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HOLENDA BARNABÁS E.M~EZETE. 1967. fe!bJ:"uá[" 27-én távozott el az

élők sorából és benne a Vigilia régi, értékes munkatársát veszítette el. A mo
dem fizJika egyik legalaposabb hazai ismerője volt, és mmt ilyen másfél évti
zeden keresztül lelkes munkával igyekezett megísmertetní a Vigilia olvasóit
azokkal a forradaUmi változásokkal, amelyek a természettudományokban vég
bementek. Irásafnak nagy szerepük volt abban, hogy a magyar katolíkus köz
vélemény kezdettől fogva helyesen tudta értékelni a legújabb természettudo
mányos eredmények vílágmézetd vonatkozásait.

Holenda Barnabás a Szerit Benedek Rend tagja volt. Szerzetestariárí pálya
futása .során különböző gimnázíumokban tanított matematikát és mzikát, majd
a pannorshalmí fŐliSlkolán az elméleti fizjka tanára lett, végül, közel egy évti
zedig, a győri bencés gimnáziumot igazgatta. Lelkes tanár volt, akJi szerette az
islkolát és tanítványait, példaadóan leildisrmeretes volt mint igazgató. Kiváló
munkát végzett, amilkor az új követelményeknek megfelelően átdolgozta ne
Tes rendtársának, Borossay .Dávídnak Algebráját. Tanulmányadnak eredménye
képpen szép számmal tett közzé tudományos cikkeket és szívesen tartott nép
szerűsítő előadásaikat. De igazi szenvedélye az olvasás volt, a tanulás, eszmél
kedés: Isten világát akarta megismerni a tudomány fényénél.

Ez a világ éppen az ő fiatal éveiben kezdett egészen új oldadról megmu
tatkozll1i. Főiskolai tanulmányai során még a régi, ún. klasszikus fdzjkát ta
nulta - de köz!ben a tudós világ már nem tartotta kielégítőnek a természeti
jelenségek magyarázatára a régi elképzeléseiket. A kísérletek során például Iki
derült, hogy nem az atomok az anyag legkisebb építő kövei: ezelk maguk is ki
sebb részekből vannak összetéve és ezen felül az atom belsejében más törvé
1lYtík: uralkodnak, mint a makrokoamoszoan. De a régi felfogás kozmikus rné
retekben sem érvényes teljesen: a tér és idő nem független egymástól, mert
nagy sebességgel mozgó testeken megváltozák az idő folyása. A tudományban
módosult a fényről és az anyagról szóló felfogás. Mint kiderült, a fény bizo
nyos körűlmények között úgy viselkedik, mintha anyagi részecskék áramló
raja volna, viszont az anyag részecskéi hullámtermészetet mutatnak. A jelen
ség€lk objektív megfigyelhetőségével szermlben is kételyek merültek fel és be
bízonyosodott, hogy mínden fiizikai mérésnek megvannak a természet-szabta
határaá és ezért ismereteiinkiben szükségképpen van valamelyes határozatlan
ság. Ebből aztán az következík, hogya természet-törvények sem fejeznek ki
rníndenképpen érvényesülö szükségszerűséget, hanem csak statisztikai valószí
nűséget.

~rthető, hogy az idősebb tanári és tudós generáció nehezen tudott meg
barátlkozni ezekkel a merészen új gondolatokkal, sőt nagyon sokan meg sem
értették az elvont matematikai formulákiba öltöztetett forradalmi eszméket.
Holenda Barnabás a fogékony fiatalok sorába tartozott. Kitűnő matematííkaí
képzettsége volt és így közvetlenül az eredeti fOl.'1I"ásokiból ismernette meg az
új elméleti fizikát, szellemi frisseségével gyorsan bele tudott Illeszkedrri az új
gondolaz-válágba és ragyogó tehetségével a különböző tudományos közlemé
nyekJben szétszórt eredményeket logiilkusösszefüggéseklbe tudta hozni. Ez tette
lehetövé, hogy al~g egy-két évvel a na,gyfelfedezések után (1927-tól kezdve)
már összefoglalóan éatelrnezi és magyarázza az új fi~kát szakfolyóiratOlkibatn
megjelent cikkeiben.

A természettudománybari végbement felfogás-változás azonban nemcsak
a azorosan vett szakterületeken éreztette a hatását, hanem igen hamar kiderült,
llogy annaIk mélyreható világnézeti következményei is vannak, Amint nyilván
valóvá vált, hogy a XIX. század mechanísztíkus determínizmusa nem ta:rT1:lható
fenn a fi~lkráJban, elkerülhetetlenné vált, hogy a filozófia is levonja elbbő[ a kö
Tetkeztetéseket. Ennek a felismerésneik a nyomán hatalmas szellemi megmoz
dulás támadt: fízikusok, filozófusok, teológusok igyekeztek a tudormány ered
ményeit világ:nézeti szempontból elemezni, sajnos, mint ez hasonló esetelldben
máskor is megtörtént. rnost is sokszor illetéktelenül avatkozott be egyik tudo-
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máJny a máBdGmak a kérdéseibe - va,gy az egyik tudomány képVliselóje kellő

felkészültség néllkül akart a másik tudományágról véleményt mondaná,
Holenda Barnabás ezen a téren is a szerenesés kiivételek közé tartozott:

mint elméleti fizilkus alaposan ismerte atudomálny állásPQlIlll;ját, mínt pap kel
lóképpen fel volt vértezve fIilozófíai és teológia! tudással. Entnek birtokában
fogott hozzá tulajdoniképpeni életműve megvalósításéhoz: míridenkí számára
érthetóvá akarta tenni az új világképet és ,katoldlkus szempontból igyekezett
bemutatra amnad; [elentőségét, A klasszíkus fízíka egyik megteremtőie, a hívó
és tudós Newton volt ebben példaképe. Newton szelleméiben kereste a világ
ban a lélek nyomait, aztán az alkotásból igyekezett követlkeztetést levonni az
ALkotóra vonatkozólag,

Az emberi szellemnek a VIilágban való megnyilvánulásait nyomozza a "Tu
dat és reális vrlág" eímű összetogíaló tanulmányában a VigiUáJban. Jellemző

módon nem kész eredményeket közöl, hanem az egymással szemben álló véle
ményeket sorakoztatja 'fel, hogy ezemből mintegy önként bontakozzék ki a vég
ső Jeövetkeztetés:" A tudoménynak el ke1il. fogadnia az anyag fölött álló szel
lem létezését". Ugyanerre az eredményre jut "A fizikai tapasztalat határai"
CIÍImű cikkében, "A tudományb€ibizonyítja, hogy még az anyagi valágot sem
ismerjülk teljesen. - pedíg az anyagon túl még ott van a szellem, a lélek vi
lága ..." Bizonyos szellemi tevékenységet természetesen a régi természettudo
mány is elismert, de az nem látott mást, mínt a természettörvény szígorú ér
vényesülését. "A legiÚjabb felfogás szerínt azonbari a természettörvényből hiány
zik a szeros megkötöttség, csak valószínűség van és nem merev előrerendeílés. Az
új fizdka helyet enged a világban a szabad. választásnak, az emberi szabad
akaratnak is" ("Az atom titkai felé"),

De aJho[ az ember nem nyúl bele a dolgok menetébe, ott határozatlanság,
a véletlen uralkodílk, Ennek ellenére a világban még sincs anarchia. "Bámulat
talt Iátju'k, hogyan alakul a látszólagos zűrzavarból legfőbb rend ..." - idéZli
Einsteint és rnínt végső következtetést ezt 'V'onja le: "Ha ilyen csodálatos ren
det taJálUJlJk a világban, aJklkorr még csodálatosabb rendet kell a jelenségek mö
gött keresnünk. A rnű és alkotója egymásra utalnak" ("A mándenség élete"). Köz
vetlenül erre az Alkotóm mutat, sőt azt színte kézzel érinthető közelségbe hoz
za "A csfllagvilág kom" című tanulmány. A modern fiZlika \kutatói szinte tel
jes egyértelműséggel vallják, hogy a világban kellett Ienníe egy kezdeti iiJla
potnalk, amelyből a fejlődés elindult - ezelőtt csak "időtlen állapot" lehetett.
Ennek az értelmezése azonbari már kívül esík a szaktudományok termetén. "A
keresztény félfogás szemn,t az időtlen létező az Isten" - Irja és idézi Szent
Agostont: "Minden idő a Te alkotásod!"

Mindezekkel azonban Holenda Barnabás nem áHítja, hogya modem ter
mészettudomány bebizonyította az Isten létét, vagy az emben lélek hahhátatlan
ságát, Mint hívő nemcsak elfogadja ezt, hanem őszinte meggyőződéssel vallja
is, de mint tudós - tíszteletreméltó tartózkodással -csak annyit állít, hogy
a tudomány níncs ellentétben a keresztény hittel. "A fizdka eredményei meg
könnyítílk a hiílVő számára az Istenhez való közeledést, de magához a hithez más
is kell. Miként katolákus vallásunk dogmája leszögezi: a hittény a kegyelem
segítségével jön létre, mégpedig mímden mozzanatában".

Ebben, a mondatban, amelyet utolsó nyomtatásban megjelent cikkéből

idiézünlk ("Okság· és véletlenség a mindenségben"), benne van Holenda Barna
bás egész világnézete, tudományos és vallásos hitvallása. Ezt a f,elfÜlgást hir
dette egész életével és teljes életművével. És mert valóban meggyőződéssel tette
a magáévá, azért tudott rnásosmak is maradandó értékeket adni: tanítványai
nak, olvasóinek - és ezért emlékezünk rá mi is hálás kegyelettel.

(Borbély KamÍlllJ

AZ EUKARISZTIA TITKAROL szoro INSTRUKC!O. Csak három hét
telt el a Második Instrukci6 megjelenése (május 4.) után, 1967. május 25-én hat
vanhét pontból álló úja'\)b Instrukci6t adott ki a RítuSkongregáció. A dolkumen
turnot Letcaro bíboros, a Consilium Líturgícurn elnöke ellenjegyezte. A terje
delmes kiadvány míndjárt az elején megmagyarázza, míért volrt szükség erre
az új okIrnáJnyra. Több dokumentum szólt már edddg is az eukarisztía titlkáról:
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a liturgiáról kiadott Konstitúció, az első és a m.áso<filk: Instrukció, továbbá az
egylházról szóló dogmatikai konstlitúció, amely az egyiház és az euka11isz1lia tit!ka
közöttí vtszonyt ismerteti. Más zsínatí dokumentumok is fogJalkoztaík. az euka
rísztíával, nevezetesen az Okumeni2lInusról, a püspökőkJről, és a papokról szó
Iók, A zsilllati forrásolkJhoz más focrásolk is csatlakoztak: míndenekelőtt az
1947-,ben kiadott Mediator Dei ikezdetű liturgti:krus encfklíka, 8III1ely egyáltalán
nem avult el, hiszelll előkészítette a litWlgia megújulását. Nem egészen két év
előtt je1elllt meg az eukarísztía titkáról tárgyaló Mysterium fidei kezdetű en
cj,k[ilka (1965. szeptember 3.).

"Szü/k:ség van tehát arra - jelenti ki IJlStru.kciónk -, hogy ebből az egész
előadott doktrínából levonják a gyakorlatí következtetéseket." Ezt a célt akarja
elérni, egybefoglalja az elszórt helyeken lelhetö normákat és, amint azt ilyen
:km szokás, újakat is ad melléjük.

Erdemes röviden lajstrornba venni ezeket. ELőször összefoglalja az említett
forrásokoan található legfontosabb tanatásokat. 1. A mise vagy más szóval az Úr
vacsorája áldozat, 8III1ely állandósítja a keresztáldozatot; ugyanakJlWlr az Úr
halálának és felrtáJmadásának emlékezete, szent lakoma, melyben megújul az
úiszövetség. 2. A rnisében az áldozat és a szent lakoma egyazon titokhoz tar
tozik, az Úr vacsorájának vétele az érettünk áldozatot hozó Krísztussal való
kapcsolat, 3. Az eukarisztia ünneplése nem csupán Krísztusnak, hanem az egy
háznak is áldozata. 4. Ezért semmiféle rníse nem magám, hanem nyílvános jel
legű cselekmény. 5. Az eukarisztikus áldozat az egész keresztény kaltusznak
forrása és egyben tetőfoka. 6. Manthogy az eukarisztiában Krisztus van jelen,
azt imádni kell. 7. Az eukarisztia titkát tehát teljes tágasságában kell elfogadni:
a szerit színeIknek kijár a tisztelet rmimd a míse alatt, mind utána, ha azok
megmaradtelle. E dogmatíkus összefogladás után az Instrukció három részben
adja ki gyakortatt normáit.

Az első rész az általános alapelveket tárgyalja, Minden oktatás azt cé
lozza, hogy az eukarisztía titka középponti jellegű legyen, mégpedig az egész
egytházi életben. Ennelk oka az, hogy a többi szeritség és minden egyházá szol
gáiat, valamint a apostolság művei rmind az eukarúsztíához varinak rendelve.
.Az eukanísztía titka legyen mínden helyi jellegű egyháznak is középpontja.
Mínden helyi gyülekezetben, bármaly [eleritéktelen, csekély szárnú és szegény
legyen is, maga Kirisztus van jelen, és vele, az ő erejében egyesül az egész egy
házzal. Meg kelll tanítarü a híveket arra az igazságra, hogy "megbecsüljék azt
a jót, amely más keresztény felekezetek testvéreinek úrvacsorájában található.
Mékor ugyanis a szent vacsorában az Úr halálánaik és feltámadásának em
lékezetét ülik, akikor azt vallják, hogy Knísztus közösségeben akarnak élni
és dicsőséges eljövetelét várják".

A hívőket fel kell világosűtaní arról is, hogy Krísztus milyen küJ.Öillbözó
módon van jelen hívei között, Jelen van ugyanis mindig, amikor a szentírást
olvassák, jelen van ott, ahol imádkoznak, hiszen maga mondotta, hogy ahol
ketten-hárman együtt vannak hívei kJözw, ott van közöttük. Jelen van az
eukamsztía áldozatában, az áldozatot bemutató pap személyében, de leginkoob
jelen 'lan az eukarisztia szent színeí alatt, Az am1ített jelenlét-rnódolk valósak,
az eukarisztikus jelenlét azonban míndermél töIbib, mert itt küfönleges módon
jelen vsn az egész és osztatlan Krisztus. A következő szakasz azt a benső kap
csolatot hangsúlyozza, 8III1ely az ige-istentísztelet és az eukarisztia Iaturgiája
kőzőtt fennáll, Az egyház aláhúzza szándékát: mindkettőre szükség van: "Az
élet kenyerét mínd az Isten igéjéneIk asztaláról, mínd pedig Krísztus testének
asztaláról vegyék táplálékul." Nagyon fontos elv ez, rnert már hallatszottak
olyan vélemények, hogy rníndegy, honnan vesszük Isten kenyerét, az Igéből,

vagy az oltáriszentségből, Az áldozatban valló részvétel akkor a legtökéletesebb,
ha a hívek a mísében szentségíleg is veszüc Krísztus testét.

Az eukarisztikus részvételnek legyenek gyümöleseí a keresztény emJber
életében: "Iparkodjék jócselekedeteket végezni, Istennek tetszeni és helyesen
élni, a világot a keresztény lelikéségbe bevezetni és az emberek közösségeben
míndenképpen Krisztus tanúságtevője lenní." A gyermekek vallásos nevelésé
ben megfelelő módon gondoskoddanak a mise ísmertetéséröl, Az első áldozök
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elókészítésélben pedig arra törekedjenek, hogy "az első áldozásen meglásSiék.
hogy az valóban a Krisztus testébe való teljes bellleszkedés".

Az Instrulkció második ré3ze konkréten tárgyalja a köZJÖS míse-eészvétel
normáit. Mindenekelőtt a hívdk egységére kell törekedni, kerülll1i kell tehát
míndent, ami figyelmüket zavarja: vasár- és ünnepnapokon semmi esetre se
misézzenek más oltárokon. Fontolandó jó tanács: "Ezt, amennyire lelhet, más
napokon is meg kell tartani, elérésére a legjobb mód, ha a jogszabály szerint,
a papok, akik ugyanatbban az időben míséznek, koneelebrácíót végemek." Nyil
vános mísék alatt ne végezzenek kartmádságot, ne legyen a mísén kívülí pré
dikáció, keresztelés vagyházasságkötési szertartás. Nagyon megszívdelendő gya
korlati intelmet kapunk azzal az előírással, hogy gondosan neveljék a mí
nistránsolkat szolgálatukra, különösen a felolvasásra. Mert "a népnek joga van
ahhoz, hogy Isten ígéjével táplálkozzélk... a papok ezért gondoskodjanak ar
ról, hogy azt, amit ők vagy a mínístránsok előadriak, olyan világosan mond
ják, vagy énekeljék, hogy a hívők azt megérthessék". Sajnos, még mindíg elő

foroul a régi, értetlen nyelven végzett liturgia idejének rossz szokása, a sebes,
egY'hang\Í hadarás. A néppel végzett mísékben megengedett a kánon hangos
végzése, népnyelven csalk akkor, ha a püspöki kar a Szentszéktől az engedélyt
megszerezte.

Az eukarisztia ünnepléséről több figyelmeztetés szól, nevezetesen a vasár
napiakról. Kezdettől fogva arra kell tanítaní a hívőket, hogy a vasárnap, az
őseredeti keresztény ünnep, legyen a vidámság és a pihenés napja amellett,
hogy éppen ezen a napon ülik meg annak emI1ék:ét, hogy Krisztus halottaiból
feltámadott. Vasárnapokon előnyben kell részesíteni az énekes misét, ezen
azoriban a nép cselekvő részvétele értendő. Ugyeini kell arra, hogy hatalmas
templomaikban ne legyen túlságosan soik: míse, nehogy a résztvevők a lelkipász
tori cél kárára elaprózódjanak, Mindenütt, ahol a Szeritszék engedélyével a
szombatestí mise már a vasárnapi kötelező részvételnek számítható be, ez a
mise a vasárnapi míse szövegével végzendő, és a homilda is annak szövegét kö
vesse. A pünkösd előtti szombaton azonban a vigilia miséje rnondandó Credo
val. Karácsony estéjén (esti, nem éjféli misén!) a vígflia míséje mondandó fe
hér színben, allelujával és karácsonyi prefációval, Glóriával. Fontos enged
mény: azok, akik szombat estéjén ilyen vasárnapi mísén vesznek részt, azon
áldozhatnaík, ha reggel már áldoztak is. A hétköznapi másékről is van néhány
ímtézíkedés. A hívőket hívják, hogy hétköznap, sőt míndennap vegyenek részt
misén, különösen akkor, amikor "srent idők" vannak, azaz nagyböjtben és ád
ventben, valamint az Úr kisebb ünnepein (például augusztus 6. Urunk színe
változása, szepternber 14. a kereszt felmagasztalása) és Szűz Mártának nem pa
rancsolt ünnepein (például március 25., szeptember 8.). Ez a buzdítás csak ak
kor lesz gyakorlatilag keresztülvíhető, ha az esti misélk lehetőségét a főpász

torok megszaporítják.
Az áldozásról is sok sző esik. Nagyon ajánlatos a misekeretlben áldozni.

Azonkívül csak alkkor, ha nincs más mód. Arról is gondoskodjanak, hogy az
éppen mondott misében konszekrált ostyákkal történjék az áldozás, mert ez az
áldozásnak tökéletesebb módja, A két szín alatti áldozás lehetséges, a püspök
engedélye alapján, a következők részére: a megkeresztelt, a megbérmált, s az
egyházba megtért felnöttek áldozhatnak két szín alatt, azután a jegY'eselk a
nászmísébén, továbbá szentelésülk miséjében azok, akik bármily papi rendet
vesznek fel, a szerzetesí fogadalrnat tevők vagy megújítók a mísében, ha be
tegedlátáskor mísét rnondanak a betegnél. míndenkí, aki ott áldozik, ünnepélyes
misében valamennyí segédkező, koncelebráció esetében mínden asszisztens,
laikus is, és valamennyí jelenlévő pap és papnövendék, ha a koncelebrációra
szerzetesház templomában kerül sor, a ház mínden tagja és ott lakó vendége,
Ielkígyakoríatok idején mánden számukra rnondott misében a résztvevők, új
miséiben a szülők és családtagok, és a jótevők.

Az áddozáshoz járulás módjáról is intézkedik az Instrukció. Lehet térdelve
áldozní, ebben az esetben odajá:ruláskor és távozáskor már nincs szükség külön
tiszteletadásra; ha állva áldoznak, akkor lehetőség szerínt hajtsanak előtte tér
det. Halálos bűn állapotában nem szabad gyónás nélkül áldozni, a gyónás le
hetőleg ne a míse alatt történdék, hanem azon krívül, hogy a eseleíkvő részvételt
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ne akadályozza. Az áldozás után ajánlatos bízonyos ideig magánímádságba me
rülni. Ha életveszélybe kerül valaki, l:JetegSég vagy más ok míatt, el ne mu
lassza az eukarisztia vételét, mint szent útravalót aikkor sem, ha aznap már ál
dozott. A betegek, vagy aikik képtelenek templomba meII1IIli, a nap báemely őrá

jélban megáídoztathaték, Fontos engedélyt ad az egyház olyan betegeknek, akik
az eukardsztíát 'kenyér formájában már nem tudják magukhoz venni. A püspök
engedélye a'18jpjálll ők a boa: színe alatt áldoztathatók, Vagy úgy, hogy a beteg
Inél míséznek, vagy úgy, hogy egy kicsi, jól elzárható üvegcsében viszik a beteg
1eghez a konszekrált bort. Ha az áldoztatás után visszamaradna valami belőle,
a kíszolgá'ltató (pap vagy diakónus) azt vegye magához,

Harmadik, befejező részében az Instrukció az eukarísztíáröl, mint mara
dandó szeatségről hoz intézkedéseket. A szerit eukarisztia éltételére vagy meg
őrzésére elsősorban azért kerül sor, hogy a betegelenek a szerit útravalót adhas
B. Másodlagos célok: hogya mísén kívül is lehessen áldoztatni és hogy Krísz
ms.t az eltett szent színek alatt is imádJni lehessen. "A hívők, aJkik a szeritség
ben [elenlévő Krisztust tisztelik, emlékezzenek meg arról, hogy ez a jelenlét
az áldozatból fakad és a szentáldozásra és egyúttal Iellkíáldozásra is íránye
zódik." Hogya szentségírnádást megfelelő módon végezhessék, ajánlatos, hogy
a szentségház ne a főoltáron legyen, hanem méltó helyen, lehetőleg a közép
ponti szentélytől elválasztott, különálló kápolnában. Ezzel az íritézkedéssel
végleg megszűnt az a századokon át érvény/ben volt előírás, hogya tabernáku
lum a főoltáron legyen. Ezt még világosabban is kimondja a rendelkezés, ami
..k:oc azt kívánja, hogy amennyire lehetséges, ne legyen azon az oltáron a Szent
ség, ahol másét mondanak, mert ez zavaró hatással van Krisztus különböző

megjelenésanódjainak egymásutánjára: ezelk ugyanils fokozatosan vtlágosodnak
ki. "Krisztus először jelen van a hívők gyülekezetében, aikik az ő nevében
gyűltek össze, azután .ígéjében, rnídőn az Irást olvassák és magyarázzák, majd
a papnak személyében, végill különleges módon a szent szdnek alatt."

Külön intézkedések szélnak az eukarísztdás áhftatokról. A szentségí körme
netek a főpásztor ellenőrzése és rendelkezési joga alá tartoznak,. ő ítél arról
hogy indokoltak-e, és ő határozza meg helyüket és idejüket, Több rendelkezés
szabályozza a szentségkitételeíket. Legyen meg az összefüggés a kitett eukarisztía
és a míse közönt. Ezt azzal hangsúlyozzák, hogya szentségkítétel a míse után
kezdódjék az abban a mísében konszekrált szent ostyával. Ezentúl soha többé
nem szabad a kitett eukarisztia előtt úgynevezett "szentsé~ mísét" mondaní,
Ha szentségkrtétel van, vagy el kell zárni a mise idejére a Szentséget, vagy a
mísét (elzánható) mellékkápolmábam kell végezni. Nemcsak a kitéteíl oltárán,
hanern az egész templomban tilos a mísézés a kitétel ideje all:att. A kített ci
bórium vagy szentségtartó ájtatosságai maradnak, amint voltak eddig, de áz
egyház itt is ajánlja a szentírás oívasást és rövid beszédet. Mánden évben egy
szer megengedett az egész napos szentségímádás. Hosszabb a főpásztortól függ.
A hosszabb imádást is meg lehet szakítani kétszer egy napon, például déltáj
ban és. éjszaka, mímden titus nélkül, a pap stóláoan és karingben kíteszí vagy
eltesz; a Szentséget, TUos azonban ezentúl a mise végén a Szentség kitétele,
midlŐIl csupán csak áldást adnalk vele. Az eukarisztikus kongresszusokon he
lyes a szentségí körmenet, de ügyelni kell arra, hogy a kongresszus csúcspontra
a míse ünnepélyes közös ünneelése legyen. (,Radó Polikárp)

ENCIKLIKA A PAPI NÖTLENSÉGRÖL, DEKRÉTUM A DIAKONATUS
HúL. A katolikus egyház rendíthetetlenül kitart papjainak nőtlensége mellett
és ezentúl még inkább tekintettel lesz erre a papnevelésben. Lényegében ez az
alapvető elvi kijelentése VI. Pál pápa legújabb, immár hatodik, ezévi június
24-ről keltezett körlevelének, amely "Sacerdotalis Caelibatus" szavakkal kezdő
dik. Bevezetőben a pápa hangsúlyosan leszögezi, hogy az egyház tanítását Isten
~jéihez és a hagyományokhoz teljesen híven kívanía előadni, ugyanakkor fli
gyelerrnibe veszí a zsinat által útnak indított megújhodás és a modem gondofko
dás követelményeit ís.

Az igen terjedelmes, kereken 14.000 szóból álló encíklíka két részre - az
első rész három, a második rész öt fejezetre - s összesen 99 POtDJtra fag<>ZJ6dik,
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amelyekInek mindegyike külön alcírmet Ikapott a vatikáni kdadásban. A% első rész
ben a pápa behatóan fQgi1alkozik amIk.kaJ. a teológíad, történelmi, társadalmi,
lélekJtatnd és lelJkipásrztorli. jeHegű ellenvetésekikel, amelyeket a papi nőtlenség

egyih.ázi. tOOvénye ellen azoktak emen. EzekIre válaszolva felsorakoetatja azokat
az érveket, a:melyelk igazolják a papi nőtlenség törvényét. Ee; a nőtlenség - ál
lapítja meg a pápa - nincs ellentétben az emberi természettel, hanem ellen
kezőleg, a személyiség teljesebb kiérlelődését mozdítja elő és felemeli az em
bert. A második részben a pápa főleg a papjelöltek kíválogatására és képresére
vonatkozóan ad szempontokat, külÖ!11.ÖS tekintettel az idevágó zsinati határozá
tokra, a nőtlenség okozta problémálkrn és a konkrét társadalmi adottságokra.
Körlevelét a pápa a remény szavaival fejezi be: az egyház tudatában van an
nak, hogy vdlá,g:v1szonylatlballl mílyen nagy a paphiány, de szílárdan bízik ab
ban, hogy felszentelt szolgáímak szellemá-lelkí kiváíósága magával fogja hozní
számbeli növekvésüket is.

Magátólértetődík, hogy az enciklika jelentőségéről csak aikkor alkothatunk
véleményt, ha tüzetesen ismerjük és fontolóra vesszük annak tartalmát. Mégis
úgy gondolom, kiemelihetjük belőle azokat a pontokat, amelyek eligazításut
szelgálnak.

"Mlint a II. vatikáni zsinat kdjelentette, bizonyos, hogy a sziizesséqet nem
követeli meg természeténél fogva a papi tisztség. Mutatja ezt a kezdeti egyház
gyakortata és a keleti egyházaJk hagyománya. A zsinat azonban nem habozott
ünnepélyesen megerősítenia rpapi nőtlenség ré·gi, szent és gondviselésszerű tör
vényét, úgy, amint ez jelenleg fennálL" (17. pont) Fájdaírnasnax érzi a pápa
némelyeknek azt az elképzelését, hogy a katolíkus egyház saját elhatározásáoól
'VaJgy alkalmazkodásból lemond arról, amí papságának századok hosszú során
át egylilk legnemesebb és legtisztább dicsősége volt. (37.) "Azt, hogya papi nőt
Iénség kérdésében a keleti egyházak törvényhozása különbözik a katolrkus egy
házétól. az eltérő és sajátos történeti körülményeknek is ,kell tulajdonítani. Kii
umieaes helyzet voU itt, annelutiez la Szenilélek: ,gondviselásszerűen nozzáiqa
eította a maga természetföZötti segítségét. Ezt a mostani afkalmat is megragad
juk arra, hogy kitfejezzÜ'k nagyrabecsülésünket a keleti. egyházak papságának
egésze Irányában és elismeréssel emlékezünk a példás hűségre és buzgóságra,
amely rniatt rnéltán jár ki enneIk a papságnak a Iegőszíntébbfdsztclet." (38.)

Míndamelíett azonban, hogy a pápa megerősiti azt a törvényt, amely a
szent rendekhez bocsátott személyektől megköveteli az ÖJ1Ökös nőtlenség szaba
don való választását, módot ad arra, hogy tekintettel legyenek arckxuik: a nem
katolikus keresztény egy'házakhoz és valZásközösségekhez tartozó nős lekészek
nek killtmleqes helyzetére, akik a katolikus közösséghez való csatlakozás ese
ren is egyházi szolgálatban kívánnak maradni. "Az egyiház nem hárítja el ma
gától, hogy hatalmát gyakorolda ezen a téren", anélkül természetesen, hogy
ebből kdfolyóan sérelem érné a nőtlenség jelenlegi fegyelrnét. (42.) "Mindezt
azonban nem szabad úgy tekinteni, mínt az érvényben lévő tÖT7Jény lazitását,
sem pedig akként értelmezni, mint el.őjátékot ennek eltörléséhez." (43.)

Azokat a [előlteket, akiikről megállapítják, hogy fizilkailalg és pszíchíkaílag
v~gy erkölcsíleg al1kalmatlandik a nőtlenséggel egy1beklÖtött papi hivatásra, nyom
00n el kell terelni erről a pályáról. Nagyon súlyos kötelességről van itt szó,
amely a nevelőket terlheli. A nevelők legyenelk: tudatában annak, hogy
sem nekik nem szabad csalókareményelk:ben és veszélyes ábrándokban rángat
niOtk: magukat, sem pedig megengedruök, hogy a jelölt tápláljon magában ha
sonló ábrándokat, mert ebbol csak káros lkövetkeZJmények származnak mind
magára az érdekeltre, rnínd az egyházra. A nőtlenséget megtartó pap élete
olyan bensőséges el!kötelezettséget kíván, hogy arra csak psztchofizíológíaí és
IenkÖilcsi szempontból kellően kiegye:nS'Úlyozott egyéneík vá'llalkozhatnak, "Nem
lehet állítani - húzza alá a pápa -, hogy ezen a téren a kegyelem majd :pó
tolja a természetet." (164.) Éppen ezért ha az alikaiLmass:ágra vonatkozóan akár
a neve1Qk akár a jelölt részéről kétségek merűlnének fel,· hasznos lenne a na
gyo/bb bi~onyosság okából, még mielőtt pappá szentelnék, kísérleti jeZZ,qggeI
olyan beosztást adni számára, amelyben meglhatározott időn belül IkiJpróbálJható
lenne, vajon megtud-e fele1llli a nőtlenség kÖ'Vetelményélnek. (71.)
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"Atyai és ér2ő SZÍiV'V'el, .nem a~s és sok szomoruság néllkm, fordutlIDk:
amik felé a szerenésénlen paptestvéreík felé, akik mindig nagy'OIIl szerétett test
véreink maradnak és ailtiikinek eltávozása míndíg fájdalommal tölt el minlket.
azok felé, alkik, noha ott VliseLilk lelkükben a szent jelleg pecsétjét, amelyet a
pappá rendelés ütött reájuk, hűtlenekkéváltak a felszentelésük aJkailimából vál
Ialt kötelezet~kLhez."Némelyek felteszik a kérdést, hogy valami módon nem
~ a nőtlenség felelős-e az ilyen drámákért, A valóság azoniban az - ál
lapítja meg a pápa -, hogy "a felelős8ég nem magára a szens nőtlenségre hárul,
hanem vagy arra a tényre, hogy nem mindig tudták idejében kielégitáen és
előrelátóan mérlegelni a papjelöltek képe88égeit, v,agy arra a módra, ahogyan '
a feiszentettek. élik át önmaguknak teljes felajánlott8ágát". (83.) Az egyház mm
dig nagyon érző szavvel viseltet ama fliaínak SZIOImorú sorsa íránt, akdk hozzá
tartoznak, és szükségesnek teikinti mínden lehető erőfeszítés megtételét, hogy
megvédje vagy orvosolja azoikat a rosszakat, amik: fogyatékosságaíkból ered
nek "KÖivetve szent em1é1kezetű közvetlen elödeínk példáját, mí is azt akartuk
és úgy íntézkedtünk, hogy a pappá szentelést ihlető ügyeikben a vizsgálatot ter
jEsszék ki az olyan nagyon !komoly motívumokra, amelyekkel a jelenlegi egy
házi törvényhozás nem számolt, motívurnokra, amelyek alapos és valóságos
kétséget kelthetnek a papjelölt teljes szabadsága és felelőssége tellöntetében és
a papi állapotra való alkalmassága felől - hogy flyen módon felszabadíihas.Y.J,k
azokat, akikről komoly bírói eljárás igazolja, 1l-ogy valóban nem erre az élet
á~rapotra lettek teremtve. (84.) "Azolk a felmenlések, amelyeket - valóban mi
nimális arányban a jó és méltó papok nagy számához viszonyítva - alíkalrnilag
~dUll1ik, mutatják, miily szorgosan ügyel az egyház valamennyi szolgájánál
a I\?€!Ilt nőtlenség és a teljes hűség megőrzésére, A szóbaníorgó esetekben. az
egyiház csak szomorúsággal j.áT el, különösen azokban a klválííképpen fáidahrnas
esetEIkIben, amikor Krisztus édes igájának méltó hordozasát hétbeli válságoüoból,
vagy erkölcsi gyöngeségekből eredően utasítják vissza, Ilyenkor gyakran fele
Iösség terhela az érdekeltet és az Ilyen eseteIk megbotránkoztatják a híve
ket." (85,)

,,Ha bebizonyosodvk, hogy a szóhanforgóegyént nem lehet már visszahe
lyez:ni. la papi szolgálatba, de komoly és jó hajlandóságot tanúsít arra, hOíl11
mint világi ember keresztény életet éljen, az apostoli Szentszék, miután kivizs
gálta az összes körülményeket és egyetértésben járlhat eil a helyi főpás.ztorral

vagy a. rendd legfőlbb elöljáróval, a szetetetet ezúttal is fölébe helyezi a fájdalom-
nak, s megadja hozzá olykor az összes kavánt engedélyeket. Ugyanak!kor jám
borsági és jóvátételi cselekedeteiket is kiró az illetöre aboól a célból, hogy ez
üdvös jele maradjon az ő míndág kedves fia számára az egyház anyai fájdal
mának és elevenen emlékeztesse őt arra, rnennyire szükségünk van az isteni.
könyörületre." (88.)

VI. Pál pápa, mínt a Vatikán részéről ki is emelték, ebben a körleveléoen
teljesítette azt az ígéretét, amelyet 1965. oIktóber ll-én a zsinatnak tett. A papi
nőtlenség kérdése aikkoribain a Koop brazdl püspölk nevéhez fűződő megmozdu
lással kapcsolatbari kerűlt ~őtér1be. A püspök és társai nem az érvényben álló
egyházi törvény megváJltoztatását óhajtották, hanem csakis annak lehetőségét,

hogy a rendkívüli parphiámlyal kJÜ2ldő Ot'S2ilgolklban pappá szentelhessenek olyan
- legalább öt éve - nős férjljalk,at is, aikikneik jelleme és tudása megfelelő II

papi szelgálatra. Koop elsősorban Latínamerakára hivatkozott, amely lélekszá
mával az egyetemes egyház egybarmadét teszi, de a katolíkus papság összlét
számánaik mímdössze hat százalékát bírja. Brazfláában rnárís az a helyzet, hogy
a 80 míl'lió lakos közül 60 millió esik kivül a le~ki gondozásori. Koop míndezt
a zsinaton is el akarta mondani, de a rnoderátorok nem adtá!k meg neloí a szöt,
mert nem tartották [ónak, hogya papi nőtlenség kérdésében nyilvános vita in
duljon. Koorp püspök erre írásban k,özölte tervezett beszédét, s írgy jutott be
annak szövege a sajtóba is. Maga a pápa nyomban intézkedett albiban a zsinat
nak szóló levelében, amelyet Tisserant bfboros, moderátornak !küldött. A páoa
kijelentette ebben, hogy bár védi a zsinat vélemény-nyídvándtás! szabadságát,
személyes nézete az, hogy nem lenne kívánatos ennek a témánaik tárgyalása.
Azt is közőlte, hogy nemcsak fenn akarja tartanJi a papi nőtlenség törvényét,
hanem erősíteni is igyelksZiik annak megtantását, A zsinat egyé~ént már ennek

563



a pápai levélnek felolvasása előtt a parpi nőtlenség me1:lett határozott, amikor
megszavazta a papnevelésről szóló tervezet záradékát, amely magasztalja a
nőtlenséget, mandváln, hogy azt inká~ isteni adománynak, mint egyházd tör
vénynek kell tekinteni. Még nélhány nappal előtte a zsinat mindenesetre meg
mutatta, hogy ezzel nem a házasságot, mínt ilyent, becsüli alá, mert hiszen,
1598 szavazattal 629 ellenében megengedte nős férfiaknak díakónussá való szen
telését. A zsinati tölb'bségnek ugyanis az volt a nézete, hogy a díakonátus vissza
állításával seg;í1Jhet:i meg a legalkalmasabban az esetleg csökkenő létszámú ál
dozópapségot.

Azt a Motu-propTi6t tehát, amelyet VI. Pál pápa most június 27-1 kelteres
sel ebben az iigytben kíadott, úgy kell felfognunk, mínt a papi nőtlenségről szóló
enciklika természetes kiegészítését. A "Sacrum diaconatus ordinem" szavakkal
kezdődő dekrétum szerímt, amely a vonatkozá zsinati határozatok végrehajtási
utasítását rögzíti, a püspöki konferenciák a Szeritszék [óváhagyásától függően

mtézményeeítnetík meghatározott területeken a díakonátust, magyarul: szer
papságot, mint önál'ló és állandó hierarchikus folkot. DiaJkónussá történt felszen
ríelésüknél fogva a jövőbeli dáakónusok jogkörébe tartozik egyebek melLett a
keresztelés, az áldoztatás, a házasságkötésnél való közreműködés és a temetési
szertartás végzése,

A Szentszék jóváhaJgyásánaJk birtokában rníndenkor a helyi főpásztor vá
lasztja ki:. a maga területén a jelölteket és az előírt feltételek mellett ő szen
teli fel őket. A díakórnzsokat nam lehet felszentelni 25 életévük betöltése előtt,

a püsoökí konferenciák azonban fel is emelihetik ezt a l~roisebb korhatárt. A
jelölteket külön erre rendelt intézetekben kell kikérpeZ!IlÍ, amelyeket a püspöki
konferenciák országos vagy regionális jellegigei állítanak fel. Ok állapLítják meg
a kiképzés rendjét és tanulanányí anyagát is, elvileg azonban kötelező szabály,
hogy a kdikérpzésneik legalább három évig ken tadania és azt gyakorlattal kell
összekötni. A diak6n?Jsok éppúgy nőtlenségi fogadalmat tartoznak tenni, mint
az áldozópapok. Nagy !különbség azonban az, hogy nős [érjiakat is diakónussá
lehet szentelni, ha már betöltötték 35. életévüket és feleségük is beleegyezését
adta hozzá. Szükséges továbbá, hogy az ilyen nős diakónusok már több év óta
házasságban éltek és eddigi életvitelükkel elnyerték legyen rnírid a papság,
mind a hívek becsülését. Elvileg ezeiket az ;,érettebb" diakónusokat is külön
iontézetekben megfelelő kiképzésben kell részesíteni, de ha ez nem Iehetséges,
akkor egy arra alkalmas pap gondozására kell bízni a jelöltet, hogy az oktassa
őt teendötre. Azoknalk, aJkilk érettebb korban veszik fel a diakonátust, de még
nem házasok, nőtlenségi fogadalmat kell tenniök. Altalában ügyr-Ini kell arra,
hogy a diakónusok ne űzzenek olyan foglalkozást, amely a helyi főpásztor meg
ítélése szerínt nem fér össze az egyíhází szolgálattal, vagy gátolja ennek ered
ményes ellátását, Minden diakónust szabályszerűen fel kell venni valamelyik
egy'Ihá2Jmegyébe, akJkO[' is, ha szerzethez tartozdlk. A püspöki konferenciáknak
a papokra vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodníok a diakónusok igaz
ságos javadalmazásáról és öregségi ellátásáról, adott esetben családjukat illetően'

is. Azokat a diakónusokat azonban, akiknek világi foglalkozásuk is van, arra
kell buzddtaní, hogy lehetőség szerínt saját keresetükiből fedezzék a maguk és
asaládjuk anyagi szükségletét.

A külfőldí katolákus sajtó köl'JleményeiibŐil kitűnik, hogy a dekrétum már
esedékes volt, az enciklikára pedig számította;k. Utóbbinaik megítélése éppen
katolikus oldalon eléggé !küfön:oöző, amiibe az is belejátszik, hogy pa
pok és világiak igen nyomós kisebbséget az Egyesült Allamokban, Hollandiá
ban és másutt nyűtan a paplÍ. nőtlejlség eltörlése mellett foglaltak állást. A
londoni Tablet, amely vezércikket szenteít a körlevélnek. oda következtet, hogy
"egyetlen enciklika sem szükségszerüen az első és nem ís az utolsó szó abban'
a tárgyban, amelyet taglal, s a papi nőülenségröl szólö kördevél sem 'kivétel
alóla". Franc;ois Biot a Témoignage Chrétien számára í,rt cikkében szántén fel
veti a kérdést, vajon a körlevélIben foglaltakat végleges megoldásnak kell-e
mínősítend? S a válasza: "Bizonyos, hogy a pápa nem szándékozott az összes
eljövendő századok részére törvénykezni. Magának a körlevélnek fo
galmazásából is világosan kítűník, hogy a [elenlegí kornak szól." Kitér
Biot egyes teo[6gusoknak és püspököknek arra az óhajára, hogy nős férfiaik



ne csak a díakénusi, hanem az á3dompapi rendet is fölvethessék. Szerinte ezt
-él lehetőséget nem zárja !ki a körlevéL "Ez még nagyOll1 is valóra válhat, anél
.kül, hogy veszélyeztetné a papi nőtlenség általános 'törvényét."

Garo/alo prelátus, a Szeritszék szószólóia, aI1Ci sajtóértekezleten ismertette
-és méltatta a körlevelet, egyes újSiáglírók kérdésére válaszolva-erélyesen meg
cáfolta nem-katolikus hírforrásoknak azt az áUítását, hogy a legutóbbi idők

ben rníntegy tízezer pap kérte felmentését a nőtlenség alól. Az utolsó három
-évben - mondta Garofaío - a Hittani Kongregáció, arnióta e célból külön ál
Iandó bizottságót létesített, kereken háromezer ilyen természetű kérvénnyel
foglalkozott, amelyeknek zömét pozitív módon intézte el. Ezeknek az esetek
nek azonbaal nem kevesebb mint kilencven százaléka még a 'koráJbIbi éveikból
maradt fenn. (M. V.)

AZ OL VASÖ NAPLÖJA. Egy ernber élete mindíg érdelkes; az írodalom
már az "érdektelen" életek érdekessé~t is régen fölfedezte. Az önéletrajz
mégis "vesz.élyes" műfaj ; ízlés, mérséklet, arányérzék. kultúra, nem utolsó
-sorban becsületesség és igazmondás próbája. "Métgis - Ílrja könyve" bevezetésé
ben Passuth László - meggyőződésem, hogy minden íronak, aki túljutortJt a
mezzo camminón, vállalnia kell a kockázatot ... Hány eltávozott írótárs auto
"bíográfiája őrzött meg számomra elmúlt szellemi tájékokat. Igen, minden író
'nak, aki betöltötte a fél századot, rá kell borulnia múltjára."

Tudjuk, milyen hálás az írodaíom- és művelődéstörténet minden effajm
frásért, önéletrajzért. vallomásért. Akkor is, ha csak pdetykálkodnak, mert
az ilyen hordalékanyagban míndig akad gyémánt, és a különféle pletykákból
azért rnindíg kikerekedik, kellő korrekciókkal és szembesítésekkel. valami
igazság. Még inkább akkor, ha személyességükben is igyekszenek tárgyilago
sak és hítelesek lermi: tudósítások korukról. élményekről, benyomásokról. élet
formákról. De ha elfogultak és szenvedélyesek, akkor is: az időben előbb-utóbb

rnínden dokumentumaná érik. Bár lenne több "ÖJnéletírása" Irodalmunknak;
-és - annyiszor hangoztatták már! - bár tartanánk na,gyobb becsben irodalmi
műként is (és nemcsak történelmi dokumentumként) a meglévőben azt, ami
megérdemh: Bethlen Miklósét például.

Passuth László a rövid előszóban egy helyüöt a szintézís szót emMti: hogy
·egy-egy önéletrajz "szintézisei jórészt idejülket múltáik a mai olvasó szemében".
Lehet, bár ez csöppet sem csökkenti érdeküket. De nemcsak az önéletraiznak
vannak "szintézisei", hanem maga az önéletrajz is színtézís: egy élet összefog
lalása, kísérlet kialakult értelme szerínt való rendezésére, a dolgok érett úíra
élése és értelmezése; valami vitális szükséglet, rnely az élet egy forntos pilla
natában, éppen a mezzo camminón, az út felén túl rrsíntegy reaktíválja a múl
tat, megakadályozza elüszkösödését, rnegkövesedését; é16 anyagként vissza
kapcsolja életünk szervezetébe, újraélt magunkkal (és korunkkal) gazdagít.
"I,gen, mínden írónak, aik,i betöltötte a fél századot", valamilyen forrnában
valéban "rá kellene borulnia" a múbtjára, vissza kellene hódítania, újra' meg
kellene hódítania: birtokba venni és kdteljesíteni, fölfámadva föltáJlnasztásában.
Ha fáradságos is: érdemes, és hasznos megásni kinek-kinek a maga .Jcutató
.árkát".

"Ha régészek eltemetett romvárost vagy temetőt igyeikeznelk föI,támi, mely
nek még n/em ismerik sem terjedelmét, sem mélységeít, átlósan fölásatják a
kutatásí területet, abban a föl<tervésben, hogy ez a kutatóárok - némi .ió S7.€

rencsével - beleütközik majd falba, sírba, tárgyi leletbe, épületmaradvá
nyokba . .. Ilyenféle kutatóárokkal próbáltarn vmegkőzelítení életem elteme-
tett rétegeit". .

Terjedelem és mélység valóban többnyire csalk "menet közben" derül ki.
És többnyire csak "utólag". Akik TiI"ójálbaal éltek, bizonyára nem tudtak róla,
'hogy Homérosz Trójájábsm élnek. A tízennégyéves fíatadember, aki elindul
a kolozsvári postára valami teleíonhívés miatt, nem tudja, hogy a történelern
ben él és a maga "ikisvilágáibaal" Ő is a történelmet kezdd élni. Ezt majd csak
a "kutatóárok" jóvoltából fölsZlÍniI"e kerülő "romváros" mutatja meg. Nemcsaik

.. PaBsuth László: Kutatóárok. SOOpdrodaIimt KÖllTYJdadó 1Gll6.



megn1iUtatja;. ez a kUltaitás kapcsolja bele az életet és kísvílágát a történelember
amilkoir egy sors vonalának ábráiban a jelentést és értelmet keresi és próbálja
megfejteni. Ez is egyi'1re az önéletrajz "still1téziseillletk".

Tíz esztendőnyí életet tár föl a Kutatóárok. Tízennégyéves fiú indul első

laJpjáll1 szorcngva a postára, ment "fél a rideg, kemény szavú postáskísasszo
nyolktól"; huszonhárom éves fiatal férfi éríoezík meg utolsó lapjain Itáliából.
"Tizelnll1égy éves voltam, amíkor az első vil1ágftlálború kitört, Ez történelmileg
is meghatározza a kezdetet. Egyébként sem szerettern solha a kísgyermekemlé
kekJkel kezdődő önéletrajzokat: óhatatlanul f,reudli körökben mozognak, Talám
tizenInégy éves korban, ilyen válsá,g küszöbén, már keresni lehet egy ember
indulását, szellemi eredeteit. ot év Kolozsváron kettő utána Budapesten,
ugyanannyi Itálíában: életem formatív korszakának érzem. Eddig tart most
:iJtrt az önéletrajza regény".

Amelyben azonban, mínt az író is figye1meztet rá, ne keressünk "regényt";
I!lziJnte történetírói táJI1gyilagossággal !követi saját életének útját, s a Dichtungot,
kJöltészetet mdndenestül a Wahrheit, valóság fölidézésének szolgálatába állítja:
egy-egy jól megragadett alak, egyéniség, jellem megrajzolására. egy-egy jelen
Ws, "inagy prllanat érzékeltetésére szorítja (amilyen például a könyvnek talán
Iegemlélsezetesebb lapja: az utolsó kolozsvári karácsony VligJiliája). Az én egyéb
ként, az író személye, a 'könyv "Ihőse" látszólag inkáblb csak valamilyen érzé
'.keny fölvevő és érzéseíö műszer szerepét tölti be; valóban "mintha az ego fölí
dézése inkább csak ürügy lenne", Mert ennek a "Kolozs:váJr"-Budapest-Milánó
!aáromsmg&en" eltelt évtizednek "látswlag én lehetek csak a főszereplője

- mondja az írö - valÓ'jálban azonban inkálblb a légkör, környezet, a SO['8

iordulatok ritmusa az, ami értelmet ad annak, hogy megörökítsem a mmden
napokat". S ez a visszahúzódó szerénység a !könyv egyik legrokonszeruvesebb
Tonása; egyik értélke is.

A "hősködés" - frói értelemben - talán mutatósalblb lett volna; és igaz,
!lleII1 éppen örömmel, de azért mégiscsak megértette volna az olvasó, ha a
szerző-föszereplő a darabban főhőst csinál magából, A Kutatóárofuban azonban
szó sincs ilyesmiről. Az író rnímdvégíg "egy marad a többiek között"; s arndt
ezzel a mértéktartássall veseéteru látszik a réven, bőven megnyeri a vámon: si
kerül nagyon pontosan és hitelesen érzékeltetnie azt, hogyan történik meg
velünk a történelem, aIl1élJkrül, hogy tudnánk, hogy történeaern történik meg
velünk. Döntő eseményeknek válik a véletlen jóvolItálból tanújává vagy má
sokIk:a1 együtt szereplőjévé: megannyi alkalom a "föllépésre", a maga szere
pének "rnegemelésére", akár tanúként, akár szereplőként, saját jelentőségé

nek a fo1kozására, esetleg talén csak az elbeszélés hangjánajk följebb han
golásával ; de i,tJt csupa olyan alkalom, amit az író elmulaszt, és ell is akar
mulasztaní, igen jó ízléssel, OIkOlS mértéktartással, nem utolsó sorbari a lelki
isrrneretes - és ugyanakkor történész - író táI1gyilalgtos felelősségtudatéval.

Példa rá a Kolozsvávi forradalmi napok lebilíncselően megírt története (a:hol
a szerző, rítíca mérséklettel, sehol egy jot,tányi.val sem túlozza a maga szere
pét, ellenkezőleg, mínden sorában ügyel az arányokra); példa rá a "királypuccs"
elbeszélése, vagy a különítményesek kífűstöléséé a Britamníábód; példa rá a fa
síszta hatalomátvétel Leírása a rnilánód részben,

A sok névkezdőbetűs roVÍ!d~tés irtt-ottkicsJit zavarja az olvasót, illem rnin
dig igazodik ki a monogrammok ikJözt; kárpótüásul néhány emlékezetes portrét
kap. Ezek sem amolyan írói "bravŰ'rdaraJbok"; ezek is inkább történetírói
becsvággyal készilltek, az effajta "jellemmjzok" stfíusában, vagy az eseményekből

bontakoznak !ki, a személyes ismeretség Ihitelévlel. Ilyen mímdenekelőtt az Anya
nagyszabású alaIkda, Ilyen az Apa regényalaknak is kitűnő figurája (rnö
götte a pomoásan megidézett városi világgal), ilyen a diákkenbői egyik-má
sik piarista tanár portréja, vagy Gomlbocz Zoltán rejtélyes, démoni figurája
(mirn1Jha csak E. T. A. Hoil'tflmann valamelycik regényéből lépett volna ki); ilven
a kolozsvárti. Nemzeti Tanács napj:a:ilbóll a szclgélatra becítélt főíspáné, vagy
késóblbről, egy miJlánóli találkozás és kalauzolás emlékekéne Bánffy Miiklósé,
meg az aikkorIi, kisgazda földJmű:ve!ésügyi míníszteré, a kedves, szerény Mayer
Jáillosé.
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Van néhány nagyon jó "tömegje1enete" ; azért jók, mert nem fölülről és
nem kíV'ÜJlrol ábrázolja őket, hanem tenúként-résztvevőként a tömeg pere
méről; nem mdrrt tudatos, aiktírv szereplő (iakii vísszamenőleg megajándékozná
magát ezzel a "tudaI1xJssággal"), hanem iIDkáibb ÚJgy, rmnt aki az események
ben a tőblbiiekkel együtt sodródik, rvagy éppen véleüenül belesodródik vala
miJbe (az előbbdre példa a kolozsvári Iorradalorn, az utóbbírá a milánói fa
síszta hatalomátvétel). És [ónaík, hrtelesnek érzi az olvasó (éppen ezért érdek
Lődéssel, figyelemmel követs) a háború utárií Pest zűrzavaroa életének, a "ví
zíószerű" gazdasági életnek az ábrázolását, ezt az egész nyüzsgő, gyanús, vak
merő, hazárdör ban.kvillJágol;, szűkösségeível és Iehetöségeível, gründolásatval
és kockázataívaí: itt is mínden "első kézből" való: élmény és tapasztalat, S
ugyanezt mondhatní a rnílánód banlkrfJiók rníniatür magyar vi1.ágáJróil is.

Aimi. a "Ms" intel1ektuállis, és írói útját-rejlődését illeti: abból kievesebbet
kapunk, részben talán annak a feszélyezettségnek akiövetkJeztében is, ami az
Wt szemlátomást visszatartja a túl bizalmas és túl szeszélyes - il. La Rousseau
való - közíéselotöl. Néhány utalás, nélhány írodalmí emlék és élmény, de
többnyire mínden Lírai hangolás nélücül ; a Kutatóárok nyilván inlkiáiblb készült
"történelemnek", mínt Írói EntwickLu1lJgsromanmrak. De ez érthető és tenmé
szetes így; az író éberen ügyel rá, nehogy bárhol is anakrondsztíkussá váljék,
~ a megidézett múltba az idő más, későbbi, friiSOOblb rétegeiből keverjen
aIIlyagot. Ez a tíz év ugyanus végeredményben, kényszerűleg felemás élet,
olyalll emberé, aki író akar Ienmd és közben kénytelen java idejét és erejét a
Banik sivár taposómalmában tölteni és pazarolmi (erről is VIan néhány keserű

mondat a könyvben); egyelőre nem ,,imdailJmi" élet, nÍIDCIS is kapcsolata az
ilrodaiI.om vérkerímgésével, életrdtmusávaí. A "Ibelépés" már egy későbbi sza-
kasz és későbbi ~ötet anyaga. (Rónay György)

KÉPZOMŰVÉSZET. Szabó JúLia könyve Henri RousseauróL. A Corvina
kli:adó "A művészet kískönyvtára" sorozatában nemrégrben kis monográfda lá
~ napvilá,got - Szabó Júlu: művészettörténész todlábóh - Henri-Julien
Félix Rousseau-ról (1844-1910), az egykori fínáneról, a modern festészet Fra
Ange!lacójáról.

Az élvezetes stílusú, tömör tanulmány hűen és életteljesen áU~tja elénk
Bousseau-t, az embert (akd bár ,,1ffi.'vasZJUiJ. !küzdött a sikerért", mégis szere
tetremélrtó, VOl!lZÓ egyéniség "olt) és a "Vámos" művészetét, ameílyiben naívttás
és magasrendű artísztákum, sutaság és nagyszerű ikompo~ciós érzék egyesül, s
amelyet gazdag és bizarrvképzelőerő [edlemez. Szabó Júlia arról a befolyásról
is megemlékezik, amelyet 'baráti köre gyakorolt Henri Rousseau-ra. (A mű

vész barátai közül a botrányihős író: ALfred Jarry hatása volt a leglényegesebb;
"az ő költészete szaoadította Ml Rousseau fantáziáját". A mester le is fes
tette - az ugyancsak lavalí szüdetésű - Jarryt, a portrét azonban az ábrá
zolt sértődöttségében megsemrmsftette, - talán azért, mert azon egy kamé-
~eón is látható vollt ...) .

SzaibóJúlia munkája Ildtűnő képelemzéseket is nyltÍjt (Pie~re, L~rti, í:0
portréja, Juníet apó kocsija stb.), és érdekes szemelvényeket a muvesz irasai
ból, valamint a róla sz6lló kr:itilkáklból, nyilatkozartoklból. Ezekiből kitűniik, hogy
a nonfíguratív festészet úttörője, az orosz VasziUj Kandinszkij is megkülön
böztetett tisztedettel viseltetett Rousseau művészete iránt, és hogy Auguste Re
noir is híve volt a FiirnálÍ1,c munkásságának: Rousseau egyik képét Raffaelló
nak a Louvre-ban őrzött, "A szép kertésznő" címen emlegetett Madonmájához
hasonlította a nagy írnpressztontsta rnester, "

A szerző megemlékezik arról a díszvacsoráról. amelyet 1908-ban Picasso
és barátai (Braque, André Salamon, Apojlínaíre, Marie Laurencín, Gertrude
Stein stb.) rendeztek Rousseau tiszteletére a tréfásan Bateau-Lavoir-nak (,.,Ha
[ómosoda") nevezett Montrnartre-í festöműteremoen. "Az itt egylbegyűlt mű

vészek és k6ik olyan Ü!IlTIepllésben részesítették az idős Rousseau-t, arnilyent
kevés festő érhet meg életében. Dalokat éneke1tek, verseket rögtönöztek mű

vészetéröl, trónusra ültették, áihiítattal haJ:1gatták kis hegedűjéln előadott zene
száImaiiIt, s ha .kicsil.t nevettek is rajta, - lelkesedésük őszinte volt."
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E, banikett óta e1te!Lt hatvan esztendő, s mi - az utókor - ugyanúgy va
gYUnIk Rousseau-val, mínt annalddején a ,,HajÓllnosocLa"-beli &szejövete!
vendéget.' Kicsit mosolygunk azon az ötletén, hogy egy III. Napóleon-kora
beli bordÓVÖI'IÖS kanapét helyez bele egy őserdei kornpozíeíóba, - derülünk
esetlenül ugráló, kackiás bajúszú futballistáin és az 51-es számú üteg együ
gyű tekiillltetű tűzéreiről festett csoportképén, - vidulunk hOlSlSZJÚ és ünnepé
lyes kép-címein ("A Szabadság angyala meghívja a művészeket a Függetle
nek SzaIÓlllján.aJk 22-ilk tár'latára", "A leülországok képviselői megérkeznek 
a béke jegyében- a Francia Köztársaság üdvözlésére" sto.), de lelkesedésünk
ősiinte és maradéktalan, haa hajdani Vámos olyan remekműveire gondolunk,
mínt a prágai "önarckép padettával és ecsettel", "A háború", «Az álom",
"A kígyóbüvölő", "Az alvó cigányleány oroszlánnal", "A kölrtő és múzsája"
vagy a szürreahzrnus vezető egyéniségének, André Bretonnak gyűjteményébe

került nefelejcses-gyümölcsös csendélet. E képek a századforduló európai fes
tészetének büszkeségel közé tartoznak, s méltán váltották ki Apollmaire hó
dolatát, aki "a szegény öreg angyal", "a pompázatos és gyermeki öregember"
píktúráját "a leglkülti!rl&eblbek, a legmerészebbek, a legvarázslatosaobak" köl!lé
sorolta. .. ..

BáUnt Endre kiáZlítása. Az esztergomí Balassa Bálint MúzeumOOln 
Mucsi András művészettörténész hozzáértő, finom rendezésében - a Biblia
illusztrátorként is kiemelkedő festólművész: Bálint Endre munkáiból nyílt szép
kiáLlítás a közelmúltben. Báluntről azt írja az új "Művészeti Lexikon", hogy
.,szürrealista stílusban dolgozik", "Vajda Lajos hagyományainak követője" és
"népi motívumokat rnetamorfizál." Míndez igaz ugyan, e rnondatokból azon
ban kisi!kJ1ik a lényeg: az tudniiJlik, hogy Bálint nemcsak a szentendreí festő

csoportnak, de mai pjktúránk egészének is egyik legtartalmasabb mestere;
"született Iírtkus" (Hamvas Béla), akinek szokatlan formátumú, ütött-kopott
hulladéklécekre festett, érzéIkeny, melankóldkus koloritú képei átható erővel

sugározzák a művész sejtelmés álmait, derengóvízióirt, elégikus, olykor misz
tíkus hangtrlatait.

Picasso egyik 1926-08 levelében olvassuk: "A művész értse a módját, ho
gyan kell teljesen meggyőznie a szemlélőt költészetének igaz voltáról." Bálint
Endre érti ennek a módját; olyan festményei, mínt az esztergomi múzeurnban
látott "Csodálatos halászat", "Groteszk temetés", "Roueni jelenés", "Egy régi
udvarr", ,,~an Gogh éjszakája", "Halál Firenzében", "Rezeda Kázmér-hoz",
"Mágikus éjjel Szentendrén" - az újabb magyar festészet emlékezetes, rend
kivül jelentős darabjai közé tartoznak. (D. I.)

ZENEI JEJGYZETEK (E g Y h a n g ver s e n y s o r o z a t é s a z é vad
l e z á r á s a.) A ZeneaTwdémia kistermében rendezték az évad utols6 bérlet
sorozatát, és ;már az első este bebizonyította, hogy ez a he.lyiség a hangverse
nyezésre -,.akusztikai okok: miatt - teljesen ,aITwlmatlan. A fafúv6k hangja
eltűnik, a von6soké felerősödik, s kiváltképp ;a kompozici6k belső egyensúlya

,bomlik meg, az egész alkotás összefüggéstelen masszává változik. Pedig régen
hirdetett az Országos Filharmónia ilyen népszerű bérl~tsorozatot, mint épp ez
volt. Egyébként alig van lehetőség Bach csodálatos Brandenburgiversenyeinek
meghallgatására, s ,a választott modern alkotások: is nagyon sok érdekességet
ígértek. A Brandenburgi versenyek sorozata azt is igazolta, ,milyen kivál6
hangszeres művészek játszanak az Allami HangversenyzeneTwrban. Egyetlen
versenymű szólisztikus !megoldásai sem jelentettek 'nehézséget, még ,a kürtösök
is 'kiválóan helytálltak.·

Ezúttal a sorozatnak egy magyar vonatkozású darabjár61, Veress Sándor
-oboára és vonószenekarra komponált Passacaglia concertante című alkotásáról
szólnánk, amely plasztikus ,képet ,adott erről a kiváló mesterről és ugyanakkor
arra is figyelmeztetett, hogy művelt illenék idehaza nagyobb számban is e'tó
adni. (A Passacaglia tizenőtesztendős késéssel került ,közönségünk elé.) - Ve
-ress Sándor, o-ki 1907. február 1-én született Kolozsvárt, elsőnek pr6bálkozott
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a magyar zene két legna,oy&bb alakját, Bartokot és 'Kodályt túlhaladni, olyan
vonatkozásban, hogy zenei eszközeit kettejük eredményeinek szintéziséből

akarta kialakitani. "Mindamellett - írja Veress Sándorról szóló útmutató
tanulmányában Demény János ......... koncentrált, jeges tárgyilagosságig .sűritett

intellektuális művészetének ellenpontozó stílusa biztosította zenéjének egyéni
hangvételét." Ilyen kulolqozott, önálló utakra kész egyéniséget tükröz 1931-ból
való Trió oboára, klarinétra és fagottra,amely 'nemcsak a szerző kivételes
hangzásérzékéről árulkodik, hanem a ,népda,l akkor ezinte természetes ihleté
séről is. A .másotiik világháború véres eseményei érlelték meg művészetének

talán mindmáig leghatalmasabb darabját, a Szetit Agoston psalmusa azteret
nekek ellen cimű alkotást, amelyet Babitsnak az Amor Sanctusban található
fordítása alapján ~enésitett tmeg. Demény János ridézett tanulmányában fi
gyelmeztet ,ennek a műnek ,akkori aktualitására, ,arra !CL minden,t' lebíró mű

Vészi feladatvállalá,sra, mellyel Veress ki akarta fejezni az "igazságot". /Ké
sőbb Svájcban telepedett ~e, s ra ,zenei világ egyrik legkiemelkedőbb alkotómű

vésze lett. Klee-fantáziáját, ,melyet 1951-benkomponált Ikét zongorára és ze
nekarna, Ilse von Alpenheim és a ISzerző nnutatta be Doráti ,Antal vezényleté
vel. Zongoraversenyét a Bartók életrajzokból is jól ismertiPaul Sacher oldalán
j.itszotta első ízben. Vunósnégyeskoncertjének bemutatóján ill Végh-vonósné
gyes Iműködött közre.

Zenei anyagát Ikétségkívül átformálta valamelyest a dod.ekafoniával való
rolá.lkozás ((ez a szerkesztésmód a Passacaqluiban. iJS feltűnik), ide formálásának
legmélyén ilnáig hű maradt a magyar népdal ihletéséhez, 'mely ma is elő-elő

bukkan, néha csak \mint öntudatlan ritmus-és emlékkép, máskor tudatosan
megvá.lasztott minta formájában. Erre a ezéauiékos vagy szándék nélküli ket
tősségre utalhatott, amikor ezt írta: "egészen új utaikon járok, .amely további
multká.mra elhatározó beioluássat lesz, mert nagy távlatok nyíltak előttem".

Hadd tegyük mindjárt hozzá, a Passacaglia valóban rnagytávlatokat sejtető

alkotá.s, különösen megragadó benne az any,ag egységessége és összehangolt
sága. A 'l'endkívül nehéz oboaszólamot virtuóz egyszerűséggel adta elő Veres
István,' ,s Lehel György, laz lest 'karmestere is észrevehető lelkesedéssel vezé
nyelte a bemutató előadás-t. OS mi csak azt sajnálhattuk, hogy iG. kiváló zene
szerző működéséről nincsen részletesebb ,alaposabb képünk, s lnagy műveine,k

bemurotása ,egyre késik.

Ugyanezen az estén egy másik "modern" alkotás iHonegger tépelődő, .liri
kus II. szimfóniája is hatalmas sikert aratott, pedig la zenekar és ra ,karmester
dolga a jelzett nehézségek miatt nem volt Ikönnyű!

Zubin Mehta megbetegedése miatt Bach h-rnoll. miséjének Feren~sik Já
nos vezényelte előadása lett az évad utolsó hangversenye. ünnepélyes várakozá.!
előzte 'meg ezt az estet, ami érthető, hisz Bacti monumenuüis remeke elég rit
kán hangzik. fel, megszólaltatása pedig minden alkalommal a ,vallásos ihletésú
zene duuialc, Ferencsik János ezúttal inkább a mise !Szemlé/vdő vonásait hang
súlyozta, s mintha csak megérezte volna,' h&gy iZ 'máskor oly szépen muzsikáló
Budapesti Kórus érezhető indiszpozícióva l és fáradtsággal küzd, a kórustéte
lek helyett a szólisták és ,a zenekari részek mondanivalóját emelte ki. A
Hangversenyzenekar ikiváloon oldotta meg elég nehéz feladatát, és lrt szólista
gárda (Werner Mária, Sándor Judit, Barlay Zsuz!á, Réti József és ütő rEndre)
is tökéletesen hel'llt állt.

(Néhány gondodalat az egyázi zene ügyérlől.) A mapok
ban hallottuk a hírét, hogy megérkezett hangszalagon Tamás Alajos Ifjúsági
miséjének Kunrad Kvam vezényelte felvétele, mely tavaly decemberben hang
zott él egy rádioodásban, és akkor több mint kétszáz állomás kbeoetiteite. A
külföldi lemezfigyelőkbőlugyancsak 'mostanában értesülhettünk a Missa criola
(délamerikai népí és beat-elemek vegyítésével dolgozza fel a hivatalosan jóvli
hagyott zeneszöveget), ,a Missa luba (ban.tu népdalokra és táncokra való rit
mikus zenét illesztett misévé P. Guido Haszen ferences), IfJ Missa flamenca (ez
nem liturgikus kompozíció, hanem népies versek megzenésítése) és az 'Úgy
nevezett Missa I17Wzarobe szinte elképesztő sikeréről. Valamennyi a lemez-
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piacok "slágere" lett. (Tudomásunk s21erínt Tamás Alajos miséjének lemez
felvételéről is megkezdJődtek az eszm.ecserék.) Ez a rendkívüli siker az egy
házi zene rmegújftását is jelenthetné bironyos vanatlkozásban, ám az újonnan
megjelent római "Utasítás" szabályaí szerint CL legtöbbükben al1oolrnazott hang
szerek nem felelnek tmegtemplom.i használatra. Az "Utasítás" szerint a lelki
pásztor engedélyével elhamqozhat CL korus ,előadásában rmisetétel vagy 'motetta
(lásd Medvigy Mihály: A legúJabb utasítás la templomi zenéről című napló
cikkét la Vigilia dúniusi 8zám.ában), nem szabad ,azonban a szentmiséken tel
jesen kikapcsolni a nép éneikes ré,.;zvételét.

Több karnagyban, IkÓTUsvezetőbenvetődik fel állandóan a kérdés, vajon
elegendő-e ez la templomi 'kórusok foglallooztatására, és indokolja-e fenntar
tásukat. Azt mindenesetre aaaodalomatuü halljuk, hogy több helyen elbocsájt
ják a kórusokat, illetve alétszám.uk aggasztóan csökken. A magyar kórus
kultúra és az egyházi kórusok nagy -múitia miatt is megoldást ,kellene találni
arra, hogy ,zenei művelOOésünk e lelkes munkásai il Jövőben lis :megfelelő mű

ködési területet taláJljanak. (Rónay László)
FILMEn( VILAGAiBÖL. "Hatahnas erőt tartunk a kezűrukben; ez az erő az

ernberek mídllióímak értelmére és érzelmére hat, befolyásolja a cselekedeteket:
ez az erő a. fí.lmművészet," - írta Szergej Bondarcsuk. Legujabb, nyolcórás
filmjét, a Tolsztoj-regénytből készült Háború és békét teljesen ennek az erőnek

szolgááatába állította. Nemcsak a kiszámítottan lassú lélegzetvételekkel dolgozó
rendezői ri1rrnusflOlfogás és a hagyományos, klasszíkus tartásokba késztetett
szénészí [átékrnód tanúskodík ennek az erőnek feltétlen aLlm1mazásáról, ha
nem az is, hogya rnodern filrnteohnlka már-már abszolút vizuális és halluci
natív hatást keltő eljárását alkalmazta hozzá. A panoráma-éihm, összekapcsolva
az említett rendezői rnódszerrel, a megszokotthoz alkalmazkodott nézőra va
lóban lenyűgöző hatást gyakorolhat, A közel félnapos játékidőből eredő időbeli

"imerda" saját képére formállja a szemlélőt, és maradéktalan lehetőséget nyújt
számára ahhoz, hogy teliesen aíávesse magát a rendezői szándéknak. Ebben a
panoeárnfkus eszközöknek, a minden oldalról érkező hanghatásoknak és az
egész nézőteret [óformán :be1xiJ,tő, hatalmas ftöldmjZJi egységet is átfogmi képes
fölNételeknek jelentős szerepük van,

Bondarcsuk a mai szovjet filmművészet Iegtsrnertebb egyénisége. A szdn
tézdsre hajló művész típusa, aki talán azzal is hangsúlyozza ezt a klass71jl<"~,

egységre tö:relk!vő hajlamát, hogy szmészt és rendezőt egyesít magában. 1920
ban született, 1945-48 között végezte el a főislkolált. Meglepően rövid idő alatt
emelkedett a vezető rendezők sorába. Szemlélete a realizmusra jellegzetes,
szándékos errfberkőzpomtúság, Nem a saját esendőségével vívódó, relatív j"~7_

ságoktól körülvett egyén kérdése foglalikoztartja; az ő szemében ez a szemlé
let hitetlenséget jelent és kéte'líkedést, ama. megakadályozza a valósággal kö
tendő szükségszerű megegyezést. Inkább olyan típusokat teremt, akIiIknél a
statísztííkal fontosság és a tudatos megfontolás játsza a döntő szerepet, hogy
általuk végleges, a társadalern számára hasznos válaszokat kapjon a föltett
kérdéseikre.

F1i1unjeilben. a kérdésf!ő1jtevés és válaszadás hagyományos, jól ismert ará
nyalit alkalmazza. Az Othello (1955) vagy az Emberi sors (1959) talán a leg
jellegzetesebb példái ennels. Az egyénIben dúló általános szenvedélyek, a tra
gédiába torkolló emberré válás foglaJikoztatta, vagy pedig a szenvedésekkel
OO1t emberi élet és a társadalmi haladásba vetett hdt békéltető hatása.

Tolsztoj regényéihez is azért fordult, hogy a széles társadalrrü-történelmí
lOOrképen belül a jeM~ személyíségek smsában az emberi élet és a hala
dás folytonosságát áJbrázollhassa. Az ilyen szándéík, összekapcsolva a realista
igényeikkel természetszerűleg vezethet el a monumentálís megformáláshoz. A
hatalmas arányok slikeres techníkaí összefogása már eleve lehetövé teszi, hogy
a föltett rnüvészí kérdéseik és a ráju'kadOltt válaszok fokozatosan kizárják a
kétségeket, és a mú befejeztével megnyugtató, örökérvényű válaszokhoz jus
S3iI1aJk. A válasz már nem is a nézőben fogalmazódik meg; az á1brráz.oJ.ás rész
Iétekbe menő, tipilkusnalk tekintett másolatában és a flilm nyolc órás epikus sodo
ráoan miJnd.€Illit közőlJnelk, ami egy hosszabb prózai szövegben elmondható.
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Jellegzetessé ezt az ábrázolást Bondarcsuk: egyéndsége teszi. MértéktartÓ'
szempontjaiban ugyanis valami. alázat is rejtózlködó.lk, s mert mondanívalójával
nem lépi túl az örtölkélrlvényű igazságok világát, elkerüili, hogy fiLmje túl át
látszó és egyszerű legyen. Valójában ott juttat még eszünkbe valamit, ahol
meditál, ahol hosszú, egyell1J.etes Irepsoroklkal érzékelteti az egym zavarát és
töprengéseít, melyelket előbb-utóbb ugyan föl kel[ oldarrlia a kellő válaszadás
érdekében, de ahOl! az adott percekben úgy fest, min1,tlha saját megfontolá
soűotól független emberi énjét realízéílná. Ekkor ugyanís Tolsztoj szólal meg
hűségesen. Ilyen pontja a f[llIIÍinelk' Andrej Bolkonszkí] töprengése az auster
litzí csata- előestéjén, vagy Pierre Bezulhov elesettségének pillanatai. Egyéb
ként is jobb lett volna, ha bőségesebben alkalmazzák a regény szövegét: a
filrn úgyis regényszerű, képek'kel elmondott szövegfflusztrácíövá vált, a nyolc
órás időtartarn és a monumentálns realizmus pedig nem tette lehetövé a mai
filmfurmanyelvet. A narrátor által elmondott szöveg legalább többet adott
volna a regényből.

A panoráma-film valójáballl ugyanolyan eszköz, akár a többi. Lehetne
vele úgy is fdlrnezru, mlllt ruhogy azt a Vihar kapujában círnű japán filmben
tették, vagy ahogy azlt például FeHini cSlÍnáJlja. A művészek egy részét, s b[
zonvára Bondarcsukot is a feltétlen biztonságra törellwó hajlam vezette az erő

teljes, monuanentálís kifejezési eszközökhöz, A négyrészes Háború és béke,
amelyből egyelőre az első részt mutatták be nálunk, a maga időbeli terjedel
mével kétségtelenül a filmművészet meglévő. eplikus lehetőségeit aknázta ki.

(Ungváry Rudolf)

ÉLET, TUDOMÁNY ÉS IRODALOM MÚLTJA ÉS JELENE PÉCSETT.
Az éveeredes múltra vísszatekimtő baranyai város történeténok és jelendegi
életének néhány fontos eseménye takulkozott össze sajátos módom az évszá
mok tükrében, Az idén fejezödtek be a végső rnunkálatok a VáTOS új,1eg
rnaíob és célkitűzésében a jövőt szolgáló nagy létesítményén az egyetemi 'kili
nílka nyolcemeletes palotájam. Éppen 600 évvel azután történt ez, hogy Nagy
Lajos 1367-ben rnegaíapétotta az első pécsi egyeremet és 900 évvel azután,
hogy Boldog Mór pécsi püspök megírta az első magyar legendát, amelyben a
két hires zcborhegyt remetének Zoerard-iI1ak vagy magyar nevén Andrásnak
és tanftványának Benedeiknek életét dolgozta fel.

Boldog Mór még Szent István 'korában került a pécsi püspökség élére és
36 évíg kormányozta az egyházmegyét. A szentóletű főpapról keveset tudunk
Azt jegyezte fel1I'óla a króníka, hogy Szent Lmre nevelője volt és ó voht az,
akit a hű tamítvámy hét csólckad iIiletett. Mrnt püspöknek, legcrőbb érdemének
azt tartják, hogy nagyszámban nevelt magyarszánmazású ,papolkat püspöksé
gében, Püspökségének idejére esett a .pécsi székesegyűiáz' eiISÓ két tornyának
leégése 1064..<ben, amelyet a Bécsi Képeskróníka ezekkel a drárnad mondatok
kJal öröikilte>tt meg: "Aikkor, a Szent Fábián és Sebestyén, ünnepén, amikor
is Salarnon király és Gé:zIa bemeg egymással békét kötött, a pécsi Szent Péter
székesegyházban is rnínd dicsérték Istent és abétk:ét. De a kiöve1Jke2JÓ éjjel
mínd az egyház, mind a hozzá ragasztott paíIotálk egyszerre Lángba borultak é~

a falak összedőltek, Mli.iI1!d!ffilf.{i<t ij.edrtség fogott el a tomyokból lezulhanó ha
mngokretteIlltő robbanása és a Iángok csapdosása között és senki se tudta,
hová forduljon ..."

Boldog Mór, az Írással is fogladkozó szeritéletű püspök azorsbam sem errőIl,

sem más kombeJli.történelmi. eseményről nem számol be, noha miJnt közjogi
személyiség azokiballl tevékenyeri résztvett, hanem csak a két szerény, csen
dességben és ilr:náJban éIlŐ szerzetes életének történetét hagyta ÖrOllCiiJ. híveinek.
S akéső:i. utódolk mindmáíg eZZeIl az énekesverasel €fI1111élkemek: meg róla II
Boldog Mór Iítáníákon:

"Alad meg megyédet,
Ifjú IS ,véneinket,
Kérj békességet népednek,
Pécsi híveidnek."

A nagy püspölk: emlékét .kápoilina is hirdeti majd.".Nz esztendeje ugyatnlÍ.s.
az uránváros keletkezése idején, a roppant területű Pius plébánia egyik buzgó



a.ssronyh!ívője - aIkIi egyébként névtelenül kívánt maradná - kertes családi
házát és szép gyümölcsös kertjét ~gy kápolna építésére adományozta azzal,
hogy a kápolnát Boldog Már tiszteletére emeljék, és hogy az akikodban épülni
kezdő és egyre népeseblb uránváros hivei is kellő lelki gondozásban részesül
hessenek. Az adományozó terve megvalósul maid, bár nem eredeti helyén,
mert városrendezési oIkokJból az építendő emlékkápolna helyét a városrész al
kalmasabb és Iegkíernelkedőbb pontján jelölték ki és ide is telekkönyvezték.

Háromszáz évet előre ugorva, 1367~beIIl ismét jelentős esemény szíruhelye
Pécs, amely már aikkor is igazi város volt, iskolával, kórházzal, kézműves

rnűhelyeklkel, Részben annekis köszönhette, hogy Nagy Lajos király válasz
tása éppen Pécsre esett, amikor egyetemet kívánt alapítani. Az egykori pécsi
jogakadémia tanára Késmárky Istvárn jegyezte fel erről az intézményről: "Azt
az első egyetemet nemcsak a város kapta 1367~b€ll1, inkább az akkor már hét
éve halott püspöke, Henrici Míklós, akineIk neve igazolja, hogy ő is olasz szár
mazású volt, akárcsak Anjou Lajos és vele harcolt Nápolyban. A közös harc
ból rnély barátság lett és Henraci Miklós fegyvertársból a király tanácsadója.
E tanácsadás tette lehetövé Henrici Miklós sok érdemes püspöki alapításait,
építkezéseit stb. O maga életében a szerzetesd szegénységet gyakorolta; fel
[egyezték róla, hogy váillárn hordott a .szegényeknek fát, amelyet ő maga vá
gott a Mecsek erdőiben számukra." Ez a Henrici Míklós halálát érezvén, örök
ségül hagyta királyi harcostársának, hogy "miután fiúörököse nincsem, gon
doljon a tudománytalan magyar ifjakra. akik ezerszámra kóborolnak az ország
ban és pénzzel teli erszény, meg kellő várbírtok híj ján nem gondolhatnak
Bologna, Bécs vagy Prága tudományt osztó főískoláíra. Legyen tehát kí rúlvi
joga és gondja, hogy rníelőbbmagyar főiskola emeltessék. s ez a főiskola emeli és
hirdeti majdan az Anjou ház érdemet". Pécs város történésze Haas Mihály
pedig azt jegyezte fel, hogy: "Az áítalánosan ismert közrnondás, hogy .nómet
nek Bécs, magyarnak Pécs' éppen a pécsi egyetern felállttásának idején hang
zott el először és pontosan I. Lajos király szájából, akí éppen 1367-ben jelerr
tette kd, ha a németnek Bécsben van, a magyarnak Pécsen legyen főískolája."

Komoly tanulmányban dolgozta fel az egyetem alapításánaik történetót
Petrovits Ede a pécsi egyházmegye történésze. Tőle tudjuk azt is, hogy az
egyetem alapítésában Nagy Lajosnak nagy segítsége volt Vilmos püspök, a
kamcelllstája, ·aiki [avadabmával is hozzájárult a főisiküla alapításához. Etekin
tetben olyan bőkezűséggel járt el, hogy az alapítást engedélyező V. Orbán
pápa még sokaláotta is. Ez az első pécsi egyetem sajnos David életűnek bizo
nyult.

Anmál inkább remélhetjüík, hogy Pécs mcstaní egyeteme mdnd jobban
vírégzaní fog. A fejlődés terén jelentős állomás a már omllít.att egyetemi kli
nika Gádoros Lajos építészmérnök alkotása, amelynek építésí költségei két
százmilliót tettek ki. Belső berendezését a makóí egészségügyi berendezéseket
gyárr-tó vállalat szállította s az épületet Török .Iánosnalk, a pécsi porcelángyár
fiatal Ikerámikusának a város sziíneiben, kéleben és sárgában tartott művei

díszíitilk. Ez az új pécsi látványosság a régi város belső területétől kissé tá
volabb, de Jemyűgöző fellegvánként magasodik ki az egyetemi negyedhől. Az
életet szolgálja a magyar egészségügyi "tudománynak ez a nagyszerű palotája,
amellymelk: kórtermei négyszáz ágyat foglalnaik magukba, osztályai a logrmo
deruebb felszereléssel készültek és fél emeletet tölt be a kűlön orvostudo
mányí könyvtár.

A toronyház töretlen biztonságot sugárzó síma falaival, esdlogó ablak
soraival, nyolc emeleténeae zöld rnezőkre emlékeztető üvegcsempe boritásával
mél.tó folytatója a város történelma emlékű és számontairtott szépségeimek és
harmónikusan Illeszkedík bele a szép pécsi tájíképbe. Az épület folyosóiról ki
tekintve a látogató egyszerre látihatja a dóm annyira [elllegzetes zöld tetözetét,
a dzsámi. loupoláját, a keleti hegyvonulatból ikilffiflgasló kokszelőt és az erőműt,

a bányák aknáínak tornyait, a jakabhegyi uránérc-üzemek feldolgozó műhe

lyeit, a széles utcákkal és terelkkel, levegős házakkal épített és színte új vi
lágot jelentő uránvárost. majd rnindezeken túl a köröskörül elterülő gazdag
baranyai mezőket és a Mecsek erdő borította Iankáít. így találkozik szép össz
hangban a múlt és a jelen, és a jövő is. (Dénes Gizella)
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