eszkatológikus
rendben lehetséges. A földön minden ember olyan állapotban születik,
amely más, mint amilyennek eredetileg az Isten akarta fejlődés szerint
lennie kellene. Még ha elnyeri is valaki a kegyelmet, megmarad a termé
szet spontánsága, amelyen a személy nem tud uralkodni (a "konkupisz
cencia", amely az embert könnyen a bűnbe viszi). Hasonlóképpen meg
marad a szenvedés és a halál katasztrofális megtapasztalása. Míndazon
által ezek ,a bajok, amelyeket az ember a visszautasítással zúdított magára,
jóra fordulnak, mert az Isten nemcsak képessé tesz arra, hogy legyőzzük

őket, hanem föl is használja őket, hogy a természetfölötti életnek egy még
tökéletesebb formáját alakítsa ki, amely azóta egy, a kegyelem segitségé
vel megvívott, dicsőséges küzdelem gyümölcse lett.

Az üdvtörténet kezdetének ilyen leírása minden erőltetés nélkül be
illeszthető az evolúcionizmus világszemléletébe: a fentebb vázolt föltevés
ugyanis semmiben sem módosítja a világmindenség fejlődésének fenome
nológiai képét.

Ez az elmélet, amely különböző szerzők műveiben elszórtan található
elemeket egyesít, megérdemli, hogy figyelembe vegyük. úgy tűnik, a
dogma szempontjából sem lehet ellene döntő kifogásokat emelni. Az a
tény, hogy ebben a föltevésben a boldog állapot, mint az eredeti igazsá
gosság egyik alkotó része, csak az embernek nyújtott lehetőségként szere- .
pel, amelyet a valóságban az ember nem birtokolt, nem jelent leküzd
hetetlen nehézséget, mivel ehhez hasonló véleményeket már a régi sk0

lasztikusoknál is találunk és ezeket mindig megengedett vélekedésnek
tekintették.

De vajon, ha elfogadjuk ezt a hipotézist, nem volna-e lehetséges az
eredeti bűn hittételét és a poligenizmust is összebékíteni ?

* * *
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Ez az összebékítés nem lehetséges akkor, ha úgy képzeljük el, hogya
történet kezdetén a Földünkön élő valamennyi ember egy közős bűnt kö
vetett el. Amint az a "konkordizmusok" esetében gyakran előfordul, ez a
magyarázat nem felel meg sem a kinyilatkoztatásnak, sem annak a kép
nek, amelyet az antropológia nyújt az emberiség kezdeti korszakáról. Tény
és való, Szent Pál egyetlen bűnről beszél és ennek megfelelően egyetlen
Megváltóról (Róm 5, 19); egyébként is nehezen lehetne elképzelni, hogy
az első emberek, akik talán a Föld különböző pontjain jelentek meg, össze
tudtak volna esküdni egy közös bűn elkövetésére.

De az is elképzelhetetlen, hogy az Isten megfosztott volna embereket
a kegyelmi élettől, amely már személyes. birtokukban volt, csak azért,
mert egy másik ember, akivel nekik semmi kapcsolatuk sem volt, bűnt

követett el.
Ennek alapján megérthetjük, hogy ilyen kísérletek láttára a Humani

generis enciklika úgy nyilatkozott, hogy az eredeti bűn dogmájának és
a polígenlzmusnak összebékítése nem látszik lehetségesnek. Napjaink teo
lógiája mégis felvet néhány olyan meggondolást, amelyek jelentős mér
tékben ("'iikkentik a nehézséget, hogy elképzeljük: az emberiség által el
követott pHí bűn következtében a nem közös őstől származó emberek is
elveszithetik a kegyelmet.

Az első ilyen meggondolás az "eredeti fejlődési igazságosság" fogal
mán alapszik. E föltevés szerint különböző emberi egyedek léteztek volna,
akik még nem érték el erkölcsi személyiségük teljes kibontakozását. Az,
aki elsőnek érte el a teljes pszichikai érettséget, bűnt követ el. A többi
számára, akik még a tudat előtti állapotban élnek, ez nem semmisíti meg
az életnek azt a formáját, amely már birtokukban van, csak lezárja (blok
kírozza) a belső ösztönös törekvést egy későbbi természetfölötti fejlődés

felé. Ez nem jelenti azt, hogy az emberiség többi ágai az üdvrend minden
segítsége nélkül jutnának el az értelem használatára. Számukra is fel van
ajánlva a kegyelem, de Krisztus kegyelme, amely a természetfölötti életre
irányul, amely azonban tőkéletesséaét nem a paradicsomi boldogságon
át, hanem a kereszt révén és a halálon keresztül éri el.

Másrészt az embereket, mézha nem is származnak egy közös atyától,
az evolúcionista szemlélet szerint nem lehet egymástól teljesen függet
leneknek, ,.autochtonoknak" tekinteni. Az evolúcioriizmus. ha el is fo
gadja a polirrenízmust, nem tagadja a közös eredet egységét. sőt inkább
kiterjeszti azt, amennyiben ezt az egységet a hominizáció előttről szár
maztatja. Minden ember egynemű, még ha különböző genetikus vonala
kon keresztül lépte is át az emberi léthez a kü-zöbőt, ugyanabból él közös
ősanyagból származik. melyet Isten azért teremtett, hogy a homínízáció
alaprétege legyen. Valamennyien ugyanannak a teremtő lendületnek ha
tása alatt emelkedtek fel az élet alacsonyabb formáiból, valamennyiüknek
az volt a rendeltetése, hogy együttesen alakítsák ki Isten egyetlen népét.

Végül a testületi személyiség biblikus fogalma is segít abban, hogy
megérthessük egy embernek az összes többire kifejtett hatását, még ak
kor is, ha az nem atyjuk fizikai értelemben.

Ujabb tanulmányok szerint ugyanis a Szentírás leír eseteket, ame
lyekben egy fizikai személynek egyetlen cselekedete egyben közüsségi
döntés is, amelynek révén az egész közösség határozza meg helvzetét az
Istennel szemben. Itt nem arról van szó, hogy egyes embereknek jogilag
olyan cselekvést tulajdonítunk, amelyet nem követtek el, hanem inkább
arról, hogy a közösség mintegy .megtestesül'' abban a személyben. Ha ez
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lehetséges a patriarchák és a királyok esetében Izrael nepere vonatkozó
lag, amelynek nem minden tagja volt a fizikai származás szempontjából
"Izrael fiai közül való", még nagyobb joggal lehetséges az első bűn elkö
vetőjének az esetében az emberi faj minden tagjára vonatkozólag, ha
ezek nem is mindnyájan az ő természetes leszármazottjai. Testületi sze
mélyiségről annyiban beszélhetünk, amennyiben egy közösségnek, mint
közösségnek van sajátos hivatása. Márpedig az emberiségnek, mint olyan
nak, az a hivatása, hogy valósággá tegye az Isten népét, s ez a hivatás
nem csupán az egyéni hivatások mennyiségi összege, hanem a maga ne
mében minőségileg is más dolog. Ha feltételezzük, hogy van ilyen közös
hivatás és emlékezetünkbe idézzük azt a föltevést, hogy a bűn elkövetője

az az egyetlen személy, aki a döntés pillanatában elfogadhatta vagy visz
szautasíthatta az isteni meghívást, még könnyebben megérthetjük, hogy
a meghívásra adott válasz ténylegesen az egész emberiség válasza. amely
lyel nemcsak a bűnt elkövető fizikai személy, hanem az emberiség, mint
közösségi személy határozta meg helyzetét az Istennel szemben.

Az előző megfontolásból joggal vonhatjuk le azt a következtetést, hogy
az eredeti bűn hittételének és az emberi faj poligenetikus származásának
összebékíthetetlensége ma már nem olyan nyilvánvaló, mint ahogy az ti
zenöt évvel ezelőtt látszott.

* * *
Mindazok nyomán, amiket előadtunk, oda kell következtetnünk, hogy

az emberiség származására vonatkozó tudományos felfedezések nem ront
ják az eredeti bűn dogmájának hitelét. Ezek a felfedezések nem érintik,
de nem is érinthetik a dogma lényegi magját, amelynek alapján hisszük,
hogy mínden embernek szüksége van Krisztus megváltására és hogya
megváltás szükségessége abból a bűnből ered. amely a rOSSZ:-lt vezette be
az Isten által jónak teremtett világba. De még az sem látszik lehetetlen
nek. hogya docma másodlasros elem ét. a paradicsomi bűnt is megfogal
mazhatjuk a világ evolúcionista szomléletének kategóriáiban.

Macától értetődik. hogy az ilyen trsnsznozícíót ma méc csak mínt
hipotézist lehet ff'lvetni. A teclóziában, mint minden tudománvban, hosszú
ideig tartó kutatásra van szükség ahhoz, hozv ezv föltevésből tétel vál iék.
Mint XII. Pius pápa mondotta az ember eredetére vonatkozó r-rolémákra
utalva: "Sz8rnun1<J-a nem marad más hátra, mint hogy az ezekr" a 1<ér
désekre adandó választ a jövőre bízzuk addill a naoi«, amikor él Jdnvilat
koztatás által meaviláaosított és vezetett tudomány biztos f'S véQ'érvpnves
eredrnónyeket tud felmutatni." Természetesen bármilven lesz is a hJr1()_
mány PS a teolótria haladása. ez nem szünteti mpll soha az eredpti bűn

dosrmáiának hit-titok iellezét, mint ahogy másrészről annak a mórlnélk
bizonytalansága, miké~t értelme7Zük az Eden drár-vá lút. sem zélv,qrhéltia
meg hitünket a dogma lénvesrét illetőlea. Jelen probléroánkra is ~Jkqlrn:otz

hatjuk azt. amit Szent Agoston mondott azokra a külőnbővő plfYlpll'+pl,-re
vonatkozólag. amelyeket az ő ideiében az emberi lólek eredptérf)l 4JJ ítot
tak fel: "Ami engem illet, nem tudom. hozvan lehet a j~V:'l"olt fiiJtpvP~pk

bármelyikét is védelmezni varrv bizonvítani : mpP'i,<; mindsn )<Mplkl'rlp.s
nélkül hiszem, hogy ha az ebben mutatkozó tud:ottbps4g ve<:7pJvl'7tetné
az ember számára meaigért üdvösséget, akkor Isten ebben a tárgyban is
a legvilágosabban szólt volna."

•
A boldogságra vívő út csendes, nem halad zajos kiáltozás kiizepette, ha-

nem belülről, a szívből... P a r a c e l s u s



Tamás György

A CÉLSZERŰSÉG GONDOLATA
A MAI TERMÉSZETTUDOMÁNYBAN

Az ember legősibb vallási törekvései közé tartozik, hogy az Isten létét
a természet műveiből felismerje. Az ószövetségi szentírás számos helyen
gazdagon szemlélteti, hogy Isten a természetet csodálatosan célszerű rend
ben alkotta és ugyanilyen bölcs akarattal fogja megvalósítani hatalmát a
választott nép és az egész emberiség történetében. Erről énekelnek a zsol
tárok, erről beszél Jób könyve, a Bölcsesség könyve.

"Az igaz Isten a természetes ész világánál megismerhető műveiből"

- tanítja az I. vatikáni zsinat. A természetes ész ugyanis a világban ész
lelt rendezettséghez és törvényszerűséghez, mint okozathoz, keresi az ér
telmes, akaraterős célokat. Ez a keresés elvezet Istenhez, ahogy Aquinói
Szent Tamás kifejti: "Az ötödik utat a világ kormányzásából vesszük. Azt
látjuk ugyanis, hogy mindazok a teremtmények is, amelyeknek nincs ér
telmük, célszerűen tevékenykednek ... Mivel pedig maguk nem rendel
keznek értelemmel, csak egy más megismerő és értelmes lény irányít
hatja őket a célra ... Ezt az értelmes lényt, aki minden természeti (nem
értelmes) létezőt a célra irányít, mi Istennek mondjuk." Ennek az útnak
az alapján került be a keresztény tanításba a teleológiai, vagyis a cél
szerűségi istenbizonyítás.

Mint ismeretes, a 17. században Francis Bacon lépett elő azzal, hogy
a tudományos gondolkodásban csak olyan természetmagyarázatnak lehet
helye, amely a tapasztalati tényekre támaszkodik. Ö alkotta meg a ter
mészettudományos vizsgálódások induktív módszerét. Utána Descartes
már a mechanikus természetszemlélet mellett. szállt sikra, amely szélső el
lentéte a teleolocíkus látásnak. Ez a szemlélet, amely uralkodó lett a ter
mészettudósok körében, az okok zárt sorát tételezi fel a természeti folya
matokban. A világ szr-rinte olvan ,,!!énezet", arnelvben az ok-láncolat 1'Y1Pf!:

ismerése nyomán a legkisebb részecske mozgása is előre pontosan kiszá
mítható.

Az egyetemes determinizmusnak ezt a tanát rendítették meg az atom
fizikai kutatások eredményei. Helsenb-ru "bizonytalansági elve" értel
mében a termé.szettörvények nem abszolút módon érvényesek és nem ha
tározzák meg döntően a [elensézeket. A természettörvény statísztikus va
Iószínűsézgel lép fel il!pn nagy számú esetben, de mindig helyet ad a tör
vény megváltozhatóságának és Irányíthatóságának.

Az úi fizikai világképben a modern biológiai szemlélet is átalakul.
Mindinkább felismerik a nagyszámú jelenségek tőrvényszerűsérreit, ame
lyek bizonyos, jól látható irányítottság felé rendeződnek. Igyeliutnak egy
törvénvhez, amely nem más, mint az új úton felfedezett, új néven neve
zett régi célszerűségi elv.

Mindenkit meglep a növények és állatok sokfélesége és formagaz
dagsátra.

JpJenleg 70 ezer gerinces faj ismeretes, Legkevésbé a rovarok életét
ismerjük és mézis már 750 ezer fait írtak le. A nővénvék vilázában csak
a zárvatermők faiszáma negyedmillióra becsülhető, a többi nővérivosztá

lyok változatossága meg ep'yszerűf>n mezszámlálhatatlan. A rendkívüli
változatosság megmutatkozik a paleontolózusok leírásaiban. akik a ma
élő fajok fosszilis elődeit kövületekből, lenyomatokból állapítják meg. Az
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élő világ formagazdasága nemcsak a "normál"-méreWekre vonatkozik,
hanem az őskori óriásokra éppúgy, mint a mikroszkópi élőlényekre.

A kutatók a szervezetek változatosságát ma két tényező szerint vizs
gálják: a környezethez való alkalmazkodás és az örökletes adottságok to
vábbadási képessége alapján. A kettő azonban összeolvad, mert az alkal
mazkodóképesség is visszavezethető az örökítő állomány minőségére.

Az öröklődés és a mai gén-fogalom

Az elmúlt évtizedekben az örökléstudomány egy időre háttérbe ke
rült, visszahatásaként annak, hogy egyes művelői elhagyták a szakterü
letet és a faj elmélet ideológiájának szolgálatába léptek. Az átöröklés
azonban tapasztalati tény, köznapilag felismerhető jelenség, hiszen az élő

szervezetek és utódaik között hasonlóság van, azaz az utódok ugyanazt a
külsőleg megállapítható jelleget hordozzák. Az örökléstani megfigyelé
seknek Mendel Gergely kutatásai adtak először törvényszerű jelleget. Ke
reste a szervezetben lévő anyagi alapot, amely az utódok felé az örökletes
formát közvetiti. A modern genetikusok ezt az alapot az ivarsejt szerke
zetében látják. Boiieri már a múlt század végén észrevette, hogy sejtosz
tódáskor a sejtmagban festődő részek átrendezödnek. Ezek a kromoszó
mák. A továbbiakban megállapította, hogy az egyszerű öröklési törvények
ps a kromoszómák átalakulása között összefüggések vannak. Morgan és
munkatársai a Drosophila (bormuslica) légyfajtával végeztek kísérleteket.
Ezek igen gyorsan szaporodnak és sok öröklési változatot mutatnak. A
mikroszkópi felvételek alapján feltételezték, hogy kereszteződéskor az
egyes kromoszómarészek kicserélődnek és átviszik az örökletes tényező

ket. Ezeket az így lokalizálható részeket nevezték el gén-eknek. A R"én
szerepét azonban úgy fogalmazták meg, mintha független lenne a többi
sejtrészektől, a nem ivari sejtek működésétől és a többi környezeti ha
tástól. vagyis valami benső meghatározottsággal megváltozhatatlan auto
matizmussal működnék.

Ma már viszont tudjuk, hogy a gén nem a kromoszómák egy bizonyos
elszigetelt része, hanem az egész sejt, sőt az egész szervezet szoros együtt
működésének eredménye. A gén-kutatás eljutott a sejtmag anyagának: a
sejtmag-fehérje és a nukleinsav szerkezetének teljesebb felismeréséhez
is. Watson és Crick (1956) kidolgozták a nukleinsav kémiai szerkezetének
elméletét. A sejtmag-fehérje molekuláját az ún. dezoxiribóz vezvület
láncai építik fel, melyek párhuzamosan kettős csigavonalú elrendeződést

mutatnak. így egy kötélhágcsó hosszanti kötegeihez hasonlitanak, cukor
és foszfor vegyületekből állanak, míz a hágcsó összekötő fokait két-két
különböző bázispár alkotja. Ha egy láncban csak tízezer ilyen elemi ré
szecske van, - ami egy fehérje molekulában nem sok -, a részecskék
kombinációs lehetősége a sejtmag molekuláiában máris tízmillió lehet.
Az anyagi részeknek ez a kombinálhatósága lenne az öröklődési változa
toknak végső anyagi oka, mikor is a számtalan lehetőség között eldől az
egyedek egyénisége. külső formája, színe és benső sajátossága. De fenn
áll még a további kérdés, hogyan bontakozik ki mindebből a mérhetetlen
lehetőségből éppen ez az új egyed?

Mérhetetlen tömeg vagy rendezett sokaság

A .természetben megfigyelt tulajdonságok és formák kialakulásának
és változásának forrása tehát a szapontósejt fehérjeanyagának különleges
működésében rejlik. Az itt történő változások okozzák az egyes külső és
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belső tulajdonságok, azaz örökletes jegyek eltűnését vagy keletkezését, in
nen erednek tehát a mutációk. Ahogy közelebb jutunk az élők szubmik
roszkópikus titkaihoz, mind világosabban tárul elénk egy benső rend képe.
"Az állat- és növényfajok teljessége nem jelent formazűrzavart. hanem
világos és rendezett sokféleséget; összességükben hierarchikus felépített
séget és az élőknek egy felépítendő menet szerinti evolúcióját mutatia,
igen sok területen egy kifejezett ,biológiai felemelkedés' szerint .. Rövi
den egy bámulatos rend jellemző, ahogy ez a növények. és állatok termé
szetes rendszeréből kitűnik. Annak ellenére fennáll ez a rend, hogy foko
zati felépítésüknek a mutáció az alapja, amelyet eddig, mint .irányítás
mentest', ,vak véletlent' vagy, mint ,reprodukciós hibát' tartottak szá
mon" - írja Overhage 1963-ban Die Evolution des Lebendigen (Az élő

fejlődése) címmel megjelent művében.

A mutációra alkalmazott "véletlen" kifejezést sokan félreértik. A
mutációt csak annyiban lehet véletlennek mondani, hogy ha a gén mu
tált, azaz ha a gén hirtelenül megváltozott. az nem mindig az élőlény elő

nyére vagy kárára történt, hanem valamilyen más, számunkra váratlan
jegyet okozott. Így magyarázza Dobzhansky, hogy a tudományos hasz
nálatból a közismert "fatális véletlen" fogalmát kiküszöbölje. A mutáció
már csak azért sem véletlen, mert bár sokszor minden külső indok nél
kül hirtelenül lép fel, maga az előkészítés nem pillanatnyi, hanem időben

nagyon is elhúzódó folyamat, amely határozott irányba indul el és így nem
akármilyen változást hoz létre.

Számos útja van a mutációs formaátalakulásnak és változásnak, de
az nem lehet mérhetetlenül sokféle. Simpson magasfokú összerendezett
ségről, azaz integrációról beszél, és ezzel az öröklődési rendszer rugalmas
állandóságát emeli ki. Kossvig arra figyelmezteti a kutatókat, hogy a gé
neket és azok változásait ne önmagukban vizsgálják, hiszen minden
egyes gén összefonódik az egész genetikus háttérrel, úgyis mondhatnók,
minden egyed öröklődési múltjával. Ez a múlt pedig bizonyos fejlődési

irányba szövődik, és a mutációs folyamatok ebbe a mindínkább emelkedő

fejlődési lehetőségbe vannak beágyazva.
A tudósok a mutácíó benső rendezettségének a tényét még csak sej

tik, ez is oka a kifejezések képletességének és változatosságának. Ezek a
sokoldalú megközelítések azonban az utóbbi évek során egyre pontosabb
meghatározáaba sűrűsödnek össze. Dobzhansky képletesen "bekerített
földről" beszél, amelyen az örökletes folyamatok lejátszódnak. Ez a "be
kerítettség" azt jelenti, hogy vannak az anyagi alapban feltételezhetőmu
tációs lehetőségek, amelyek azonban sohasem valósulnak meg. Az egér
nek például sohasem lesz zöldszínű bőre vagy a Drosophilának kék szeme.
Utóbbinál a szemszín mutációját igen nagy számú népesedésben vizsgál
ták. éspedig azzal az eredménnyel, hogya szín mindig a piros határán
belül változik. Így szinte bizonyos, hogy más színmutáció ennél a rovar
nál nem lehetséges, míg más rovaroknál a zöld és a kék szemszín is elő

jön. Ugyanezt bizonyítják Stubbe kísérletei az árpa vad és nemesített for
máinál. Mondhatjuk tehát, hogy a mutációs változások sokfélék, de nem
végtelenek. Ezért ma "korlátozott mutációs sorozatról" beszélnek, mint
ami bensőleg indokolja a lehető élő formák fellépését, a rendezett soka
ság kialakulását.

Hasonló rendezettséget találunk, ha a természetben az élőlény és kör
nyezete kapcsolatát vizsgáljuk. A különféle alakváltozásokat nem lehet
csupán a megváltozott életkörülményeknek tulajdonítani. Előfordul

ugyanis, hogy hasonló feltételek ellenére az alkalmazkodás különbőző
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formái jönnek létre. Ilyen összehasonlításra a kihalt fajo~ maradványai
a legalkalmasabbak, mert magunk előtt látjuk az évmilliós átalakulási
formákat. Az Ichtyosaurus, a Plesiosaurus és a Mososaurus nevű őshüllők

hasonló mozgásszervekkel és kültakaróval voltak ellátva és tengeri kör
nyezetben éltek. A vízi életmódhoz az idők során a három típus mégis
másként alkalmazkodott. Az Ichtyosaurus nyaka erősen megrövidül, ki
csiny úszószárnyakat fejleszt és hosszú évezredek múltán torpedóformát
nyer. A Plesiosaurus nyaka meghosszabbodik, az uszonyok hosszú '"felső

karként" működnek és az állat így csónakformát ölt. A két alaki szélső

ség között a Mososaurus elérte az alkalmazkodás legmegfelelőbb formá
ját, amely a kettő között átmenetet képez. Ilyen példákon épül a fejlődés

ben fennálló sokoldalú képesség - pluripotencia - fogalma, amelyen
azt értjük, hogy az örökletes jegyek átalakulása vagy újraképződése olyan
rendező elv szerint történik, amely már benne van a szervezetben és ben
sőleg irányítja az örökítő állományt.

Már Darwin észrevette ezt az összefüggést: "A variáció fajtája min
dig magasabb fokon függ a faji természet lényegétől, az alkattól, vala
mint a megváltozott feltételek természetétől." A szerveződési alap fejlő

dési változásaival foglalkozott Bach is, mikor a madarak alsó és felső áll
kapcsának különböző átalakulásait vizsgálta. Megfigyelései alapján hely
telenít a biológiában minden olyan kifejezést, amit eddig ,,irányításmen
tességnek" vagy "véletlennek" mondtak. Szerinte a szervezetek nagy vál
tozékonysággal ugyan, de lényegileg benső irányítás mellett alakulnak.
Az élő sejtek szerveződésébenvan egy "keret", amelyből a mutációs vál
tozás nem törhet ki korlátlanul, hanem következetesen megmarad egy
irányban és így hat a további átalakulásra. A szervezet természeti vál
tozékonysága körülhatárolt. Az evolúciónak számos útja van, de nem lép
het elő akármilyen sokaság.

A korrelációs törvény

A szervezetfejlődés őslénytani vizsgálatai alapján odakövetkeztetnek,
hogy soha sem egyetlen jegy vagy tulajdonság evolúciójáról van szó, ha
nem a jegyek összessége alakul vagy képződik tovább.

Ren.sch- a ,IJ,erinées rendhe tartozó különböző futóálJatokról megálla
pítja: "Nemcsak a láb hosszabbodott meg. a mozzatóizmok erősödtek meg,
hanem a lábujjak száma csökken és a láb, valamint a medence alátá
masztó mechanizmusa megerősödik, a talp egyre kínárnázottabb és szi
lárdabb lesz. A szív és a tüdő a nagyobb igénybevétel miatt átáll, a sze
mek viszonylagosan meznazyobbodnak, az ösztönök az ellenséggel szem
ben, valamint a faitársakhoz való viszonyban tőkóletcscdnek." Sok fej
lődési jegy Úgy alakul a közöttük lévő müködési kapcsolat miatt, hogy
közösen lépnek fel vagy változtatnak meg valamit.

Ez akorrelációs - kölcsönhatási - elv, amelyet Cuvier óta, a múlt
század közenétől ismernek. Darwin úgy vélekedett. hogy "minden olyan
törvény között, amely a változékonyságot irányítja, a korreláció a leg
fontosabb".

Ezt az először szabadszemmel mesfizvelt korrelációs törvényt később

örökléstani szempontból kezdték vizsválnl és a sejtek benső működésére

alkalmazták. A kísérletek Úgy mutatták, hogy egy sajátos jeltvet soha sem
egy poén változása okoz, harv-m több oldalról, több gén határoz meg. Így
kezdtek a sok gén közreműkődéséről az ún. poli p'éniáról beszélni. A ku
korica csírasejtjében például 50 génikus helyet fedeztek fel, amelyek mínd
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a levélzöld előállításában működnek közre. A bormuslica szemszínére 40
génikus hely van hatással. A szárny és a szárnyerezet képzésében több
mint 100 hely működik közre. Kuhn 1961-ben már a nagyszámú megfi
gyelést így általánosította : "Minden gén a csíraszerkezet elhelyezkedési
sajátosságával és kötésvonatkozásával minden szerv sajátságára kiterjed."

. A gének és az egyedi jegyek megjelenése között kölcsönös összefonó
dás van, és ezek a kölcsönhatások úgy működnek, hogy létrehozzák a kű
lönféle jegyek megváltozását is. A bormuslica génei például a következő

változásokat hozzák létre: a "white-gen", amely a fehér szemszínt okozza,
egyben megváltoztatja a heretartó színét, az állat élettartamát; a "vesti
gial-gen" nemcsak a szárnyat kicsinyíti, de hatására a szőrzet felálló lesz,
megváltoztatja a szárnyizmokat, a test növekedési arányát és vitalitását;
a "stubloid-gen" a szőrzetet változtatja meg, de egyúttal a váz szerkeze
tére, a tapogatók felépítésére és az állat életképességére is kihat.

A tudományos kutatásban mindinkább gyarapodó bizonyítékok meg
sejtik azokat a mérhetetlen kihatású és összefüggésű történéseket, ame
lyek a múlt és jelen szer-vezetekben az evolúció során lejátszódnak. A
korreláció nemcsak kívülről nyilvánul meg - ahogyan Darwin és mun
katársai észlelték -, hanem benső változás eredménye: apoligénekben
a fehérje-reakciók összefonódnak s ennek nyomán összetett kovariáció
ban - együttváltozásban - mennek végbe a folyamatok. A nagy válto
zások mélyén ott húzódik meg egy benső irányítottság, másként mondva,
egy "szervezeti törvényszerűség".Miként Rytz írja, az élő szervezet rop
pant sokoldalúsága és alakítókészsége a létbiztonság és a szervképzés jól
beállított útján halad előre, az evolúció szoros útján, amelyben "fennáll
ugyan a fejlődési alakzatok szabadsága, ez azonban nem teljesen törvény
szerűtlen és véletlen".

Ez a "behatárolt szabadság", "kötött sokféleség", amelyet az organiz
musban lévő rendező elv tart fenn, az élők lényeges alapsajátságaihoz
tartozik. Az élők evolúciója abban áll - fogalmazta meg legutóbb
Günther -, hogy az egyik egyed valami ki emelt lehetőséget ad a má
siknak és ez a lehetőség az előttelévők sajátságaitól függ.

A növények és állatok természetes rendszere ennek a törvényszerű

ségnek szemléltető tanulmányát adja.

Integrációs rendszer

A gének és kromoszómák hatását tehát nem szabad immár pusztán
mennyiségi összegeződésnek felfogni, vagy részeit mozaikként tekinteni.
Működési rendszert alkotnak, amely mindig a kész szervezet egészét tárja
elénk. Ezt a szervezeti egészt még teljes mivoltában nem tudták megha
tározni. Ezért mindenki másnak nevezi ugyanazt, amit más és más kí
sérleti irányban, más gondolatsorban ismertek fel.

Goldschmídt "benső hatásrendszerről, a gének és kromoszómák
hierarchikus rendjéről" beszél, Waddington "lényegi egyesültségről". Bod
mer és Pearsons szerint "összekapcsolt, kiegyensúlyozó poligén komplex
rendszerről" van szó, amely egy sokoldalú egésznek harmonikus kihatá
sát jelenti. A köztudatba Dobzhansky megfogalmazása került: "Az élő

szervezetek egész örökítő állománya egy integrációs (egységesítő) rend
szer, amely benső tartalmi egésszel rendelkezik, és ez olyan finoman és ál
landóan kiegyensúlyozó szerkezetet képez, hogy mindig a legalkalmasabb,
az optimális életfeltételhez igazítja magát." Emmerson a szervezetnek er
ről a mindig "visszakapcsoló mechanizmusáról" egyenesen úgy véleke-
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dik, hogy "teleonomikus", vagyis "céltörvényű" sajátosságokkal rendel
kezik. Az élők minden szerveződési fokán létezik - úgymond - egy olyan
integráció, amely a célszerűség törvényének van alávetve.

A kísérletileg széles körben megfigyelt korrelációs viszony és az in
tegrációs rendszer felfedezése és ezeknek a fogalmaknak tudományos be
vezetése túlmegy a filozófiai szinten megfogalmazott régi célokságori. Itt
már tudományosan igazolható tényekről van szó, amelyekbe a tudósok
lépten-nyomon beleütköznek, de amit óvatosságuk mértéke szerint kü
lönféle szakkifejezésekbe burkolnak. Így keletkeztek a "konstruktív, har
monikus, kiegészítő, teleonomikus célrairányítás benső tartalmi egység
gel, integráló rendszer, kovariáns vagyegyüttváltozó, összekapcsoló vagy
visszakapcsoló rendszer, önszabályozás" - és egyéb kifejezések, amelyek
kel a tudományos közhasználatban találkozunk. Mindezek a szakkifeje
zések azt jelentik, hogya tudósok új "modelleket", azaz olyan gondolko
dási szerkezeteket alkalmaznak, amelyekkel szemléltetni kívánják a gé
nek működését az evolúciós folyamatban.

"Ez az összképben való szemlélet azonban nem tesz vakká minket
azokkal a pontos részletekkel szemben, amelyek segítségével megfigyel
hetjük a fejlődés során mutatkozó önszabályozást" - jelentette ki Mayr
1963-ban. A természettudomány tehát igyekszik ma a kísérletek tapaszta
lati részadataival együtt az induktív úton megközelitett egész rendszert
kifejezni.

Így jutottunk 'el az evolúciós felfogás mai, de egyben legnehezebb fo
kára, az integrációs szemlélethez. Újabb távlat nyílik ezzel a megnyilvá
nuló első okot kereső kutatás előtt. A szervezeten belüli összerendezettség
ugyanis már nem csupán filozófiai előfeltételezés vagy levezetés, hanem
olyan jelenség, amely induktív módon, természettudományos módszerek
kel elemezhető. Ezzel pedig újra megjelent a teleológia - a célszerűség

kérdése - a biológiában, mint szaktudományos jellegű "teleonomikus",
vagyis céltörvenyű szemlélet.

Amikor Simpson a megelőző kutatások nyomán a teleológia fogaI
mát 1963-ban ekként jellemezte, arra is rámutatott, hogya teleológiának
a biológiában újra "szalonképessé" kell válnia.

•

JÉZUSOM, NE HA,GYJ ElL!

Jézusom, nem panaszként mondom!
Háborgó tenger volt a sorsom.
Már régen elmerültem volna
A pusztító, szilaj habokba,
De előttem míndig Te jártál,
Láttalak nappal s holdvilágnál.
Haladtál előttem nyugodtan,
Én meg ruhád szegélyét fogtam.
Fönn maradtam, mint mentőövben.

Eddig tán még meg sem köszöntem.
De holtomig el sem felejtem.
Csak Te se hagyj el, Jézus, engem!

Úsz Iván
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Jajczay János

GIOTTO ÚTfÖRŐ MŰVÉSZETE

Tavaly volt hétszáz éve annak, hogy 1266-ban 'megszületett Vespig
nanóban a festő, építész, szobrász Giotto di Bondone. Antonio' Pucci
verseskróníkájában olvassuk róla, hogy 70 éves korában, 1336-ban húnyt
el. Négy fia és három vagy négy lánya volt. Lorenzo Ghiberti (1378-145<»
szobrász írja le a Commentarii-ban azt a legendát, amely szerint Cimabue
egy firenze melletti faluban csodálatos képességű pásztorgyereket figyelt
meg, amint egy kőre juhokat rajzolt. Elkerte nagyon szegény apjától a
fiúcskát, magaval vitte és tanítványává fogadta. Ghiberti szerint Cimabue
"görög módon dolgozott és Etruriában nagy hírre emelkedett". Giotto ál
lítólagos mesterének e szerepe a legújabb időkig elfogadott volt, a tör
téneti kritika azonban a legendát kérdésessé tette. A két mester viszonyát
a régi irók, nyilván Dante alapján (Purgatórium, XI. 95-96.) fogalmaz
ták meg. A stíluskritika, különösen amióta Pietro Cavallininek (1250
1330?) a római Santa Maria del Trastevereben levő freskóit felfedezték,
nyilvánvalóvá teszi, hogy Giotto Rómában tanult. Ott bontogatta szár
nyait.

Giottóról az emberről, ha nem is tudunk sokat, de képet alakítha
tunk magunkban. Ismerjük arcmását. Az assisi San Francesco alsótemp
loma "Suessai csodá"-ján az egyik szemlélőröl, a balszélen álló sovány, bo
rotvált képű, ráncos arcú, sasorrú, erős állú, ujját szájára téve gondol
kozó, nemes, komoly tartású férfiúról régtől fogva azt híresztelik, hogy
Giottót ábrázolja. Kortársa Sacchetti azt mondja róla, hogy "előkelő, jó
modorú, tudást és jámborságet eláruló". Giotto olyan művész, aki csak
ugyan elmondotta, amit Dante, hogy: "lelkét villámként isteni kegyelem
érte és ez felnyitotta szernét". .

Nehéz arra felelni, mi tette ezt az embert naggyá, titánná. De talán
közel járunk, ha röviden azt mondjuk: az evangéliumot hozta közel az
emberekhez. Nem másodrendű és nem mellékes, hogy eredetisége, me
részsége révén a festészetben új és korszakot jellemző stílust teremtett.
Életteli feltaláló, aki saját életét, érzéseit, indulatait fogalmazta meg. Ko
ra szavát megértette, százada célját tiszteletben tartotta. Az emberek belső

gondolatait, érzéseit fejezte ki és így kollektív elképzelések szószólója. A
benne élő ferences hittel szellemíti át minden művét, Művészetében köz
ponti helyet foglal el lelki élete, aminek magja, hogy hisz a szentségben
és a szentekben.

Ma már világosan látjuk nagy művészettörténeti jelentőségét. Száza
dokon át azonban alig méltatták és csak a XIX. század fedezte fel újra
Giottót, aki a "maniera-greca" fölé kerekedett. Milyen művészet volt az
a régi? A Commentarii-ban olvassuk, "a Firenzei legyőzte a görög művé

szet (a bizánci) nyerseségét, amely szinte durva és otromba". Cennino Cen
nini már a XIV. században szellemesen állítja: "Giotto a görög művészetet

latinra fordítva alakította modernné." Még jóval Vasari (1511-1574) előtt,

aki ugyancsak leszólja a bizánci befolyás alatt álló olasz művészetet és 
nem ís rosszul figyelve meg - azt állítja, hogy "valamennyi szentjük láb
ujjhegyen áll", Giovanni Battista Gellei azt mondja: "A görög-bizánci mű
vészet valamennyi terméke egy eredeti kép másolata. Az alakok hosszúra
nyújtott lábaikkal azt a látszatot keltik, mintha falra akasztották volna
őket. A karok is nyújtottak, az arcok nyúzottak, szemük a megszállotta
kéra emlékeztet." Ez a "maniera bizantina" a XIII. században már való-
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ban hein tudott tartalmat adni a művészetnek. Alakjai súlytalanok. A
figurák élettelen ornamentumokká váltak. A bizánci művészet nagy és
nyomasztó örökség volt.

Ma már enyhébben ítéljük meg a maniera-bizantinát. Akortársakban
azonban a friss levegő, a fölszabadulás érzését keltette Giotto művésze

tének természetessége, szűztisztasága, az emóció diktálta közvetlenség,
ami a Szent Ferenc-i gondolat - itt poézisére gondolunk - kivetítésének
eredménye.

Szakítás a bizánci merevséggel

A bizánci merevséggel szemben megjelenik a - ha nem is mai érte
lemben vett - realizmus. Arra törekszik, hogy a cselekményt világossá
tegye. Ez haladás a múlttal szemben, mert a bizánci művészetből éppen az
as.cio hiányzik. Giottó inkább az értelemre, mint az érzelemre akar hatni.
Festészete nem csupán a beavatottak művészete. Az eddig tér nélkül és
időtlen szférában letező szentek most az "új festési mód" által levegőhöz,

földi világba jutottak. Nem merevednek meg: mozognak, a statika törvé
nyei szerint állnak; saját akaratuk szerint tevékenykednek. Súlyuk van.
EInek. Giotto képein olyan emberekkel kerülünk kapcsolatba, amilyenek
mi magunk vagyunk. Közös levegőt szívunk. Egymással szembenézünk.
Egymással vonatkozásban vagyunk. A festmény szemlélője egyúttal sze
replője mindannak, ami a képen történik. Giotto alkalmazza azt a fo
gást, hogy egyik alakja a képből ránk tekint és ezzel az ott történtekbe
mintegy bekapcsol bennünket. Például a firenzei Ognissanti-beli Madon
nán maga az Istenanya tesz ilymódon bennünket az esemény szereplőjé

vé. Képéről az aranyalap, sőt még a földfeletti jelkép, a nimbusz is gyak
ran elmarad. Giotto felfedezi az anyagi világot. Valószerűvé teszi az em
beri gondolatot. Testi megjelenítésre vállalkozik. Az Isten is emberi alak
ban jelenik meg előttünk. Az ókeresztény művészet óta most újra talál
kozik a testi valóság a lelkivel. Meggyőző ténnyé válik, amit értésünkre
ad, amiben nem kételkedünk. Boccacio szerint Giotto, a lángész, mindent
természethűen festett le, "de nem csupán úgy, hogy hasonlított, hanem
magának a tárgynak tünt". (Ezt a valóságot akarta festeni például Cé
zanne is.)

Persze, ha a későbbi korok valószerűség-felfogásáragondolunk művei

előtt, nem tudjuk őt igazán megközelíteni. Giotto nem öncélúan realista.
Az új irányzat nem jelenti a szemléletes valóság istenítését. Giotto tudta,
hogy a meg nem fogható, az érzékfeletti csak a lélek számára hozzáférhető.

Aki művészetében csupán a látható valóságot keresi, csalódik.
Giotto fellépésekor még sok helyt, de főleg Rómában mozaik is ké

szül. Ö maga is készített a San Pietro részére. úgy lehet, éppen a mozaik
festés nehézkessege vezette rá, hogy technikailag is szakítson a bizánci
művészettel. Az érzések közvetlen kifejezésére keresett alkalmasabb mó
dot. A szorosan vett festés terén új gyakorlati módszert alkalmazott. Erre
azért volt szüksége, mert tárgya új rnűvészi eljárást kívánt. Gondolatai, ér
zései kifejezésére könnyebb, közvetlenebb, folyékonyabb előadási módot
talált. Művészetének nem mellékes része az a technika, amelyet beveze
tett. Cennino Cennini Trattato della pittura című könyvében, amelyet Is
ten, a Madonna s a szentek dicsőségére írt és vele Giotto iránti tisztele
tének háláját rótta le, figyelmezteti a piktúrával foglalkozni akarókat: he
lyesen teszik, ha a filozófiai és teológiai tudományokba behatolnak és ha
egy nagy mestert követnek, mint például Giottót. Többek között leírja a
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hagy m<ivész kánonját, amely szerint a férfiaiak fejét három részre kell
osztani. Az egész nyolc 2/3 fejhosszból áll. De mert "a nők és állatok
nem bírnak szabályos számokban kifejezhető aránnyal", ezekkel nem fog
lalkozik. "Oket természet utáni rajz alapján kell festeni." A valóság utáni
festést különösen ajánlja: "Vedd tudomásul, hogy a legtökéletesebb veze
tőd, diadalíved a természet után való rajzolás." Ahhoz, hogy Giotto mű

vészetét magunkévá tegyük, figyelembe kell vennünk azt, amit a tónusról
közöl, Abból ismerjük meg Giotto rajzolási és festék-előállítási módját.
Leírja a freskó- és táblakép-festés eljárásait.

Az újabb kutatás Giotto festészetében több művészeti fogást fedezett
fel. Igy Burckhardt az "aequivalentia" szabályát, amelyet tudatosan Giotto
alkalmazott először. Jóllehet a képsorozat egy összefüggő ciklus, de a fel
osztott kereten belül önálló képet fest. Hogy az egyes képek képszerű ön
állósága mennyire tudatos piktúrájában, azt elárulja az is, hogya ciklusok
egy-egy jelenete mintegy fordulatot képez. Az egyes részek tónusa is 
anélkül, hogy az egész ciklus egységét megbontaná - szinte képenként
változó s a dinamika is más a sorozat egyes részein. Giottónak ez a felfo
gása szolgált a nyugati táblakép-festészet alapjául. Massaccío, Michelan
gelo, Rajjael, Leonardo, Tízían, Gíorgone, Tíntoretto, Greco, Pablo Ve~

ronese éppúgy, mint Nícolas Pussin, vagy Rubens, Rembrandt, Tíepolo és
Delacroíx a giottói "egyenértékűség" alapján festettek, amelyet Giotto a
padovai Scrovegni kápolnában valósított meg. Ezzel a gigantikus művé

vel vált az első reneszansz-művésszé. Itt figyelhetjük meg különősen jól,
hogy az "aequivalentia" nem kiszakadást jelent és nem megy a ciklus
egyöntetűségének rovására.

Az "aequivalentia" mellett mutassunk rá Giottóval kapcsolatban egy
másik törvényszérüségre is, amelyet nem emelnek ki eléggé, pedig nem
kevésbé jelentőségteljes: különös törekvését a részarányosságra, a "sym
metria externá"-ra ésa "symmetria interná"-ra. A "symmetria externa"
formai: a tömegek elosztása, vagy az ellentétes mozgások kiegyenlítése
alapján teremtett részarányosság. A tömegekkel. épületekkel. embercso
portokkal stb. alakított részarányosság majd minden padovai képen meg
figyelhető. Az ellentétes mozgások kiegyenlítése, az ún. "contrapost" már
az ókorban is egyes szobrokon megfigyelhető, de különösen Giotto idejé
ben, majd a késő gótikában nyer fontosságot. Giotto felismeri a jelentő

ségét annak, hogy festményein a dinamikus csoportokat ellentétes mozgá
sú erőkkel kell egyensúlyban tartania. Figyeljük meg, milyen jól érvénye
sül a "Lázár feltámasztása" jelenetén Padovában: a két szélső, viszonylag
nyugodt csoport között a kirobbanó csodálkozók sokadalma. Az "Angyali
üdvözletv-én a dinamikus mozgású Angyalt és a megtestesült nyugalmat,
Máriát látjuk egymással szemben. A "Jézus születése" című képen a moz
dulatlan József és az élénk Mária illusztrálja jól a mozdulatlansággal és
dinamikával kifejezhető feszültséget. A "symmetria interna", azaz a belső,

lényegi, tartalom szerinti részarányosság, azonos érzelmek, gondolatok
párhuzamosságából és ellentétéből fakadhat. Igy Padovában "A. három
királyok imádásá"-n a bölcsek meleg, odaadá érzésű hódolatával szemben
a lovászok közömbös magatartása, akiket nem a szent királyok alázatá
nak tárgya, a Kisded, hanem a rájuk bízott állatok érdekelnek. Vagy
"A gyermek Jézus bemutatásá"-n az örvendetes jelenet és ettől. jobbra
a kezében írástekereset tartó félelmetes, misztikus nő (Hanna) mély
benyomást keltő figurája képezi a döbbenetes ellentétet..

A bizánci művész a teret megsemmisíti. Giotto teret teremt, mivel az
érzékiek észrevevésének a valóságban is csak ez a lehető formája. hiszen



valamely esemény csak térben történhet. A térhe helyezett tömegek, az
egyes alakok, a táj, az épület, művein egymástól nem választhatók el.
Giotto nem használ abszolút, azaz állandóan egyforma teret: ugyanazok
az alakok más térben, mint amelyben komponálta, elképzelhetetlenek.
Nála a környezet, esemény egymásra utal. A csoportképzés egységét a
tárgy határozza meg. így még a kompozíció is fokozza a tartalmi vonat
kozásokat. Képei elrendezésére kényes. A csoportok nem csupán a tár
gyat magyarázzák, értelmezik; velük festői teret szerkeszt. Fontos szere
pet játszanak a tér mélysége, a harmadik dimenzió éreztetésénél. A teret
és tömeget egységbe olvasztja. Ez a téri rend nála nem tudományos meg
figyelés eredménye, hanem életteljes szemlélet, amely legtöbbször éppen
csak elfogadható. Terei képzésekor festői elképzelései szerint lépcsőket,

hidakat, boltozatokat stb. szerkeszt. Aktiválja a rendelkezésre álló falat
vagy fatáblát. Az alakok mozgásával, a színek változatosságával, a for
mák, vonalak, kontraposztjával (mondjuk így: tudat alatti) kompozíciós
elemek, például átlók, diagonálisok, vízszintesek stb. csak képzeletünkben
való továbbfuttatásával absztrakt élményfolyamatot teremt. A láthatatlan
diagonális, horizontális és vertikális szerkezetekkel egy a képhez idomuló
rendet hoz létre. Ez szembetűnő a "Júdás csókjá"-n a lándzsák, a szövét
nekek képzeletünkben tovább szerkesztett vonalainál. Ugyanazt a szer
kesztési módot alkalmazza, mint amelyet Pompei-ben a Casa del Fauno
mozaikján, vagy Velasquez "Breda átadása" című képen látunk. Egy
másik fogása, hogy a keret gyakran elvág egy-egy figurát, amivel szub
jektiv lelki tevékenységre kényszeríti a nézőt, aki így. mintegy a mű

alkotójává válik. Ennek az eljárásnak modern példája Degas, aki amint
mondani szoktuk: "megvágja pasztelljeit".

Művei elárulják, hogy noha festményei sohasem színpadszerűek,

ismeri az elő-, közép- és hátteret. A színpadra a színész csak bizonyos
helyen léphet be s pontosan meghatározott helyen léphet csak ki. Giotto
alakjainak ilyen kötöttségüle nincs, nem kortinák között mozognak. Kom
pozícíója nem túlzsúfolt. Bár nem egyszer, mert tömöríteni akar (például
a padovai "Lázár feltámasztásá"-n), az alakok a látható téren, ha való
ság lenne, nem fémének el. Képeit egy hangsúlyos tengelyre épiti, rnin
den képen találunk középponti teret.

Egyéni táj, lélekábrázolás

Giottónál a kompozícióval szorosan összefügg a sajátos, egyéni táj.
A tájképeknek, mégha csak jelzi is, szerepe van. Nem ember, lsten
alkotta tájak. Eszre sem vesszük, hogy esetleg nem helyesen festette.
Például Assisiben, ahol Ferenc a madarakhoz beszél, ki törődik a tájjal,
mikor olyan varázslatos a Szent alakja; olyan hangulatos a kép, hogy
minden egyebektől elvonja a nézőt. (Pedig a táj nélkül el sem tudjuk
képzelni a prédikációt.) A képen a két fa esetlen; nem tudjuk itt sem,
hogy milyen fát akart festeni. Giottót nem érdekli az erdő, a patak, a
távoli völgy. Művein "monumentális", de sivár a vidék. Mindenütt mezí
telen szikla (olyan, amilyenből - úgy képzeljük - Mózes egykor vizet
fakasztott). A fa, a bokor, a bozót, a virág néha úgy tűnik, csak ide illő

arabeszk. :E':s ebben a rideg tájban az ember, állat és architektura eggyé
válik. Az élettelen szikla vonala kíséri a jelenetet, az élő, tevékenykedő

embert. A sziklás táj alakja, vonala olyanszerű, mint a fuga, máskor
mint valami kontrapunkt. Ez is a szerepe. A tájat, a természetet, amely
hozzátartozik a tárgyhoz, leredukálja úgy, hogy legtöbbször elemeutá-
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ris erővel hat. Az ember, a történés, a táj egymással mindíg összefügg.
A hegyek, a sziklák olykor absztraktnak tűnnek: festményein a szerep
lők - úgy érezzük - megazentelt talajon állnak, mozognak. A tér tör
vényeit nála (nem mint majd a késői reneszanszban a távlat) az alakok
határozzák meg. Az egyes figurák önmagukban is kompozícióvá válnak.
A táj, az architektura nem öncélú: szükségesek. S így minden "kulissza"
szigorúan csak az adott jelenethez illeszkedik, kellékké válik. Mesterünk
azonban mindig ügyel arra, hogy a "kellékek" hangulatkeltők legyenek.
A sommásan összegezett táj inkább szimbólikus, mint természethű. Nem
azért rideg, mintha nem tudott volna mást festeni. Tudatosan absztrakt
és azért mossa el a környezetet, hogy a történés jelentősége érvényesül
jön. Az interieur-ben a mennyezet és a padozat, a teret képző és osztó
függöny, hozzátartozik a képen történő eseményhez. Az architektura a
tájba illeszkedve nő vele egybe. Egy torony jelenthet várost, egy oltár
templomot.

Ö az első, akinél - ellentétben a "maniera greca" idején festett
merev testtartással - a szentek nem állnak nyugodtan. Hiszen története
ket, eseményeket, élő figurákat s nem bábokat örökít meg képein. A
mozgás mellett érzelmeket is kellett kifejeznie. Hideg, majd meleg, ben
sőséges hangulat uralkodik képein. Mindig komoly alakjai révén tragi
kus, drámai, elégikus. Sohasem hagyható el egyetlen alakja sem fest
ményeiről. És amint a tájban, az interieur-ben nincs felesleges, úgy alak
jainak legkisebb részlete sem az. Alkotásain még az sem mellékes, hogy
egy-egy alakja háttal, szemben, vagy háromnegyed nézetben látható.
Giotto ismeri a liturgikus törvények által előírt mozgásokat. így például
találkozunk a meghajlás különböző fokozataival, aszerint, hogy bűntu

datot, bűnbánatot, tiszteletet, hódolatot, vagy könyörgést akar kifejezni.
A liturgia előírt mimikáit is felhasználja: az ég felé emelt szemeket stb.
Giotto felfedezi a csoportok fontosságát, amelyek olyasféle szerepet töl
tenek be, mint a görög drámákban a kórusuk. Legtöbbször magyarázzák,
értelmezik a helyzetet. Képein minden mozdulat érzelem-folyamat, érze
lem kitörés, taglejtés, testtartás a kifejezésre jutó témával, gondolattal
kapcsolatos. Nem öncélú látványosságot fest. Amint az arc, úgy a kezek
kifejező erejét még az epizód-szereplőknél is kihasználja. Találunk alko
tásain indulatot kifejező, játékos, bágyadt, férfias stb. kezet. Kezein az
ujjak hajlékonyak,a lelkiekre is rezonálnak. Az "Irigység" allegória
ujjai a padovai Madonna dell' Arenában olyanok, mint valami raga
dozó karmai. A legkifejezőbb, a legszebb kéz - amelyet valaha festő

festett - az Ognissanti-beli Madonnájának a Gyermeket érintő jobb
keze, amelybe az anya minden féltését, melegségét, szerétetét bele tudta
vinni. A finom ujjakkal lelki mélységet közöl. Az arc nála lelki mozza
natok kifejezője. A padovai falképek közül utaljunk az "Utolsó vacsorá"-n
a fenséges, szomorú nyugalmat kifejező Krisztus és a hideg, érzelemnél
küli Judás arcára. A tanítványok tekintetén megjelenő lelki folyama
tok igazolják, hogy li lélekelemzés terén századokkal megelőzte Leonar
dót. Az arc pszichológiai kifejezését teljes mértékben kihasználja. Gon
doljunk a padovai falképen "Judás csókjá"-ra, ahol az ördögtől meg
szállott gonoszt szembeállítja a megtestesült Fiúisten ártatlan tekinte
tével. E jelenet megfestésénél Giotto lélektani felfogásától egyetlen művész

sem tudott napjainkig megszabadulni. Alakjai érzelmeit, akár szomorúak,
akár örvendezők, közömbösek, vagy indulatosak, félnek, kétségbees
nek, felháborodnak, csodálkoznak, ünnepélyesek, lázasak, rajongók, fana
tikusak, ujjongók stb., nemcsak az arcuk, tekintetük) kezük, de mínden.
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t>ordkliJuk kifejezi. Ugyanakkor a jellemzésben mértéktartó. Pszichológiai
ismerete voltaképp egyszerű emberi megfigyelésen alapul. De ez nem
jelenti, hogy ha kell, metafizikai lelkiség ne járja át például Jézust,
Máriát, angyalait és szentjeit. A csodálatos csak az, hogy amikor elvont
tartalmat vetít ki, empirikus természeti megfigyelések alapján teszi.
Az Ognissanti Madonnája érző, élő emberi lény, mégis érzékfelettit is
közvetít. Minden a kép tárgyát, szellemét szolgálja. Allatot is a tárgyhoz
illően igyekszik festeni. Madár, kutya, ló, szamár, bárány, stb. szerepel
nek képein s ezeken a kedves "scherzi d'animali" nyilvánul meg.

Színezése kiváltképpen elárulja a római hatást. A ferences Torriti
(aki Assisibe munkára ajánlja) és Cavallini festésmódját hozza Toscanaba.
S noha színei - főleg falképein - gyengédeknek tűnnek, táblaképein
különösen érettek. A színek optikai értékét ismeri s így tud művein hideg,
vagy ezzel ellentétes, izzó, meleg színnel optikai izgalmat teremteni; pom
pát, finomságot, megnyugvást kifejezni. A lokális színek egymáshoz való
viszonyával tisztában van. Ö az első festő, aki ráeszmél a színakkordok
fontosságára. Mint a tónus felfedezője, tudatosan hozza a színeket közös
nevezőre. Koloritja nem pontosan követi a valóságot. Sőt, őrizkedik a
színek túlzott hűségétől. Korai festményein színei még zsengék; teljesen
éretté Padovában válik. Még a bizánciból menti át az olajzöld alapot.
Bár ez nála mindinkább szerepét vesztve szürkül, erre a zöldre, ezüst
szürkére fest táblaképein lazurosan. Színnel, vonallal könnyedén, fino
man, gyengéden modellál. Talán felesleges is hangsúlyoznunk, hogy a
színek liturgikus szimbolikáját ismeri. Ejszakát viszont nem tud festeni.
Padovában a "Jézus születése" és "Krisztus elfogatása" ugyanolyan vilá
gításúak, mint többi képei.

A festés legyőzi a mozaikot

A falat sohasem akarja a megtévesztő valóság festésére felhasználni.
Számára a fal a sikdiszítés alapja. Reliefszerűsége nem kél versenyre a
plasztikával. Amint megtévesztő domborulatot nem, úgy lyukat sem fest
a felületen. Fekete, erőteljes, széles vonalai árkok, amelyek nem törik a
képet részekre, sőt összefogják. Vonalrendszere által áttekinthetővé, egy
szerűsitetté válik a festmény. Konturjai beszegik, egybefoglalják, vilá
gossá teszik a formákat. Biztos, szép vonalú rajzát szemmel kisérni öröm.

Giottónak nincs tudomása a lineáris perspektíváról. (Majd később

fedezik fel. Vagy száz év múlva Paoló Uccellónak lesz nagy, tudományos
kérdése.) Csak tapogatódzik. Mégis bátran fest "skurcban" fejet, ránézés
sel kezet, lábat stb. Képein a távlat nem számítás eredménye. A szem
szöget változtatva teremt elfogadható teret. Távlata gyakran elvonatkoz
tatott és ez igen illik gyakran absztrakt színezéséhez.

Burckhardt utal rá a Cicerone-ban, hogy a bizánci művészet különö
sen szentségest és ünnepélyest tudott kifejezni, míg az enyves festékkel
folyékonyan, gyors mozdulattal festve nem tudták ugyanezt hasonló mér
tékben éreztetni. A mozaikusok - igen helyesen - elválaszthatatlannak
tekintették munkájuktól a bizánci stílust. Egy nap felfedezik, hogy a fes
tés teljes mértékben befészkelte magát a templomba. A mozaik bukása
Giotto művészetével beteljesedett, holott ő is dolgozott ezzel a techniká
val. A mozaikot nemcsak azért nem alkalmazzák már olyan gyakran,
amint Burckhardt állítja, mert technikailag könnyebb a festés. :Es nem
is csak azért szorítja ki a mozaikot a falkép - mint mások is hiszik -,
mert olcsóbb. Bár mindez némiképp hozzájárulhatott. A változás oka
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mélyebb. A vílég és az ember Istenhez való viszonya változott meg.
Mindinkább Isten közelségét kivánták, hogy vele egyesülhessenek. s ezért
az apszisban, a magasban trónoló Megváltót. Máriát és a szeriteket maguk
között kívánták látni, érezni. így fentről az oltárra ereszkedtek le a szen
tek. Eletük és épületes legendájuk közelről vált megfigyell1etővé. Mária
már nem hord bibor cipőt, amilyenben megközelíthetetlen bizánci' her
cegnők jártak. Úgy érezték, ebben a közelségben jobban meghallja esdek
lésüket, szinte szóba elegyedhetnek vele. A bizánci udvari etikett, amit a
művészetben a szeritekre is ráerőszakoltak. Assisi Ferenc óta hitelét vesz
tette. A festés keresetlenül egyszerűvé vált.

Giottó termékeny, kitartó, szorgalmas művész. Nincs megállása.
Lépésről-lépésre emelkedik, izmosodik. Festészete egyházművészet. A
templom falától s az oltártól nem választható el. Sajnos, az idő többé
kevésbé felfalta alkotásait. Elsősorban a retusok tűntek el, peregtek le.
A freskóra festett tempera (al secco) nem tudott az alappal eggyé válni.
Hogy falképei mennyire szenvedtek, elég utalni a legkevésbé "megújított"
feltétlen hiteles táblaképére, az "Ognissanti Madonná"-ra.

Ne elegyedjünk abba a nagy és izgalmas vitába, amely Giotto művei,

főleg az assisi freskók körül évtizedek óta tart. Az assisi Sacro Conven
toban 28 falképen úionnan fogalmazza Szent Bonaventura alapján, a
"Poverello" ikonográfiáját. Szent Ferenc és Szerit Antal városa (Assisi
és Padova) közti működésére esik római tartózkodása. A San Pietro
részére Szent Hippolit szavait értelmező - "A világ egy nagy tenger,
amelyen az egyház kis hajóját a hullámok verdesik" - mozaikot tervez,
amelynek tárgya: Krisztus a vízen jár. Sajnos e munkája sokat szenve
dett. A régiből az új Szent Péter templomba került s nincs talán egyet
len mozaik-kockája, amely eredeti volna. A római Lateráni-bazilikában
egy nagy falképmaradványán VIII. Bonifác pápa az 1300-as szentév zarán
dokaira áldását ad ia. Az 1300-as évek elei én, "az ember életútjának felén",
Padovában, a Madonna dell'Arenában találtuk, ahol 38 falképen az evan
géliumot ülteti át a festészet nyelvére. 1317 után a firenzei Santa Croce
ban fest. Az agyonrestaurált képeknek csupán egy része maradt ránk
amelyekből csak sejtjük Giotto monumentalitását és merészségét, Ezután
újból Assisiben áll az állványon, ahol Szent Ferenc sírja fölé készít alle
gorikus freskókat. 1334-ben nazv kitüntetés éri: kinevezik a firenzei Dóm
és középületek építési felügyelőjévé. Ekkor tervezi a firenzei "Campani
le"-t, amelyet a firenzeiek még ma is "Giotto tornyá"-nak neveznek. Csak
tudomásunk van arról, hogy Bolognában, Riminiben és Náoolvban is fes
tett. Ez utóbbi helyen az árpádházi királylány - Mária - fiától, aki mint
egy ..családhoz tartozónak" és "kedves hűségesünknek" nevezi, kap nagy
megbízatást. .

Sokat rombolt azTdő, sok eltűnt Giotto műveiből. Fennmaradt alko
tásait is kikezdte az enyészet. Ám maradt ránk annyi, hogy művészetét

meg tudjuk ítélni. Giotto a festő leszámolt a múlttal : művészetében er;ry
más, magasabb szellemi rend válik láthatóvá, amelyben a jövő ködlik.
Elindított valamit. ami Michelangelo, Raffael és Leonardo ff'stményeiben
nyer befejezést. Új szemlélettel telítette a művészetet és élőn él a je
lenben.

•
HoZ történik több gyilkolás, mint a háborúban, ahol vakmerően öldököZ

nek? - ... Krisztus nem a7f)arja, hogy· egyik ember a másikat erőszakkal vigye
hozzá . . . és nem akarja, hogy miattaháboTÚk legyenek.

Paracelsus
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TOLDALAGI PÁL VERSEI

GALkMBNAK

mikor a sírból felkelő

testek újból ragyogni fognak.
Sugárzó, szép hadoszlopok!
Majd megkereslek, s kézen foglak,

mert a feltámadt ember is
hogyan lehetne társa nélkül, -
így szólok hozzák, és fogadd
e szavakat engesztelésül.

Mindent csak érted: csontot és velőt,

amíg a testem cafatokká válik,
utá1UL pedig por leszen,
sokáig, a feltámadásig,

A DOLGOK SZrVl!IG

Valamilyen vérpadra készülök,
hol nincs bakó és nem folyik a vér.
Mi ez a felfokozottság érzése, ez
az égő házak vad tü~einél

nagyobb forróságat okádó
heves élettúz: látni még
összesűrítve a világot,
mikor a szám, a mennyiség

semmivé válik, a tekintet
a dolgok szívéig hatol.
Hogy mi történt velem, nem értem.
Időnként hallom, hogy dalol
a világűr, angyali kórus
és foszlányaival befed,
sajátmagam elől is eltakarva
a mezítelenségemet,

mert minden vezeklő: elítélt,
s ami rajta volt, leveti,
nem parancsból, sajátmagától;
letérde l és a tettei
poroszlóivá válva állnak
körötte - Ez a pillanat,
amikor is a megbocsájtást
esdő szó szinte kiszaksui

belőlünk és magunkra hagyva
kering egy ideig tovább.
Szegény madár, szegény madárka,
hogy ismerhetné otthonát.

VASADI PÉTER VERSEI

A CSEND GÖDRÉBEN

Partján mos6dik a csend körülöttem
Egymásra hullnaok árnyak és zajok
Akár a víz, a fény is ellenáll ma
ahogy sodrával összehajolok

Eltávozó nap
uto1Jsó fényenérma robbanásként
végighasít egy srorad6 mezőt

A dombon sorban villogó keresztek
lelepleznek egy mál6 temetőt

Itt bent sötét van
Barna keretben tejfehér a csend
mely a redónyön áttolt fémlapokra
ezüstszélekkel ül s az éleken
fe/gyűl slecsurran

Mint fordított kúp, csúccsal lefelé
egyre mélyül szívemben az űr

melyet megtöltesz viaszlassúsággal
cseppként gördülve, omlón, egyedül

ÖNARCKÉP

Teremtettél a szele,k táncosának
teremtettél idomtalan s konokook
hogy föld gyöngéd csodája s példa légy
az égkarzatra tódult csillagoknak
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NANCY HALÁLA
l r t a Bozóky Mária

l.
A veranda korhadt, karamellszínűpárkányáról felrebbentek a verebek,

noha senki sem ijesztette el őket onnan. Jóllaktak. A szüret régesrég el
múlt, azóta még nagyobb lett a csend az elhagyatott szőlőben. S a többi
szőlőben is. A szüretet is sietve csapták össze ezen az őszön. Az emberek
elszéledtek. Ijesztő szedett-vedettséggel állt ott a megkopasztott domb.
Azelőtt ilyenkor még majdnem olyan sűrű volt erre az élet, mint szep
temberben-októberben, Az igazi nagy gazdák még nem vonultak be téli
lakásukba, még sok elintéznivaló akadt erre-arra,' a földeken, s jó volt,
- noha csendesebb tempóval, - az életet is meghosszabbítani kint, min
dig kint, a természetben: a földeken, á szűkös gyűmőlcsősőkben. A bor is
kint, a szőlőben volt igazában jó először: amikor még háromnegyedízben
nyersen csurgott ki abból a túlérett, megcsipegetett, megderesedett szőlő

ből, s illatába borította egyszerre a kitárt pincét, a kőgangokat, a kara
mellszínű verandát, melynek ajtaját, így, ősz utólján. - az unokák s a
vendégek távoztával, - már nem zárták annyira szígorúan ... A kóborló
kandur, - mely otthon olyan méltóságteljesen tudott viselkedni, - jött,
s bevonult a nyitott ajtón ...

Virágok? Sosem is voltak, vagy egyáltalában milyenek: az úrnő úgy
vette át a kertet, a falramászó, hervatag kis rózsákkal. Kiderült, hogy
nem kúsznak többé. Attól fogva égővörös szalviák virítottak öt-hat esz
tendőn keresztül, mindenütt, minden gruppban, - kicsit parasztosan, de
mégis régi udvarházak emlékét idézve. Tavasszal, - hiába is számolt le
Nancy minden télen újra és újra hitével, reményeivel, - hiába fásult el a
lelke, mint később, nyáron az unokáinak mondogatta, - hiába rakódott
rá télen megfogyott, meggémberedett magas termetére az első napsugárral
a lomhaság, - igen, tavasszal, mégis elővette az ősszel kiszemelt, sárga
tüllzacskókba szemetelt vírágmagokat, s mindenféle virágot vetett. Hat
évtizede apróra tudta, miből milyen virág kel ki. Szerette ezeket a kis
reitélves, illatos, méregre emlékeztető, sötétlila, sötétbarna szemeket. De
valójában csak akkor vetette el öket, ha igazán kedve kerekedett: ha
rnenthetetlenül itt volt a tavasz, s leesett az első jószagú eső ... Akkor
kivonult Rozival, úrnői kegavel felmentette őt aznap délután a konyhára
ítélt raboskodás alól, s mentek ketten virágot vetni.

Béke volt még akkor. A sövényen túl megindult a sürgő-forgó élet.
- Megérünk-e már valami jót, ilyen-olyan bátyám? - kérdezgette,

kiáltotta oda egy-erty kocsinak. Mert jöttek a kocsik is, bentről, a város
ból. Sokáig volt világos, estig ültettek.

Nyáron először a liliom virágzott el, hosszú, makacs halódással. de
megmaradtak a verbénák; lilák. mint a régi vizanók, rózsaszínűek. mint
a nántlikák, halvány krémszínűek, mínt a cukrozott tojáshab. Nem állí
totta. hogy maga is nem lr'li kedvét bennük. Míg várta az unokákat, -
mikőzben lassan eltplt a máius, a cseresznyét már kikezdték a rigók, - ő

gyakorta odakönyökölt a verandára, s leste a virágokat.
Ugyanez a p'ondia maradt őszre is. amikor az unokák elmentek. Ek

korra már kötődött is a szíve az utolsónak virító virártokhoz : e.rtv lila őszi

rózsához, ep'v huia fehér rózsához, Mert Nancv lelkébe, - mínden őszkor

úiahb fordulattal, - mint alattomosan hűvös bolthajtás alá, beköltözött a
gond, a félelem.
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Télen a szőlő: rideg, omlatag kis vár. A szebába bebújik a dús étel
szag. Az ajtókat valósággal ki kell feszíteni a viharnak, ha becsap a hó.
Nem egy drámai pillanat adódik ilyenkor: Nancy, mint várvédő nagy
asszony, feltárja az ajtót, kiront a viharba. A hóvihar mindenestül meg
rázza a két öreg apró várát, de ők már semmitől sem félnek, cinkosai,
urai, nagyon nagy urai lettek a gonoszkodó természetnek. A folyóig el
láttunk télen, - meséli karácsonykor az unokáinak. - A folyó fehérsége
ilyenkor egybeolvad a parttal, szikrázóan kékes, s megdöbbentőerr me
rev ... Alacsony zuhatagjai állnak, szeszélyes örvényei: tiszta csend ...

II.
Úsz volt tehát.
Néhány nap csupán, vagy egy egész hónap is eltelt, hogy viszonylag

csend állt be a városban? A katonák vonulása, a sebesültek ide-odatolon
colása, s kicsit felidegeskedő jövés-menés mintha csittult volna. De nem.
A piciny, dübörgő fahídakon megint nagy a zaj. Új eszétveszejtő sürgés
forgás keletkezett a monarchiára méretezett kaszárnyák előtt.

Édes [óístenem, az öreg meghalt. Kilencvenhároméves férfikorában.
egyetlenegy rövid betegséggel roppant össze. Úrt állt az egész életen át.
Olyan volt, mint az igazi őrök: egyszerre szófukar és tréfás. Nyomasztó
itt kint ez a csend. Talán már eszelős eszében, Nancy ezt gondolta: 
olyan a város, amilyen. El kell mennie hazulról, mert ta.lán nem bántja
senki az úton, s látogatóba is kell mennie nénjéhez, mert sokmindent el
kell mondania. Ezalatt rend marad a háztájárt. A szomszédok vigyáznak.
Viszont a lakást, bent a városban, azt szintén meg kell néznie. Németek
laknak benne egy idő óta.

Elindult tehát, három óra fele, ebéd után. A célpontoknak egymástól
való nagy távolsága miatt, - melyek valójában egész életében csak méte
rek voltak, - mindig komótosan indult és ment. Vette öreg kabátját; a
gyász: fekete kendő. Az arc: sasorrú, franciás profilú vénasszony. a gőgös

goromba fajtából. Dagadt bokái rosszul bírják a megerőltetést. szeme
folyton sírhatnék. Nemsokára ráhúz még egy másik kendőt is. mert a feje
meghűlt, - a sok sírástól, gondolja. így meg aztán éppen dragonvosnak
néz ki. Szemüvege a vékony keretben illeg-billeg az orrán. Illeg-billeg az
egész világ is neki: 'az útkereszteződésnél másodmagukkal mutatják az
irányt a német katonák. de csak röhögnek,

Minek ehhez a kihalt piachoz, a folyó parton maradt félig görög, félig
katolikus templomhoz útirány? Ment döcögve. Lábai fel akarták mondani
a szolgálatot, -a falnak akart dőlni mindúntalan. De hogy lehet az em
berben ilyen érzés, mikor a falnak csak részeg férfiak dőlnek?

S úgy ment előre. mint egy nagy darab, fekete, omlatag, megrogy
gyant fal, csak fehér zsebkendője virított kesztyűtlen kezében, mert sírva
ment, szemét minduntalan törölgetni kellett. Az öreget úgy dobták a
földbe, mint egy cselédet, család nem állta körül. Temetési ruháját három
évtized óta országos válságok közt őrizték a szekrényben.

- Néni ... - röhögtek vele szemben.
- Nem néni. Atyuska ... - viccelt valaki.
Úgy nézett rájuk, mint hatalmas, elárvult, horgas medveanya. Kísér

teties volt a szemüvegével.
Egy katona odalépett hozzá, s csúfolódva pénz nyomott kezébe.

Ezzel a pénzzel fordult be nénjéhez. a parókia melletti udvarra. Nyitva
volt a gondozott, zöldrácsos kapu, látszólag, minden a helyén, még a lean-
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deres hordók is. Fehér macska a küszöbön. De Jusztin, a terebélyes szol
gáló, teknővel, teáskannával, székkel a kezében mintha költözködnék.
Messziről észrevette az érkezőt, de nem köszönt neki jó sokáig. Hogy le
het őket most ilyen fontos dolog közepette zavarni? A katonák kitették
őket a lakásból ...

- Jaj, Margit ... - sopánkodott ~Berta, mikor bedöcögő, omlatag
nénjét észrevette.

- Gyere,gyere erre, - folytatta, mert Nancy bukdácsolt az idegen
helyen, a sok kitett portéka között, Aranyozott, rózsás spanyolfal mcsoly
gott a lomok közt, lavór, hátával kifordított kis vitrin.

Nénje betessékelte a felfordított szobába, de nem ültette le. Maga is
olyan állapotban volt, hogy reszketett, ha körülnézett. Miért is nem cso
magolták el idejében a vadászképeket, a fiatal agancsokat. az ezüsttel
hímzett brokátterítőket, csendéleteket? Hol fér el az ágynemű ... Hol van
a kis nécessaire az orvosságokkal, puderrel? Jaj, csak a szemét ne vegye
le róla, húszévi özvegységben edzett hűvös, számoló tekintetét.

Ezzel a tekintettel kilencven kilométernyi távolságban is megtartott
magának egy pompás birtokocskát, behajtotta a jövedelmét, s elhessegette
a kérőket. S most ez az őrület, a keveredés orgiája az enyém-tieddel ...

Jusztinnal szeretett volna törődni, de itt volt a nénje. Az csak most
lett özvegy, egy hónapja. S akkora kavarodás volt mögötte, hogy számok
ban kimondani is őrület: fiúk, unokák, cselédek, szőlők, házak, válságok
csődök, adás-vételek ...

Nancy már sírt.
- Ne sírj, - nézett el fölötte hidegen a nenJe, s közben arra gon

dolt, hogy hiszen nem is szerették egymást. Dehát fontos volt ez akkori
ban? A családi összetartás vagy széthúzás anélkül is megvolt. A dús asz
talok, kertek, névnapok elszakíthatatlan láncot jelentettek. Egymástól nem
volt, mit tanulni, csak mit hallani. .

Nancy most őrá nézett úgy, mint medveanyó. Az unokáira szeretett
volna nézni, a lányára. És igen az öregre is, aki mintha mesebeli távol
ságban lenne már, s akivel a védelmen túl s a bántalmakon innen. annyi
elemi csapást, villámot kellett közösen elviselniük ... s ők állták hősiesen,

mint ősi, mesebeli nagyanvók, nagyapók, földgyökerekkel ...
Medve, aki lejött a földre, bejött a faluba: úgy nézett. A tekintetével

koldult.
- Nálad vannak még a németek? - kockáztatta meg a kérdést Berta.
- Nálam, - felelte nővére.

Berta sóhajtott.
- Legjobb lenne, nem megérni tovább.
- Én is ezt mondom, - sírta el magát Nancy, s zsebkendőjét szemé-

hez emelte. - Kukoricalisztem van, egy kanál zsírom . .. Aszalonnám
már fölfalták . " Az öreg ágyába is befeküdtek ...

S aztán még üldözélt ef1:Y kicsit. Nem tudott többet mondani, mert
egész életében csak a konkrét dolgokat tartotta számon.

III.
Az udvarajtót, a konyhaajtót, a kamraajtót nyitva találta, mikor es

tére, csapzott hajjal, loholásban félrecsúszott kendővel, hazaért. Berta az
utolsó pillanatban főzött neki teát, így kicsit elmaradt. A levegőben rö
vid harangszó úszott, mire az utcába talált.... S egyszerre csak a nyitott
ajtók!



Katonák költözködtek, rakodtak. Nemcsak a házat rakták ki, hanem
az egész utcát. Költözködött, sietett, csomagolt az egész utca, az egész
város.

Egy tiszt éppen a küszöbön parancsolt, anélkül, hogy sokat beszélt
volna.

- Nem állok alábamon, - Iíhegte Nancy, s utat akart magának
törni, befelé a konyhába.

Nyerítő vihogás felelt rá.
. " Mért is állt oda velük veszekedni, magából kikelve, kiborulva,

mint valami földöntúli asszonyság, istenség? Miért is ordított rájuk? ..
Nem tudta, hogy került a fürdőszobába, a sárga kis kád fölé hajolt,

hogy lemossa arcát. De hol van az a viz, amellyel a megaláztatás szégye
nét lehet lemosni.

Lemosta arcát, de szinte gépiesen. Aztán a szekrényéhez ment a ki
sebbik szobában, amely valamikor fiainak szekrénye volt. Minden a he
lyén, csodálatosképpen, tisztán, mint a sors. Összehajtogatott. tiszta, öreg
sifóningben a zacskó. Mint a virágmagvak. Jónéhány éve beszélt róla már
az öreggel is, - a szemérmes, zárkózott öreggel, - akinek az esze tiszta
volt, mint a lefejtett bor, s az övé jónéhány évtized óta zűrös, zavaros,
fortyogó erő, mint a habzó pezsgő. Indulat és tehetetlenség, mindig meg
adni-vágyás, adakozás, s egyszerre: mérték, visszatartás.

Pillanat műve volt. A keserű por kicsit megtapadt a nyelve hegyén, 
olyan volt most, mint egy léprecsalt. cukrot nyalozató öreg medve, 
hajdan sudár nőíessége, ístenasszonysáza eltünt, zilált boszorkánnvá, kol
dússá változott. Az életen, mely annyit sarcolta, sebezte, utolsó erejével
erőszakot tett.

S aztán az történt vele, amit akart: ősszeomlott. Jajgatva omlott ösz
sze, hortyogására felriadtak, kirohantak. Ki, a házból ...

. . . Pár percig még eszméletén volt, ezvedül, Hatalmasnak és J11pqdönt
hetetlennek tetszett ez a magány. Legszebb percnek. a szörnvű fájdalmon
kívül, mely marta, szúrta, égette. A dúsgazdag szüléseknél f'áidalmasabb
nak, mikor még rózsák, [ázminok, hársak virítottak körülötte, sütött a
nap. Jaj, miért adta tovább ezt a gőgiét az emberi életnek? Miért oszto
gatta magányát egyre tovább és tovább gyermekeken keresztül?

Feje ingott, homlokát verejték lepte el, s a szürke hattincsei beleta
tapadtak. Orra, az a gőgös sasorr, keskeny lett és fehér. Mint fennsikon
haldokolt: míntha messzire kellene néznie, s nem látna odáig.

S míg feje érez, gondolkodik, és könnyebbedik, szédül, - öle ég, ka-
varodik, melle elszorul.

Nővére föléje hajolt.
- Mit tettél? Sokat vettél be?
Orvos is állt már mögötte, s Nancy engedelmesen felelte:
- Sokat.
S ezzel az életre a maga részéről pontot tett. Kivitték a szobából, ko-

csira tették, kendőbe burkolva, mint egv zsákot.
Feje' szelíden ingott valakinek az ölében.
- Lélegzik-e még? - kérdezte valaki.
- Igen, - felelte Berta. - Ráborítom a kendőt, hogy meg ne fázzon!
Hatalmas szeretet született Bertában ebben a pillanatban, mikor a

kocsi megindult, lassan, egy sovány, kevés pénzen járó lovacskával. A ba
kon ismerős kocsis, aki ki tudja, hányszor fuvarozta az úrnőt. Most nem
nézett hátra. Hány halál történik, hisz dúl a háború, pedig talán egyszer
eljön a béke.
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MAGDOLNA, VAGY A FOLTÁMADÁS
Irta Jean de Beer

Jean de Beer a francia PEN Club főtitkára; több kötet e:lbeszélése,
szinműve, rddi6játéka jelent meg. Legutóbbi, nagy érdeklOdést kel
tett krUíkai munkája 1963-ban: "Montherlant, vagy az ember, akit
megszállt az Isten." Három fölvonásos drámája, a "Magdolna, vagy
a föltámadás" 1965 tavaszán hangzott el a francia rádi6ban. Sze
melvényünk a harmadik főlvonás elejéről val6.

Betániában vagyunk, Magdolna házában, húsvét hajnalán. Az aposto
lok szétszóródtak, a tanítványok eltűntek. Itt most a legbizalmasabb hívek
vannak együtt, s egyben a leginkább kompromittáltak, Péter, János, Ja
kab; együtt töltötték a szombatot Magdolnánál és testvérénél, Lázárnál.

Mikor a játék elkezdődik,Lázár gyorsan beerigedi Jánost; utána nyom
ban belép Péter és Jakab. János alig húsz esztendős ifjú, Lázár nyájas,
szelíd kereskedő, mintegy harminc éves; Jakab vele egyidős, Péter vala
mivel fiatalabb.
LÁZÁR: ülj le, János. Nem vagy éhes? Most már szabad enni.
JÁNOS: Köszönöm. Már ettem pár falatot.
JAKAB: Találkoztál valakivel, ilyen kora reggel?
JÁNOS: Jártam a piacon. Korán kezdik ...
P:ÉTER: Ott sok mindent meg lehet tudni.
JÁNOS: Egyik-másik kereskedő megismert. Adtak pár szem gyümölcsöt.
P:ÉTER: Vannak még barátaink.
LÁZÁR: Mi újság?
JÁNOS: Keresnek minket. Elsősorban téged, Péter. Az őröket, akik futni

hagytak, megbüntették. Es úgy hírlik, a Sanhedrin kínos fogadta
tásban fogja részesíteni Józsefet.

LÁZÁR: Barátunkat, az Arimathiait? Miért? Igazán' nem lehet a szemére
vetni valakinek, ha megadja felebarátjának a végtisztességet.

JÁNOS: Hajtóvadászatot rendeznek mindenki után, aki csak valameny
nyire is Jézussal tartott.

JAKAB: El fognak bánni velünk. Mindig sejtettem. hogy nem lesz jó vége
a dolognak. De hiába óvakodtam, végül mégis én iszom meg a levét.

JÁNOS: Hagyd, Jakab. Ez most nem a szemrehányások ideje.
LÁZÁR: Inkább figyeljünk Jánosra. Új hírei vannak.
JÁNOS: A legnagyobb hír az, hogya Sanhedrin hamarosan összeül. Azt

állítják, József elárulta, Pilátus pedig fölültette őket. Megpróbálják
az egész ügyet nemzeti sérelemmé dacasztani. A másik újság pe
dig, hogy Nikodémus ... Emlékeztek Nikodémusra?

JAKAB: Az se nagyon dicsekedett az ismeretségével, és ügyelt rá, hogy
titokban maradjanak a kapcsolatai,

JÁNOS: Ha tétovázott, jóvátette. Elment Józsefhez, és együtt vették meg
a telket, ahol majd föl állítják a végleges sírt.

PÉTER: hirtelen fölfigyel és eikomoluodik: A végleges sírt? Hát ők is azt
hiszik, hogy mindennek vége? Hogy nem tér vissza soha többé?

JAKAB: Engem mindenki másnál jobban megrázott a halála: de ami meg
történt, az megtörtént. és ezzel mindennek vége. Mindig tudtam,
hogy kudarcba fullad a dolog, de ilyen véres kudarcra mégse szá
mítottam. Most aztán mi mást tehetnénk. mint hogy hazamegyünk,
vissza a munkánkhoz, és folytat juk, ahol abbahagytuk.
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pETER: Neked is ez a véleményed, János?
JANOS: Nekem egyáltalán nem ez a véleményem. Én, ha egyszer dön-

töttem valami mellett, ki is tartok mellette,
pETER: Szóval nem tágítasz ?
JANOS: megdöbbenve. Miért? Talán .••
PETER: Nem. Én sem.
JANOS: Te vagy a fejünk!
PÉTER: Igen. Én vagyok a fő. Amennyiben Jézus nem tér vissza. Mi a

kötelességem? .. Igen, pénteken féltem; fejjel mentem a falnak,
nehogy úgy lássék. mintha kereket akarnék oldani; meg aztán nem
gondoltam, hogy idáig fajulnak a dolgok. Most már tudom, mi a
félelem; és most már soha többé nem fogok félni.

JAKAB: Ha vállalod, hogy Jézus helyett a fejünk légy, azért vállalod,
mert nem hiszel Jézus visszatérésében!

JÁNOS: Péter! Hiszed. hogy föltámad halottaiból?
PÉTER: Teljes erőmből.

JÁNOS: Ha hirtelen azt mondanák, hogy az ajtóban áll és tüstént belép,
mégcsak meg se lepődném. De addig is, amig visszatér, kell valamit
csinálnunk.

PÉTER: Mit?
JANOS: Újra kelJ kezdeni.
PÉTER: És a többiek?
JÁNOS' A leetöbben itt vannak a közelben. és csak a te intésedre várnak

Mátéval az imént találkeztam a piacon. ő i~ hirekért járt ott, akár
csak én; Nikodémus magánál tartotta éjszakára.

PÉTER: Mi a szándéka?
JÁNOS: Elég kényes helyzetben van: ő vezette a naplónkat, és ez nem

csak becses dokumentum, de kompromittáló is.
JAKAB: Semmisítse meg! Még valamennyiünket bajba kever vele!
JÁNOS: Azt aiánlottam neki, keressen kapcsolatot veled, és hozza ide

az írásokat.
JAKAB: Elment az eszed?
PÉTER: .Iól tetted. Remélem. Lázárnak sincs kifogása ellene, hogy mun

kánk és történetünk Iénvesét itt őrizzük?

LÁZAR: ElJenkpzőlpg! Én rnezhaltam. és most élek. Mi lehetetlen annak,
aki holtából életre kelt?

JAKAB: T'ésred életre keltett, De őt magát azért mégis elítélték, mint
akármilyen más bűnöst.

.'JÁNOS: De ki ítélte el?
JAKAB: A Sanhedrin. Az a testület, amely a megszállás alatt mégiscsak

menti, ami még menthető. Nélküle már régen közvetlenül Róma
uralma alatt volnánk.

JÁ NOC::: ]VIpO'is fl Sanhedrln s7olp'áJbtta ki a római igazságszolgáltatúsnak.
LAZAR: Idegent hivott birának vallási vitáinkban!
JÁNOS: És nyomást gyakorolt a kormányzóra, hogy ítélje halálra! Mert

Pilátus nem akarta!
JAKAB: Még Heródes is nevetett a királyságán!
JÁNOS: De ő is elengedte. Egyedül a Sanhedrin akarta a halálát. Kűlőn

ben mindegy, majd meglátjuk. Egyedül Júdás nem fogja meglátni
már.

LÁZÁR: ünnepélyesen. Nem, János, ne ejtsd ki ezt a nevet a házamban.
Viselője megérdemli, hogy követ kössenek a nyakába

PÉTER: Nem a mi dolgunk, hogy ítéljünk fölötte.
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JÁNOS: különben sem váda még !ÍZ ítéletűnket, Mátétól tudom, hogy
még péntek délután fölakasztotta magát.

LÁZÁR: Szép kibúvó!
JÁNOS: Jézus megbocsájtott volna neki.
LÁZÁR: Jézus megbocsáthat neki, mi nem. Részünkről árulás lenne.
JÁNOS: En főként azért haragszom rá, mert kétségbeesett. Még a Mes-

ter halálát sem bírta megvárni !
PETER: Furcsa ember volt. Nagyon furcsa ember.
LAzÁR: Túlságosan szerette a pénzt. Igazán nem viselkedett szépen, ami

kor a múltkor Magdolna, fölindulva mindazon, amit átélt, s amit
látott és hallott, hódolni akat t a Mesternek... Én már akkor át
láttam rajta.

PETER: Dehát Máté is pénzzel dolgozik ...
LÁZÁR: Az más. Máté csak kezeli a pénzt, neki csak átmegy a kezén a

pénz. De Júdás mohó volt, kapzsi, fösvény ...
FETER: Az igazat megvallva én is túlzásnak találtam, hogy olyan drága

kenettel mossa meg a lábát ...
JÁNOS: Jól tette, amit tett. Til. üveg illatszer is kevés lett volna a tisz

teletére.
PETER: Nem kell pálcát törni azok fölött sem, akikben fészket ver oly

kor a kétely. Nem ők a legkevésbé szilárdak; és sok ragaszkodónál
hívebben tudnak ragaszkodni. A te karodban..János, még nem ké
telkedik az ember, és ez nagyszerű; de ott van például József és
Nikodémus: akárhogyan kételkedtek, ezekben a nehéz órákban mé
gis bennük volt a legtöbb hidegvér, és végtére a legtöbb bátorság is.

LAZÁR: Kár, hogy nem előbb voltak bátrak.
PÉTER: Megakadályozni akkor se tudtak volna semmit: és ha eltűntet

ték volna őket az útbol, most rajtunk se segíthetnének. A Mester
arra tanított minket, hogy a tizenegyedik óra munkását se becsül
jük kevésbé, mint azokat, akik már hajnalban munkába álltak.

LÁZÁR: József és Nikodémus ... Ami őket illeti. abban alighanem igazad
van. De itt vagyok én: nekem aztán igazán előbb kellett volna szint
vallanom!

PETER: Te majd ezután leszel a szolgálatunkra, Lázár. A te házad lesz
a mi első otthonunk. A fa, ha egyszel tűzre vetették, elég; és ne
felejtsd el: kell fa a holnapi, holnaputáni tűzre is!
Kopogtatnak. Mind össze1ezzennek. Péter nyugalmat erőltet magára.

PETER: Lázárhoz. Nyiss ajtót. Te vagy a házigazda.
Lázár az ajtóhoz megy, kikémlel, megn'lJug~zik.

LÁZÁR: Magdolna. Lépj be, Magdolna.
Magdolna belép, szinte beesik a te/embe, dúltan, lihegve, mint akit
üldöznek, mint aki sokáiy [utott.

LÁZÁR: Honnét jössz?
MAG DOLN A: Jeruzsálernből.

LÁZÁR: Jeruzsálemtól idáig egyfolytában szaladtál ?
MAGDOLNA: Nem. De nem bu ok magamhoz térni ... Föltámadt.

A többiek eddig várakozással ji.gyelték, most megme,,~r1nel:, mmtha
megkövültek volna. Magdolna ~szreveszi szavai liat-isát; óva
tosabban:

MAGDOLNA: A sír mindenesetre üres.
Hosszú csönd. Végül is Lázár szólal meg, kissé idegesen.
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LÁZÁR: Mit láttáÍ? Mondd el, mit láttál! EgYédül voltál?
MAGDOLNA: Szalome is velem volt. Szalomé is látta.
FÉTER: Tudod, hogy ezen a híren áll a mí egész küldetésünk. Gondold

meg, rnit beszélsz, és semmi olyasmit ne mondj, amiben nem vagy
biztos.

MAGDOLNA: Szalome aggodalmaskodott az úton. Olyan nehéz a szikla,
hogyan hengerítsük el az útból? Majd megkérjük az őröket, mond
tam; de ő csak zsémbelődött, és csak támolygott a rossz lábaival;
én meg, ahogy közeledtünk, előre szaladtam ... Se őrök, se senki ...
A kő elhengerítve ... Emlékeztek József kertj ére, nem lehet elté
veszteni. Az olajfák, aztán a sír ... Mentem előre, ott álltam a sír
nál ... üres volt! ... :És akkor, ahogy döbbenten a sírboltba mered
tem, valaki a nevemen szólít, Az a hang, azt nem lehetett nem meg
ismerni: az csak a Mester hangja lehetett. Nem akartam megfor
dulni, nehogy semmivé váljék; de valami kényszeritett rá, és mégis
megfordultam. Egy férfit láttam, egy ismeretlen férfit. Azt gon
doltam: a kertész. Akkor megint a nevemet mondta. Abban a pil
lanatban ráismertem. Mester! - kiáltottam és a földre borultam.
Mire fölocsúdtam és fölnéztem, eltűnt.

JAKAB: :És Szalome?
MAGDOLNA: Ott talált sápadtan, félájultan, örömben és boldogságban.

Nézd! - mondtam, és a sírra mutattam. :És ő is látta, ugyanúgy,
ahogy én, hogya sír üres. Akkor futni kezdtem, teljes erőmből,

hogy meghozzam nektek a hírt. Tartsatok eszelősnek. mondjátok,
hogy álmot láttam: de a sír üres. Es aki pénteken meghalt a keresz
ten, ma hajnalban élő hangján a nevemen szólított. Engem, Mag
dolnát, legkisebb szolgálóját. Hogy első tanúja legyek a Föltáma
dásnak '"

Szegedi Gergely fordítása-
EMBEREK

A völgy szinültig telt sűrű éjszakával; a pince
aszt4lokJuíl egybemos6dtak s megvilLantak az arcok
az égő szénacsomók fényében; kés, pohár
csörgésbe nóta vegyült; a csmagokig lebbentek az árnyak: 
s dobok perdültek őserőben, fekete harcosok
falták a megölt ellenség húsát; extatikus tömegtánc
kísérte az áldozatul díszített szűzeket, Csend lett. S trábortúze mellett
Hannibál ült vezérei közt, Napóleon j1őzte ki tervét
a holnapi mészárlásra; inkvizitorok szent
tÖTvényszé1ve küldte máglyára eretnekeit. - Nem,
mégis, ahogy magasabbra csapott fel a láng,
s az arcok füzére újra ismerős lett, ahogy ették
a húst, sajtot, kenyeret s egymásra köszöntve
nyeltélk a bort s a füstszagú hűs levegőt:

emberi otthon meghittsége derült és
ünnepek édes, szíveket oldó éneke csendült
fe,l körülöttem a szőlős balatoni lan1ván.

Az embernél nincs félelmese bb: vérszomjú vadakJuíl
szörnyűbb, képzelet, ész ad célt s eszközt neki; isten előtt tép
élő szívet az obsz.idiánkés; higiénikus nagyüzem
foszlat füstbe ártatlan milliókat; - de másra vetett
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hurkai foglya a sint~r s a bombave$vel pusztul a cinkos:
válogatatlanul ölnek az apokalipszis szörnyei, s nincsen,
önvérébe ha fullad, szánnivalóbb az embernél.

Nincs gyávább, ingatagabb az embernél: a széltől

éjtől, árnytól retteg, porba hull a hatalmas
hírére; megfut lelke sok ördögétől, benne születtek
bár, - de ha jó angy,al áldását, tisztessége parancsát
érzi, ha eszméktől és Lelkesüléstől részegen váLaszt,
követve a szívébe írt törvényt s nem szánj'a halá,Lá.t:
az embernél nincs állhatatosabb s hősiesebb

Az embernél nincs társasabb lény, akár a fú,
betölti néppel a kontinenseket: ez hatalma
s halhatatlansebga; nem csizmák, tankok taposó dobaja:
az egyetértés teszi a föld urává; - de mirriád változatban
növekszik, s mily iszonyú leckék tanították,
hogy e másfajúság népirtás érve lehet s oly szolgaságé,
melyben nincs árvább, magányosabb az embernél.

Nincs boldogabb, gyengédebb, játékosabb az embernél;
övé a tréfa, a tánc, a bújócska-gondolat, a nem, mely igen,
a hegyeket mozdító szeretet, csók, derű, tiszta mosolygáls,
görcsoldó mámor: - de árnyékával együtt csak egész:
Dávid fiát pálmával övezte s ötödnap
megfeszítette; lerészegszik, hogy feledje mocskos
életét; jaj! az embernél nincs kegyetlenebb s boldogtal,anabb.

Az embernél nincs titokzatosabb. Milyen szép is
a szirompuha bőr, testek gyönyörű aránya, s mily ocsmány
a rút test, a pusztulás; hogy vonz az örvény szem, az érett arc
áthatolhatatlan mélye; - de hogyan kinyílik egy másik
lélek érintésére a lélek; hogy felragyog,
ha szépség, okosság áltatásában istennek érzi magát:
nincs akkor nyiltszívűbb, átlátszóbb az embernél.

Nincs gyengébb, esendőbb az embernél; csak csont,
hús, vér: romlékonyabb, mint a málna, a hal;
sodródó por csak a rázúduló lét roppant
forgatagában; - de legyőzte mégis a jég, sötétség
s kórság rettenetét; rendet tud tenni; eszével erősebb
a természetnél: övé a föld, az ég, a tenger; növekszik a kiterjedő
világegyetemmel: az embernél nincs nagyobb, erősebb.

Ki fogja össze míndezt?! Az egész igaz csak együtt!
Az egyben a sok, hatalomban a szolgaság;
egymással teljes csak az üllő s a kalapács,
a vad s a vadász, az igazság s Látszata. Csak a részt
ismerheted, de mérned az egészhez kell; mert aki szabadnaJ
született, váLasztania kell; nem mint az állat, növény:
az ember döntésre ítéltetett, kockáztatásra;
mint a Légtornász, ki érzi a lendületet s a törvényt
tudja; de mennyi esélye lehet a vak bizonyosság
s naív hit közt a kétkedő bizalom útján? -
Jaj, de mindez oly távoli, elvont. Ha elmúlt
a negyven nap, melyben a puszta magánya tanított
a láng nap s a jég csillagok példázatával, mily jó
visszatalálni a társas élet bár iszonyú, de
otthonos rengetegébe, ismerős arcok s mozdulatok közé,
ahol nem démon s angyal, de vérbe, idegbe ivódott
időtlen hagyomány súgja, mi jó, rossz, gazság és becsület.

Keresztury Dezső
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SZtJRKE tLET (Kisreg&ny 9. rész)
l r t a Rónay György

VARSÓ

Még három napunk volt Varsóban, s ezen a három napon át, félórás,
oras szünetekkel egyfolytában havazott. Hol apró, éles kis szilánkokban,
mintha parányi üvegkristályok szitálnának, hol ritkás pihékben, mintha
a város fölött alacsonyan lógó felhőket fölkarcolta volna aKultúrpalota
hegyes tornya, hol kövér pelyhekben, olyan sürűn ömölve, hogy egyebet
se lehetett látni, csak feher, függönyös kavargast. Mint megerkezesünk
reggelén is, amikor behavazott csomagjaink mellett ácsorogtunk a sivár
pragaí pályaudvar előtt, ahová vonatunk befutott, egy kietlen térségben,
vagy inkább palánkok, földhányások és raktárépületek közé kerített grun
don, magunk is egyre vastagabb hópárnákkal a vállunkon, világvégi el
veszettsegben, egy soha nem érkező taxira várva, akár egy Kafka-re
gerryben. Végül a grund végében, a fehér fátyol mögül kibontakozott egy
barna villamos, hogy végigcsikorogva a hóba temetett hurokvágányon,
végre azokat is elszállítsa, akik felórával előbb nem fértek föl az előző

kocsira.
A hó mögött hosszú, szürke romfalként rémlett föl a stadion; majd

beljebb elakaut hókotrók rostokoltak, trolibusz farolt a járdához, melyen
a megállónál hosszú libasorban várakoztak az emberek; egy-egy ház előtt

unottan tologatta falapátjával a házmester a havat; egyanyoka tipegett
egy üzlet fele, karján kosárral, melyből, mint mesebeli szertartáson, ha
mut hintett maga elé; s aztán már a Visztula következett. Vastag köd ült
a folyó fölött, hideg foszlányok váltak le belőle és bekúsztak a villamosba,
mely lassan, el-elkadva vánszorgott, mert a hídat éppen javították. A ha
vazasban néha fölszikráztak, csillagokat szórva, az ívnegesztő készülékek.

A Nowy Swiat sarkán leszálltunk, áttörtük magunkat a munkába
hömpölygő tömegen, sikerült fölkapaszkodnunk egyautóbuszra, úgy men
tünk a bristolig. Csontig átfázva várakoztunk a korareggeli hall áporo
dott, kedvetlen szürkesegeben, míg Anna elintézte a szobáinkat.

- Magát pedig, Annácska, szabadságoljuk mára - mondta Márton,
mikor végre megkaptuk akulcsainkat. - Eleget fáradt velünk, rászol
gált a pihenésre. Menjen haza szépen és aludja ki magát. Mi is azt csi
náljuk. A többit meg majd megbeszéljük telefonon holnap reggel.

Anna fáradt kis arca egy pillanatra földerült. Egész együttlétünk alatt
most az egyszer láttam fáradtnak.

- Igazán nincs szükségük rám az elvt... Igazán meglesznek nél
külem?

Megnyugtattuk, hogy nem fogunk se elveszni, se eltévedni.
- Mert én vagyok a felelős magukért Lindowskinak... Ha tudnák,

mit jelent nekem ez az egy nap! - tette hozzá. - Hogy milyen nagy aján
dékot adnak vele!

Nem néztünk össze, de ugyanarra gondoltunk mind a hárman. Hogy
hátha mégis tévedtünk. Hátha mégis van valakije, aki várja, s akit most
megajándékozhat ezzel a váratlanul fölszabadult nappal.

De Annának most is csalhatatlanul működtek az antennái. Nyomban
eloszlatta ezt a reményt, vagy félreértést.

- Holnap délre le kell adnom az anyagot a Lengyelhon-nak. Most
mindjárt beugrom az egyetemre; úgy beszéltük meg a proffal, hogy leteszi



nevemre a szövegeket a portán. Ha mínden jóÍ megy, holnapra kész leszek
vele.

Már újra mosolygott.
- Ahelyett, hogy lefeküdnék, egész nap dolgozni fog? - kérdeztem.
- Esetleg egész éjjel is - mondta majdnem vidáman. - Holnap

kilenc körül telefonálok. Addig is, jó éjszakát.
Megperdült a sarkán, és már el is nyelte a forgóajtó.

A hó pedig csak hullt, hullt, megállíthatatlanul. Hullt, amíg aludtunk,
egész délelőtt, mert amikor egy óra körül kiléptünk Mártonnal a Bristol
ból, bokáig süppedtünk fehér szőnyegébe; hullt, mialatt ebédeltünk, min
den veszély és óvatosság ellenére végre borjúcsülköt, elsősorban azért,
mert Mártont elbűvölte az a dallamos udvariasság, amivel a pincér 'a jar
ret de ve au-t ajánlotta; hullt, míg a Vártéren Lutoslawskit, Szymanows
kit, Pendereckit és lengyel karácsonyi énekeket vásároltam a lemezbolt
ban, ahová Anna járt zenét hallgatni Slawával azon a nyáron; hullt, míg
a szomszéd cukrászdában megteáztunk; és hullt, míg holt fáradtan mene
teltünk le a Marszalkowska egyik felén és vissza a másikon, üzletről üz
letre és áruházról áruházra, még egy utolsó, kétségbeesett mikrokord-va
dászaton. A hó eltakarításáról már nyilván rég letett mindenki. Varsó
megadta magát a föltartóztathatatlan, fehér támadásnak, ügyet se vetett
többé a rádió ismétlődő vészjeleire országutakon elakadt autókról, hó
torlaszokba rekedt vonatokról, a városi forgalom percről percre romló ki
látásairól, meg hogy hányan törték karjukat vagy lábukat az életveszélye
sen síkos járdákon. Aki elesett, talpra segítettek, ha nagyon jajgatott, két
három lépést még támogatták is; aztán ment ki-ki tovább a dolga után. A
városra nehezedő szürkeség egyszerre megszűnt, mikor föllobbantak a
Marszalkowska neonjai és kigyulladtak az üzletek transzparensei. A sze
derjes fényben most ferdén szitált a hó, és előtűntek a magasban, mint
egy mozdulatlan repülőgép jelzőlámpái, a Kultúrpalota tornyának piros
és fehér fényei. Kord természetesen nem volt. Vettünk helyette egy önki
szolgálóban egy csomó angol teát, aztán hazamentünk.

- Tudod, mit gondoltam? - mondta a hallban Márton. - Ha meg
kapná a holnap délelőttöt, talán nem kellene éjjel dolgoznia. El tudunk
mi kószálni egyedül is a városban.

- Hát hívd föl. Most rögtön.
Azzal jött vissza, hogy Anna nagyon örül a haladéknak. Délután há

romra viszi be a fordításokat az egyetemre, onnét eljön értünk aBristolba,
elmegyünk az Óvárosba és megnézzük a Ryneken Varsó történelmi mú
zeumát.

- Utána pedig meghívott magához egy igazi magyar feketére.
- Es a férje?
- En is azt kérdeztem. -De van valami megállapodásuk, hogy heten-

kint egyszer mindegyikük hívhat vendégeket. Előre bejelenti, és a másik
arra az időre elmegy hazulról. Tudod, milyen öröm neki, hogy meghivhat
minket? Amilyen csacsi, attól félt, hogy nem fogadjuk el.

- Nem értem, mért félt tőle -'mondtam.
- Nem érted? Akkor te szerenesés vagy, nem ismered az emberek

otrombaságát. Nekem sajnos, elégszer volt módom tapasztalni, mire képes
egy-egy dúvad, ha tudja, hogy a másiknak nincs módja visszaütni. Reg-
gelig mesélhetnék neked a kiszolgáltatottság örömeiről. .

Mikor kiszálltunk a liftböl, megfogta a kabátom gombját.
- Ide figyelj. Te azt el se bírod képzelni, mennyi sérelem érhet egy



ilyen szegény kis teremtést. Ahogy meghallottam a hangjában azt a félve
reménykedő szorongást ... hogy hátha megértik, de hátha megint eluta
sítják ... tizedszer, századszor, ezredszer ... mintha csak magamat hallot
tam volna, harmincegynéhány évvel ezelőtt. Es rettentően szégyelltem ma
gamat mindazok helyett, akik megalázták.

Másnap délelőtt, mikor már éppen indulni készültünk, berohant Lin
dowskí, Leverte magáról a havat, mindhármunkkal lelkesen kezet rázott,
megtudakolta, valóban olyan jól éreztük-e magunkat Krakkóban és So
potban, ahogy Anna állítja (mert Anna már kora reggel fölhívta és beszá
molt neki az útról), és megmutatta a listát, hogy ki mindenkit hívott meg
a Művészeti Szövetség a tiszteletünkre rendezett holnapi fogadásra.

Leültünk, és Márton nagy figyelemmel tanulmányozni kezdte a név
sort. Kétszer is végigpásztázta az ujjával, majd gondterhelt pislogással
Lindowskira nézett.

Valami baj van? - kérdezte Lindowski.
Márton hozzám fordult.
- Mondd meg neki, hogy sehol se találom ezt a nevet, hogy Akli

Anna.
Egyszerre ketten is tolmácsoltuk, Laci oroszul, én franciául.
- Anna Akli... Anna Akli... - Lindowski szemlátomást erősen

gondolkozott. ~ Sejtelmem sincs róla,' ki lehet az az Akli Anna ... Hirte
len a homlokára csapott. - C'est Madame Mrazek, l'interprete?

S amikor közöltük vele, hogyeltalálta, valóban a tolmácsnőnkről van
szó, zavart feszengéssel sebes szabadkozásba kezdett, hogy ez nem feledé
kenység, ők azelőtt a tolmácsokat is meghívták, de legutóbb egy kínos kis
eset történt, éppen Annával kapcsolatban; híres rendező honfitársunknak
ugyanis, sajnos, határozott kívánsága volt, hogy ne hívják meg Madame
Mrazekot, mert mint mondta, egy tolmácsnak igazán semmi keresnivalója
sincs egy olyan fogadáson, ahol a szellemi világ java jön össze, és közve
títő nyelveken, német, francia vagy angol segítségével nélküle is nagyon
jól megértik egymást.

Laci egyre komorabban hallgatta.. Idegesen szipákolt, kétszer-három
szor fölrántotta a vállát, majd türelmét vesztve az asztalra ejtette hatal
mas öklét.

Márpedig, kedves tovaris Lindowski, ha Annát nem hívják meg ...
Márton csak a hangsúlyból gyanította, miről van szó, és gyorsan köz

belépett.
- Lassan, öregem, nem kell mindjárt szétverni az asztalt, vagy a

vendéglátó fejét. Mondd meg neki, hogy mi semmiféle szokást nem aka
runk megváltoztatni. Nem a tolmácsunkat szeretnénk meghívatni, hanem
a barátunkat.

- :E:n a tolmácsot akarom meghívatni - makacskodott Laci. - Utó
végre a tolmács is ember.

- Hát akkor légy szíves, mondd meg te - bökött rám Márton. 
Ezzel az őrülttel nem lehet beszélni. Fogalma sincs a diplomáciáról.

Most végre Lindowski is megértette a dolgot. Egyszerre földerült, a
vállunkat veregette, elégedetten, szélesen mosolygott és erélyes nagybe
tűkkel ráírta a listára: Madame Mrazek.

- Vous éies gentils ... tres gentils - mondogatta közben.
- Nem mi vagyunk gentil-ok - mormolta Laci, aki mérgében tüs-

tént megértette, hogy a szó olyasmit jelent, hogy rendes emberek va-
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gyunk, - Az az öntelt hólyag volt a vadbarom. Ezt is megmondhatod
neki.

- Feltéve ha tudja, mit jelent franciául avadbarom - jegyezte meg
Márton bizonyos elismeréssel. - Egyébként ahelyett, hogy dühöngenél ...
Eh! -legyintett - míndíg tudtam, hogy egy filológusnak sose lehet hasz
nát venni.

És váratlan gyakorlati érzékkel fejtegetni kezdte, hogy se az nem
lenne elég, ha mi szólnánk Annának, se az, ha Lindowski hívná meg te
lefonon; az ő meghívóját is a Művészeti Szövetségnek kell elküldenie,
ugyanolyat, mint bárki másnak, mégpedig expressz, tekintettel az idő rö
vidségére. A legjobb lesz, ha Lindowski mindjárt innét a hallból betele
fonál a szövetség titkárságára és intézkedik az ügyben.

Lindowski már loholt is a telefonhoz, egyrészt mert ő is örült neki,
hogy jóváteheti a rendező tapintatlanságát, másrészt mert már tűkön ült,
folyton az óráját leste s ültében is fáradhatatlan helybenfutó mozdula
tokat végzett a lábával.

Rövidesen visszajött, sugárzó arccal közölte, hogy mindent elintézett,
zsebregyűrte a listát, még egyszer a lelkünkre kötötte, legyünk ott lehe
tőleg pontosan ötre a szövetsegben, addig is jó szórakozást kívánt, gyorsan
kezet fogott velünk, és kivágtatott a hóesésbe.

Fél három körül fölvert ebéd utáni szendergésemből a telefon.
- Most beszéltem Annával - mondta Márton. - Mégse mehetünk

hozzá este, a férje valahogyan elrontotta, ő hívott mára vendégeket, vagy
mit tudom én; teny az, hogy nem mehetünk. Szegényke majdnem sírt, azt
hiszem, nem is annyira elkeseredésében, mint inkább a szégyentől. Ezt a
végső megaláztatást azért még próbálta leplezni előttünk. No mindegy.
Csak azért hívtalak föl, hogy tudd. Egyébként csak ketten leszünk, Laci
átment Prágába a germán filológusához. Szóval negyed négykor ahallban.
Addig még igyekszem pihenni egy kicsit. Ha ugyan hagynak a szomszé
daim. "

Már háromra lementem. Három után öt perccel megjött Anna, hideg
től pirosan, behavazott kucsmával, szatyornyi táskával a karján.

- Kéziratok? - mutattam a táskára.
- 0, azokat már leadtam - mondta. - Képzelje, az utolsó szóíg vé-

géztem az anyaggal. Aranyat ért ez a délelőtt. - S egyszerre rámnézett,
kicsit féloldalt tartott fejjel, szemében megható gyerekes szorongással. 
Nem baj? - kérdezte.

Semmi többet, csak annyit. Hiszen úgyis tudom, mire céloz.
- Nem baj, Anna - mondtam. - Az egészben csak egy baj lenne.
- Éspedig? - kérdezte aggodalmasan.
- Ha maga azt hinné, hogy baj.
Szeme hálásan fölfénylett; aztán lehajtotta a fejét.
- Köszönöm - mondta csöndesen.
Márton [ött lefelé a lépcsőn, keserves képpel, s azzal az ügyefogyott,

öreges totyogással, amit - jól ismertem már - olyankor erőltetett ma
gára, ha úgy akarta elfeledtetni másokkal a nyomorúságukat, hogy magát
sajnáltatta velűk, a maga még sokkal nagyobb nyomorúságai miatt. Ami
ért például a liftek itt is csak úgy járnak, illetve nem járnak, mint oda
haza Pesten, s itt is három emeletet kell föl-le rohangálnia az érszűkü

letes lábával; hogy csak tíz percre szerette volna lehúnyni a szemét, de a
szomszédban a két görög úgy ordított, mint a sakál, s amikor végre ki-



veszekedték magukat, bevágták az ajtajukat és elvonultak, a másik szem
szédja kezdte bogetni a rádióját; azonfölül ebéd után becsaltam a Bristol
presszójába és megitattam vele egy méregerős feketét, amit egész 'Varsó
ban egyedül itt kapni, s amivel legalább három napra elvettem az álmát,
mert az ő korában már nagyon labilis az ember idegzete; és különben is,
fél kimenni a hóba, mert amióta tavaly hanyatt esett Zuglóban a jeges
járdán, azóta állandóan egyensúlyzavarai vannak, az a kenyszerképzete,
hogy rögtön hanyatt vágódik, s a Rynekig tartó útra is csak ugy vanalko
zik, ha belekarolhat Annába; mint ahogy ilyen időben Pesten se tesz egy
árva lépést se másként, mint Lalikába kapaszkodva. Különben is, az egesz
élet fabatkát sem ér, mert a környezetváltozás sem használt, megint csak
elzúgott a füle mellett a szerencse: hiába voltak luminózus melletalálásai,
azokra a lengyel lottó sem fizet, s így fuccs Anna lakásának is, az ő autó
jának is.

- Ez az én formám - mondta gyászos pislogással. s miután sikerült
mindenki másnál elesettebbnek és boldogtalanabbnak föl tüntetnie magát,
bizonyítékul csak úgy szárazon lenyelve közben egy ismeretlen rendelte
tésű tablettát, végül a vakok tapogatódzó karmozdulataival kítotyogott az
utcára, belekarolt Annába, és elindultunk a hóesésben az Ováros felé.

Talán kárpótlásul, nekünk is, de alighanem magának is a füstbe ment
meghívásért. Anna olyan aprólékos lelkiismeretességgel kalauzolt végig
a múzeumon, Varsó alapításától újjáépítéséig, az ősi lándzsahegyektöl, ma
zówiai cserépmaradványoktól és a középkori vár fokozatos nagyobbodását
szemléltető makettoktól Canaletto Varsójának puritán bútorzatú polgár
szobáin át a legfelső emelet ellenállási emlékeiig, kivégzési plakátokkal te
leragasztott hirdetőoszlopaiig és fényképekről elénk táruló rommezőiig,
hogy mire lebotorkáltunk a csikorgó falépcsön és posztópapucsainktól meg
szabadulva kiléptünk a terre, már sötét este volt, ragyogtak a villanyfé
nyes ablakok és égtek a kapuk fölött a kovácsoltvas lámpák.

A havazás elállt; fehér tetőivel, reneszánsz és barokk házaival, a friss
havon a lámpavilág szélesedő sárga legyezőivel olyan volt a Rynek, aztán
az egész Óváros, ahogy ide-oda kóboroltunk, hiába keresve egy szabad
asztalt valamelyik presszóban, ahol az átláthatatlan füstben hosszúhajú
fiatalok ültek párosával és nézték egymást, merev és néma mozdulatlan
ságban, mintha kővé varázsolták volna őket, vagy vitatkoztak kis cso
portokban, fojtott hangon, lobogó szemmel, dühösen és ízgatottan, fiúk és
lányok teljesen egyformán, mind nadrágban, csukott nyakú fekete puló
verben, szájukban a cigaretta piros parázsával - olyan volt az Óváros, hu
nyorgó házaival, a hirtelen elénk meredő, s így, hóval lepve játékosan
alacsonynak tetsző Barbakánnal, majd valamikor később, hazamenet, a
néptelen Piwnával, fölötte a klarisszák templomának sötéten hallgató tor
nyával, és végében a Vártér hómezejével - - olyan volt, mondom, mint
ha elvarázsolták volna, valami téli mesében.

Végül egy vendéglőben kaptunk helyet, egy kis téren, nem messze a
Barbakántól, és meghívtuk Annát vacsorára. Kis szabadkozás után elfo
gadta, és szomorkásan csak ennyit mondott:

- Nem így képzeltem.
A vendéglőben zene szólt, s a hosszúkás terem közepén táncoltak is.

A mellettünk lévő asztalnál kicsattanóan pirosarcú, kövér asszony ült há
rom férfival. Egy sovány, borostás arcú, hátát a falnak vetve a poharat
szerongatta és mozdulatlanul maga elé bámult. A másik kettő - válla-



sak, kövérek mind a ketten, az egyik, meghökkentő módon, nyáriasari ki
hajtott gallérral, a másik valami barnászöld egyenruhában, szemlátomást
a gutaütés szélén - a másik kettő fölváltva táncolni vitte az asszonyt. Mi
helyt a zene megszólalt, az, aki éppen soros volt, fölpattant, s előbb a bo
rostás felé hajolt meg, aki nyilván a férj volt és anélkül, hogy fölnézett
volna, beleegyezően bólintott, aztán ugyanúgy meghajolt az asszony felé
és szertartásosan a karját nyújtotta. Az asszony már mohón várta ezt a
mozdulatot. Olyan hevesen állt föl, hogy széke minden egyes alkalommal
zajosan hátralökődött; megrázta magát, szinte részletekben, külön a fejét
a nagy, rőtesen szőke sörénnyel, külön hatalmas kebleit, külön vaskossá
gában is karcsú derekát, belekarolt a lovagjába, és a következő pillanat
ban már hallatszott is a tánctér felől mázsás lépteik súlyos zuhogása a
padlón. .,

Mikor a harmadik üveg vodka is kiürült előttük, az egyenruhás fize
tett, és eltávoztak, elől az asszony, de most már tüntetően keszeg, boros
tás férje karján, s utánuk a két nehézsúlyú lovag.

Vacsora után lengyel módra teát kértünk. Anna lenyúlt maga mellé,
a rejtélyes táskáért, melyet a ruhatárosnő hosszas rábeszélésére se volt haj
landó a ruhatárban hagyni, s elővett belőle három, selyempapírba bur
kolt csomagot.

- Kérem, ezeket fogadják el tőlem emlékül.
Ahogy a csomagokat átnyújtotta, rövid, szégyenlős pillantást vetett

előbb Mártonra, aztán rám, s utána gyorsan lehajtotta a fejét. A harma
dik csomagot is úgy, lehajtott fejjel tolta elém.

- Ezt pedig lesz szíves Tóbiás elvtársnak ... De csak otthon szabad
kibontani ...

Márton persze kikönyörögte, hogy ott helyben megnézhessük.
Ez megint Anna tapintatos figyelmének remeklése volt. Mindenki azt

kapta, aminek a legjobban örült. Márton egy rúd valódi francia rúzst, meg
egy valódi angol szemöldökfestő ceruzát, természetesen Lalika részére; én
egy szépen illusztrált könyvet Varsóról ; Tóbiás Laci pedig, aki nagy tér
kép-bolond volt, lengyel térképeket.

- És mi, Annácska ? - kérdezte Márton. - Mi vajon mit adhatnánk
magának?

- O - mondta Anna - maguk már nagyon sokat adtak nekem ...
És mert egyikünk se kérdezte, hogy mit, megvárta, míg elhallgat a

zene, s akkor azon az ismerős, halk, leckefölmondó hangon kérés nélkül
is nekikezdett.

- El se tudják képzelni, és én se tudnám elmondani, mit jelentett
nekem ez a másfél hét. Hogy nem a tolmácsot, nem az útikalauzt, a fize
tett alkalmazottat látták bennem, hanem az embert. Ugye mondhatom
úgy, hogy a barátjukat?

- Mondhatja, Anna.
- Hogy másfél hétig végre megint úgy voltam ember, ahogy ...

Ahogy már nem is emlékszem rá, mikor voltam. Hogy nemcsak a mű

emlékek és a múzeumok, meg a színházak, hanem én is voltam ... Ne
haragudjanak, hogy olyan sokat beszéltem magamról. Sose szoktam, és
tudom, hogy nem illik. De hogy az én sorsom is érdekel valakit egyszer,
az nekem olyan váratlan ajándék volt, aminek nem lehetett ellenállni.

Úgy emlékszem, utána sokáig hallgattunk. Mintha többet már egyál
talán nem is beszéltünk volna ezen az utolsó előtti varsói esténken. Mintha
Márton csak egyetlen egyszer törte volna meg a csöndet, mikor azt
mondta:



Miguel de Unamuno

- Nagyon megszerettük magát ezen az úton, Anna.
- Én is magukat - felelte Anna egyszerűen.
Aztán emlékszem még a mesebelien havas Övárosra, ahogy bakta

tunk hazafelé a hideg éjszakában (mert Anna ragaszkodott hozzá, hogy
elkísér a Bristolig, ahonnét egyenest hazáig viszi a trolibusz): s emlék
szem arra a keménykalapos, feketébe öltözött emberkére is, aki a része
gek cikcakkos járásával szembejött velünk a Krakowskie Przedmiescién
és ránk köszönt a fáradt Krisztus temploma, a karmeliták előtt, rumgő

zösen, sárgán lobogó szemmel, mint egy torzonborz E. T. A. Hoffmann.

Lezajlott másnap a fogadás is, simán és kellemesen. Tóbiás Lacit bú
csúvacsorára várta utána a prágai filológus, Mártont egv magyar újságíró
ismerőse cipelte el, akivel a fO$fadáson akadt össze. így hát kettesben
mentünk vissza Annával a Bristolba.

Este nyolc óra volt, a Krakowskie Przedmiescie jóformán üres már;
tíz fok hideg, északi szél, és ömlött a hó.

Leültünk a hallban, mint akik még mindiz nem akarnak elválni; mint
akiknek még nagyon sok a mondandójuk. ültünk, és nem tudtunk mit
mondani egymásnak.

- És most, Anna? - kérdeztem végül.
Fölhúzta egy kicsit a szemöldökét, vállat vont és fölállt.
- Hazamegyek - mondta.
Kezét nyújtotta, azzal a szögletes, kamaszosan félszeg mozdulattal,

mint az első estén, és elment.
Mit vártam, mi más választ várhattam volna erre az ostoba kérdésre?

Mégis úgy meglepett a felelete, hogy mire fölocsúdtam, már üresen len
gett a forgóajtó.

Egyszerre rádöbbentem. hogy nem engedhetem el így. Még mondanom
kell neki valamit, magam sem tudom, mit. Talán csak egyetlen szót, útra
valóul. De mit?

Ahogy kirohantam az utcára, kezem hozzáért a kabátom zsebében
egy kis csomaghoz. Ahhoz a fekete, agyagból égetett kis Chrytus frasob
liw1J szobrocskához, amit neki vettem délelőtt a Vártéren a népművészetí

boltban, és elfelejtettem odaadni.
- Anna! - kiáltottam. - Anna!
Hangomat visszacsapta a szél, és egy marék havat vágott a szemembe.
Csak káprázat volt; vagy valóban meggyorsította a lépteit? A hó

függönyén át, a szederjes neonfényben egy szaladó fekete foltot láttam,
imbolyogva, egyre kisebbedőben.

- Anna! - kiáltottam mégegyszer.
Olyan erősen szorítottam a zsebemben a Chrystus frasobliwy-t, hogy

majdnem összetörtem.
Mintha még jobban futott volna. A kármeliták előtt térdrebukott a

hóban, de rögtön fölállt és futott tovább. Imbolygó, vékonyka árnyék, vál
lán a sorsa láthatatlan keresztjével.

Aztán végleg eltűnt a hóesésben. (Vége)-
:f)s ha Krisztus volt az, aki legteljesebb snvvel és legtisztább szájjal atyá

nak hívta atyját, aki a mienk ris, és ha a keresztény érzület feln6 Isten atya
ságának me,gérzéséig, ennek oka, hogy Krisztusban az emberi nem örökkéva
l6ságszomja szubUmál6dott.
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ESZM:EK :Es T:ENYEK
"A régebbi marxista nemzedék előtt

a .katolíkus' annyit jelentett, mint
.ellenség'. A katolíkusok számara
ugyanakkor a .marxísta' annyi volt,
rnínt .sátáni.' Es ha még ez az utóbbi
felfogás hatja is át a spanyol álla
mot és annak törvényeit, és ez irá
nyítja a spanyol egyhází hierarchia
többségi magatartását is, a va
lóság immár egészen más társadal
munkban és életünkben" - mondot
ta a Maríanskó-Laznéd párbeszéd so
rán Manuel Azcarate professzor, a Pá
rizsban megjelenő Realidad marxista
folyóirat főszerkesztője, majd ekíként
folytatta: "A marxistáűc szemében még
nem is olyain távoli időben a katolaelz
mus úgy tűnt fel, mint a kapitalista
rendszerbe 'beillesz!kedő tömb. Ma e
tekintetben a dolgok döntő módon
megváltoztak. A zsinat mumkája meg
könnyítette azoknak a 'katoli'kusáram
latolk,nalkkristályosodását, arnelvek
egyre világosabban és formé lisabban
eIítéliik a kaoítalizmust, és tárriogat
ják a szecialista megoldásokat társa
dalmi, glazd'lsági és nolitukai téren. Mi
több. nálunk a katolikusgondol'kodéJk
egyre nagyobb számiban a kapitalista
strukturák megszüntetésének szüksé
gét valli'áik és nem egyszerűen am,
hoav egyes szerkeveteit m~so'kkal ,k,elI1
felvádtaní . .. Amil1<-or néhány évvel
ezelőtt a dialógusról ,kezdtünK: besvél
ni. ez ,'klalandnak' látszott akkori lkő
rülrnénveink között. Ma viszont tanú-
sithatiuk azoknak a kapcsolatoklIJak
gazda:Qi~8gát, amelyek szalkszervezpti
és noUtiik'é1i sűkon, egyetemi és ér'tel
miséeí szinten, nagvon zvakran a bör
tőnben szövődnek k~to1Ji'kusok és mar
xisták között. A scanvol komrrumlsta
párt nví1tan és nyilvánosság előtt ki
jf"l~nü'tt,e - s ez bizonvos meglene
rest keltett más országoleban -, hogy
a katolii1<-ll""I1<: j,elp<nti\k Soanyolország
b"n a lf'<ltfOhib erőt. amely a kOl1'T1mu
n~"t:Slk olrl11l:Sn ré,",7t v"",,z ,a demokrá
ciáért folytatott kűzdelemben."

Gt'1LTl'l)i is annak a né7pt<'me\'K aoott
kifei","p"t. horrv hFira vilásrra vomat
kozó f,elioe':\s",j:k különbö71np~.{ és össze
n"''n ef!ve",tp<theti'Jk. V11DIl1:'lk úiHlblban
jf'lel<:, fJJmAlvek arra mutatnwk, !hOgV a
k()l1'l1'1'T1unlistálk és a k"'r\'>szténvP'k rnin
denképpen egyeitérbhetnek lk:öziÖs érté-

1rja M i h e li c s V i d

kekíben és karöltve törekedhetnek
ezel!mek az értékelenek megvalósítása
ra. Kiemelte, hogy megítélése szerint
a Populorum Progressioenci'klikában
ís "a f'iYvác1lott már nem a kommundz
mus és a szociali2'lll1us,hanern - ha
bízonyos mértéktartással is - a ka
pdtalizmus, a kolcníalízmus és az a
liberális szemlélet, amely ideológiai
lag igazolja a kapitalizrnnst". Erősen

lecsökkent benne a kapesclat is ó ter
melési eszközökre vonatkozó magántu
lajdon és a természetiog között, amel
lett az encílkldka hangsúlyozza nem
csak a lehetőséget, hanern bizonyos
esetekibern egyenesen szükségességét a
kisajátításnak és a mélyre lI1yúlógaz
dasági és társadalmi reforrnoknak;
Végeredményben pedig azt is fonto
lórakell venni, hogy a k::ltoliikus egy
ház nem tekímtí többé feladatának a
gyakorlati megoldások meghatározását
hanem inkább csalk arra tart igffilvt:
hogya saját elvei alapján ítéletet
rnondhasson naJPjaink társadalmi va
lóságadról.

Katolíkus Tész:rOl belvesíően erősí

tettéIk meg ezt a fordulatot, Alexan
der Schwan, a nvueatoerííní egyetern
jogd karának professzora, hangoztatta,
hogy nincs ezvséges és 'kötelező ke
resztény szocíálís tan, amelyre konkrét
módon ro lehetne építeni valamíféle
""ker,esztényne'lk" mínősíthető táJrsa
da,lmli 'berendezést: ma,gának az egy
háznak e tekintetiben az a feladata"
hogy a szerétet 'Ü:mnAoot hirdesse és
híveit svocíéílís felelőss~!!1re rievelie.
SNkoUdalúan és résziletekbe m"TIŐJeIl1

vilá,grftoN7a rnee Metz ezt a kérdést. A
keresztény vallás eviílágí ihiv::lM,,:'1 az
..,.... rnondotta -, !hogy éoíif1Ő bírálatot
~::lIkOTol;on a JY'l,indenrrmri társadalom
fűlött, nem pedig az, hogy egy ,,'ke
repténv társadal'mí l""nd", JiHetve szo
cíál ís +11Jn alantán :3,l1al'11ot V'''''!tr ,gaz
das"q,e:i s~i~ztémát nrólbáHon Iéte~ít€'llli.

Alkeresztény s"erptAt iköroonti n'lran
csábari "szociM~ritilkai ,POt,oocÍlál" rej
li~,.. s fl'" ""g:yh:S7::lt is "av 1],.",,'[ f''''1fn,,,
nunk, mínt "a konstruktívtársadalom
krttika intézményét". A münsterí teo
lndll·~I11''''],. <''''OIk: a "'7,8~Tai n::l,<!V helves
lésre találtak, IS Garaudy sletett meg
jeqvezni: ,.Ez a legforntosabb,amit
eddig hahlottunk; rnert ezzel e~szen

új ajtók 1I1.y1lnak előttünk."
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Metz ezután az,t a véleményét !fej~

tette ki, hogy éppen a társadalomkrí
tika terén Ienne ~ÖI1öttébb szükséges
az együttműködés a keresztényeik és
a nem-keresztények között. Nem ugyan
elsősorban a társadaírra folyamat po
zitív meghatározása, a jövő szabad
társadabmának meghatározott tartal
mú elképzelése okából, mevte tekin
tetben míndig meglesznek az eltérések.
Az együttműködés alapját míndenek
előtt a negatívumok tapasztalása ad
hatja meg, amilyen a fenyegetett em
berségnek. a szabadság, az i,gazsárgos
ság és a ibéke fenyegetettségének ta
pasztalása, Ezeknek a negatívumok
nak tapasztalását semmiképpen sem
becsülhetjük alá, mert ez egyrnagában
is IktíváJnatossá teszi a szolídarrtást, "Ha
közvetílenül és egyenesen nem is tu
dunk megegyezni abban, hogy pozitív
értelemben mí a szabadság, a béke és
az igazságosság, arról mindannyiunk
nak hosszú és fájdalmas tapasztalata
van, hogy mít jelent míndezeíknek a
hiánya. A negatívumok tapasztalása
így rnódot ad az összefogásra, kevés
bé abban az irányban, hogy milyen le
gyen a szabadság és az Igazságosság,
mínt sokkal irnkáJlYb az eUenállásban
a rabság és az igazségtafanság terror
jáva,l szemben."

Ezzel a negatívumokat aláhúzó vé
leményével Metz Il'rlár meglehetősen
magára maradt. Végtére is a dialógus
agya!ko!['llati és pozitív együttműködés

lehetőségeit és módjaít kí!Vé.nta vizs
gálnt, s mint Kellner már elnöki rneg
nyitój?,iban felhívta a figyelmet: "Az
ilyenegyüttmúlk'ödés igen kérdésesnek
látszik, ha IkÜi1>ÖI!lválasztjulkazolk'tól az
elméleti problémáktól. amelyek nyit
va áJHnak la Ikeresztények és a mar
xisták Iközött." Egyik i>lyen sarkalatos
probléma tudvalevően a 'termelési
esZiközökrnek magérrtulaidonként való
birtoklására vonaökozík, AltaMnos
megelégedésre éppen Girardi viláJ~ítot

ta meg ezt a priObIlémát, igen beha
tóan és féik<eérthetetlenül.

A keresztény el:1kmcstann;a[ teljes
össziha:n~ban van az a lkÖV'ete1mény
- állapította meg Gdit"ardi -, hogy a
gazdasági javaikat az összesség szolgá
latába lkeH lállítani, olyan :ténj111egies
ellenőrzés :meHett, amely nemcsak az
elosztás egyenlőt1ensége:it zárja ki,
harnem megalkadálY'Qz mínden ural
mat, a:melyet e [avakon ikeresztü[ em
berek ,gyakoTo]hatlllaik emberek ·fölött.
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Bizonyos-e má4" most, hogy enneik az
erkölcsi követelrnényneíc az a gazda
sági rend felel meg a legjobban,
amely a magántulajdonra épül? Más
ként mondva: magántulajdon, vagy
kollektív tulajdon célszerűbo-e hozzá?
"Nehéz eldönteni, vajon a keresztény
ség lényegesen össze van-e kapcsolva
a probléma ilyen vagy olyan megöl
dásával, akkor is, ha történetileg egész
általánosságban a magántulajdont vé
de1mezte. Mert haegyi'k oldalról aZJt
htszík, hogy a szocialízmus végzetsze
rűen magával hozza a diktatúrát, ak
kor mások azon a meggyőződésen le
hetnek, hogy a magántulajdon rend
szere végzetszerűen gazdaságli és po
litikai leigázáshoz vezet. A történet
elegendő érvet szolgáltat mindk.ét
rneggyőződés számára. Ha egyesek
azon a nézeten vannak, hogy a ma
gántulajdon rendszere olyan átalaku
lásra képes, amely rninden embert
hozzájuttalt a gazdasági javakhoz ak
~or másoíc amellett érvelhetnek, 'hogy
Ilyen átalakulások csak a szocíaasta
rendszeren belül lehetségesek. A jövő

fog errol dönteni. A keres~ténYeknek
ma szaibadságUlkrban áll, hogy saját fe
lelősségükre egyilk vagy másik érte
lemben döntsenek, anélkül, hogy ez
zel az egy:ház tanítását egy m€gihatá
rozott társadalmi modellrhez kapcsol
nák." A kereszténység csak egy általá
n<?S r~?elveit 'kö~te1d meg éi elvileg
bármíféle gazdasági rendszert elfo
gadhat, amely biztosítja ezeknek az
elveknek megvalósulását. A nehézsé
gEik végeredményben nem a tanban
hanem agyarkol"Iati rendiben feksze:
nek. "Nilllcsenek különleges nehézsé
gek a szocíelízmus tekintetében sem
- jelentette Iki Girardi -, még aikkor
sincsenek, ha a szocíalísta országok
ban a vallási tudatot gyakran súlyos
sérelem éri."

Az Isbdzonyos - folytatta Girardi-,
hogy a mondottak értelmében a
katoHkusgOll1dol'kodóiImak fe1ül kell
vizsgMniolk a tulajdon kérdését, rnind
elméleti, rrrínd gyakorlati vonatkozá
saiban. A tulajdon mínden forrnáiát,
alkár magántulajdon, akár kollektív
tulajdon, elsősorban abból a szem
pontból keH felülvízsgálmi, vajon a
gazdasági [avakat valamennyi ember
szolgálatába állítja-e avagy csak egye
seket, i[1etve meghatározott csoporto
kat és a,la!kulatokat részeltet belőűük,

Az i~ánya:zon()sságok a keresztények és



a marxistáik ~l:IZ1ött 1:eihát II maglintu
lajdonra vonatkozó jog tekintetében is
további fej1ődésre képesek. Hangsú
lyosan 'hozzáfűzte még Gíeardi: "Ha a
termelési javak magántulajdonára vo
natkozó természetjogot sem a zsinati
!konstitúció, sem a Populorum Progres
sio encikífka nem hangsúlyozza, ak
kor ez nem ok nélkül történik."

Utóbbira Congar is ilcitért: "Nem le
het beszélni természetjogról abban az
Idealísztíkus és rögzített formában,
ahogyan eddíg cselekedték. Sokkal he
lyesebb .fejlődő tartalmú' természet
jogról beszélni, amely a !kultúra színt
jén irányítja a Iehkiismeretet s így
maga is eszköze ennek a kultúrának.
Az emben természet - rnmt már
Szent Tamás hangoztatta - nem vál
tozhatatlan, rniként az ístení termé
szet. 'Éppen ezért a természetjog ma
ga is változik a küíönbőző emberi fel
tételek és állapotok szerínt."

•
Ha azonban hitelesen Ikatolilkus gon

dolkodóknak már a fejlett tőkés or
szágokban is az a meggyőződésük,

hogy nem lehet erkölcsi természetű

és elvi kifogásokat eme1nia szocíalíz
musnak, rnínt társadalmi és gazdasági
rendszernek elfogadása ellen, s ma
gának az egyháznak ezzel a rendszer
rel kapcsolatban is csupán társada
lormkritilkai szerepe lehet, mi több, a
kereszténység és a szocializmus között
messzebbmenő eszmei megegyezések
áIllapítJhatólk meg, mínt a keresztény
ség és a kapitalizmus között - aklkor
mi magyarázza mégis azokat a fenn
tartásokat vagy éppen elutasításokat,
amelyekbe lépten-nyomon ütközünk?
Girardi szeránt történeti tények ját
szanak itt közre. Ilyen tény a vallás
nak és az erkölcsnek az a hosszú időn

át beidegzett ímdivídualisztílkus felfo
gása is, amely könnyen beilleszkedik a
líberálisan értelmezett. magántulajdon
keretébe. Ilyen a btzalrnatlanság min
den olyan tan irányában, amely a
fennálló rendnek akár erőszakos meg
döntését is célozza. Míndenekelőtt pe
dig a vallásellenes magatartás, ame
lyet a kommunizmus tanúsít. "Az in
dividualizmust vagy a szociálís konzer
vativizmust ma már igen sok keresz
tény túlhaladta - jellentette ki Girar
dí -, de még a társadalmi haladás
tekintetében nyílt keresztények sem
tehetik magukat túl azon, hogy a szo-

ciiallzmus eé!lIkitfu:éeeitkillÖ11 ne vá·
lasszák a szoeializmus történeti meg
valósításától, amit a személyí, ideo
lógdal és vallási szabadságot korláto
zónak tartanak."

Mint már az előző találkozókon,
most azonban határozottabb és konk
rétebb foemában, így lépett ezúttal is
a dialógus homlokterébe a vallássza
badság problémája. "Ha a vallás al
kotó értékeket hord magában az em
berí társadalom számára, éspedig
nemcsak a hadáltól és a feloszlás tól
való aggodalom legyőzés-e okából, s ha
ezt marxista oldalról is elismerik, ak
kor hogyan lehet a vallástól elvitat
ni a szebadságnak .azt a mértékét,
amelyre szüksége van aihlhoz, hogy te
remtő erejét az emberi társadalom iba
ladása érdekében hatásosarn kifejtse?"
- fordul-t a marxisták felé Kellner.
"Ha elisrnerjük, hogy mínd a mar
xízmusban, mínd a kereszténységben
jogos emberi dimenziók vannak, s ho'gy
ez az embetri dimenzió megvalósulás
ra hivatott, rnint szüícségesség ahhoz,
hogy az ember knbontakoztassa magát
- mondotta Fries -, álckor a vallás
és a keresztény hi t számára meg kell
adni a szabadság terét," S idézte ma
gának Marxnak a szabadsággal kap
csólatos tételét: "Az embernek bí,rnia
keH azzal a Iehetőséggel, hogy összes
emberi mínőségeit kibontakoztassa."
Ha tehát a marxisták is eldsmerák 
folytatta Fries -, hogy a valtásnak
és a Ikeresztény hitnek lényeges vonat
kozása van az ailkotó humanizmushoz
és a jövő formálásához. akkor nekik
sem lehet más álláspontj uk, mint az,
hogy a keresztényeknek emberdleg,
azaz szabadságban kell élniök hitü
ket és vallásukat. "Ez pecllig azt jelen
ti, hogy a teizmus a szabadságnak
ugyanolyan Iehetőségeivel és kilátá
saival rendelkezzék, rnint az ateiz
mus." Jürgen Moltmann, a tübingeni
egyetem evangélikus teológiai kará
nak professzora, rnímdenesetre helye
sen áJlapította meg, hogy vallássza
badságot értelmesen csak "a szabad
ság valíása" ígényelhet magának. "A
kereszrtérnyek csak akkor érvényesít
hetilk szabadság-igényüket, ha maguk
is ara szállnak az egyetemes sza
badságért. Szabadság sohasem íköve
telhető mások szabadságának rová
sára."

"A probléma ílgy azonos módon lép
fel Keleten és Nyugaton - adta elő
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Gtrarcu. - Fontos ezt megál1apHa
nunk, rnert mi valamennyien, keresz
tények éppúgy, rnímt marxisták, ki
vagyunk téve annalk a kísértésnek,
hogy a problémat pragmatékus módon
ikereljük, elvekre tehát aimkor hivat
ikozzunk, ha ez kedvező ne!küiIllk, vi
szont látatlamba vegyük azokat, ahol
e11enünlk szélnak. A keresztények az
egyenjogúság aJapján együtt aikarnaik
dolgozni a kommunístáéokal ott, ahol
a kormnundsták hatalmon vannak,
Nyugaton viszont vitatják az együtt
működés jogosságát ezen az alapon,
és normálisnalk ta,lá1j.á!k, hogya kom
munista pártok törvényen kívül áll
,janaik. MásLk oldalon a kommunisták
együtt ikíváJnnak dolgozni a kereszté
ll1yekJkel Nyugaton az egyenjogúság
alapján, ott azonban, ahaI hatalmon
vannak, a megkülönböztetés poldtíká
,ját gyaikoroljá!k."

Mint az idei párbeszédnek minket,
keresztényeket, egészen Iközvetlenül
érintő legnagyobb eredményét rögzít
hetern. hogy azok a marxisták, akik
felszólalásaikban a kérdéssel részlete
sebben is foglalkoztak, lkivét.~ll nélkül
az emberialapjogok értelmében vett
tényleges vallásszabadság mellett fog
laltak állást,

"Nekünk meggyőződésünk - jelen
tette ki Jiri Cvekl -, hogy valarneny
nyi eddi,@. bölcselet közül a marxiz
mus az ember felszabaduláeémak leg
több oldalú és le,g;gyökeresebb elmé
lete és legtervszerűbb gyakorlata. A
marxizmus azonban mégis al á van
vetve mínden emberi cselekedet el
lentmondásos voltánalk, miszerint mo
tfvumés cél, szándék és eredmény,
eszköz és cél között nincs előre meg
állaoffható összhang. Annak a tannak,
amely rnindenegyes ember totális fel
szabadítására irányul, osztályharchan
és szocíádis forradalomban keldett
kollektív mozgalrnat teremtenie, sví
gorú, sőt ~atonai fegyelemmel, amely
olyan nagy volt, hogy eszközei é~ út
jai a múltban nem ritkán s olykor
tnég ma is önállósnlnak, ami a cél és
az eszköz megfordítására Vf'7et... A
kereszténysén a maga katolükus for
májában alakította az emherek Mr~,!

dalrní, politikai és történeti életét
főlea a közéokor-ban, a mar-xlvenus ~
jel€llllkor átalakító szociálís és s7Nlemi
erei" lett a szocíaltsta ors,zé,gnlkban és
egviJke annak a két it!ánWJr:'llk, amely
előtt rnínden ország áN. Am éppen eb-
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ból a totális igényből és univerzaliz
musból ered az a türelmettlenség is,
amelyet nemcsak úgy kell méclegel
nünk, rnint elvhűséget és tiszteletet a
kitűzött célok Trányábem, halnem úgy
is, mintameITy doktrinális beállított
sárgával, abszolutizmusával és destruk
tív következményelvol bizonyos folkon
veszélyes is. A keresztények is, meg
a marxisták is tisztában vannak azzal
a míndig újból előálló veszéllyel, a
mely tanuk sajátos alkatáoan rejlik.
Ezért is fáradoznak ma az önmagukra
vonatkozó lt'ef1l,exión, hogy tisztázzák
kapcsolatukat a j.elenllegi világhoz és
hogy jóvátegyék a tragikus egyolda
lúságot, amelynek szimbóluma a ke
reszténység számára az inkvizíció,
a marxizmus számára a sztalíriízmus
antihumanista gyakorlata."

"A marxizmus szerínt - mondotta
Hollitscher az osztályelnyomás
megszüntetése az alapvető feltétel ah
hoz, hogy az embereik eITlnyerjélk to
vábbi szabadságaikat. Míndtárt hozzá
kell fűznöm. hogy a kapitalizmus el
leni harcban és a szocializmus építése
során olyan sérelmek estek a szabad
ság-igényeken, amelyek emnek a harc
nak követelményeivel nem Igazolha
ták. Ezek ugyan történetileg feltétele
zettek voltak, de nem történetileg
szükségeseík." Ezt a nézetét nyilvárrí
totta Azcarate is: "Beszélhetünk ilyen
vagy olyan rnogkűlönoöztetésrój eb
ben vagy abban a szocíahsta ország
ban, az a történeti ik,er,et azonban,
amelybern a szocialísta országok létre
jöttek, egészen más volt, rnírrt a je
lenlegi. Ha erről megfeledkezünk, ak
kor nem tudjuk pontosan értékelni
rnindazokat az új lehetőségeket, ame
lyek tegnap még nem voltalk, ma azon
ban rnegszülethetnek. Szerintünk
ugyanis a mar-xizmus az emberi sza
badság kíszélesedését hozza magával.
ami természetesen magában foglal ia
a vallásszabadság biztosítását. a kul
tusz tiszteletét, a vallásoktatás jogát,
egyszóval uavanazokat a szabadságo
kat,amelyeket [ni, marxist:'ilk ígénv
WrnJk magunknak. Elgyébl<ént s"t111
húnyhatunk svemet ama tény előtt,

hogy az a vallás..amely a kFltOJi.1<uso
kat a demo'kráciáért való harcra, a
kapitaílizrnus ellof'rni küzdelwnre ha it
lja, ez 'a vallás többé nem 6nium. h"t
inem táraví módon a ihalac1ás ková
sza. VflTInalk 'köztünk nehézségek, de
a kérdés, amely elénk mered: tiszte-



~etibentudjuk-e tartani lkö[csönösen
Ibökseleti. vagy vallásí meggyőződé

seínket, tudjuk-e Iroölcsönösen bizto
sítani hitünk vagy meggyőződéseink

'teljes szabadságát, meg tudjuik-e til
tani az üldözést és megkülönböztetést
vallási vagy filozófiai okokból?" Mar
ecísta részről Machovec fellelt meg rá:
,,,A 'kereszténység átalakulóban van s
eiekünk, ikommunis,tá,knaik is át Ikell
alakulmuruk. Mindkét oldalnak szaücí
tanía kell a fanatizmussal, a taktíká
zással és a machiaveldízmussaí."

•

Mind az új keresztény, mind az új
marxista gondolatok előtörese jutott ki
fejezéere az állarnhatalom "vHá,gné
zeti", vagy "bölcseleti" avagy "ideoló
giaisemlegesség,ének" tárgyalásában.
,Ez a probléma ugyanis, amelyről máa
tavaly sok szó esett, ésszerűen követ
kezett a valíásszaíoadság mallett tör
tént állásfogdalásokből. Nyitánynak
tekinthetjük hozzá Moltmann ref'erá
turnát, amelyben amellett érvelt, hogy
"egyetlen társadalmi osztály, csoport
és párt sem jogosult arra, hogy mások
számára meghatározza, rnít kell ne
kik tartaniok a bocrdo,gs,águkról,a :köz'
jóról vagy emberségük igazi természe
téről". Marxista részről Kalivoda ad
ta meg a választ: "Teljesen egyetér
tek azzal, hogy az ember boldogságát
nem lehet rendszabályokba foglalni."

Igen szabatosan fogalmazta meg ál
láspontját Prucha: "Magától értető
dJiIk, hogy egy olyan áJIam, amely
marxista szocialízmuson fáradozik és
elkötelezi magát a polgáa-í ideológia
e~len, a~akat az eszméket fogja hang
sűlyozni, amelyek a marxizmus kelet
kezésével össze vannak kötve. Pigyel
rnét azoknak a bölcseleti áramlatok
nak fogja szentelmí, amelyek a szo
eíalízmus keletkezésére és fejlődésére

vonatkozó történeti dialekt!ika, a tár
sadalmi megismerés elméleti megala
pozása irányában tájélkozoonak. Vala
mely ideológia előnyben részesítése
azonban, ami egYélbiként nemcsak a
szocíalístaállamok sajátja, semmi ala
pot sem nyújt arra, hogy valamely fi
lozófiai irányzatot ihivatallos §Ilamf,i
lozófiává tegyenek mea és kultúr1h"r
cai kezdienek más vil81gnézeti á1185
pontok ellen és monopólrumot létesít
senek, ami nemcsak a fdlozófiai érde-

ikel1mek, hanem az állaanéTdekekrnek
is kárára van."
, Már nem is a saját, hanem az olasz
kommunista párt hivatalos álláspont
ját lközölte Gruppi, idézve Luigi Lon
góuak a párt XI. koogressZ'lISán. el
:hangzott beszédéből: "Azt gondolJuk,
hogya vallásbéke megóvása koolkiriét
segítséget nyújtJhat a szocíalísta tár
sadalorn :Jtifejlesztéséhez, mert lehe
tővé teszi mánden hívő számára a lo
jális és gyümölcsöző részvételt egy ki
zsákmányolástól mentes társadalom
kialakításában. Nyiilvánvaló, hogy mt
egy valóban és abszolút módon laikus
ádlarn mellett vagyunk. Ellene va
gyunk a felekezeti államnatk éppúgy,
rnint az állami ateizmusnak. AzJt
rnondjuk ezzel, hogy elJ,lenezün:k min
den előnyt, amelyben az állam vala
mely ideológiát vagy filozófiát vagy
vallást részesítené, ugyanúgy, ahogy
ellenezzük, hogy valamely kulturálís
és rnűvészeti irányzat a többiek rová
sára érvényesüljön." Hasonlóképpen
nyíiatkozott Azcarate is: "Az az
együtthaladás. amelyet mí 'k~rvánu!lllk,

nem kicsinyes politikai taktííka kér
dése. Mi elfogadjuk az ideológiai plu
ralízmust és az ideológiák szabad
szernbesítését."

A kérdéssel kapcsolatban voltakép
pen vitáról sem beszélhetünk, mert
a lényeget Illetően úgyszólván teljes
egyetértés bontakozott ki 3 kereszté
nyek és a marxisták közöM. Kellner
például a Paulus-Gesellschaft felfogá
sát elkrként tömörítette: "A modem ál
lamnak nem szabad sem valamely ál
Iarnvallás, sem valamely állam-ate
izmus meldett Iekötnie magát, A val
lás és az ateizmus számára ugyanazt
a lehetőséget kell megadni az emberek
meggyőzésére. Az állam ne akarja
a vadlást se megmenteni az elmúlás
tól, ha utóbbinak nem síkerül köve
tőit annyira megtöltenie hittel, hogy
maguktól megiáiHják helyüket a társa
dalomban."

Elgy forradalmi eszménynek, ame
Iybk hitelesen emberi - fejtette kIi
Girardi -, semmi szüksége arra, hogy
akár egyöntetűen vallásos, alkár egy
öntetűen ateista- legyen. Hívő'k és
nem-hívők 'kölcsönös rnegküíönbözte
tég nélkül 'kell, hogy megvalösításán
fáradozhassanak, Ez azonban nyilván
valöan csak olyan államban lehetsé
ges, amely sem nem keresztény, sem
nem ateista beáJIVtottságú. Az állam
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blvatáslinál fOgIVa Inem 1,et1let sem ke
resztény, sem ateista. Egyszeruen em
berinek kell lennie, mert hívők és
Illem-hívők egyaránt egész embernek
csak így érezhetik magukat. "A ke
resztény rnonoldtizmus és a marxista
monolítízmus kölcsönösen feltételezi
egymást - emelte ki Gimrdi -, és
ez a probléma legdrámaíbb oldala, de
ha tudatában vagyunk ennek, alkkor
megtaláljuk az utat a megoldás felé
is." Miano ehhez azt is alapvető köve
telménynek mondta, hogy mind az
ateístáknak, rnínd az istenhívőknek

azonos lehetőségeik legyenek nézeteik
és állásfoglalásaik kifejezésére a saj
tóban és más tömegérintkezési eszkö
~k útján. "Ettöl egyik oldalnak sem
kell félnie, feltéve, hogy meg van
győződve arról, hogy igaz értékek
hordozója."

•
Az előadottakból, úgy hiszem, vilá

gosan kirajzolódott a nyiltságnak, ba
rátságnek és a feszültségek feloldásá
nak az a légköre, amelyben a Mariaus
Iké--LaZJné-i dialógus folyt. Már pe
dig "párbeszéd és együttműködés út
ján új légkört teremteni a katoliku
sok és a marxisták viszonyában 
vallotta Azcarate -, kétségkívül ez
annak a történeti időnek egyik leg
nagyobb lehetősége, amelyben élünk".

Az a meggyőződésünk - állapítot
ta"meg marxista oldalról Lukács Jó
zsef -, hogy a jóakaratú keresztények,
akiket valóban a béke és igazságos
ság, a haladás és szeretet vágya ve
zet, minden világnézeti ellentét mel
lett is megtalálhatják és meg is kell,
hogy találják az utat a türelmes elvi
vitára és a közös cselekvésre a nem
hívőkIkel. A felelősség a történelem
előtt mindkét felet terheli s a lehető

ségek is közösek számunkra, Hogy
miiként használtuk fel ezeket, utóda
ink számon fogják kérni tőlünk." Erre
utalt Prucha is: "A világot valószinű

leg kevéssé érdetklik elveink és dog
máink ellentétei. Sokkal inkább azt
kérdezi, hogy mí módon visszük át a
valóságba elveiniket és dogmáinkat,"

"Korunk legnagyobb problémája a
béke - szögezte le keresztény részről

Girardi -, s az életbenmaradásnak
ez a problémája egybeesik egy min
díg jobb világ építésénele problémá
.jával. Azon vagyunk, hogya Kereszté
nyek - máként a zsinat is kifejezet-
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ten megha'gyja - együtt dolgozzanak
az összes emberekkel, a nem-hívőkkel

is, ennek az emberibb világnak felépí
tésén és az igazi béke megvalósításán."
Megerősítette ezt maga Miano is: "A
dialógusnak az egyház részéről nem
az a célja, hogy alkalmat adjon az
egyház küldetésének, nevezetesen az
evangélium hirdetésének gyakonlásá
ra, hanem sokkal inkább az egyház
és tagjai hozzájárulásának előmozdi

tása egy emberibb világ tervezéséhez
és felépítéséhez." A 'kereszténység
nek - hangoztatta Kellner - "cse
lekvően" kell elköteleznie magát azok
mallett a problémák mellett, amelyek
az egész emberiség egyetemes prob
lémái. Ilyenek, hogy csak hármat ne
vezzen meg közülük: a szabadság, az
éhség és a béke ezen a világon.

"Mi hisszük - jelentette ki Cvekl
-, hogy a jövő civilizációs folyamata
a kereszténység számára is új lehe
tőséget nyithat, ám az elé a szükséges
ség elé állítja, hogy megértse saját
történetiségét és megőrizze az embe
riség számára azokat az értékeiket,
amelyek nélkül az emberi lét a jövő

ben is elvesztené értelmét." Metz 
rnintegy válaszul - nyomatékkal ki
emelte: "A teológia nagyerőfeszítése

ket tesz, hogy komolyan vegye a val
lás történeti-társadalmi dimenzióit,
amelyek az egyház mindenkorí struk
túráit is messzemenően befolyásolják."
Ugyanakkor megelégedését nyilvání
totta, hogya marxizmus egyre erőseb

ben rátér az emberi személy és az
egyéni szabadság kérdéseire, nem ér
ve be az ideológia által eleve megsza
bott válaszokkal.

Tekintettel arra, hogy immár mínd
a kereszténység, mind a marxizmus a
kutatás magatartását kivánja tanúsí
taní, Girardi azt a reményét fejezte
ki, hogya kérdések és bírálatok, ame
lyeket kölcsönösen feltettek, Illetve ki
mondtaik egymás trányában, csak fo
kozni fogják a hűséget önmagukhoz
és gazdagítani fogják találkozásaikat.
"Ez a szembesítés korántsem meddő

- állapította meg Garaudy -, mert
egyikünk sem növekedhet, csak ha
felveti magában a Ikél'dést, amelyinek
a másik a hordozója. Lehet, hogy a
mi ateizmusunk és az önök hite csu
pám két rnel!lközeHtés·e a teremtés
állandó és átélt tanasztalásának. Egyi
künk inkább arra törekszik, hogy sem
mivel se csökkentse annak az ernber-



nek autonómiáját es nagyságát, aiki
önmagán dolgozik, másikunk az em
bert egy abszolútúrn másává kívánja
emelni, mert úgy véli, hogy az em
ber túl nagy ahhoz, hogy elégséges le
gyen önmagában."

*
Érthető. hogy a külfőldi katolikus

lapok is nagyobb figyelmet szentel
tek a Paulus-Gesellscluijt mostani ér
tekezletének, mánt a két előzőnek. S
bár adódnak olyan észrevételeik is,
amelyeket helytelennek vagy éppen
célzatosnak kell tartanom, az eszme
cserét kivétel nélkül pozátívnak ítél
ték, igazolva Kellner véleményét: "A
szírnpozion megmutatta, mi lehetséges
ma a világban nyílt párbeszéd útján
Kelet és Nyugat között." Köszönet il
leti érte a társrendező szervet, a Cseh
szlovák Tudományos Akadémia szo
ciológiai intézetét is, elsősorban az in
tézet vallás-szociológiai osztályának
vezetőjét, Erika Kadlecova asszonyt,
akinek a záró ülésen egy katolikus
teológus virágcsokrot nyújtva át kü
Iön is tolmácsolta a részvevők húlá
ját.
"Herl'en-Chiemseetől Marienbadig

alig több, mint 200 kilométer az út 
mondotta záróbeszédében Garaudy -,
azzal azonban, hogy a kongresszus elő

ször ült össze kommunistáktól veze
tett országban, nemcsak egy határt, de
egy küszöböt léptünk át. A neander
völgytek dialógusában a beszélő felek
a partner elméletének és gyakorlata
nak visszataszító elemeivel hajigálják
egymást. A széplelkek dialógusában
elmessék a határokat és mindenben

•
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megegyeznek, Az igazJ. dialógusban. vd.~

szont megjelőlik ezeket a határokat,
hogy egymástól tanuljanak, s azt, arní
jó a másiknál, magukévá tegyék. E~
ből a mcstaní dialógusiból senki sem
távozilk úgy, mint ahogyan hozzákez
dett ..."

Fontos mindenesetre tudomásul ven
nünk, hogy azok a fejtegetések, ame
lyek a dialógus során elhangzottak,
nem fejezik ki szükségszerűen sem az
összes marxisták, sem az összes ke
resztények felfogását. Az utolsó sai
tókenferencián a szóvívők egyképpen
kiemelték ezt. "A Csehszlovák Tudo
mányos Akadémia - mondta Erika
Kadlecova - kétségkívül állami in
tézmény, de tudományos és nem poli
tikai szervezet, vagyis nem kötelezhe
ti el a kormányt. Ezért vagyunk sza
badok és azt 'mondjuk akadály nélkül,
amit gondolunk. Másfelől aktív tag
jai vagyunk a kommunista partnak, de
nem vagyunk illetékesek annak nevé
ben beszélni. Amit mri előadtunk, a
saját eszméink és kutatáBainlk." Kell
ner: "A Paulus-Gesellschaftnak nincs
sem hivatalos megbízatása, sem hi
vatalos funkciója. Az utóbbi évek ta
pasztalata felkeltette az egyházi te
kintélyek érdeklődését, de ezek nem
gyakorolnak semmiféle cenzúrát, és
mí sem kívánunk semmi egyházi ga
ranciát." Garaudy: "Mi, nyugati kom
munísták, pártjainkkal - nem csu
pán valamely áramlattal - egyetér
tésben jöttünk ide. De mint kutatók
nyilatkoztunk meg és nem a párt ne
vében beszéltünk. Mindaz tehát, amit
előadtunJk, nyilvánvalóan nem kötelez
heti a vonatkozó párt tagjait,"

"Valaki súlyosan megsértett engem. Megbocsátottam neki, el akartam fe
lejteni a bántást, de a sértéssel együtt annak az embernek az emlékét is ki
töröltem a lelkemből - számomra az illető többé nem létezik. Lehet-e viseZ
kedésem ellen a keresztény erkölcs szempontjából kifogá3t tenni?"

Egy levélből idézem ezt a részletet,
amelyben a többi közt még ezt ol
vasom: "Oszintén meg akarole bocsá
tani, mert tudom, hogy meg ken bo
csátanunk az ellenünk vétkezőknek.

Nem is haragszom rá, nem gyűlölöm.

nem kívánok neki rosszat. Csak azt
akarom, hogy az én életemben ne sze-

repeljen többet: nem akarom látni,
nem akarok róla hallani. Tőlem él
het, vagy meghalhat, nekem mínd
egy, nem veszek róla tudomást."

A keresztény erkölcs szempontjából
arra a kérdésre, hogy helyes-e ez a vi~

selkedés, a leghatározottabb nem-elI.
kellc.válaszolnom. Aki felebarátjával
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Szen1,be!n - még akkor is, ha az na
gyot vétett ellene - a teljes közöm
bösség, az elzárkózás, a nem-törődés

álláspontjára helyezkedik, az súlyosan
vétkezik a krísztusí törvény ellen:
"Sreresd felebarátodat, mint saját ma
gadat").

Ez a felelet az első pellanafra talán
túl keményen 'hangzJiJk, talán egy ki
csit értetlenül is áll vele szemben az
olvasó. De csak azért, rnert ígazáoan
ritkJáln gondoljuk meg, hogy mit jeilent
a felebaráti szeretet, sőt egyáltalában
alig-alig tudatositjUik, hogy rní a sze
retet.

Mikor a szerétetről beszélünk, ren
desen megelégszünk azzal, hogy az
általánosségosnél maradunk: "Hiszel!1
úgyis mindenki tudja, mi az." És ha
mégis !ki akarjuk fejten~ a mivoltát,
akkor elmondjuk, hogy szívesen va
gyunk annak a közelében, akit szere
tünk, vonzódunk hozzá, melegséget
érzünk a szavünk ikörül, ha róla be
szélünk és azt !kívánjuik, hogy mánden
jó legyen neki ...

A iklasszJi.'kus filozófia is eblből a
rníndennapí tapasztalatból Indult ki,
em dolgozta fel, mélyítette el és így
jutott a szel'etet meghatározásához.
Mint Aristoteles kifejti, mínden do
log vágyódik afelé, amí jó neki, és ez
a vágyódás indftja az akaratot a meg
ismert jó felé. A jóban való gyönyör
ködés és a feléje való törekvés 
Aristoteles szerínt - a ezeretet lé
nyege.

A keresztény szerétet azonban ennél
sokkal gazdagabb, gyökerei rnélyebbre
nyúlnak, hatása sOlkikal átfogöbb. Már
a neve is egészen más, mínt mínden
egyéb szeretet-megnyílvénulásé. A gö
rög nyelvben, amely az első keresz
tény hithirdetés nyelve volt, olyan
szóval szerepel, amely jóformán isme
retlen a klasszikus és hellenisztikus
írodalomban. A Szentírás fgy mondja:
agapé. Viszont a nem keresztény íro
dalomban a szerétet profán és vallá
80S értelemben egyformán: eros.

Az eros egy személynek egy másik
személyhez, vagy az emberek egy cso
partjához való vonzódását jelenti,
amely egyszer keletkezik, növekszik,
de meg is szűnhet, Az agapé mánden
emberre kiterjed, reális, a létből fa
kadó kapcsolatot jelent, ami ténylege
sen benne V1an az emberben, csak tu
datosítani kell és soha nem szahad
kiölni magunkbó). Az eros bizonyos
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határozott iráa1yú emberi megnyílat
kozásokat jelent: segítséget, szelgála
tot önátadást; az agapé a személyes
lét totális megnyilvánulása, az egész
embert áthatja és a lélek minden
készséget mozgásba hozza. Ezért ér
vényre juttatása új korszakot jelent az
embeníség történetében, új léttormát,
amelyben az ember él.

Hogy aIoeresztény szerétet rnibenlé
tét igazán megérthessük ki kell lép
nünk a mindennapi életszemléletből,

el kell felejtenünk önzően individua
lista gondolkodásrnódtmkat. Ez az ön
ző felfogás elhiteti az emberrel, hogy
az "egyén" lminden mástól független,
önmagában és önmagáért élő egyed.
Különösen belső, lelki világáról haj
landó az ember azt gondolni, hogy az
szuverén: tetszése szerint vesz fel a
külső vilá,glból értesüléseket, indításo
kat - saját tartalmából pedig csak
annydt fejez ki, amennyit akar és ha
tását is csak abban az irányban fejti
kd, amelyben akarja.

Valójában azonban ez nem így van.
A bíológía, a lélelktan és a szocíológía
egyaránt kimutatja, Ihogy az egymás
tól független individuumok létezése
merő fikció. Az emberiség egyetlen
nagy család, amelynek tagjai egymás
ra vannak utalva, teljesen elkülönülve
nem is élhetnének meg. Sőt a látható,
!közvetlenül tapasztalható kölcsönhatá
sokon kívül még valami titokzatos lel
ki kapcsolat is van az emberek kö
zött: a lélek közvetlenül, minden fi
zíkai megnyilvánulás nélkül is tud egy
másik lélekre hatni. Nem tudjuk, ho
gyan történik ez, de mint tényt el
kell fogadnunk, mert máskülönben
nem tudnánk megérteni egy sereg lé
lelktani jelenséget, de nem tudnánk
megérteni a mély közösséget (család,
nemzet) fennmaradását sem, amely-ví
SZOl!1t az egyéni lét alapfeltétele.

Az egyes ember tehát nem szakít
hatja ikd magát az egyetemességből,
mert a létezés leaősibb törvénye sze
IriJnt az embert rninden más .embernel
szeros kötelék fűzi össze, A közösség
.gel való együtt-élésnek ezt az univer
zális természet-törvényét, amelyet el
homályosított az emberi önzés, Krísz
tus a maga eredeti tísztaságában ál
lította a szemünk elé és amikor kd
mondta a felebaráti szerétet paran
csát, az ősi törvénynek isteni tekin
télyt bdZú:>sttott.



-

Ezek után nem sWTUl külőn bizo
nyításra, hogy vétkezik a Iorísztusí
törvény ellen míndenkí, aki megza
varja a közösségí együtt-élés harrnó
níáját - akár úgy, hogy megbántja
embertársát, akár úgy, hogy a bán
tást nem akarja megbocsátaní. Az Ur
Jézus félreérthetetlenül beszél: ... aki
atyafiára haragszik, méltó az ítélet
re ..." (Máté 5).

Azonban a harag, a gyűlölet, még
nem a legnagyobb bűn, amit a fele
baráti szeretelt ellen el lehet követni.
Aikigyűlöl, az még nem tagadta meg
teljes egészében az emberi összetarto
zást, hanem csak elrontja, esetleg
rosszra használja fel. A gyűlölködő

ember találkozni akar a másilk em
berrel - igaz, sokszor csak azért, hogy
árthasson neki. Szörmyű Ielkíállapot
ez, de azért még rnindig van benne
valami összekötő szál a másek ember
felé és míndig megvan a lehetőség a
kíengesztelődésre, a jóindulatú kap
csolat helyreállítására,

A szeretet ellen elkövethető legsú
lyosabb bűn, a szcretet tulajdonkép
peni ellentéte: a közörnbösség, a nem
törődés, az embertárstól való teljes el
fordulás, Ilyerrkor az összekötő szál
végleg elszakad, Hogy ez valóban így
van, anról az Úr Jézus tulajdon szava
győz meg. Az irgalmas szamaritánus
ról mondott példabeszédében nem a
gyűlöletet állítja oda, mint a szeretet
ellenpólusát, hanem az érzéketlensé
get. Félelmetesen hangzanak az üd
vözítő elítélő szavai, mí'kor 'komor egy
szerűséggel csak ennyit mond: (a sebe-
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sült felé közeledett egy pap) "és lát·
ván őt, tovább ment" (Luk. 10). Az

.utolsó ítélet leírásánál a míndíg sze
líd, jóformán míndent megbocsátó
Mcster örök büntetéssel fenyegeti meg
a közömbösséget, a felebaráttal szem
ben való érzéketlenséget: "Távozzatok
tölem, átkozottak, az örök tűzre, mert
éheztem és nam adtatdkennem ..."
(Máté 25). Nem az étel miatt, mert
az ember több az ételnél. hanem a
közömbösség, az érzéketlenség míatt!
És hogy félreértés ne legyen, az nr
hozzá teszi: "Bizony mondorn nektek,
amit nem cselekedtetek egynek a leg
!kisebbek közül, nekern sem cseleked
tétek" (U. o.). Aki tehát nem érzi át a
nagy testvéri közösséget. amely kivé
tel nélkül minden embert összeköt,
aki kiszakítja magát az emberiség
egyetlen nagy családjából, annak nincs
helye az Isten országában.

Visszatérve még a kiinduláshoz" te-
gyük hozzá, a törvényt a mánderma
pi életre alkalmazva, a következőket

Természetesen lehet olyan eset, hogy
'helyesebb az, ha az ember visszahúzó
dik annak a társaságától, aikinek a vi
selkedése bántó, aki újra és újra el
lenünkre tesz valamít. De ennek a
visszahúzódásnak sohasem szabad tel
jes kőzőmbösséggé válnia. Mindig
meg kell őriznünk az emberi össze
tartozás érzését, nyitva kell tartanunk
szívünkben a kiengesztelődés útját és
soha sem szabad hiányoznia bennünk
a segítőkészségnek, míndenkível 
még azzal szemben is, aki súlyosan
megsértett bennünket.

Borbély Kamill

AZ ÚJ BíBOROSI KINEVEZÉSEK VISSZHANGJA. Köztudomású, hogy
VI. Pál pápa az ezévi június hó 26-ra összehívott konzísztóríum
ban 27 új bíborost nevezett ki. Számuk ezzel 120-ra emelkedett, ami újabb
csúcsot jelent a Szerit Kollégium történetében. A bíborosok számát, mint is
meretes, V. Sixtus 1586-ban 70-ben rögzítette, a legutóbbi évtizedekben végbe
ment történelmi változások azonban - a latinamerikai és ázsiai országok
politikai súlyának megnövekedése, Afrika és Oceánia népeinek felszabadulása
a gyarmati uralom alól, saját nemzeti hierarchíák alakulása - szükségessé
tették ennek a megkötésnek elejtését. XXIII. János pápasága alatt már 88
tagja is volt a testületnek, majd VI. Pál 1965 februárjában lOS-ra emelte
alétszámot.

A most kiosztott bíborosi kalapokat 11 nemzethez tartozók kapták, és
pedig 12 olasz, 4 északamerikal, S francia, 1 monacóí, 1 svájci, 1 bolíviai, 1
argentin, 1 német, 1 lengyel, 1 holland és 1 indonéziai. Ot nuncius vagy in
ternuncius és egy apostoli delegátus szerepel köztük, nevezetesen Ribeli mad-
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ddi, .Pacini svájci, Fürstenberg lisszaboni, Grano quírlnalí nuncius, Beltrami
hágai internuncius és Vagnozzi, aki az Egyesült Államokban volt apostoli
delegátus. Tizenkét megvésérsek lépett be a Szent Kollégiumba: Q'Boyle
(Washington), Fasolino (argentinai Santa Fe), Maurer (bolíviai Sucre), Krol
(Philadelphia), VeuiHot (Párizs) Cody (Chicago), Ursi (Nápoly), Bengsch (Ber
lin), Darmajowana (indonéziai Semarang), Wojtyla (Krakkó), Pellegrino (To
rino) és Renard (Lyon). Kinevezést kapott nyolc kúriai prelátus: Garrone, a
szemináriumok és egyetemek kongregációjának proprefektusa. Samore, a
rendkívüli egyházi ügyek kongregációjának titkára, Carpino, a szentségek
kongregációjának proprefektusa, Parente, a hittani kongregáció titkára,
Dell'Acqua, az államtitkárság államtitkár-helyettese, Stajja, az apostoli Sig
natura törvényszékének proprefektusa, Felici, a kánonjogot felülvizsgáló bi
zottság elnök-helyettese és Brennan, a Rota Romana törvényszékének dékánja.
Egy svájci szerzetes egészíti ki a lajstromot, Gut bencés prímás-apát, volt
einsiedelni apát. -

Mindezekkel a kinevezésekkel immár 44 ország jutott képviselethez a
bíborosi testületben, s annak összetétele - figyelmen kívül hagyva, hogy a
létszám közben az északamerikai Ritter (St. Louis) és az olasz Ruffini (Pa
lermo) érsekek halálával 118-ra csökkent - ekként alakult: Európa (összesen
78). Olaszország 37, Franciaország 10, Spanyolország 6, Németország 5, Nagy
britannia 3, Belgium 3, Lengyelország 2, Portugália 2, Svájc 2, Ausztria 1,
Magyarország 1, Irország 1, Hollandia 1, Monaco l, Csehszlovákia 1, Ukrajna
1, Jugoszlávia 1. Afrika (összesen 5). Algéria 1, Egyiptom 1, Felsővolta 1, Tan
zania 1, Délafrikai Unió 1. Északamerika (összesen 12). Egyesült Allamok 9,
Kanada 3. Latin-Amerika (összesen 14). Brazília 4, Argentína 2, Bolívia l,
Chile l, Kolumbía 1, Ecuador 1, Mexikó l, Peru l, Uruguay l, Venezuela 1.
Azsia (összesen 10). Libanon 2, Armenia 1, Ceylon 1, Kír.a 1, India 1, Indonézia
l, .Fűlöp-szlgetek l, Szíria 1. Öceánia: Ausztrália 1.

A bíborosok átlagos életkora 65 év lett. A legidősebb Morano, a legfiata
labb Bengsch. Előbbi l872-ben, utóbbi 1921-ben született. A 120 bíboros közül
ötöt még XI. Pius nevezett ki (a legrégibb kinevezés Cerejeira lisszaboni pát
I'Iiárlkáé, aki 1929. december 16-00 kapta meg a vörös kalapot), 25-öt XII. Pius,
38-at XXIII. János, a többi 52-őt már VI. Pál nevezte ki.

A külföldi katolikus sajtó több hírmagyarázója "meglepőnek"mondja, hogy
a most kinevezett bíborosoknak közel fele az olasz. Úgy vélik ezek, hogya leg
magasabb egyházi hivatalok nemzetközivé való tételét, ami az utolsó időkben

megindult, VI. Pál pápa egyelőre leállította. A 27 bíborosi kalapból ugyanis
l2-t olaszoknak juttatott, szemben az 1965 évi konzisztóriummal, amikor a 27
kinevezésből csupán 6 esett olaszokra. A bíborosok egyharmada most Olaszor
szágból kerül ki - állapítja meg a freiburgi Christ in der Gegenwart -, másik
harmada Európa egyéb országaiból, míg a harmadik harmadon a többi világ
rész osztozik.

Az Informations Catholiques Internationales (a továbbiakban Informations)
vatikáni levelezője mindenesetre megfontolásra ajánlja, hogy a bíborosi ki
nevezések rendszerint a hagyományokat követik, másrészt pedig szokásos
betetözését jelentik a legkiemelkedőbb egyházi pályafutásoknak. Nagyjában
hasonlóan vélekedik a Tablet római tudósítója is. Némelyik kinevezés 
úgymond -, mint a 80 éves argentin érseké, világosan megtisztelését célozza
olyanoknak, akik megöregedtek az egyház szolgálatában. Más kínevezesek
ahhoz a díszhez Igazodnak, amely bizonyos főpásztori székeket övez, amilyen
a nápolyi és a torinói érseki szék is. Ismét mások elvárt jutalmát jelentik
a Szentszék diplomáciai testületében töltött éveknek. Az Informations leve
Iezője szerint azonban a mostani kinevezéseket mégis értékelni lehet egyrészt
a zsinati szellem előhaladása. másrészt a Kúria különböző hivatalainak és a
szentszékl díplomáciának reformja szempontjából is. Mellesleg azt sem
tartja kizártnak hogy a kinevezésekben ezuttal érvényesült utoljára a hagyo
mányos típus. Az a körülmény ugyanis, hogy az új bíborosok sorában 12
megyesérsek foglal helyet, arra mutat, hogy a pápa nemcsak erősíteni kí
vánja a Szent Kollégium nemzetközi [ellegét, hanem fokozni akarja a köz
ponti egyházkormányzathana helyi egyházak befolyását. Kiemeli a levelező,
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hogy azoknak az érsekeknek túlnyomó része, akik most bíborosok lettek, ki
fejezetten "zsinati szelleműek", kezdve az olasz Pellegrino és Ursi érsekek
től Cody chicagói érsekig, aki ismert előharcosa a faji megkülönböztetés
ellen irányuló mozgalomnak. A francia Veuillot és Renard érsekek is a zsi
nati többség hangadó személyiségei közé tartoztak.

A Christ in der Gegenwart felveti azonban a kérdést, hogy miután a
Kúria oly sok tisztségviselőjét nevezte ki bíborossá a pápa: képes lesz-e
majd érvényesíteni szándékait az ősszel összeülő püspöki szinódus a római
bíborosok "kollégiumának" hagyományos beállítottságával szemben? Am
mind az Informations, mind a Tablet tudósításai 'ellene szólnak az ilyesféle
aggodalmaknak. A Tablet hangsúlyosan rámutat arra, hogy Garrone érsek
bíborosi kinevezése határozott lépést jelent a Kúria megreformálásának irá
nyában. Végtére is az érsek már ezt megelőzően azért került bíbor nélkül
is a szemináriumok és egyetemek kongregációjának élére, hogy kimozdítsa
ezt a merev konzervativizmusból. Ugyanakkor a pápának azt a lépését, hogy
ennek a kongregációnak előző titkárát, Staffa érseket, bíborossá nevezte ki,
úgy kell tekinteni, mint gesztust annak a régi gardának megbékéltetésére.
amelynek legaktívabb tagjai ellenségesen álltak szemben minden reformmal.
Staffa ugyanis a zsinat szélsőségesen integrista kisebbségének egyik legtevé
kenyebb tagja volt. Kidomborítja a változást Parente érsek bíborosi kineve
zése is, aki szívós védője volt a zsinaton a püspöki kollegialitásnak. Az ő

kinevezésével egyben szabaddá vált a Szeritatya rendelkezésére a római Kúria
kulcs-kongregácíójának, a hittani kongregációnak, a volt Szent Officiumnak
titkári csúcs-poziciója is.

Valószínű, hogyabíborossá kinevezett nunciusok közül egyesek fontos
beosztáshoz jutnak majd a Kúriában - véli a Tablet -, noha közülük csupán
ketten nem érték el 70. életévüket. Egy már 78, kettő pedig 79 éves. rtZ Infor
mations Ievclezője beszámol utalásokról is arra vonatkozóan, hogy vannak
esetek, amikor valamely nuncius bíborosi kinevezése kényes és kínos politikai
helyzetek megoldását célozza. Főleg két diplomatával kapcsolatban hangoz
tatják ezt. Az egyik Beltrami hágai nuncius, aki nem a legjobb viszonyban
állt a holland püspöki karral. Ez a püspöki kar a közelmúltban már kifeje
zetten arra kérte a pápát, hogy küldjön Hollandiába vizsgálóbizottságot, amely
közvetlen és _hiteles jelentést tenne neki a holland helyzetről. A másik ilyen
diplomata a köztük legfiatalabb Vagnozzi, akiről a Tablet levelezője is azt
írja, hogy nem nagyon hízelgő emléket hagy maga után a zsinati haladást
sürgető amerikai katolikusok körében. Ezek ugyanis az apostoli delegátus
kezét sejtették minden olyan dolog mögött, ami nem tetszett nekik az ame
rikai egyházban, annál is inkább, mert Vagnozzi nem nagy lelkesedést tanú
sított a zsinat utáni fejlemények irányában. Az Informations kiemeli, hogy
Vagnozzí közismerten szoros barátságban állt Spellman bíborossal. Feltehető

így a pápának az az óhaja - folytatja a tudósítás -, hogya világbékét szol
gáló törekvéseit hívebben és hatályosabban juttassák kifejezésre az Egye
sült Allamokban. Az első washingtoni érsek bíborosi kinevezése sincs kap
csolat nélkül ezzel a megfontolással - véli a tudósító.

Igen nagy jelentőségűnek tekinti a külföldi katolikus sajtó Dell'Acqua
és Samore bíborosi kinevezését. Altalában a vatikáni államtitkárság hamaros
és gyökeres reformjára következtetnek ebből. Cicognani bíboros, aki 1961
óta államtitkár, immár 84 éves s így mint már a múlt év februárjában szá
mítottak rá, alkalmasint teljesen vagy félig vissza fog vonulni. Dell'Aequa
és Samore érsekek bíborosi kinevezése folytán kettős utódlás történhet.
(Közbevetőleg megjegyzik, hogy az egyháztörténetben először kapta meg
ezuttal az államtitkárság államtitkár-helyettese a bíborosi kalapot.) Való
színűnek tartják, hogy a Szentatya két részre tagolja az államtitkárságot,
megfelelően a munka megnövekedésének és nagyobb bonyolultságának. Egyik
feltevés az, hogya rendkívüli egyházi ügyek kongregációját különválaszt ják
az államtitkárságtól és külön prefektust neveznek ki élére, míg a megújí
tott államtitkárság egy titkár-helyettest kap. Van olyan 'feltevés is, hogy az
államtitkárságban új és önálló tagozatot létesítenek, amely Latin-Amerika
ügyeivel foglalkozik s ennek lesz feje Samore. Mindenesetre a két érsek
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bíborosi kinevezése előlépést jelent Agostino Casaroli prelátusnak, aki rang
ban. az utánuk következő tisztségviselő az államtítkárságbnn, s aki a leg
utóbbi években kitüntette magát a szocialista államok kormányaival foly
tatott kényes tárgyalásokban.

Felvetették az új kinevezésekkel kapcsolatban azt a kérdést is, hogy mi
lesz a bíborosi testület jövője. Egyik legfontosabb teendője tudvalevően

a pápaválasztás - írja a Tablet -, de hallani most olyan nézeteket, hogy a
mostaní kinevezésekkel még heterogénebbé vált a testület, s így egyre ke
vésbé alkalmas az egyház számára annyira életfontosságú Jelanatra. Erdekes
nek mondják, hogy éppen az egyik új bíboros, Pelleqrino érsek adott hangot
annak a kívánalomnak, hogya bíborosi testületet alakítsák át. Legyenek
bíborosok a nemzeti püspöki konferenciák elnökei, valamint a Kúria köz
ponti hivatalainak vezetői, de csak arra az időre, amíg hivataluk tart. Nevez
zen ki továbbá a pápa bizonyos számban a saját elhatározása szerínt élet
hossziglan is bíborosokat. Egy ilven testület - jelentette ki Pcllegrmo 
az eddiginél sokkal teljesebben képviselné az egyház egészét és jobban tudna
igazodni a szolgálat az egyszerűség és a szegénység zsinati eszményeihez.

Érthető, hogy a legnagyobb érdeklődés valamennyi újonnan kinevezett
bíboros közül Wojtyla krakkóí érsek felé fordult. Annál érthetőbb, mert a
bíborosok kinevezésére vonatkozó május 26-i hivatalos bejelentést követő

napon, május 27-én a Szentszék újból szabályozta azoknak aterületeknek
egyházi igazgatását amelyeket a potsdami konferencia az akkori Németor
szágtól Lengyelországhoz csatolt. Min t emlékezetes, a Szeritszék 1951-ben
míndezeket aterületeket Wysz1lnski bíborosnak, mint Varsó érsekének fő

pásztori gondozására bízta. A bíboros akkor a négy csonka egyházmegyébe
általános helynököket nevezett ki, Wroclaw, Opole, Olsztyn és Gorzow szék
helyekkel. XII. Pius míndegyíküket püspökke szenteltette. A mostani új ren
dezés lényege az hogy ezentúl ezek a püspökök mint "ad nutum Sanctae
Sedis" apostoli kormányzók működnek, vagyis közvetlenül a Szeritszéktől

függnek és a megyespüspökök összes felhatalmazásaival bírnak. Vagy ahogy
az Universe kifejezi magát, egyházkormányzati ténykedéseikért a jövőben a
Szentszéknek és nem Wyszynskí bíborosnak tartoznak felelősséggel. "A pápá
nak azt a törekvését tanúsítja ez - állapítja meg a ChTÍst in der Gegen
wart -, hogy Keleteurópában az egyházpolitikai helyzetet bizonyos mér
tékig normalízálja."

Ami Wojtyla kinevezését illeti - írja a Tablet -, bármennyire is igaz,
hogy Krakkó hagyományosan bíboros székhelye volt, akkor is, amikor Len
gyelországnak ez a területe az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott,
mégis a jóakaratú megértés kifejezését kell benne látni Lengyelország irányá
ban, ami nyilván összefügg azzal a hosszabb látogatással is, amelyet Casaroli
legutóbb tett Lengyelországban. Casaroli feltehetően arra a meggyőződésre

jutott, hogy egy másik bíboros kinevezése megkönnyítheti a kibontakozást
a lengyel állam és a katolikus egyház viszonyában. Jean Offredo, a Témoig
nage Chrétien keleteurópai szakértője nyilvánvalónak mondja, hogy egy
új lengyel bíboros kinevezése ellensúlyt teremt annak a rendkívüli, de idejét
múlt szerepnek, amelyet a lengyel prímások vittek a múltban. "Ha Wyszynski
is a prímás, nem lesz többé a bíboros." Annál kevésbé - folytatja Offredo
- mert Wojtyla fiatal és dinamikus személyíség. Mindössze 47 éves, tehát
egyik legfiatalabb tagja a Szent Kollégiumnak. Akik ismerik, mind dícsérik
nagy intellrgenciáját, szónoki képességeit, érzékét az emberekkel való érint
kezés iránt. A zsinaton több alkalommal is a haladó szárny képviselőjeként

lépett fel, különösen a vallásszabadság, valamint az egyház és a mai világ
kapcsolatát tárgyaló tervezetek vitájában. VI. Pál pápa múlt áprilisban kori
zultorrá nevezte ki abba a zsinat-utáni bizottságba, amely a laikusok apos
tolságával foglalkozik. Mind ez a bíborosi kinevezés, mind a négy apostoli
kormányzó kinevezése bizonyossáteszi - fejezi be Offredo -, hogy a
Vatikán cselekvőbben kíván belefolyni a lengyel állam és az egyház viszo
nyának kedvező alakításába. (M. V';
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A KATOLIKUS ÖKUMENIZMUS HIVATALOS IRANYELVEI.
A II. vatikáni egyetemes zsinat egyik legszebb okmánya a keresztény
ökumenizmusról szóló határozat (Decretum de Oecumenismo), amelyet 1964.
november 21-én szavazott meg. Most, az idei év pünkösdjéről keltezve "Vezér
könyv" (Directorium) címmel megjelent hozzá a végrehajtási utasítás is. Be
vezetésből és négy fejezetből áll; egész szövege 63 folyamatosan számozott
szakaszra oszlik. Zárószavai szerint "VI. Pál pápa jóváhagyta, tekintélyével
megerősítette és közzetette. Minden ellenkező intézkedés hatálytalan." Az uta
sítást ketten írták alá: Bea bíboros mint a Keresztény Egység Titkárságának
elnöke, és Jan Willebrands püspök mint titkár. Maga a szöveg csupán első

résznek nevezi magát, amiből következik, hogya jövőben további részek meg
jelenését várhatjuk. A most megadott irányelvek éppen ezért nem tekinthe
tők míndenben véglegesnek, sem pedig teljesnek Itt csak azt említem meg,
hogy nem foglalkoznak például a hitviták szellemétől mentes papképzéssel
vagy a vegyesházasság kínzó kérdéseivel.

Az első fejezet a katolikus ökumenizmus-bizottságokról és azok teendői

ről szól. Nem kivánható ugyanis, hogya püspökök, akikhez az utasítás első

sorban fordult, maguk kutassák a közvetlen teendőket ezen a .kényes és kű

lőnleges felkészültséget igénylő területen. Éppen ezért ott, ahol értelme van,
szcrvezzenek ilyen bizottságota nemzeti vagy a szélesebb körű püspöki kon
ferenciák mcllé. Ajánlatos, hogy egyházmegyénként is legyen hasonló rendel
tetésű tanács, vagy bizottság, vagy titkárság. Legalább egy püspöki meg
bízottat azonban minden egyházmegyében ki kell nevezni. Fontos, hogy a
bizottságok kapcsolatot tartsanak fenn a római cgysóg-títkársággal, amely
- mint a már működő ökumenikus bizottságoknak május végén tartott római
értekezlete világosan megmutatta - nem annyira irányítani akar, mint in
kább ötleteket vár a helyi szcrvektől. (Ez már maga is új mozzanat az egy
ház életóben.)

A második fejezet végét akarja vetni a katolikus hitre áttérők felesleges
újrakeresztelesének. A Vezérkönyv az 1943-ban megjelent "Mystici corporis"
.kezdetű pápai körlevél irányától eltérően és a zsinat tanítását megismételve
hangoztatja, hogy az emberek a katolikus egyházon kívül kiszolgáltatott ke
resztség által is "Krisztus testébe" iktatódnak és kapcsolatba kerülnek a
katolikus egyházzal, ha még nem is teljes kapcsolatba. Az ilyen keresztelés
érvénye csak a szerit cselekmény hiányosságai vagy kiszolgáltatójának hely
telen szándéka esctéri vonható kétségbe. A helyes szándékot azonban mindig
vélelmezni kell, ha a Jclkcsz ,,:l2t akarta tenni, amit a keresztények tesznek".
A keresztséget éppen ezért csakis megalapozott kétség esetén szabad meg
ismételni. Ilyenkor is meg kell mondani, hogy csak feltételesen történik az
újból keresztelés és azt "magánformában" kell végezni, vagyis elhagyva mín
den járulékos szertartást. Egyébként ha más keresztény közösségben született
hívőt vesznek át a katol lkus egyházba, be kell érni a hitvallás letételével.
nincs szükség tehát sem kiközösítés alól való feloldozásra, sem "eretnekség
megtagadására" (abiuratióra).

A harmadik fejezet az ökumenikus szellem ápolását tárgyalja és főleg

a keresztények hitbeli egységének helyreállásáért való imádkozást szabályozza,
amelynek általánossá kell válnia a katolikus egyházban.

A Vezérkönyv súlyponti része a negyedik fejezet, amely olyan hosszú,
mint az előző három együttvéve. Arra a sarkalatos kérdésre felel, hogy milyen
természetű lehet és meddig mehet a vallási cselekmények terén a közösség
a katolikusok és különvált testvéreik közőtt, Minthogy ilyen közösség csak
kölcsönösség (reciprocitás) alapján ajánlatos, a Vezérkönyv melegen óhajtja,
hogya katolikus egyházi hatóságok beszéljék meg ezt a különvált keresztény
kőzősségekkel. Szó lehet itt nemcsak közös imádkozásról, hanem a szent
helyek és tárgyak közös használatáról, sőt még szoros értelemben vett közös
liturgiai cselekményekről is, akár a katolikus, akár a nem-katolikus egyház
szcrtartásaí szerínt, Bizonyos, hogy nagy fordulat ez. Azt jelenti, hogy nem
irányadó többé az, amit a katolíkus erkölcstani kézikönyvek eddig előadtak

"a szent dolgokban való közösség" (communicatio in sacris) kérdéseiről. Az
általuk megjelölt elvi szempontoknak és esetmegoldásoknak amúgy sem volt
tiszteletreméltóan nagy múltjuk, hiszen valójában Jean Baptiste Pitra bíbo-
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ros <tl889), IX. Pius pápa tanácsadója volt az ősük, aki a pogány szertartá
sokban való részvétel tilalmait tekintette mértékadónak a különvált keresztény
vallásközősségek istentiszteletével kapcsolatban is. Ezentúl már azokhoz az
egészen újszerű elvekhez kell igazodni, amelyeket a zsinat így fogalmazott
meg: "Az egység jelzésére legtöbbször tilos az együttes szent cselekmény, a
kegyelem közvetítésére viszont néha ajánlatos. Hogy egy-egy esetben mí a
teendő, tekintélyi szóval okosan döntse el a helyi püspök." Hogy pedig a túl
zott óvatoskodás áldozatául ne essenek a főpásztorok, a Vezérkönyv maga
mutat rá egy csomó lehetőségre.

Kívánatosnak rnondja, hogy püspökeik pártfogásával és irányítása szet-int
a katolikus hívők együtt imádkozzanak nem-katolikus keresztény testvéreik
kel közös szükségleteikben - lelkészeik közös és tevékeny részvételével is -,
például a békéért, a társadalmi igazságosságért, a család méltóságáért, továbbá
nemzeti hálaadások vagy gyásznapok alkalmával és mindenekelőtt a keresz
tény val1ásközi találkozókon. Az elsődleges, bár nem kizárólagos imaszándék
a keresztények hitbeli egysége legyen. Míndenesetre már előzetesen meg kell
állapodni a résztvevők személyéről, az imádságok tartalmáról és az elhangzó
olvasmányokról meg énekekről. A hitbeli egység előmozdítására alkalmas be
széd vagy szeritírási tárgyú elmélkedés is programba vehető. A közös imádság
helye nem-katolikus temelom is lehet és a résztvevő papok közmegegyezéssel
liturgikus öltözékükben szerepelhetnek.

Megengedhető az is, hogy katolikus és más keresztények bizonyos határig
tevékeny részt vegyenek egymás külön szent cselekményeiben. Leginkább
katolikus-orthodox vonatkozásban nyílik rá mód, feltéve, hogya helyileg
illetékes orthodox főpásztor hajlandó-rnegbeszélésbe bocsátkozni erről az ille
tékes katolíkus püspökkel és vállalja a kölcsönösséget. A nem-katolikus ke
leti egyházaknak ugyanis - mínt a Vezérkönyv kiemeli - "valódi szentsé
geik vannak, kiváltképpen pedig - az apostoli jogfolytonosság következtében
- van papságuk és van Oltáriszentsógük". A katolikus hívek kölcsönösség
esetében kérhetik a keleti paptól a betegek kenetét, vagy meggyónhatnak és
áldozhatnak nála, éspedig nemcsak végső szükségben, hanem akkor is, ha
hosszabb időn át csak igen nagy nehézségek árán tudnának katolikus paphoz
jutni. Ilyenkor tartsák meg a szentségek vételével kapcsolatos keleti előírá

sokat, például a katolikus egyházi fegyelemtől eltérő szentségí böjtöt, nehogy
kellemetlen megütközést keltsenek. Hasonló esetekben katolikus pap is el
láthatja szentségekkel a keleti egyházak híveit. Ha a katolikusok akár hiva
taluknál fogva, akár baráti kapcsolataik miatt vagy a különvált keleti test
vérek jobb megismerése okából őnáluk vesznek részt a szcntmísén, ezentúl
ezen a módon is eleget tesznek az őket terhelő vásár- és ünnepnapi misehall
gatási kötelezettségnek. A jelenlévő katolikusok együtt válaszolhatnak és éne
kelhetnek a vendéglátó hívősercggel, és társulhatnak közös mozdulataikhoz,
a helyi katolikus püspök engedélyével még a felolvasó szerepét is betölt
hetik. Katolikus egyháziak, ha hivatalos minőségükben vannak jelen, kölcsö
nös megállapodás esetén viselhetik liturgikus öltönyeiket és egyházi méltó
ságuk íelvényeít. Az orthodox papi személyek részére, ha résztvesznek a
katolíkus szertartásokon,m,eg kell adni azt a helyet és tiszteletadást, ami a
hasonlórangú katolikus egyháziakat megilleti.

A helyi főpásztor jóváhagyásával megengedhető a keleti papoknak a
katolikus templomok és temetők használata, ha rászorulnak és kérik azt;
ugyanígy a protestánsoknak is, ha nincsen alkalmas és méltó helyük szer
tartásaik végzésére. A katolikus iskolákban is legyen meg a lehetőségük akár
az orthodox, akár a protestáns lelkipásztoroknak a hitükön levő tanulők hit
oktatására és lelki gondozására. Idejekorán értesíteni kell őket, ha beteg hí
veik katolikus kórházba kerülnek. Orthodox vallásúak násznagyként, vőfély

ként vagy nyoszolyólányként közreműködhetnek a katolikus esküvőkön, és
ugyanígy katolikusok is a keletiek érvényes házasságkötéseinél. Hivatalos tanú
minőségben mind a keletiek, mind a protestánsok jelen lehetnek a katolíkus
esküvökön. és ugyanígy a katolikusok is az ő házasságkötéseiken. Keletiek
keresztségénél a keresztszülők egyikének tisztét katolikus hívő is betöltheti,
hasonlóképpen a keleti hívő a katolikus keresztelőn. A maga vallásában való
nevelés kötelessége azonban ilyenkor csak azt a keresztszülőt terheli, akinek
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egyházában a gyermeket megkeresztelték. Nem áll ez katolíkus-protestáns
viszonylatban, mert itt nagyobbak a hitbeli eltérések, a valóságos kereszt
szülőnek pedig tiszténél fogva kezeskednie kell keresztgyermekének vallásos
neveléséért. Nem jogi és nem liturgiai értelemben vett másod-keresztszülősé

get azonban rokonság vagy barátság alapján katolikusok és protestánsok is
kölcsönösen elvállalhatnak, ilyenkor ugyanis pusztán mint a szeritség kiszol
gáltatásának "keresztény tanúj" szerepelnek, nevelőkötelezettség nélkül.

Jogos okból, így a másik vallás jobb megismerése céljából is megenged
hető, hogy a katolikusok alkalomadtán jelen legyenek protestáns testvéreik
istentiszteletén. Ilyenkor résztvehetnek a hitükkel nem ellenkező éneklésben
vagy a gyülekezet kőzős ténykedéseiben is. Úrvacsorához azonban nem járul
hatnak. A katolikus szertartáson résztvevő protestáns lelkészek részére is biz
tosítani kell az egyházi tisztségükhöz méltó helyet. A szentmíse keretében
azonban protestánsok nem mondhatnak beszédet, mint ahogy ezt katolikusok
sem tehetik meg az úrvacsora vagy az ige protestáns liturgiáján. Ezeken a
liturgiai főcselekményeken kívül azonban egymás egyéb istentiszteletein be
szédet is tarthatnak a helyi püspöknek és a nem-katolikus keresztény vallás-
közösség fejének kölcsönös megegyezése alapján. ,

Külön fel kell figyelnünk a Vezérkönyv 55. szakaszára, Ez ugyanis ki
mondja, hogy bár általában tilos a protestáns híveket gyónási feloldozásban
részesíteni, megáldoztatni, vagy a betegek kenetével ellátni, a bajban segítő

ezeretet előbbre való, mint ez a törvény. Halálveszélyben vagy ha a saját
felekezetének lelkészéhez semmiképpen nem juthat hozzá, a katolikus pap fő

pásztori engedély nélkül is szentségekben részesíthet bármely nem-katolikus
keresztény hívőt is, ha ez önként kéri. Ilyenkor csak arra kell ügyelni, hogy
az illető lelkileg fel legyen készülve a szeritség méltó vételére, és magáévá
tegye azt, amit az óhajtott szentségről a katolikus egyház tanít.

Megelégedéssel jegyezhetjük meg itt, hogy a Szeritszék éppen nem szűk

keblű a fenti elvek alkalmazásában. A Hittani Kongregáció például a múlt
év szeptemberében engedélyt adott egy protestáns nőnek, hogy katolikus házas
ságkötése alkalmával nászmise keretében férjével együtt járuljon szeritáldo
záshoz. A most kiadott Vezérkönyv előírásai tehát e tekintetben is a zsinati
ökumenizmus-határozatban kifejtett távoli nagy célt, a keresztények hitbeli
egységének helyreállítását szolgálják. (Medvigy Mihcily)

AZ OL VASÖ NAPLÖJA. Mátyás Ferenc Egy elfelejtett költő ébresztése
címmel írt előszót Bányai Kornél válogatott versei elé.* Valóban elfelejtett
költő Bányai Kornél? Kétségtelen, hogy nevét csak kevesen ismerték eddig
(bár ismerői annál nagyobb megbecsüléssel tartották számon); és ha legujabb
irodalomtörténetünk szép cikkben méltatja is, helyét és jelentőségéta modern
magyar lírában talán még míndig nem látják eléggé. Pedig alighanem egyike
volt azoknak, akik az 1930 körül föllépő harmadik Nyugat-nemzedék költői

stílusának kialakulására döntően hatottak. Lehetetlen például észre nem
venni a rokonságot az Ő versformálása és a fiatal Radnóti Miklósé közt; s az
is valószínű, hogy Bányai Kornél sajátos. széles sorokban, nagy ritmusokban
hömpölygő világ-víziójának és természet-élményének jelentős szerepe volt e
harmadik nemzedék kezdeteire oly jellemző "bukolika" kialakulásában. Más
tényezők: az antik (horatiusi-vergiliusi) ihletés, a fiatal Illyés Gyula, Füst
Milán, Kassák Lajos hol mélyebb, hol fölületibb ösztönzése mellett ebből a
szempontból mindenesetre nyomatékosabban kell figyelembe vennünk és
számontartanunk. Versei, tudjuk, túlnyomórészt a Nyugatban jelentek meg;
volt egy idő a húszas években, amikor a Nyugat legsűrűbben közölt költői

közé tartozott; az akkor érő harmadik nemzedék számára pedig a Nyugat
Iírája volt a példa és mérték, annak "nedvei" szívódtak föl öntudatlanul is
alakuló költészetük fejlődő szervezetébe. Az új költőgeneráció túlnyomó több
ségében a Nyugat légkörében nőtt föl, és ennek a légkörnek éppen ebben
az időben egyik jellegzetes eleme volt Bányai Kornél Iírája; a kapcsolat
tehát természetes.

• Bányai Kornél: Vasénekü testvéreim. Válogatott versek, 1916-1934. Magvető, 1967.
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Miért lett megis "elfelejtett költő" '? Túl korán kiesett a maga nemzedé
kéből: harminchét éves korában, 1934-ben meghalt, nagyjában akkor, amikor
a második nemzedék "fordulata" végbemegy, és expressziontsztikus-szür
realisztikus Sturm und Drangja után kialakul, uralkodó irányként, a népies
lírai realizmus. Mindennek Bányai Kornél harmadik kötetében, az 1930-ban
megjelent Közelebb a földhöz címűben (melynek címe féligmeddig jelzés és
program) nyilvánvaló előjelei vannak; s ha a folytatás anyaga 1945-ben el
is veszett, azokból a költernényekből, amelyek másolatban megmaradtak és
most válogatott versek kötetében napvilágot láttak, (mint például az Alföld
nyitott egében, az Erdőzúgás, vagy a Tokajban), kitapintható, hogy e korán
megszakadt út milyen irányba, mennyire nemzedékével közös irányba
tartott.

Illetve tulajdonképpen csak elindult ebbe az irányba gyaníthatólag egy 
természetes - költői válság után, egy hullámvölgyből kiemelkedőben. Köz
vétlenül ezt a kezdődő változást megelőzőleg ugyanis bizonyos fáradtságot
érezni Bányai Kornél költészetében; első korszakának himnikus áradása mintha
valahogyan kiüresedett volna, valódi kozmikus áradásból szavak áradásává;
mintha a költő "cgéből" a földre hullott volna (a lázas ifjúság elmúlásának
és meghiggadásának biológiai törvényszerűségével)és most bizonytalanul tapo
gatódznék a közvetlen közelről más formát mutató dolgok között. A föld
elragadtatott "szimfóniájának" együttzengése után most a föld tapintható
realitásával került szembe, és ez költőileg, stílust Illetőlog is új igényt és
föladatot jelentett: a patetikus romantika után a "földhöz közelebbi" realiz
musét. Arra azonban, hogy ezt az új stílusát igazán ;,kiírja", sorsa már nem
hagyott számára időt.

Igy igazán jelentősnek inkább kurta pályája 1920 és 26/28 közé eső sza
kaszát érezzük, a Búzák sziiletése és halála még szibériai fogságban kelt
kötetétől az 1925 végén megjelent Örök arc anyugán át a Közelebb a föld
höz korai keltezésű verseiig. Csupa kozrnikus tágasság ez a líra, nyitva ég
föld távlataira. hosszú sorai, ritmusai együtt úsznak a szelekkel, nincsenek
sztlárd körvonalai és egyetlen - néha fárasztó - hangneme van, a him
nikus. "Voltam időkben, tomboló terekben szétomoltan időtlen sejtelem" 
írja egyik verse elején (Lázadás); egy másikban (Pihenés) pedig így érzé
kelteti - jellemzően erre az egész költői stílusra - a míndenségbe olvadást
és a mindennel-együtt-lélegzést, az embernek ezt a kozmosszal való egysé
gét és kozmikussá tágulását:

Elaludtak bennem a városok szédítő tornyai
nem donganak fülemben nem törnek fegyverek
úgy fekszem itt zsibongva szel'terobbanó magasság
nehéz kévéiben mint néma magban szendergő virág ...
. . . Oly jó pihenni itt dobogni és csirázni csöndesen tüzel:
gömbjében az égnek a távolság hűs fátyolába kötve
nem tudni semmit és csak élni és hallgatni mint nyüzsö,
szíuem alatt a hangyaboly orromban mély szagok
csak élni és érezni hogy mindennel összeforrva
minden élővel egy nagy bolyba gyúrva én is itt vagyok!

S ugyanabból a versből illusztrálva e líra (és a kor) egyik jellegzetes témá
ját, falu és város, illetve természet és város ellentétét (ami a Kalibán! Szab'
Lőrincének is nyomasztó élménye volt), és egyben azt is, milyen távlatos kép
látomásokat tud teremteni ez a kozmikus ihlet:

Ö béke biztos nyugvása az égnek felhők

magot záró gyümölcsök százszorszép virágok
minden vagyok most erdőket kötök sebeimre írul
forrás selymébe törlöm ujjaimról a városok átható
maró mérgeit s rontó vesztő csaták
pihennek bennem mint távoli dombok
lengő hajában a halovány temetőkI
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Már ebből az egyetlen idézenből is ki lehet elemezni e kozmíkus-dína
mikus líra jellemző stílusjegyeit. Már ebből is látszik: ez az a sajátos (és a
mai ízléssel jórészt ellenkező) stílus, amikor a szükségesnél nem kevesebbet,
hanem ellenkezőleg, mindig többet mondanak, és a halmozásban keresik az
erős ritmust és az expresszív költőiséget, a halmozást (és a rimust is), több
nyire az alliterációk dobogásával erősítve.-Ahol egy frappáns jelző elég lenne,
legalább kettőt dobnak egybe (átható maró mérgeit vagy máshonnét, talá
lomra: elakadt kimaradt megritkult ének, magányos és sivár sors); halmoz
zák az alanyokat, állítmányokat határozókat. nem annyira a dolognak, mint
inkább a dolgokat görgető kéz izmosságának az érzékeltetésére, és méginkább
a világ zsúfolt sodrának nyelvi zsúfoltsággal való visszaadására (avagy talán
egy éjjel sikoltva döngve döZünk megingung, kövekkel homlokunkon futko
sunk, cikázunk, a föld remegve gördül tengerek támadnak égbe robbanó he
gyek). Az ember itt .Jcürtös riogással áll csillagokat sodró alkonyatban", ív
ként feszülve föld és ég, saját energiái és a kozmosz erői közt (az ív egyéb
ként egyik kulcsképe és kulcsszava: "Itt állunk ifjan szabadon Kelet Nyugat
közőtt egy ívelés", "Messzeségek nászát hirdetem: Kelet Nyugat nagy ívben
egyesül", "Feléd mozdul arcunk világot tartó lendület Hatalmas ív"), testé
ben, és a világból testébe "élet bő erős ízei robognak"; "földből sűrített éle
tét a csillagok felé zúdít ja : áradás!"

Az áradás szintén kulcsszó és alapélmény; alapformája Bányai Kornél
első korszakában a lét költői megragadásanak. Nyelvi-ritmikai, stiláris ki
fejezése pedig elsősorban az átvonás, enjambement, mintegy gátként, amin
csak annál duzzadtabban ömlik át a következő sorba a pillanatra (értelmi
leg) megakasztott sodrás, mert olyan tagokat tépett el egymástól erőszakosan,

amelyek szorosanegybetartoznak: jelzőtől jelzett szavát (míg hideg holdjával
halálos régi csárdását duhaj-rángással ropja nap körül a föld), alanytól ál
lítmányát (bimbók robbannak parittyás csillagok lidérces városok - zenélnek
s fülünk kagyló in bong a csönd); vagy egyszerre ritmikai és értelmi feszítés
sei egy-egy halmozás végére veti ki az értelmével már következő sorba von
zódó "összefoglalást", s rníndezt egy távolra vetett állítmánytól teszi füg
gővé, mint ebben a példában:

Szerszámok korsók fegyverek ember kristályai: gúlák
hegytestű állatok őserdők hegyormok
hevernek mögöttem kint a temetőben.

Áradás, sodródás, forgás érzékeltetésének megvan a maga versmondaton
túli módja is: a kompozicióban. "Forognak forognak körülöttem és bennem
- örvényben sodródnak forognak a dolgok - örök rohanás ez örök mozgás
indulás érkezés!" - írja A világ forgó csodáiról; s ugyanez a vers a dolgok
nak ezt az önmagukba visszatérő áradását úgy illusztrálja, hogy a vers végén
megismétli a vers elejének nyelvi megoldásait, mondatszerkezeteit, egyes
:szavait is mintegy bezárva a kört, megvalósítva a forgást (Mennyi különös
utakat látok! - Mennyi különös igyelevést szándékot és akaratot! - - 
O mennyi különös forgás igyekvés szándék - mennyí leülönös sok szép forgó
csoda forgó szépség van). Ugyanez a szerkesztés jellemzi az Öreg játék,
vagy a Minden szépségek éneke című verseket, vagy a Közelebb a földhöz
kötet (és egyáltalán Bányai Kornél) egyik legszebb versét, az Alvó falvak-at.

Ez a "világok homlokán" élő költő ugyanakkor "másokról", az emberek
ről sem feledkezik meg; lírájának egyik jellegzetessége a társadalmilag (orosz
forradalmi élményeiből következőleg) nagyonis konkrét, már-már osztályér
telmű és tartalmú emberi részvét kozmikussá tágítása. belevíziónálása valami
kozmaszi távlatú világtörténésbe, amelynek az új ember megszületése, az új
embertudat kialakulása olyasféle eseménye lesz, mint egy új csillag létre
jötte. Egyik beszédes vallomása erről a részvétről, s arról, hogy egyszerre
,tapintja a Világ és az Ember pulzusát, A roppant Szívverésem című VeI\S:

Minden magam sírásánál nagyobb
a reszkető koldusoké az utcasarkon,
Aranyhegyek alól a roskadók
nagy zL'kogását hallom.
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Ha csillagfénnyel teljes is az ég,
ha főld se látszik szagos ibolyáktól,
Ó, sír az éj, s morogva iszonyú
villámok hullnak távol.

Örök jaj zúg fülemben s így sírok
vert sorsokat, így· árad szóba vérem!
Magam felejtve tartom kezeim
a .roppant Szívverésen!

Jelentős költő volt; a húszas éveik költészetének történetében is, a har
madik nemzedékre tett hatásában is sokkal jelentősebb, mint amilyennek
köztudatunk mindeddig számontartotta. Legfőbb ideje volt végre "fölébresz
teni" és válogatott versei kiadásával lehetővé tenni, hogy pótoljuk, amit el
rnulaszottunk: értéke szerint becsüljük, és a súlyának megfelelő helyre tegyük
az új magyar lírában.

* * •

"Aki elmondtam már az elmondhatatlant, az én múlhatatlan gyászomat,
most megint az elmondhatatlant kell elmondanom: a te fiatal tested igéze
tét. Lásd, élni szerétnék. De félek. Öreg vagyok, gyáva a boldogságra." Igy
végződik Zelk Zoltán új kötetében** a Lásd, élni szeretnék című prózavers
második darabja. Mottónak lehetne írni az egész kötet elé.

Ezt a habozást, ezt a kicsit önirónikus félelmet, ezt a tétován bízó mosolyt.
"Öreg vagyok, gyáva a boldogságra"; de "gyáván" is lehet boldognak lenni,
"öregen" is lehet a fiatalság boldogságának verőfényében élni. Persze így, ez
zel a kis bízonytalansággaí, hogy végülis szabad-e lehet-e; így, naponta újra
és újra köszönve az ajándékot, a valóságet is meg az emlékét is, ami most
egyszerre szivárványlani kezd az emlékszép valóságtól. "Mert mit csináljak
holtomig - a vénség udvarán?" - kérdezi a címadó vers, a Fölforrt az ég.
Benne van az egész zelki "varázslat"; lényegében ugyanaz, mint amely régen
Zugló fölött derengett, vagy a szomorúszép gyermekversek proletár konyha
jának szerény mesevilágában. Mi a titka? Talán éppen a títoktalansága, egy
szerűsége. A szürke szépségének a fölfedezése; az, hogy a szürkét csak sokáig
kell nézni, és akkor meghittebben szép mínden más színnél. Kékké válik az
egyszerű emlékezésben, "és kék és kék és egyre kékebb", és zenéje is van, és
angyalai is vannak ennek a kéknek, törött, sáros szárnnyal, "de soha, sohase
gyalog"; mert szárnyat ad nekik, ujjnyival a föld fölé emeli őket valami meg
hatott, tapintatos szer·etet. Es mert, ha nem is annyira, mint mutatja, de
"öreg vagyok, gyáva a boldogságra": belekever a boldogság megrendültségébe
egy csipet Iróniát: és nem ejti ki belőle, mint a héjázó fiatalok, a köznapi
valóságot. "Fölforrt az ég", de nem hogy párás látomásokat mutasson a bol
dogságról annak, aki "a vénség udvarán" morfondírozik, hogy vajon "hátra
tett kézzel föl-alá - járkáljak a palánk mögött, - vagy nagykabátban ülve
a - lócán, hallgassam hogy csobog - a lassú nyári délután?" Csak ilyen
földön kúszva, de mégse "gyalog": így kezdődik ez a varázslat, eperfával,
tó csával, totyogó kacsákkal. Azzal, hogy még ez sincs: csak egy palánk, és
"csak az a lassan elfolyó - hulláma-sincsen délután." Nem is lehet tetten
érni, hol emelt föl a varázslat: hogyan lett a reális a magány irrealitásának
jelképe. A hang nem változott, ugyanaz a csöndes dünnyögés, monoton mor
molás; de hol, milyen magasban húzódik már ez a "palánk"! Nincs,

csak ez a kotyogó eső,

ez a lúdbőrző napsütés,
csak ez a kő fejem alatt,
ez a szélrágta takaró,
csak ez a csapzott éjszaka,
mely holdja-sincsen úgy vonít,
mintha ülne amellemen,
mintha szólna a föld alól . . .

•• Zelk Zoltán: Fö!forrt az ég. Magvető, 1967.
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A reális, az irónikusan reális átbillent a szürreálisba, anélkül, hogy elrnoz
dult volna a helyéről. A magányossá lett ember egy reggel átveti magát a
"palánkon", ami nincs, hiszen csak jelkép, de olyan valóságos, hogy meg
lehet tapintani korhadt-szálkás deszkáját, mely még nyirkos a "kotyogó eső

től"; hóna alatt valami jól-rosszul összespárgázott csomag:

hogy erdők utcák, járművek
zúgó bozótjába vigyem,
s mintha csak ernyőt, csomagot,
elveszítsem végre magányom . . .

Végig ugyanaz a vegyület: ez a nagyon reális szürreális; ami épp ezért lesz
akkor irónikus, de minden pillanatban kétségessé téve, vissza-visszavonva az
iróniát, sőt végül az egész verset is, mely így visszavonva lesz még érvé
nyesebb. Tagadással állítja magát.

Ezért van olyan közel ez a költészet a gyerekversekhez meg a népköl
tészethez. Szürrealitásának realitásával, és a reálisban meglátott szürreális
saL Azzal, ahogy egy már-már érzelmesnek is dúdolható zsoké-gyászoló vers
végére odakanyarít két bruegheli anyókát, amint a földön kuporogva számol
ják, maradt-e villamosra pénzük; vagy azzal hogy, megfordítva, egy hami
sítatlan sanszon végén megidézi "a vén reményt", amint "járni tanul decem
ber udvarán"... (Rónay GYÖ1'gy)

SZÍNHAzI KRÖNIKA. A moszkvai Művész Színház budapesti vendég
szereplésének befejező darabja volt A. P. Csehov: "Cseresznyéskert" című

színműve. Utolsó műve volt ez a fiatalon, 44 éves korában elhunyt költő

nek. 19D4-ben, nem sokkal Csehov halála előtt mutatta be ugyanaz a Mű

vész Színház, amelynek előadásával most a magyar közönség is megismer
kedhetett.

Mélabús, pusztuló világ jelenik meg a színpadon. Ennek szimbóluma a
halálraítélt cseresznyéskert. A kert gazdája, a Párizsból éppen most haza
érkezett szép özvegyasszony, a teljes anyagi csőd szélén áll. Ha adósságait
nem fizeti ki, elárverezik a cseresznyéskertet, amelyhez az asszonyt, Ra
nyevszkáját és bátyját, Gajevet, oly sok kedves gyermekkori emlék fűzi. Már
ki is tűztéle az árverés napját. Az adósságokat viszont csak úgy tudnák ki
fizetni, ha hallgatnának az egykori cseléd parasztfiúból gazdag kereskedővé

cseperedett Lopahin tanácsára, és fölparcelláznák nyaraló k számára ezt az
utolsónak megmaradt földdarabot. A cseresznyéskert tehát mindenképpen oda
van. S Csehov hőseinek számára ebben a veszteségben elsősorban az érzelmi
momentumok vannak túlsúlyban. rEppen ezért szinte közömbös is számukra az
elvesztés módja. Lopahin józan érvelése, ami minden értelmes embert meg
győzne, náluk süket fülekre talál. A passzivitásba menekülnek és inkább vá
lasztják a teljes vereséget, amikor az elkerülhetetlenné válik, semhogy életük
rendbehozása érdekében maguk dobják oda áldozatul a széthulló életük jel
képévé vált cseresznyéskertet. A kert dobra került és az utolsó felvonis szív~

szorongató jelenettel zárja le ezt a szomorú elégiát. A laposan sütő októberi
nap fényében, a búcsúzó család nyomán bezárják a régi kúriát. Firsz, a nyolc
vanéves öreg inas totyog végig a színen. Róla mindenki megfeledkezett, rázár~

ták az ajtót, akár a többi pusztulásra itélt öreg bútorra. Kintről tompán hal
latszik be a cseresznyefákat döntögető fejszék csapásainak hangja.

A darab nem drámai konfliktusokon keresztül jut el eddig a rezignált
befejezésig, és a szolcoánuos értelemben vett jellemfejlődésről sem igen be
szélhetünk. A hősök, megannyi tétova lélek, kész alkattal lépnek be a cselek
ménybe. Szinte az első perctől tudjuk, hogy másfajta cselekvést, vagy egyál
talán cselekvést az esetek túlnyomó részében aligha várhatunk tőlük. Még a
dráma legaktivabb, legcselekvőbb szereplője, Lopahin sem mentes ettől a bi
zonytalanságtól, tétovaságtól. Az igaz, hogy végül is ő veszi meg az árverésen
a ikertet, és ő rakja ki a lebontásra ítélt régi udvarház lakóit, s a darab sok
méltatója éppen ezért ambivalensnek tartja jellemét, hiszen egyrészt barátja,
másrészt tönkretevője a családnak. Az igazság azonban az, hogy Lopahin any-
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'nyira beleszeretett saját ötletébe, amely szerint a szép folyóparti telket nyara
,lóknak kell fölparcellázni, hogyegyszerűen elviselhetetlen számára a gondo
lat, hogy ez az ötlet ne valósuljon meg. Amikor azonban arról van szó, hogy
Lopahin eddig sikeres életét végérvényesen sínre tegye és feleségül vegye Var
ját, Ranyevszkája fogadott lányát, ő is elbizonytalanodik, képtelen határozni,
s inkább elmegy a boldogsága mellett, holott az érzelmek és a józan ész is
egyaránt ezt a házasságot tanácsolnák.

Honnan a csehovi hősöknek ez a néha már valószínűtlen tétovasága, hatá
Tozatlansága, belenyugvásuk a boldogtalanságba, amivel többi darabjában is
találkozunk? Kétségkívül közrejátszik benne a századvégének jellegzetes
költői hangulata, életérzése, amitől még a Karenina Annát író Tolsztoj sem
tudott szabadulni. A fájdalmas szenvelgés afféle költői divat volt akkoriban.
Csehovnál azonban alighanem ennél többről van szó. Az ő hősei nem szenti
mentálisak, hanem törékenyek és múlásra ítéltek, akárcsak ő maga volt.
Méltatói sajátos módon nem naayon vizsgálják, hogy mennyire volt felelős

ezért súlyos tüdőbaja, holott ma már nagyon jól tudjuk, hogy éppen ez a
betegség mennyire döntően hat vissza a pszichikai alkatra és azon keresztűl

gyakran a művész művészetére, mégha nem is lehet etekintetben általános
szabályt fölállítani. Csehov esetében mindenesetre föltűnő, hogy szinte vala
mennyi jelentős művére a csöndes elmúlás őszies hangulata jellemző még
akkor is, ha a hős önkezével vet v2get életének, mint ID:lWJV, vJ.gy a
"Sirály"-ban Trepljov, ami minden más szerzőnél drámai forrpont lenne.

Nem érdemes vitába szállni azokkal, akik a "cselekmény" vagy az isko
lás "drámai konfliktus" hiányát vetik Csehov szemére, hiszen célekedésiik
azt mutatia, hogy nem fogta meg őket az a szublimált. párás költészet, ami
Csehov drámáit is jellemzi. A megnemértésnek persze gyakran oka, hogy
Csehovot színpadra vinni rendkívül nehéz, sőt szinte megoldhatatlan föladat
éppen hőseinek törékenysége és légiessége miatt.

A moszkvai Művész Színház "Cseresznyéskert" előadása mindenesetre a leg
jobbak közül való s ami a külsőségeket illeti, szinte azt mondhatjuk, hogy tö
kéletes. Fontos ezt hangsúlyozni, mert voltak, akik kifogásolták ennek a szin
padra állításnak szélsőséges naturalizmusát. Holott Csehov esetében ez teljesen
indokolt, annak ellenére, hogy drámáit nemhogy naturalistának, de még realistá
nak is alig nevezhetjük. Viszont bármilyen drámai alkotás színpadra vitelénél
döntő szempontnak kell lennie, hogy az olyan legyen, amilyennek az író írás
közben ellcépzelte. Amennyire Shakespeare esetében indokolt, sőt egyedül
helyes a díszlettelen és egészen kevés kellékkel fölszerelt színpad, annyira
helytelen lenne a múlt század második felének naturalisztikus színpadképeit
alapul vevő íróknak, mint Ibsennek, vagy Csehovnak drámáit valamiféle túl
modern, vagy éppen absztrakt környezetben játszani.

A Művész Szinház előadásában L. N. Szilics szinpadképei olyanok, mintha
egy-egy, a századforduló idején divatos volt, qenre- vagy interieure-/cépet
látnánk. Nyilván Csehov is így képzelte el őket. Az együttes játékában is a
legjobb realista hagyományokat őrzi s ez is rendjén lenne, ha ugyanakkor
jobban érzékeltették volna a csehovi alakok morbid törékenységét. V. V. Belo
kurov kiváló színész, de Lopahinja jobban emlékeztet egy mai céltudatos
vállalatvezetőre, mint a Csehov megrajzolta kikupúlódott, de kissé még fél
szeg és darabos egykori parasztfiűra, aki maga sem tudja biztosan, hogli
minek köszönheti ezerencséiét. Ugyanez áll A. K. Taraszova Ranyevszkája
alakítására, aki szintén többet mutatott a bővéríi szépasszonyból, mint a
cseresznyéskert álmatag elkótyavetyélőjéből. Már sokkal közelebb járt a
csehovi elképzeléshez P. V. Masszalszkij Gajevje. Kitíinő volt a két lány
megjelenítője, L. G. Kacsanova Anya és T. I. Lennyikova Varja szerepében.
.Az előadás legfőbb erősségei a mellékszereplők, s azok között is L. I. Gubanov
szemüveges öregdiákja, A. N. Gribov öreg inasa és J. L. Leonyidov fiatal
ínasa. Az előadást V. J. Sztanyicin rendezte a sztaniszlavszkiji hagyományok
nak meqjelelűen. A madarak V. A. Popov jóvoltából csicseregtek megveszte
gető hűséggel. Bár a végére esett, mégis az évad legkiemelkedőbb eseménye
volt a moszkvai Művész Színház budapestí vendégszereplése. '

(Doromby Károly)
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KÉPZŰMÚVÉSZET. Ferenczy Béni halálára. 'Június 2-án - hetvenhét
éves korában, hosszas betegeskedés után - elhunyt r'erenczu Béní Kossuth
díjas szobrász és grafikus, nyugalmazott főiskolai tanár, a jelenkori magyar
képzőművészet általánosan tisztelt, kiváló mestere, - a nagyszerű Ferenczy
rnűvészcsalád utolsó sarja.

Nagybányán, Firenzében, Münchenben és Párizsban végzett stúdiumok
után a lO-es években születtek meg Ferenczy Béni első jelentős művei, kö
zöttükegy terrakotta Madonna és egy nagyméretű Szent Sebestyén-szebor.
A művésznek 1919 után el kellett távoznia Magyarországról; közel húsz esz
tendőn át Csehszlovákiában, Ausztriában, a weimari Németországban és a
Szovjetunióban élt. 1938 őszéri tért haza; ezután teljesedett ki igazában művé

szete, amelynek legemlékezetesebb termékei a bronz-kisplasztikák (álló, lépő

és ülő női aktok), a szoborportrék (második feleségéről, L. de Vilmorin francia
írónőről. Ferencsik Jánosról, Németh Lászlóról, Pilinszky Jánosról), a sír
emlékek (Babits Mihály, a festő Réti István, atyja, bátyja sírlapjaí) , az érmek
(Raffaello, El Greco, Virág Benedek, XII. Pius pápa stb.), a remekmívű raj
zok (Adyról, Bartókról, Erika Mannról, fürdőző nőkről, játszó fiúkról) és
az utolsó tíz évben született, varázsos koloritú akvarell-virágcsendéletek.

Ferenczy Béni életművében a Megváltó alakjának ábrázolása fontos
helyet foglal el; 1947-ben a "Krisztus a kereszten" című ólom-relief, 1951-ben
egy körtefából kifaragott Corpus, 1955-ben pedig a "Krisztus megkeresztelése"
círnű kétalakos kompozíció (a budapesti belvárosi plébániatemplom ékessége)
került ki a mester műterméből. (A belvárosi plébániatemplomon kívül a
Bakács-téri templom és a budapesti Bazilika is őrzi Ferenczy Béní egy-egy
munkáját: az előbbi egy Páduai Szent Antal-, az utóbbi egy Lisieuxi Szent
Teréz-szoborművet.)

A művész tanulmányokat és memoárokat is írt, - Lionardóról. Aristide
Maillolról, Medgyessyről, a könyvillusztrálásról, élete nagybányai és párizsi
szakaszáról. Ezek az írások - amelyek az Írás és kép című testes kötetben
jelentek meg 19rH-ben Hubay Miklós gondozásában - a magyar művészeti

irodalom legszebb darabjai közé tartoznak.
Ferenczy Béni eltávozása nemcsak a magyar kultúrának, de az egyete

mes művészetnek is fájó vesztesége. A mester "tiS"zta derűt és emelkedett
nemességet" (Francois Gachot) sugárzó oeuvre-je azonban velünk marad, 
igaz emberségü lényének emléke pedig - mint Giorgio Vasari mondja
Tizianóról szólva - "élni fog, ameddig csak kiváló férfiak emléke fenn
maradhat."

* * *
"Művészeti Lexikon L-Q". Május utolsó napjaiban került forgalomba

a Zádor Anna és Genthon István szerkesztette Művészeti Lexikon harmadik
kötete (Akadémiai kiadó). A vaskos - 855 oldalas - kiadvány megbízható
jellemzését tartalmazza a két Lippi, Mantegna, Michelangelo, Píombo, J. della
Quercia, Picasso, Mondrian, Le Corbusier, Henry Moore, Marino Marini,
Manzu, Oscar Niemeyer, Manessier s más fontos régi és modern alkotók
rnunkásságának, - egy terjedelmes cikk pedig kitűnő áttekintést nyújt a
magyar építészet, szobrászat, festészet és iparművészet évszázadairól. A mű

vészeti irodalom jelességeit is számbaveszi a lexikon III. kötete, megemlékezve
a rézmetszésről könyvet publikáló néhai Majer István c. püspöknek, vala
mint az archeológus Lepold Antal prelátus-kanonoknak, a művészettörténet

tel is foglalkozó PfeifJer János veszprémi kanonoknak és a bencés Mihályi
Ernőnek, a barokk művészet kutatójának, a "Pannonhalmi Szemle" egykori
szerkesztőjének működéséről is.

A külföldre szakadt magyar művészeket (Prinner Antal, Pán Márta, Péri
László) is tárgyalja a kötet, azonban a francia neve ellenére magyar - brassói
születésű - Henri Nouneau-x és Lancelot Ney-t (Ney Lászlót) hiába keres
tük a címszavak között. Mindkét művész a közelmúltban halt meg Francia
országban, s mindketten jelentős képviselői voltak az avaritgarde törek
véseknek.
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A 202. oldalon a "Nyolcak"-csaporthoz tartozott Tihanyi Lajos egyik
művének reprodukciójával találkozunk, e címmel: "önarckép". A közölt kép
azonban nem önarcmás, hanem Révész Béla írónak, Ady hű barátjának port
réja. - A Lázár Béla művészetí íróról, az Ernst-múzeum hajdani igazgató
járól szóló cikkecske azt állítja, hogy Lázár "tevékeny szerepet vállalt a
modern művészet hazai megismertetésében". Az igazság azonban nem egé
szen ez. Barcsay Jenő egyik nyilatkozatában olvassuk: "Lázár Béla gyűlölte

a fiatalabb törekvéseket. Nekem egyszer meg is mondta, hogy amíg ő él,
képeimmel nem tehetem be a lábamat az Ernst-múzeumba." Lázár azonban
nem csupán Barcsayval szemben volt ellenséges érzületű; minden alkalmat
megragadott, hogy szétzilálja az új művészetí irányzatok táborát. Baki Miklós
művészettörténészOrbán Dezső festőről szóló cikkéből ("Művészet", 1934. évi
decemberi szám) kiviláglik, hogy Lázár a Ieggátlástanabb módszerekkel aka
dályozta meg Orbán részvételét a Ma című Kassak-folyóirat körül tömörülő

festők 1918-as, második kiállításán. Paál Lászlóról, Mányokiról, Fadruszróí,
Zichy Míhályról szóló monográfiáival Lázár Béla kétségtelenül gazdagabbá
tette műtörténetí irodalmunkat, azonban őt a modern művészet hívének és
"megismertetőjének" nevezni túlzásnak tűnik.

Végeredményében azonban az új magyar Művészeti Lexikon legfrissebb
- utolsóelőtti - kötete nem mutat semmiféle hanyatlást a két előző - a
közönség és a krí tika által méltán kedvezően fogadott - kötetekhez képest.

* * *
Kiállítások. "Hommage fl Kassák" - "Tiszteletadás Kassáknak" - cím

mel kiállítás nyílott nemrégiben Denise Renénél, Párizs egyik vezető galéríú
jában. A tárlaton négy alkotó: a szobrász-festő-író Jean Arp (akinek neve
a dadaista mozgalorn történetéből jólismert), Sonia Delaunay-Terk, Sophia
Taeuber-Arp és Kassák Lajos munkái szerepeltek. A kiadott képes katalógus
rnelegen 'köszönti a nyolcvan esztendős Kassákot, "a legnagyobb élő magyar
költöt és írót", aki mint festő, "a 20-as évek legelső konstruktívista művészei

vel egyenrangú".
A fiatal művészek Stúdió 67 círnű tárlatán (Ernst-múzeum) kevés figyel

met érdemlő művet láttunk. A nonftguratívok (Fajó János, Keserű Ilona stb.)
nem vehettek részt az idei kiállításon, a "szürnaturalisták" pedig (Gyémánt
László, Lakner, Kóka, Korga és a tőlük némileg elkülönülő Záborszky Viola)
- bár tele vannak bizarr ötletekkel és bravúros megoldásokkal -- nem vol
tak igazán meggyőzőek. A szentendrei iskolához tartozó Deitri Pál két műve,

Garabuczy Agnes "Leány gitárral" círnű munkája, Galambos Tamás "Judit
és a ringlispil" című naív- játékos kompozíciója és a tárlat talán legtehet
ségesebb művészének: Berki Violának képei ("Templom viharban" és "Feszü
let éjszaka") emelkedtek ki a jobbára érdektelen anyagból.

Prohászka József - Cegléden élő - festőművész kiállítását rendezte meg
a közelmúltban a ceglédi Kossuth-múzeum. Prohászka az idősebb generáció
hoz tartozik (1899-ben született), azonban vehemens színezésú, lendületes
traktálású, a "Fauve"-okkal rokon képei fiatalos lelkületet árulnak iCL A ki
állított munkák - alföldi tájképek. csendéletek, táncoló és muzsikáló embe
rek, házcsoportok - között örömmel fedeztünk fel néhány bibliai tárgyú (és
főként: szentírási szellemű), igen szép festményt (.,Madonna", "A tékozló fiú",
"Ezékiel látomása", "Útban Erzsébethez"), (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (E g Y h á z z e n e i h a n g v e r s e n y e k r ő l.) A
Szent István Bazilika fennállásának százötvenedik évfordulója alkalmából
nagyszabású jubileumi hangversenyt rendezett a templom ének- és zenekara
Fehér László karnagy vezényletével. Az ízlésesen összeállított műsorban Hiiruiel
egyik orgonaversenye szerepelt (Koloss István előadásában), majd Bach VI. sz.
motettája és végül a 146. számú kantáta. Valamennyi műsorszám a zenei
barokk egy-egy jellemző darabja, egy olyan zenei korszak üzenete, amelyben
a felfelé törekvő hangoknak első és legfontosabb funkciója volt: Isten dicsé
rete. Hiindel orgonahangversenyének kíséretében a hangkombinációk és figurá-
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dók is mindúntalan ezt a felfelé való törekvést jelképezik. De ugyanez a fel
szabadult életérzés élteti a Bach alkotások mindent átható ritmusát is. A szé
pen sikerült műsornak talán kiemelkedő száma volt a Bach-kantáta megsz6
laltatása, amely azt is igazolta, hogya kórus ének- és zenekara komoly mű

vészi feladatok megoldására hivatott. Igaz, itt neves szólisták is támogatták
'Őket elképzeléseik minél tökéletesebb megvalósításában. Kivált Szirmay Márta
teljesítménye emelkedett az átlag fölé.

Érdemes ennél a jubileumi hangversenynél azért is megállnunk egy pil
lanatra, mert ez is igazolta, hogyamegújuló liturgiában ís nagy szerepük
lehet az ének- és zenekaroknak. Éppen az ilyen magas művészi színvonalú
zenei esetek jogosítanak fel arra a reménykedésre, hogy előbb-utóbb vissza
tér majd az egyházi ének és zene ügyének az a korszaka, amikor a közönség
ismét különválaszt ja a liturgiát és a művészi élményt. Ez a zenei est kétség
kívül olyan művészi élményt szerzett hallgatóinak, amely megérte azt az ál
dozatot, hogy' vasárnap este pihenés helyett végighallgassuk. S bizonyos, hogy
ha a többi kórusok is hasonló művészi elmélyültséggel keresnék a szereplés
lehetőségeit, akkor az egyházi zene közönsége - mert ez a közönség élő és
ható erő - tovább növekednék.

A Luhcrania Ének- és Zenekar legutóbbi egyházzenei áhítatát Gárdonyi
Zoltán műveinek szentelte. Először a 40. zsoltárból a Magasztaltassék fel az
Úr kezdetű, vegyeskarra és orgonára komponált kitűnő mű hangzott fel, majd
egy régi magyar népének nyomán keletkezett Húsvéti fantázia. Ez a két al
kotás is igazolta, hapy Gárdonyi Zoltán szigorú harmonizálása rendkívül
színes képzelőerővel párosul, s így lesznek művei hagyományosak is, moder
nek is. Zenei tormanyelvén mintha Kodály Zoltán hatása is érződnék némi
leg, ez azonban érthető, hiszen Gárdonyi hosszú ideig volt Kodály növen
déke a Zeneművészeti Főiskolán. (Később, Berlinben Hindemithnél fejlesz
tette tovább zeneszerzői tudását.)

A zenei áhítat szépen sikerült műsorszáma volt az orgonára és szoprán
szólóra komponált Kész az én szívem, oh Istenem keziletű darab. A zeneszerző

nagyszerűen eltalálta a zsoltár örvendező és bizakodó hangulatát, amint az
ember Istenhez fordul, és dícséretét zengi:

Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem,
énekelnem és zsoltárt zengenem.

Ébredj lelkem, ébredj citera, hárfa,
a hajnalt keltem pirkadásra.

A nemzetek közt, Uram vallak,
s a népe!' közt énekkel magasztallak.

(Sík Sándor fordítása)

Feljigyelhettünk a szól6t éneklő Mohácsi Judit szépen kimunkált előadá

sára is.

Méltó befejezése volt a szép egyházzenei áhítatnak a 45. zsoltárb6l ké
szült Dícsérő ének, amelyben a teljes előadói apparátus (vegyeskar, orgona,
zenekar) egyetlen gondolatot szolgál - az isteni felség magasztalását.

Örömmel regisztrálhattuk Gárdonyi Zoltánnak, a kitűnő zenetudósnak és
pedagógusnak hasonlóan jelentős zeneszerzői működését, legfeljebb azon
csodálkoztunk kissé, hogy ilyen jellegű bemutatkozására oly ritkán kerül
csak sor.

(Wal t e r S u s s k i n d h a n g ver s e n y e.) Némi csodálkozással vettük
tudomásul, hogy az Erkel Színházban hatalmas foghíjak éktelenkedtek a né
zőtéren, mintha nem tudta volna közönségünk, hogy világot járt karmester
vendégünk igen rangos, elismert muzsikus, számos lemezfelvételét emlegetik a
legjobbak között. Bizonyára nem ártott volna némileg nagyobb propaganda,
mert sajnálhatja, aki nem hallotta ezen az estén Mozart B-dúr szimfóniájá
nak (K. 319.) légiesen finom, boldogságot s derűt sugárzó megsz6laltatását.
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Mozart szimfóniáiban ugyan többnyire beárnyékolja a derűt valami tompa,
átszűrt, szemérmes szerénységgel takargatott fájdalom, a B-dúr szimfónia
azonban valóban egyértelműep, kiegyensúlyozott alkotás. (Akárcsak a közvet
len tőszomszédságában keletkezett salzburgi misék.) Rendkivül szép és hatá
sos valamennyi tételben a vonóshangszerek karakterisziikus mozgása, s azok a
fény- és árnyjátékok, melyek minduntalan új figurációlcban térnek vissza, igy
árulkodva Mozart kifogyhatatlan alkotókedvéről. Ennek a szimfónikus műior

mának valóban van egyfajta szinte kitapinthatatlan belső dinamikája és dia
lektikája, amely minden zenei frázisnak értelmet és jelentőséget ad. Valahogy
éppen ezt hiányoltam a hangverseny befejezésében felhangzó r. Brahms-szim
fóniából, amely éppen azzal marad a választott beethoveni minta mögött, hogy
nem tűri a klasszicizmus értelmi fegyelmét, hanem új és új ötleteknek en
gedve új és új dallamokat alkot, s közben 'Tl),egfeledkezik a központi vezérlő

és rendező elvről. A világért sem szeretném megismételni a századvég Brahms
ellenes vádjait, mert például a II. szimfóniával kapcsolatban ugyanezeket a
kifogásokat aligha lehetne elmondani, nem is szólva nagyszerű zongoraverse
nyeiről s a Német requiem első részéről. Ha annak idején felháborodva 01
vastam is Shaw Brahmssal kapcsolatos élcelődéseit, most már meg kell érte
nem részben, miért nem azonosithatta magát ezzel a kompoziciós formával.
Mindez - még egyszer hangsúlyozam - teljesen egyéni kifogás, s a mű nyil
ván sok hallgatójára gyakorol nagy hatást ma is, kivált ilyen nagyszerű tol
mácsolásban, mint Walter Susskindé, s a Rádiózenekaré.

A hangverseny középső részében ismét megcsodálhattuk Tarjáni Ferenc
virtuóz kürtművészetét. Haydn egyik versenyművét adta elő korszerű (!) hang
zással és bravúros tökéletességgel. A zenekari kiséret itt talán a kelleténél kis
sé érdesebb volt. (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Harlekin és szerelmese. Fehér Imre filmjében a
képeknek önmagukat, s többnyire a jelképes mondanivalót is ki kell fejezniük.
A történet, az élet véletlen szülte, hétköznapi részlete, ahol minden semmi
ségnek tűnik, de ugyanakkor mindez arra hivatott, hogy mélységeket tárjon
föl a néző előtt. A Harlekin és szerelmese láttán nem kétséges, hogy eredeti,
s a lényeg iránt fogékony képzelet műkődött közre a készítésében; a megvaló
sítás során gyakorolt kényszerű önfegyelem azonban lecsillapította a képzelet
radikalizmusát, s ami még megmaradt belőle, az valami fojtott elégedetlenség
alakjában kimondatlanul ott érezhető a film légkörében, a főszereplők arcán.
A kompromisszum következtében. inkább a stílusjegyek formálására fordí
tottak nagyobb figyelmet, s így a korszerűnek festő vonások sajnálatos pon
tossággal leolvashatók a filmről, akár a frissen vásárolt ruháról az újdonság.
Fehér művében a harmincévesek bizonyos nemzedékének arculatát akarta
megrajzolni, a modernül keveset mondó néhány tőmondat azonban elégtelen
nek bizonyult a teljes képhez. Hogy képalkotásában és tónusában a Kés a
vizben című Wajda-filmre emlékeztet, annak bizonyára csak a helyszín és a
környezet véletlen hasonlósága, valamint a lépéstartás igénye az oka. Külö
nösen az utóbbitól senkit sem szabad visszariasztani.

A cselekmény többnyire egy a Balatonon hajózó vitorláson játszódik, és
voltaképpen csak két főszereplője van. A férfi még mindennek tanúja volt,
ami napjaink történelmében szerepet játszik; ahogy mondani szokás, "át
élte a nagy lelkesedések és kiábrándulások idejét", anélkül, hogy még vala
mit is csinált volna. Pontos emlékei vannak a háborúról is. Ezt az élmény
világot hivatott érzékeltetni az az erőltetett kép is, amikor a vitorlás körül
fürdőző férfi a háborúból ittmaradt roncsokra bukkan a Balaton fenekén, s
egy pillanatra jól kivehető a német felségjel.

Harlekin, a férfi szerelrnese, már jóval a háború után született, s az al
kotói szándék szerint "tipikusan" mai gyermek. Alakjában jellegzetesen
keverednek a tulajdonságok: nem sokat tud a múltról, fütyül az előítéletekre,

csak a maga bajával törődik, türelmetlen, de ha jobban megnézzük, még az
is kiderülhet róla, hogy eszményei vannak. Mindezeket az idealizált "teenager"
tulajdonságok, valamint a pillanat improvizációján alapuló életmódnak a
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férfit a megváltozott. valóságra kell figyelmeztetnie, akárcsak a bohócnak a
commedia dell'arte-ben a nézőt.

Két elégedetlen nemzedék képviselője találkozik tehát a filmen. A férfi
ról csak azt tudjuk, hogy porcellánfestő, s meglehetősen kritikus szemmel
nézi a világot maga körül. Bár elégedetlenségének számos oka lehet, a pontos.
okot nem nagyon ismerhetjük meg; talán éppen a magány élménye az egyik,
mely amúgyis ott kísért a történetben. Anélkül, hogy sokat tett volna az ér
dekében, a körülötte levő világ lépten-nyomon megváltozott; nehéz az él
mények burkából kitörnie, s a nála jóval fiatalabb lány jelentheti próbáját
annak. hogy van-e mód a kitörésre. Ezért is Harlekin a szemében afféle játék
SZ2r, melycn magányosságát próbálgathatja.

Kívülállónak nehéz volna több összetevőt kihámozni a filmből. Ennek
oka részben a főszereplők túltömör megnyilatkozásaiban, részben pedig a
divatosan összefiiggésnélküli jelenetek egymásutánjában kereshető. Egy al
kalommal például a lány ráiön arra, hogya férfi telefonálás közben meg
csalja a vendéglő üzletvezetőnőjével. Az eseménysorból később nyilvánvalóan
adódik a film tanulsága: nem lehet míndig a régi kudarcokon rúgódni, hanem
tovább kell lépni; a társadalom még két ember hermetikus világába is be
hatol, akár egy másik nő, akár a rnúlt, akár egy szerencsétlenség, vagy a
kikötőben fecsegő emberek formájában. - Mi megyünk, ők maradnak 
mondja erre a porcellánfestő, mikor eloldozza a vitorlást és a lánnyal együtt
kifut a kikötőből, hogy a néző is megértse: tovább kell lépni. Egy ilyen lapi
dáris konklúzióval azonban scm a bekövetkezett katarzis, sem pedig a tovább
lépés szükségessége nem érzékelhető, legalábbis ebben az esetben nem. In
kább az válik világossá - talán a szerzők szándékától függetlenül -, hogy
hiába választja el a férfit több mint egy évtized Harlekintől, a két nemze
dék között nincs lényeges különbség. Egyik sem oldott meg semmit, valójá
ban mégiscsak elfogadták a világot, amelybe beleszülettek; lázadozva viselik
el saját származásuk tudatát, de erről sem tudják megállapítani, hogy meny
nyire torz vagy nem torz tudat.

Ez a tanulság azonban nem a filmből következik, hanem a film krití
kájából, azaz aligha tartozik a rnű eredetileg szándékolt hatásai közé. Ami
még hosszú ideig emlékként megmarad, az az elégedetlenség, beágyazva a
stilizált történetbe, a stilizált párbeszédek közé, mialatt az. egyes jelenetek
pontosak és reálisak. Éppen ennek a kettősségnek a tudatos alkalmazása
okozza azonban a "déja vu" érzését, mert hiszen sem az ellesettség mód
szere, a kézi kamerás, oldott kompozícíós munkamód, sem pedig az össze
függésekkel terhelt, jelképes képsorok nem újak már manapság. Nem is any
nyira mélységben hiányzik a bővítés, mint inkább szélességben: túl szűk

darabot látunk itt a világból, s túl jelentéktelent; a stilizálás méretei nincse
nek arányban vele. A több jobb lett volna, mondhatnánk ebben az esetben.

Irma, te édes. Az édeskés történetet két remek színészre bízták, köztük
Shirley MacLaine-re, aki a nőknél ritka chaplini színésztípus képviselője.
Bár a filmben semmi érdemleges nem történik, a remek főszereplők gondos
kodtak arról, hogyacsattanókat élvezetesen tálalják. Egyébként minden
idézőjelek között játszódik le, akárcsak a színpadon, de talán éppen ez a
koreogratált játék és a könnyed-semmitmondó tartalom okozza a film át
ütő sikerét. Másodszor megnézve azonban már mindenképpen fárasztó ha
tást kelt.

Fény a sötétben. A film a híres amerikai-néger énekesre, Ray Charlesra
épül, s nem a silány keretjáték az érdekes benne, hanem a zenekari blues
éneklés, melyet több egymásutáni részletben is bemutatnak. A film, sajnos,
senkit sem elégít ki: aki megelégszik a nevetséges cselekménnyel, az aligha
értékeli Ray Charlest, akik pedig őt szeretnék hallani, azokat csak zavarta
a köré aggatott történet. Néhány rövid részlet erejéig mégis szemügyre vehet
jük ezt a csak hallomásból ismert énekest és zenekarát, és közvetlenül tanúi
lehetünk a híres felelgető "out-stílusnak". Aki nem nagyon ismeri a dzsessz
zenébe átvitt blues-éneklést, az a film láttán talán némi fogalmat nyer a
szépségeiről, egy dokumentumfilm ebből a műfajból míndenesetre többet ért
volna. (Ungváry Rudolf)
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KELL-E HINNI A JELENÉSEKBEN? Nem titok, hogy VI. Pál pápa fati
mai zarándoklata többfelé igen eltérő vélekedéseket váltott ki, még egyes ka
tolikus körökben is. Az alaptalanul hozzáfűzött politikai jellegű feltevésekre
ugyan nyomban rácáfolt a Szeritatya magatartása és békebeszéde. felmerültek
azonban tisztán vallási természetű kérdések is. Vajon ezt a látogatást úgy kell-e
felfognunk, mint a fatimai jelenések valóságának megerősítését? Hozzátartoz
nak-e ezek a jelenések, általában a jelenések a katolikus hithez, köteles-e a
hívő katolikus ezekben is hinni? Ezt a bizonyára nálunk is sokakat érdeklő

problémát világitja meg René Laurentin az Informations Catholiques Inter
nationales június l-én megjelent számában.

Mint kifejti, a jelenések megitélésére vonatkozóan is általánosan elfogadott
tekintély a katolikus egyházban XIV. Benedek pápa (1740-1758), aki Isten
.szolgáinak boldoggá és szenttéavatásáról círnű művében, amelyet még megvá
lasztása előtt írt s amely azóta számos új kiadásban látott napvilágot, a kö
vetkezőket jelenti ki: "Tudni kell, hogy az a jóváhagyás, amellyel az egyház
valamely magánkinyilatkoztatást felruház, nem más, mint gondos vizsgálat
után megadott engedély arra, hogy ezt a kinyilatkoztatást a hívek okulására
és javára ismertté tegyék. Az ilyen kinyilatkoztatásokat, még ha az egyház
jóvá is hagyja azokat, nem szabad és nem lehet a katolikus hitből folyó igaz
nak-tartással egybekötni. csupán az einberi elhihetőségből folyó igaznak-tartást
kell megadni számukra az okosság szabályai szerínt, azaz amennyiben az ilyen
kinyilatkoztatások valószínűek és hihetőek a jámborság számára ... Ebből kö
vetkezik, hogy az embernek szabadságában áll az ilyen kinyilatkoztatásokat
nem igaznak tartani és figyelmen kívül hagyni, feltéve, hogy ezt illő ezerény
séggel cselekszi, helytállónak érzett okokból és a megvetés szándéka nélkül."

Ezt az állásfoglalást a szertartások kongregációja megerősítette abban a
válaszában, amelyet 1875. február 6-án adott Santiago de Chile érsekének: "A
jelenéseket vagy magánkinyilatkoztatáookat a Szentszék sem nem hagyja jóvá,
sem nem ítéli el, csupán megengedi, hogy a tanúskodasok adatai és értéke
szerint azokat emberi elhihetőségük alapján higyjék ..." Ugyanígy Szent X.
Pius pápa 1907. szeptember 8-án kelt Pascendi kezdetű enciklikájában: "E
tárgyban az egyház annyira megfontoltan jár el, hogy csak akkor engedi meg
az ilyen áthagyományozott dolgoknak nyilvánosságra kerülő írásokban való
tárgyalását, ha igen nagy óvatossággal és a VIII. Orbán pápa által megköve
telt nyilatkozat előrebocsátásával történik. De még ebben az esetben sem vál
lal kezességet az egyház a ténybeli igazságért. Egyszerűen nem akadályozza
meg, hogyelhigyjenek olyan dolgokat, amelyek mőgül nem hiányzanak az
emberi hihetőség indítékai."

Tény, hogy azoknak a különleges bátorításoknak nyomán, amelyekben a
pápák Lourdes, majd Fatima kultuszát részesítették, egyes teológusok szüksé
gesnek vélték az imént előadott tanítás felülvizsgálasát. Ezzel a kívánalommal
nyitotta meg P. Balic azt a nemzetközi mariológiai kongresszust, amelyet a je
lenések első centenáriuma alkalmából 1958-ban hívtak össze Lourdesba. Mint
azonban Laurentin kiemeli, Balic csekély visszhangra talált: a sok felszólaló
közül mindössze ketten csatlakoztak hozzá. A nagy többség nézete az volt,
hogy Lourdes és "bizonyos mértékben" Fatima esetében "valami kevéskévcl"
továbbment az egyház a puszta megengedésnél, mert hiszen bátorít is, de emi
att még nem változott az egyháznak a jelenésekre és a magánkinyilatkoztatá
sokra vonatkozó felfogása.

S valóban ez is a helyzet - szögezí le Laurentin. Semmiben sem módosul
tak az alapvető elvek. Az isteni kinyilatkoztatás lezárult az utolsó apostol ha
lálával, a magánkinyilatkoztatások már mít sem adhatnak hozzá. Utóbbiaknak
csupán az a szerepük lehet, hogy emlékezetbe idézzék vagy hangsúlyosabbá
tegyék az evangéliumi üzenet bizonyos tartalmait, amelyek elhomályosultak
az emberek lelkében, avagy kü1önösen hasznosak egy adott korban és környe
zetben. Így például a bűnbánat és az Istenhez fordulás szüksége, ami sarka
latos témájuk az összes XIX. és XX. századbeli Mária-jelenéseknek.

Egyébként mindezeknek a jelenéseknek ténybeli valóságát illetően még
azok a pápák is, akik magát a kultuszt bátorítják, a legmesszebbmenő óvatos-
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ságot tanúsítják - emeli ki Laurentin. írásaik erőteljesen helyeslik az ima- és
áhítatgyakorlatokat, amelyeket a zarándokok Lourdesban és Fatimában is vé
geznek. de alapjukra vonatkozóan kerülnek minden formális elkötelezettséget.
Teszik pedig ezt három okból:

1. Mindenekelőtt fent kell tartani a megkülönböztetést az isteni kinyilat
koztatás és a magánkinyilatkoztatások közott.

2. Szabad teret kell engedni a hívőknek arra, hogy szívük szerint és kü
lönbözőképpen válaszolhassanak azokra a többé-kevésbé részleges szólításokra,
amelyek az egyházon belül hangzanak el.

3. Meg kell őrizni az okosságót és a szükséges óvatosságet olyan mozzana
tok irányában, amelyek gyakran és kibogozhatatlanul összekeverednek egy
mással.

Amilyen "kiváltságosan" egyszerű az utóbbi szempontból Lourdes, annyira
nem az Fatima, ahol a hivatalos egyházi vizsgálat is jó későn indult meg.
Laurentin szeretné hinni, hogya tisztánlátáshoz közelebb fog vinni P. J. Alonso
spanyol maríológus, római egyetemi tanár készülö munkája, aki azt a rnegbí
zást kapta, hogy tudományos pontossággal rögzítse és értékelje mindazt, ami
Fatimában történt. Laurentin szerint három feltétele van e munka sikerének.
Egyik, hogy időrendben mutassa be és tárja fel az adatokat. A másik, hogy
"teljes" legyen, tehát semmit se hallgasson el. A harmadik feltétel. hogy olyan
kritikai tanulmány zárja az egészet, amely nem nyújt lehetőséget támadásra.

Gyakorlatilag az ilyen ügyekben - folytatja Laurentin - két egyformán
fontos, de nem míndig betartott szabályt kell előtérbe helyezni. Az elsőre fél
reérthetetlenül emlékeztetett Ottaviani bíboros abban a cikkében, amelyet az
Osservatore Romano 1951. február 4-i számában tett közzé:

"Évek óta tanúi vagyunk annak - úgymond -, hogy újból felburjánzik a
népi szenvedély a csodák után. Hívek tömegei tódulnak olyan helyekre, ahol
állítólag jelenések vagy csodák történtek, és ugyanakkor elhagyják az egy
házat, elszakadnak a szentségektől és a templomi igehirdetéstől... S amíg az
egyházi hatóság fenntartással él és vizsgálódik, a nép nem várakozik, hanem
özönével rohan a nem ellenőrzött csodás dolgok színhelyére, Nyiltan meg kell
mondanunk, hogy az ilyenfajta jelenségek talán a természetes vallásosság meg
nyilvánulásai. Ugyanakkor azonban semmiképpen sem keresztény cselekedetek
és rettenetes ürügvet szolgáltatnak azoknak, akik a kereszténységben (és főleg

a katolicízmusban) minden áron fel akarják fedezni a babona és a pogányság
maradványait ... Az igaz vallásosság az igaz hitben van."

A másik szabály az, amit XIV. Benedek fogalmazott meg. Kétség sem fér
het hozzá, hogy akik viszolyognak az ilyen jelenésí jelenségektől, megőrzik

teljes lelkiismereti szabadságukat. A kereszténységben szabad szektor ez.
Tisztelni tartoznak azonban a másként vélekedők lelkiismeretét; ne provokál
'ják, sem le ne nézzék azokat. Különösen áll ez ott, ahol a legfőbb egyházi
tekintély megengedte avagy bátorította is a jámborság bizonyos formáit, mint
Lourdes és Fatima esetében. Az egyházban ugyanis, mint másutt is, minden sza
badság korlátja a mások szabadsága. És' megértő szerétetnek is kell fakad
nia ebből, mert hiszen "sok hajlék" van a keresztény szellemiségben.

(Sinkó Ferenc)

BEFOLYASOLHATJUK-E GYOGYSZEREKKEL A LELKI JELENSÉGE
KET? Ezt a kérdést tárgyalja a legújabb kutatások alapján Wilfried Ruff abban
az érdekes tanulmányában, amelyet "Idegrendszer és psziché" címmel mí
nap közölt a Stimmen der Zeit. Maga a probléma egyébként korántsem
új. Már Francisco Hernandez természettudós egyik levele, amelyet a XVI.
században Mexikóból írt II. Fülöp spanyol királynak, hírt ad "szent varázs
növényekről", amelyeknek élvezete "azt az adományt kölcsönzi, hogy az is
tenekkel beszélgethetünk" és "ezer fantáziaképet és démont" láthatunk Eze
ket az "isteni gombákat", mint azték kódexek képei és a Maya-birodalom
szobrai is tanúsítják, főleg vallási ünnepeken, áldozati cselekményeknél és
háborúra való előkészületek közben fogyasztottak, hogy az istenekkelval6
érintkezés révén erőt és okosságót biztosítsanak maguknak. Az eufóriás fel-
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oldódást azonban csakhamar mély lehangoltság követte, ami olykor öngyil
kossággal végződött.

Mindezt hosszú ideig képzelgésnek tartották, most a legutolsó évtized
ben azonban egy svájci laboratórium két vegyészének. Hofmann-nak és Cer
letti-nek sikerült a legendás "isteni gombák" hatóanyagát kíválasztania és
elkülönítenie. De már ennek előtte, még 1938-ban, Hofmann egy hazai gom
bából is hasonlóan ható szert állított elő, amikor kivonta belőle a lizerg-sav
dietilamid-ot (LSD-25). Igaz, hogy csak öt évre rá fedezte fel ennek része
gítő és hallucínácíókat előidéző hatását, amikor a vegyport véletlenül be
Iélegezte, (Itt csak megjegyzem, hogy Idegrendszerünk című könyvében a
magyar Akos Károly is beszámol erről.) A hatás abban nyilvánult meg 
közölte akkoriban Hofmann -, hogy a körülötte lévő tárgyak fantasztikusan
színes, varázsos szépségű képekké mosódtak szét, majd kaleidoszkóp
szerűen változó formákat öltöttek, ő maga pedig lebegéseket és kűlönös rnoz
gásérzeteket élt át; időérzéke is megzavarodott. s úgy tűnt föl előtte, mintha
szelleme nem sejtett távlatokra nyílt volna meg; a benső harmóniának és
a felfokozott öntudatnak ezt az állapotát azonban egy megelőző széttépett
séggel kellett megvásárolnia, amely önmaga széfesésének révületével és meg
nevezhetetlen szorongással töltötte el. Ruff hozzáfűzi, hogy ez a leírt álla
pot annyira emlékeztet némely lelki betegség fellépésére, hogy a szakembe
rek nyelvén "modell-pszichózisról" beszélhetünk,

Az LSD hatását Timothy Learu, a Harvard-egyetem tanára akként jel
lemzi, hogy "ősi, egyenesen szent erőket szabadít fel az emberi agy ellen
őrzése ralól". Érthető így - úgymond -, hogy mint "kulcsot a benső univer
zumhoz" főleg értelmiségiek használják ezt a szert. Sokan közülük társasá
gokba is tömörültek és a szer együttes élvezetet keleti vallási szertartásokkal
kapcsolják össze. A szer által kiváltott mámorban a személyíség elhalását,
majd újjászületését, az alany és a tárgy tökéletes azonosulasát kívánják át
élni. Minthogy azonban az LSD százszor olyan hatásos, mint a "meszkalin",
amellyel élete vége felé a mísztícízmusra hajló Aldous Huxley önmagán kí
sérletezett, az északamerikai szövetségi egészségügyi hivatal az Egyesült Nem
zetek ajánlása nyomán az idei év, 1967 februárjától kezdődően erre is ki
terjesztette a kábítószerekre vonatkozó előírásokat.

Másfelől egyes lélekelemzők ennek a vegyszernek segítségével a korai
gyermekévek élményanyagát próbálják felébresztenl, abból a célból, hogy
rejtett téves fejlődéseket önismeret útján feldolgozhatóvá tegyenek. Arnbár
az LSD ilyen alkalmazása is kétséges és vitatható értékű - szögezí le Ru!f -,
a kísérletezések mégis ösztönzést adtak a lelki folyamatokat befolyásoló
gyógyszerek hatásának és következményeinek, végeredményben a biokémiai
folyamatok és a pszichikai jelenségek összefüggésének komoly tanulmányo
zására. Közben a különféle "nyugtató'" és "serkentő" szerek annyira nép
szerűek lettek, hogy a gyógyszeripar aggasztó mértékben tért rá gyártásukra.
Az üzleti reklám is elterjesztette azt a nézetet, hogy e tabletták útján mín
denkí megszerezheti magának a társadalmi emelkedéshez szükséges lelki
beállítottságot, fellépést és teljesítőképességet, mindenki megoldhatja ál
taluk a való élethez való alkalmazkodás nehézségeit. Arról viszont csak kevés
szó esett, hogy az ilyen "ártatlan" szerek, ha orvosi ellenőrzés nélkül szedik
azokat, mílyen nem kívánatos, sőt veszélyes következményekkel is járnak.
Ezek a másodlagos hatások ugyanis nemcsak a testi szervezetet rongálhatják,
hanem a lelki működésnek is ártalmára lehetnek, és jóvátehetetlen ferdülése
ket idézhetnek elő a személyíség alkatában.

Az említett felfedezéseket. kísérleteket, vitákat és eredményeket azonban
Ruff főleg abból a szempontból tekinti fontosnak és részben pozitív jellegű

nek, hogya modern világ maholnap legnagyobb tömegbetegségének. a lelki
zavaroknak gyógyszeres gyógyítása terén döntő és reményt keltő fordulattal
bíztatnak. egyben pedig arra is lehetőséget látszanak nyújtani. hogy gyógysze
rekkel befolyásolják az emberi magatartást és a szellemi tevékenységet. Ami
alapot ad erre, azoknak a tudományos megismeréseknek növekedése, ame
lyek az idegrendszer anyagi alkatának és a lelkí folyamatoknak összefüg..
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géseíre vonatkoznak. Ruff igen behatóan foglalkozik ezekkel az összefüggé
sekkel, mi azonban itt csak a leglényegesebb rnozzanatokat emeljük ki.

Amikor látunk, hallunk, tapintunk valamit, akkor látó, halló és tapintó
szerveirrkre, mindannyíszor tehát idegsejtek halmazára gyakorol ingert valami
a környezetből. Ezeket az idegsejt-halmazokat, amelyek pontos rendszert al
kotnak, a tudomány receptoroknak nevezi. Fényre érzékeny receptor a szem,
levegőrezgésre a fül. Ha a receptort kellő erősségű inger éri, abban elektro
kémiai állapotváltozás, vagyis elektromos kísülés, más szóval "ingerület" ke
letkezik. Ez megfelelő intenzitás esetén a szomszédos idegsejtekre is átter
jed, mikor is elektromos kisülések futnak végig az idegpályákori. Mielőtt

azonban a felületről kiinduló ingerület elérné az idegrendszer legmagasabb
funkció-rétegeit, át kell haladnia az agvtörzsönvahol rninden befutó impul
zus a test érzés-szférájára vagy a nagyagykéregben fekvő tudatközpontokra
kapcsolódik át. Az ingerületek itt egymáshoz rendeződnek és kifutó, az egyes
szerveket működésbe hozó impulzusokká alakulnak át. Az idegrendszer köz
ponti rétegei azonban, ami feldolgozó képességüket illeti, már eleve sérültek
lehetnek, s emiatt téves reakciók keletkezhetnek. Súlyosabb esetekben már
lelki zavarok támadnak.

Míg a narkózis az egész idegrendszert befolyásolja és megbénítja, a
pszichikai gyógyszerele többé-kevésbé meghatározott céllal nyúlnak bele az
egész bonyolult szabályozási rendszerbe. Macskákon és patkányokon végzett kí
sérletek az agytörzset, azaz a befutó ingerületi impulzusok központi kapcselő

állomását mutatiák a gyógyszerhatások döntő jelentőségű területének. Külön
féle nyugtatök feltűnőenfékezik az előzőleg felfokozott tevékenységet, esők

k.enUk például az agresszivítást vagy a rettegést, serkentő gyógyszerele pedig
az ellenkezőjét váltják ki.

Hangsúlyosan kiemeli Ruff, hogy a pszichikai gyógyszerele elsődlegesen

csak a központi idegrendszeren belül hatnak. Ez a bonyolult szabályozó
rendszer a maga 10-15 milliárd idegsejtjével anyagi alapja a lelki tevékeny
ségeknek is. A magasabb lelki tevékenységeket azonban akkor sem lehet az
idegsejtek elektro-kémiai potenciál-változásával, vagy a biológiai szabályok
körén belül lezajló és matematikailag meghatározható folyamatokkal magya
rázni, ha tartalmuk és megnyilvánulásuk szerint rá is vannak utalva az anyagi
struktúrára, azaz hozzá vannak kötve az idegrendszer elektromos és kémiai
folyamataihoz.

A személviség egészéri belül a különböző lelki tevékenységek olymódon
szövődnek össze, hogy a magasabb tevékenységek (gondolkodás, megismerés,
akarás) és az alacsonyabbak (ingerlékenység, valamint az ösztönnel és lelki
állapottal kapcsolatos tevékenység) kölcsönösen befolyásolják egymást. Ez az
egymásra irányuló hatás egyaránt kimutatható az idegrendszer alacsonyabb és
maeasabb struktúrájában. Az agytörzsben kísérletileg előidézett potenciál
változás például a nagyagykéregből levezethető elektromos hullámképet is
megváltoztatja. A különböző lelki tevékenységeket nem tudjuk biztosan az
agy valamely körülírt helyére lokalizálni. Megjelölhetók ugyan agytartorná
nyok, amelyeknek elektromos izgatásával bizonyos pszichikai jelenségeket
meg lehet zavarni, de ezek a zavarok mégis csak az egész idegrendszer, il
letve az egész személviség válaszát jelentik.

A pszichikai gyógyszerekkelelőidézettváltozások az íngerlékenységre, il
letve az idegstruktúra területére, közvetett módon a magasabb lelki tevékeny
ségre is hatnak. Ha például a csillapító szerekkel a pszichomotorikus inger
lékenvséaet és az élmény-tevékenvséget erősebben osökkentik, akkor válto
zások jelentkezhetnek a megísmerésben, a gondolkodásban és az akarásban
is. Az érzés és a megismerés körében beszűkülhet a figyelem, a megválto
zott hangulat nyomán átszíneződhet az érzés és a megismerés, úgyannyira,
hogya megismerés mennyisége és minősége is kárt szenved miatta. A gon
dolkodásban a lassúbbodásori kívül a képzelet oly mértékben elszegényed
het, hogy ez már károsan hat ki az ítélőképességre is. Végül a csökkenő

cselekvési impulzusok miatt az akarásban is igénytelenség és Iefokoződáa

állhat fenn.
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Egyes pszichikai gyógyszerek alkalmazása nyomán még a lélek súlyosabb
elváltozásai is bekövetkezhetnek, amilyenek a mániákus, a depresszív, a deli
ráló, a hallucináló állapotok. Feltehető azonban, hogy az illető egyéneknek
már megelőzően lappangó hajlamuk volt az ilyen lelki betegségekre s a gyógy
szer csupán felszínre hozta azokat. S itt mutatkozik meg, mennyire döntő a
betegség egyedi jellege, vagy a személy testi-lelki állapota az egyes gyógysze
rek hatása szempontjából. Nemcsak annak van tehát jelentősége, hogya pszi
chikai gyógyszerek rníként hatnak a lélekre, hanem annak is, hogy maga a
lélek miként hat vissza a gyógyszerré. Azt, hogya gyógyszeres terápia nem
ritkán csődöt mond, nyilván azzal magyarázhatjuk, hogy ilyenkor figyelmen
kívül hagyták a betegség e-ryedí jellegét, H. W. Janz azt is hangoztatja, hogy
"azok a törvények, amelyeknek alapján az ember a maga biokémiai állagát
érintő beavatkozásokra válaszol, minőségileg mégis mások, mínt azok a tör
vények, amelyek szerínt valamely reakció a kísérleti állatoknál vagy éppen
egy kémcsőben megy végbe". Vannak szerek, amelyek az állatkísérletek során
ártatlannak bizonyultak, az embernek mégis súlyos károkat okozhatnak. Olyan
tényez - emeli ki RuH -, amelynek emlékeztetnie kellene a gyógyszeripart
a pszichikai vegyszerek kipróbálásának nagy felelősségére. az orvosokat pedig
mérsékletre kellene késztetnie az ilyen gyógyszerele rendelésénél.

Az ember valamely betegségének egyedi jellege határozza meg a lelki
funkciók lehetséges megváltoztatásának azt a mértékét Ill, amely pszichikai
gyógvszerekkel elérhető, s ezzel a személviség esetleges átrendezésének a fokát
is. Egészséges embereknél általában nem kell tartani súlyosabb károktól a
magasabb lelki rétegekben. A különösen erős hatású pszichikai gyógvszerek
azonban lehetővé teszik a lelkiműködés manipulálását, s ezzel a személy sza
badságának korlátozását és a személyiség egységének megbontását. Egyik sú
lyos és veszélyes következménye lehet az ilyen el iárásnak, hogy felszabadul
nakazok a lappangó ferde hajlamok, amelyek minden emberben többé-kevésbé
kife.iezetten megvannak.

Míg a normális ember önmagát önmagával azonosítja, uralkodik magán és
így környezetével szabad és tudatos vonatkozásban él, addig a lelki beteg, a
súlyosan zavart ember nem tudja önmagát krttikallag elkülöníteni a külví
lágtól. Megzavart kapcsolatait a lelki beteg maga is érzi abban az időszak

ban, amikor a folyamatszerűen lezajló betegség a küszöb alatt marad. Akut
rohamban azonban az ilyen belátás csaknem szükséaszerűen elmarad. úgvanv
nvíra, hogv az ilyen ember alig kénes. vagy egyáltalán nem kénes a betegséggel
való szembeszállásra. a szabad választásra, vagy felelősségvállalásra.

Sajnálatos mindenesetre, hogya gyógyszeres kezelések voltaképpeni célfa,
vagvis a defektusos személviség átformálása alig érhető el a magasabb lelki
funkciókat is érintő kisebb-nagyobb beavatkozás nélkül. Igaz, hogy ez még
nem jelenti a személy és a szernélv méltósága iránt való tisztelet sérelmét 
állanít ia meg Ruff -, mert a lelkileg zavart embert ezzel a terápiával súlvos
béklvóktól szabadítia meg, és az orvos éppen arra törekszik, hogy a beteg
ismét lelki öntudatára ébredjen és újra szabadon gyakorolja önrendelkezési
képesséáét. Mindamellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a személyíségt
a'kat átalakításának elvkor súlvos és nem kívánatos következményeit sem.
Napiainkhan a lelki rétegek külső beavatkozással már oly mélvrehatóan vál
toztathatók meg, hoav a beteg vlsszafordíthatatlan állapotba, teljes passzivitás
ba, lelki-érzelmi feszültségektől való mentességbe juthat, ez pedig ezvfaita
elszernélvtelenedéssel jár ezvütt. Ezért, de más okok míatt sem korlátozódhat
tehát a lelki zavarok kezelése csupán gyógyszeres el iárásra. Mint eddig is,
ezután is szükséz van mindazokra a nevelő, segítő és [őiránvban befolvásoló
erőkre, arnelveket a szeretetteljes és meleg emberköztí viszonyok kiépítése
jelent. (Szigeti Endre) -

lou hát az emberkéz alkotta épületek csak kőhalmazok. P:s minden templom,
székesegyház és hasonl6k el fognak pusztulni. Egyedül az a templom 1lU1ra
dand6, amelyben Isten lakozik: s ez az ember.
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•
LE DIALOGUE DE MARIANSKÉ-LAZNÉ

par Vid Mihelics

Dans la premiere partie de son compte-rendu publié dans le numéro
précédent, l'auteur de l'article avait conclu qu'auiourd'huí déja, de nombreux
représentants notables du marxisme apprécient différemment la religion
et partículíerement le phénomöne de lia foi chrétienne que dix ane aupara
vant. Mais pour la suite, la question se pose si les participants au dialogue
se déclarent pröts a en retírer aussí mutuellement les exigences pratiques?

Dans cette deuxi eme partie de son compte-rendu, l'auteur parle surtout
des rapports et des communications du francals Garaudy, de I'espagnol Azca
rate, de l'italien Gruppi, des tchécoslovaques Machovec, Prucha et Cvekl, de
l'autrichien Hollitscher et du hongroís József Lukács, d'autre part des al
lemands de la RFA Kellner, Schwan, Metz, Fries et Mottmann, des italiens
Miano etGirardi aínsi que du francals Congar qui ont éclairé les problemes
évoqués dans la discussion au point de vue rnarxiste, respectívement
chrétien.

Du cöté chrétien, on a confirmé en le soulígnant le changernent observé
par les orateurs marxistes dans I'attitude du catholicisme et de l'Eglíse.
Schwan aexpliqué qu'tl n'y a pas de doctrine sociale uniforme et obliga
toire chrétienne sur laquelle on pourrait construire de facori concréte quel-'
que aménagement social pouvant étre qualifié de "chrétien". Metz a parlé
de cette question dans ses détaíls. La vocatíon temporelle de la religion
chrétienne - a-t-il dit - est d'exercer une eritique constructive sur la
société de tous les temps, et non d'essayer de créer un Etat ou un systeme
économíque sur la base d'un "ordre social chrétien". Dans le commandement
central de la charité chrétienne se cache un potentiel de critique sociologíque,
et nous devons aussl considérer I'Eglíse comme "l'institution de la critique
sociale constructive". Ces paroles souleverent une vive approbation et
Garaudy s'empressa de remarquer : "C'est le plus important de ce que
nous avons errtendu [usqu'ící, car par xa de toutes nouvelles partes s'ouvrent
devant nous".

La possession des moyens de productíon en tant que propriété prívée
surgit ici comme un proeleme fondamental. L'exígence de mettre les biens
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économíques au service de la communauté avec un centröle effectlf qui non
Seulement excluerait les ínégalítés de la répartition mais encore em
pécherait toute domination que les hommes pourraient exercer sur d'autres
hommes fl travers ces biens, est en parfaite harmonie avec la doctrine mo
rale chrétienne - a constaté Girardi. Qu'est ce qui assure plutót cel a ?
La propriété privée ou la propriété collective? "Il est difficile de décider
- énenea Girardi - si le christianisme est essentiellement relié fl telle ou
telle solution du probleme, bien qu'au cours de l'histoire, en général, il ait
défendu la propriété privée. Car si d'une part, on croit que le socialisme en
traine fatalement la dictature, d'autres peuvent étre convaincus que le
régime de la propriété privée condult fatalement 4 I'oppression économique
et polí tíque, L'histoire présante assez d'arguments pour chacune de ces deux
convictions. Les chrétiens sont absolument líbres, continua Girardi, de se
prononcer pour l'un ou l'autre sens, a leur propre responsabilité, sans pour
autant rattacher les enseígnements de l'Eglise fl un modele social déterminé.
En définitive, les difficultés ne résident pas dans la doctríne, mais dans
l'ordre pratique, "Il n'y a non plus de difficultés partículíeres a I'égard du
socialisme - déclara Girardi - méme si dans les pays socialistes la con
science religieuse est souvent gra"l"ement Iésée."

L'identité des tendances entre chrétiens et marxístes a I'égard du droit
relatif a la propriété prívée peut encore se développer, c'est l'opinion qui
s'est constituée aucours de la discussion. Girardi a eneore ajouté: "Si le
droit naturel relatíf a la propriété privée des moyens de production n'est
souligné ni par la constítutíon du Concile, ni par I'encyclique Populorum
Progressio, ce n'est pas sans raíson."

Le probleme de la liberté reltgieuse est passéau premier plan du dia
logue sous une forme concrete et décidée. Fries a résumé le point de vue
chrétien en ces termes: "Si les marxistes reconnaissent que la religion et
la foi chrétiennes ont un rapport esséntdel avec l'humanisme créateur et la
formation de I'avenir, ils ne peuvént avoir d'autre opiníon que celle que
les chrétiens doivent vivre humainement, c'est il dire en liberté dans leur
foi et leur religion. Et cela exige que le theisme dispose des rnérnes possfbi
lités et perspectíves de liberté que l'athéisme." En tous eas, continua tres
[ustement Moltmann, il faut que les chrétiens ne puíssent faire valoir leur
exigence de liberté que s'ils entrerrt eux-rnémes en lice pour la liberté
uníverselle, étarit donné que la liberté ne peut jamais étre exígée au détri
ment de celle des autres.

L'auteur de l'article corisidere comme le plus grand résultat du dia
logue le fait que les marxistes qui s'étaient étendus plus largement sur la
question, ont pris positíon sans exception pour la liberté de religion effectíve
prise dans le sens des droits fondamentaux de l'homme. Sous oe rapport,
Cvekl a déclaré: "Les chrétiens et les marxistes aussí se rendent compte du
danger sans cesse renouvelé qui découle de leur uníversalísme, C'est pour
quoi ils s'efforcent d'élucider leurs rapports avec le monde et la vie actuels,
et de réparer la tragique partialité dont, pour le christianisme l'inquisition
est le syrnbole, et pour le marxisme la pratique antihumaniste du stalinisme."
-Hollitsctier déclara ouvertement qu'au cours de la construction du socialisme
les exígenees de liberté avaient subí des préjudices qui ne peuvent étre
justifiés par les besoins de la lutte contre le capitalisme. "A vrai dire, ils
étaient conditíonnés, maís pas nécessités par l'histoire." Selcn Azcarate, le
marxisme entraine I'élargíssement de la liberté humaine, ce qui naturel
lement comprend l'assurance de la liberté de religion, le respect du culte,
en un mot toutes les libertés que les marxistes revendiquent pour eux
mémes. Machovec a déclaré que lorsque le christianisme est en voie de
transformation, le comanunisme doít aussi se transforrner. "Chacune des
partles doit rompre avec le fanatisrne, la tactique et le machiavélísme."

Logíquernent, c'est la qu'on a évoqué la "neutralité Idéologíque" du
pouvoir public qui I'année derulére avaít soulevé de nornbreuses discussions,
Comme des deux cötés on était d'accord sur le point qu'il n'est pas possible
de régiementer le bonhenr individuel de l'hornme, Prucha esquíssa son point
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de vue en ces termes: ,,11 est manifeste qu'un ttat qui s'efforee d'établír
le socialisme marxiste et qui s'engage contre I'idéologíe bourgeoise procla
rnera les idées liées il la formation du marxisme et a son développement,
Mais les préférences pour quelque ídéologie, qui d'ailleurs ne son t pali
uniquement propres au États socialistes, n'oífrent aucune base a la transfor
mation de quelque tendance philosophique en philosophie d'État officielle
ni a une lutte culturelle contre d'autres points de vue idéologiques, pour
établir un monopole qui non seulement porterait préjudice a la philosophie,
mais aussi a l'État." Gruppi a nettement prís position pour "un Etat réel
lement et absolument Iaíque, Nous sornmes aussí o-voosés ~ l'Etat confession
nel qu'á l'athéisme de l'Etat", a-t-il déclaré. Azcarate a également dit: "Nous
acceptons le pluralisme ideolovique et la libre confrontation des ídéologíes."

Selon l'auteur de l'article, il n'y a vraiment pas eu de discussion relative
ment acette question, car, pour I'essentiel, un aceord pour ainsi dire par
fait s'est établi entre chrétiens et marxistes. Le méme aceord s'est manifesté
a I'égard de ce que, pour le bien de toute I'humaníté, catholiques et mar
xistes doivent trouver la voi e de la coopération. Ils doivents.'engager actíve
ment pour résoudre les problcmes qui sont ceux de l'humanité tout entíere,
tels qu'en premier Heu la paix et la liberté du monde,

A la fin de son compte-rendu, l'auteur constate avec satisfaction que
les publications catholiques de l'étranger ont prété une beaucoup plus grande
attention a la dcrníere conférence de la Paulus-Gesellschaft qu'aux deux
premteres. Il y eut des remarques que l'auteur trouve déplacées ou mérne
tendencieuses, mais somme toute I'entretíen a été jugé positif, sans ex
ception. En tous ca s, il faut prendre note de ce que les pensées développés
au cours du díalogue n'expriment pas nécessaírement la conception de tous
les chrétiens, ni celle de tous les marxístes. Malgre tout, le résultat est aussi
tres grand et réjouissant,

•
INFORMATIONS

Nouveaux livres: Les nouvelles publications suivantes sont arrívées il
notre rédaction : "Le Ile Concile du Vatican" par György Vitányi, 429 pages,
édition Ecclesia. - Oralsons universelles (Oratio fidelium), 94 pages Edition
de la Société Szent István. - "Les fondements de la vie morale" par Pál
Kecskés, 277 pages, Edition de la Société Szent István.

Le 25 juin a 6 h de I'apres midi a I'occasíon de I'anniversaíre de I'In
tronisation du pape Paul VI un Te Deum solennel a été organísé par ..a présí
dence nationale de I'Actio Catholica il la basilique Szerit István de Buda
pest. La sainte messe a été célébrée par Sándor Kovács, éveque du díocese
de Szombathely, et le sermon a été prononcé par István Vajay, chanoine
protonotaire d'Esztergom,

A sa deuxierne conférence de cette année tenue le 31 mai et présídée
par Lajos Shvoy assistant au trőne, éveque de Székesfehérvár, en sa qualité
de doyen, le corps épiscopal catholique hongroís a chaleureusement fété Sán
dor Klempa, adminístrateur apostolique de Veszprém il l'occasion du 70eme
anniversaire de sa naissance et du lOeme anniversaire de ses fonctions d'ad
mínístrateur apostolique. La conférence a discuté le nouveau reglement de
l'état-civil ecclésíastique, le projet de la réforme des séminadres, la limite
d'áge le plus bas de la premiere communion 'et de la confirmatíon, la pub
lication de l'ordonnance uniforrne relative il l'íncínératíon des morts, la nou
velle traduction hongroíse de l'Ecriture Sainte, ainsi que diverses propostitions
concernant l'art religieux et la liturgie. Le secrétaire du corps épíscopal a
annoncé que le Saint-Pere avait approuvé une résolution plus ancienne
de la conférence du corps épiscopal hongroís en vertu de laquelle I'évéque
Pál Brezanóczy, adrninistrateur apostolique d'Eger, secrétaire du corps
épiscopal, représentera le corps épiscopal hongroís au synode épíscopal qui
se réunira au Vatican, le 29 septembre de cette année. La conférence
episcopale a également décidé l'édition en langue hongroíse de I'encyclíque
"Populorum Progressio".
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te 31 mai, la Société Szerit István a tenu sa i1geme assemblée générale,
il laquelle ont assiste le corps épíscopal hongroís, presqu'au cornplet, et de
nombreuses émínentes personnalités ecclésíastíques, A I'assernblée, Miklós
Dudás, évéque diocésaín de rite byzantin de Hajdúdorog, a prononcé une con
férence intitulée "Nos táches oecuméniques". Le více-présíd-r-t József Félegyházy
a fait un compte-rendu des activités d'édition de la Société Lu cours de l'année
passée, Selon son rapport, en 1966 la Société a édíté 125 OOO exemplaires de
catéehísmes, 90 OOO livres de prieres, 15 OOO exemplaires d'ouvrages scíentí
fiques, 507 800 publications Iíturgíques, 18 OOO exemplaíres de documents
conciliaires en traduction hongroíse, ainsí que 39500 exemplaires d'ouvrages
de musíque, parmí lesquels figure la "Messe hongroíse", derniere compo
sition de Zoltán Kodály. Dans l'histoíre de l'année passée de la Socíété un
important évenemerit a été I'attríbutíon il la Société du caractere "editio
typica" des nouvelles publications Iiturgiques, par le Conseil Liturgique
siégeant il Rome.

Au cours du grand chapítre tenu il Assise, l'ordre des Francíscaíns a élu
Ferenc Pacifique Király, curé de la communauté paroíssiale Szent Kereszt
de Budapest, mernbre d'un des sept .définiteurs généraux, Dans la dírection
de l'ordre Ferenc Király représentera les francíscaíns qui fonctionnent sur
le territoire de la République Populaire Hsngroíse aussí que sur celui des
peuples slaves du nord et du sud.

En vertu des díspositíons officielles, les inscríptíons il I'enseígnement
relígíeux dans les écoles générales et les Iycées pour I'année scolaíre 1967/68
ont eu lieu le 21 et le 22 [uin, L'inscríptíon s'e t déroulée il l'école que l'éieve
fréquenteraP<lur ses autres études en présence d'un de ses parents ou de
son tuteur, du directeur de I'école ou du pédagogue qui procede aux in
scriptions, de vive voix, ou par écrít en eas d'absence,

Le Conseil Catholique des Monuments Hístoríques et l'Intendance
Nationale des Monuments Hístoríques ont tenu une conférence commune.
De la part de l'Eglise, plusíeurs évéques ont assis té il la réunion, dont le but
étaít de coordonner les travaux des deux organes, Les conférences prononcées
il I'assernblée ont exposé l'organísatíon de l'Intendance des Monuments Histo
ríques aínsí que le possibilité de coordinatlon des nouvelles ordonnances
lJturgiques et des intéréts de la protection des monuments historiques, elles
ont aussí discuté les questions de la peinture des églíses,

Au cours d'une conférence nationale, la communauté de travail des
professeurs de theologie hongroís constítuée il y a six ans dans le cadre de
l'Opus Pacis et de 1a commission catholique du Conseil National de la Paix
a díscuté la rénovation de I'éducatíon des pretres dans l'esprit du Ile Con
cííe du Vatican.

Le 29 mai, il l'Académie de Théologie Catholique Romaine de Budapest
aeu lieu la promotion solennelle au doctorat de Klaus Gamber, directeur de
l'Institut Liturgique de Regensburg. L'historien de Iíturgle internationalement
réputé, membre honoraire de l'Institut Liturgique Pontifical de Rome, a
choísí Budapest comme lieu de sa promotion au doctorat en partie il cause
de ses relatíens amícales, d'autre part parce que ses recherches spécíales
se rapportent surtout aux andens Iívres de cérémonies et aux manuscrits
de la région du Danube. Comme il I'a déclaré il lia presse, il était heureux
de pouvoir connaltré le peuple et les gens dont les trésors culturels I'ont si
souvent enthousiasmé 'au cours de ses travaux.

Le Bureau d'Information de la Présidence du Conseil a autorísé I'édition
d'un péríodíque de théologíe catholique intitulé "Teológia". Le 14 [uin
Polykarp Radó, doyen de l'Académie de Théologíe, professeur de la chaire
de Iiturgie, en qualíté de rédacteur responsable, et le prévöt Imre Várkonyi,
directeur national de l'Aetio Catholica, comme éditeur responsable, ont prís
possession du document y relatíf. Le nouveau périodique catholique paraí
tra chaque trímestre et le premier numéro sera publié au moís d'octobre
ae cette année.

Fk.: Saád Béla - 4980-67. Fővárosi Ny. 5. telep. - Fv.: Ligeti Mik,os



KÖZLÉSEK É S v Á L A S Z O K

Új könyvek. Szerkesztőségünkbe az alábbi új kiadványok érkeztek: Vitányi
György: "A II. vatikáni zsinat"; Ecclesia kiadó, 429 oldal, 105,- Ft. - Egyete
mes könyörgések (Oratio fidelium) ; Szerit István Társulat kiadása 94 oldal,
35,- Ft. - Kecskés Pál: "Az erkölcsi élet alapjai"; Szent István Társulat ki
adása, 277 oldal, 60,- Ft.

VI. Pál pápa koronázásának évfordulója alkalmából június 25-én, vasárnap
délután 6 órakor ünnepi hálaadás volt a budapesti Szent István bazilikában, az
Actio Catholica országos elnökségének rendezésében. A főpapi szentmisét
Kovács Sándor szombathelyi megyespüspök mutatta be, az ünnepi szentbeszé
det Vajay István esztergomi protonotárius kanonok mondta.

A magyar katolikus püspöki kar május 31-én tartott idei második konfe
renciáján, amelyen mint rangidős, Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehérvári
püspök elnökölt, nieleg ünneplésben részesítették Klempa Sándor veszprémi
apostoli kormányzot életének 70. és egyházkormányzásának 10. évében. Az ér
tekezleten az egyházi anyakönyvvezetés új szabályzatával, a szemínáríumí re
formjavaslattal, az elsőáldozás és a bérmálás alsó korhatárának megállapítá
sával, a halotthamvasztással kapcsolatos egyöntetű rendelkezés kiadásával, a
szentírás új magyar fordításával, valamint egyházművészeti kérdésekkel és
liturgikus javaslatokkal foglalkoztak. A püspökkari titkár bejelentette, hogya
Szentatya jóváhagyta a magyar püspökkari konferencia egy régebbi határoza
tát, amelynek értelmében az ezévi szeptember 29-én a Vatikánban összeülő

püspöki szinóduson a magyar püspöki kart Brezanóczy Pál püspök, egri apos
toli kormányzó, püspökkari titkár fogja képviselni. A püspökkari konferencia
határozott a "Populorum Progressio" pápai körlevél magyar nyelvű kiadásá
ról is. \

A Szent István Társulat május 31-én tartotta 119. évi közgyűlését. amelyen
majdnem teljes számban jelent meg a magyar püspöki kar és még sok vezető

egyházi szcmélylség. A közgyűlésen Dudás Miklós hajdúdorogi megvéspüspök
tartott ünnepi előadást "Ökuménikus feladataink" címmel. A Társulat elmúlt
évi kiadói tevékenységéről Félegyházy József alelnök számolt be. Jelentéséből

kiderült, hogy ,a Társulat 1966-ban 125 OOO példány hittankönyvet, 90 OOO darab
imakönyvet, 15 OOO példány tudományos munkát, 507800 darab liturgikus ki
adványt, 18 OOO példányszámban zsinati kiadványt magyar nyelvre fordítva, va
lamint 39 500 példányban zenei műveket adott ki. Ez utóbbiak sorában Kodály
Zoltán utolsó kompozícióját a "Magyar Misét" is. Jelentős esemény volt a Tár
sulat múlt évi történetében, hogya püspöki kar javaslatára a Rómában szé
kelő Liturgikus Tanács a "Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra
Liturgia", az új liturgikus kiadványok "editio typica" jellegével ruházta fel a
Társulatot.

A ferences rend Assisiben megtartott nagykáptalanján a rend hét definitor
generálisának egyikévé Király Ferenc Pacificot, a budapesti Szent Kereszt egy
házközség plébánosát választottál, meg. Király Ferenc, a Magyar Népköztár
saság területén, valamint az északi és déli szláv népek között működő ference
seket képviseli majd a rend vezetőségében.

Közös értekezletet tartott a Katolikus Műemléki Tanács és az Országos
Műemléki Felügyelőség, Az összejövetelen egyházi részről több püspök is meg
jelent. Az értekezlet célja az volt, hogy összehangolják a két szerv munkáját,
Az értekezleten előadások ismertették a Műernléki Felügyelőség szervezetét,
az új liturgikus rendelkezések és a műerrilékvédelrni érdekek összeegyeztetésé
nek lehetőségét, valamint a templomfestészet kérdéseit.

A Budapesti Központi Szemináriumnak a nyári hónapokban megürülő he
lyiségeiben az idén is megrendezik az országos nyári kántorképző tanfolyamot.
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VI. Pál pápa pápai áldásában részesítette Mandl Józsefet, a mezőörsí tem
plom sekrestvesét abból az alkalomból, hogy most ünnepelte templomi szol
gálatárrak 40. évfordulóját, ami egybeesett házasságkötésének 40 éves évfor
dúlójával.

A budapesti Római ,Katolikus Hittudományi Akadémián május 29~én, ünne
pélyes keretek között avatták doktorrá Klaus Gamber-t, a regensburgi litur
gikus intézet vezetőjét. A nemzetközileg elismert neves liturgiatörténész, aki
a római Pápai Liturgikus Intézetnek is tiszteleti tagja, részben baráti kapcso
Latok révén, részben pedig azért választotta Budapestet doktorátusának szín
helyéül, mert szakkutatásainak keretében főleg a Duna-térség régi szertartás
könyveivel és kézirataival foglalkozik. Mint sajtónyilatkozatában elmondotta,
boldog, hogy megismerkedhet azzal a néppel, azokkal az emberekkel. akiknek
régi kulturális kincsei munkája során annyiszor fellelkesítették.

A hivatalos rendelkezés értelmében az 1967-68-as iskolai tanévre az álta
lános iskolákban és az általános gimnáziumokban június 21-én és 22-én voltak
a hittani beíratások. A beiratást ugyanabban az iskolában, amelyben a tanuló
egyébként is tanul, az egyik szülő, Illetőleg a gyám, az iskola igazgatója vagy
a beíratást végző pedagógus előtt szóban, vagy meg nem jelenés esetéri írásban
kérhétte.

A budapesti Hittudományi Akadémia megüresedett I. számú bölcseleti tan
székének tanszékvezető nyilvános tanárává Paskai Lászlót. a Központi Szemí
nárium lelki igazgatóját nevezte ki a püspöki kar.

A magyar katolikus teológiai tanároknak az Opus Pacis és az Országos
Béketanács katolikus bizottsága keretében hat évvel ezelőtt megalakult mun
kaközössége országos értekezleten tárgyalta meg a papnevelésnek a II. vatikáni
zsinat szellemében történő megújrtását.

A Szentatya Péter és Pál emlékérmet küldött a dámóci görögkatolikus egy
házközség legöregebb tagjának és saját aláírásával ellátott emlékképeket az
egyházközség több fiatal tagjának, akik az egyházközség legutóbbi jubileumi
ünnepségének megrendezésében tevékenyen résztvettek.

Kovács Vince püspök, váci apostoli kormányzó legutóbbi körlevelében
tette közzé a magyar püspöki karnak azt a határozatát, amelynek értelmében
hamvasztás esetében nemcsak a hamvasztás előtt szentelhető be a holttest, ha
nem a ravatalozóban beszentelhetók a hamvak is, majd a szartartástvégző pap
elkísérheti őket a kolumbáriumba, ahol mint sírhelyet, a fülkét is meg lehet
áldani egyszeru szertartással.

A 'Magyar ,Kulturális Intézmények vendégeként néhány napot Budapesten
töltött Alfredo Silva Santiago c. érsek, a chilei Santiago katolikus egyetemé
nek rektora. Az érsek annak a tanulmányi csoportnak tagjaként érkezett Ma
gyarországra, amely a Szovjetunió santiagói nagykövetségének meghívására
tett hosszabb tanulmányutat a Szovjetunióban, Lengyelországban, Csehszlová
kiában és Magyarországon.

"Teológia" címmel új katolíkus hittudományi folyóirat megjelenését en
gedélyezte a Míníszterelnökség Tájékoztatási Hivatala. Az errevonatkozó ok 
mányt június 14-én vette át Radó Polikárp, a Hittudományi Akadémia dékán
ja, a liturgia tanszékének professzora, mint felelős szerkesztő, és Várkonyi
Imre prépost, az Actio catholica országos igazgatója, mint felelős 'kiadó. Az
új katolikus folyóirat negyedévenként jelenik majd meg, az első száma ezév
októberében.
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