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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.

Paracelsus
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