magától értetődik, hogy minden liatal
olyan pályára törekszik, amelyre hivatást érez, vagy amelyen leghamarabb és legjobban reméli megtalálni
boldogulását, gyakran feledésbe rnegy
azonban az, az igazság, hogy maga a
választott pálya még nem tesz senkit
boldoggá. Sok függ attól is, hogy rnit
tud az ember a maga pályáján felmu;
tatni, mennyí örömet merít belőle,
hogyan rendezi be annak keretében
az életét.
A másik, amiről a szülői kötelességek teljesítésében apályaválasztással
kapcsolatban sem feledkezhetünk meg:
a szeretet, A szerétet lényege a tisztelet. Tisztelnünk kell gyermekeink
egyéniségét, emberi rnéltóságát, nemcsak a felnőtt korban, hanem csecsemőkoruktól kezdve. A kisgyermek sem
játékbábu, hanem ernber. Az embert
kell benne meglátnia a szülőnek, azt
az embert, aki néhány esztendő múlva
súlyos döntések elé kerül, küszködnie,
viaskodnia kell a világgal és önmagával. Csak az a szülő tud igazán segíteni gyermekének a pályaválasztás nehéz és hosszú folyamatában és a végső
döntésben, aki így tudja szemlélni és
látni a rábízott lelkeket.
A vitának és erőszakoskodásnak
nincs helye a pályaválasztásban, a szeretet címéri nem lehetünk szeretetlenek és kötelességteljesítésünk és gon-

doskedásunk [elszavával nem áldozhatjuk fel gyermekeinket elképzelésünk oltárán. Ahol szülő és gyermek
között éles vita, veszekedés támad a
pályaválasztás körül, ott alighanem a
szülő is vétett és vét a bölcsesség és
szerétet ellen, nem ismeri igazán, vagy
félreismeri valódi kötelességeit,
A szülőnek nem az a' kötelessége,
hogy gyermeke helyett gondolkozzék,
érezzen. és éljen. Minden segítséget
meg kell neki adnia, a végső szót azonban magának a fiatalnak kell kirnondania, a döntésért a felelősséget annak
kell vállalnia. A szülőí szeretet nem
vállalhatja a felelősséget és kockázatotazért, .hogy gyermeke majd nem
érzi jól magát és nem tud érvényesülni a ráerőszakolt életpályán. mert
nincsenek 'hozzá képességei. vagy képességei más irányba húzzák. Nem
vállalhatja, hogy fia, leánya keserűen
gondoljon rá éveken vagy évtizedeken
át, elidegenedjék tőle s ne keresse
többé a segítségét.
A szülőí szeretet sokszor azért nyugszik bele gyermeke tökéletlennekérzett
lépésébe is, hogy megőrizze annak bízahmát, szeretetét a későbbi eshetősé
gekre, amikor újra segítenie kell. Amí-:
kor esetleg a fiatalok hibás lépéseinek
következményeit kell felszámolnia és
jóvátennie.

Sinkó Ferenc

•

NAPLÓ
A RÓMAI KÚRIA REFORMJA. "Regimini Ecclesiae Universae" szavakkal kezdődő apostoli konstitúciójában, amelyet augusztus 15-i keltezéssel bocsátott ki, VI. Pál pápa intézkedett a katolikus egyház központi kormányzatának, a római Kúriának átszervezéséről. Néhány héttel tehát a püspöki szinodus
első összeülése előtt megvalósult a reform, amelyet a pápa a zsinat második
ülésszakának küszöbén, 1963. szepternber 21-én jelentett be. Akkor elhangzott
beszédében VI. Pál melsg szavakkal emlékezett meg a Kúrí a munkáiáról,
dicsérte tisztségviselőinek hitvalló szellemét, hűséget és engedelmességét, hozzáfűzte azonban, hogy mindez az elismerés nem jelenti azt, mintha a Kúria
nem szorulna rá a "tökéletesítésre". A "reform" kifejezést kerülte ugyan a
pápa, de az átalakítás gyökeres voltát maga is jelezte azzal az utalásával. hogy
a teendők kidolgozása hosszabb időt fog igényelni, annál is inkább, mert "kellő
tekintettel akar lenni a személyekre és a hagyornányokra",
A római laptudósítók egyöntetűen megállapítják, hogy ritkán sikerült
még a Vatikánban valamely munkálatot annyira titokban tartani, mint a Kúria
átszervezése ügyében kinevezett pápai tanulmányi bizottság négy évi műkö
dését. Amit tudtak, csupán annyi volt, hogy Roberti bíboros a bizottság feje.
Mindannyiukat meglepte így augusztus 17-én a vatikáni sajtóirodának az a
rövid közlése, hogy Mgr. G. M. Pinna "ismertetni kíván az újságírókkal egy
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pápai okmányt, amelyet rövidesen nyilvánosságra hoznak". A sajtókonferencián derült ki az is, hogy Pírina volt a tanulmányi bizottság titkára. Pinna el-

mondta, hogya bizottságnak csupán három bíboros volt a tagja, beleértve
magát Robertit is. Ime a magyarázata annak - írja a Tablet -, hogy miért
lehetett a tervezett intézkedéseket titokban tartani. A bizottság egyébként nem
kevesebb, mint sorjában 13 tervezetet nyújtott be s ezek alapján végül is a
pápa személyesen vette kézbe a dolgot. Nyilván felhasználta azt a levéltárban
elfekvő javaslatát is, amelyet még akkor, amikor helyettes-államtitkár volt,
éppen ő 'készített a Kúria reformjára vonatkozóan.
A most kliadott konstítúcíó összefoglaló jellege miatt több olyan intézkedésre is kiterjed, amelyet közben már keresztül is vittek A reform a maga
teljességében 1968. január l-én lép érvénybe. Első részéiben meghatározza az
egyházkormányzat általános elveit, második részében megállapítja mindegyik
központi kormányzati szerv hatáskörét és ílletéxességét, messzemenően eleget
téve a zsinati okmányokban foglalt óhajoknak. A zsinatnak azt a másik kívánságát, hogy megvés főpásztorok is helyet kapjanak a kúriális hatóságolcban, a
pápa augusztus 12-ér>ő1 keltezett "Pro comperto sane" szavakkal kezdődő motupropríójában színtén teljesítette.
Alapvető célja a reformnak, hogy a Kúria azzá a kormányzati eszközre
váljék, amelyre a pápának szüksége van ahhoz, hogy az egyház. a rnodern idők
ben és a változott körűlmények között megfelelhessen küldetésének.
Ezt a törekvést szolgálja mindenekelőtt a Kúría korszerűsítése. Kifejezésre
jut ez a korszerűsítés egyes "dikasztériumok", vagyis központi hatóságok eddigi
elnevezésének olyan rnódosításában is, amely jobban érzékelteti teendőiket.
Új szervek létesülnek az újonnan felmerült szükségletek kielégítésére. Legfontosabb köztük a gazdasági ügyek prefektúrája, ez a három bíborosból álló
testület, amely pénzügyi szempontból felügyel a Szeritszéktől függő külőnböző
igazgatási szervekre, összehangolja azok pénzügyi műveleteit, felülvizsgálja
könyvvitelüket és a hozzá tartozó bizonylatokat, átnézí mérlegeíket és összesített mérleget készít, amelyet a pápa elé terjeszt. A prefektúra így lényegében
azt a szerepet viszi, mint azállamigazgatásban a pénzügyminisztérium és a
legfőbb számvevőszék. Új ügyosztállyai bővült az apostoli Szignatúra, amelyIllek ezentúl az is feladata, hogy közigazgatási bíróság módjára döntsön az egyes
díkasztériumok közt felmerülő illetékességi vitákban. Új szerv az apostoli palota prefektúrája, amely a kihallgatásokat, szertartásokat és a pápai háztartást
irányítja. Új szerv végül a statisztikai hivatal is, amely az egyház szempontjából fontos adatok szerzésével és feldolgozásával lesz segítségére a központi
kormányzatnak és a püspököknek.
Ugyanakkor megszünnek olyan szervek, amelyek az idők során elavultak,
köztük egy kongregáció, a Szertariások kongregácója ís, amelynek feladatait
ezentúl az apostoli palota preféktúrája végzi. Megszűnik az apostoli Dataria,
ez a XIII. században létesült hivatal, amely az engedélyeket és egyéb okírato;
kat keltezéssel látta el, megszünnek továbbá a fejedelmeknek szóló brévék és
a latin levelek külön títkárságaí is. Helyükre a pápai titkárság három irodája
lép: egyik az apostoli levelek és más okmányok -Iatín nyelven való megfogalmazására, másik a kisebb jelentőségű brévék előkészítésére, harmadik az egyházat érdeklő hírek, sajtótermékek és egyéb iratok gyűjtésére és nyilvántartására. (Itt jegyezzük meg, hogya latin nyelv, amely valamikor az egyház élő
nyelve volt, továbbra is hivatalos nyelve a Kúriának, de a vele való érintkezésben imost már szabadon lehet használni az ismertebb mai nyelveket.)
A pápával természetesen az államtitkárság - mcstaní elnevezése szennt
"államtitkárság vagy pápai titkárság" - dolgozik együtt a legszorosabban.
Az eddig három részre tagozott államtítkárságot a reform most egy állarntitkárságra vagy pápai titkarságra és egy tanácsra, "az egyház közügyeinek
tanácsára" osztja fel. Utóbbi ugyanazt a feladatkört látja el, mint az államigazgatásban a külügymínísztértum. Elrendeli a konstítúeíó azt is, hogy a
kongregációk bíboros-prefektusaí a szükséghez képest időnként tanácskozásra
üljenek össze a bíboros-álamtítkárnál, ennek meghívására és elnökletével, mert
elengedhetetlen, hogy azokat a vegyes ügyeket, amelyek a Kúria több ható-
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sálgát érintik, egyetértéssel intézzé!k. A díkasztéríumok felelős vezetőinek ezt
a kötelezően előírt időszakos értekezletét a minisztertanácshoz hasonlíthatjuk,
Szervezetí újítás végül az is, hogy a pápa többé egyetlen kongregációban
sem szereped prefektusként. Mindegyik kongregáció élén ,bilboros..,prefektus
áll, ,a "jJro-prefektus" elnevezés immár a múlté.
Ezek után nézzük, miként fest a római Kiúriai összetétele:
Allamtítkárság vagy pápai titkárság (Secretaria Status seu Papalis), azelőtt
az államtitkárság rendes egyházi ügyekkel foglalkozó osztálya.
Egyházi közügyek tanácsa (Sacrum Consilium pro Publicis Ecclesiae
Negotiis), azelőtt a rendkívüli egyházi ügyek kongregációja, amely az államokkal is tartja a kapcsolatot.
Kilenc Kongregáciq:
Hittani kongregáció (Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei), a volt Szent
Officium.
Keleti egyházak kongregációja (Sacra Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus), ritusonként egy-egy tagozattal.
Püspökök kongregációja (Sacra Congregatio pro Episcopis), a volt konzísztoriális kongregáció.
Szentségek kongregációja (Sacra Congregatio de disciplina Sacramentorum).
Rítusok kongregációja (Sacra Congregatio Rituum).
Papok kongregációja (Sacra Congregatio pro Clericis), a volt zsinati kongregáció.
.
>
Szerzetesek és világi közösségek kongregációja (Sacra Congregatio pro
Religiosis et Institutis saecularibus).
Katolikus oktatás kongregációja (Sacra Congregatio pro Institutione cathOlica), a volt szemínáríumok és egyetemek kongregációja.
Népek evangelizálásának kongregációja (Sacra Congregatio pro Gentium
Evangelizatione seu de Propaganda Fide).
Három titkárság:
Keresztény egység ápolásának titkársága (Secretariatus ad christtanorum
unitat em fovendam).
Nem-keresztényekkel foglalkozó titkárság (Secretariatus pro non christianis).
Nem-hívőkkel foglalkozó titkárság (Secretariatus pro non credentibus).
Kísérleti jelleggel öt évre szólóan felállított két tanács:
Világiakkal foglalkozó tanács (Consilium de Laicis).
"Igazságosság és béke" pápai tanulmányi bizottság (Pontifteta Commts.fo
Studiosorum a "Justitia et Pace").
Három törvényszék:
Apostoli Szignatúra (Supremum Tribunal Signaturae ApostoHeae), egyben
közigazgatási bíróság.
Rota (Sacra Romana Rota), az összes perek számára.
Apostoli penitenciária (Sacra Paenitentiaria Apostolica), lelkiismereti ügyek,
búcsúk.
Hat iroda:
Apostoli kancellária (Cancellaria Apostolica), bullák és brévék szerkesztése,
Gazdasági ügyek prefekturája (Praejectura rerum oeconomicarum S. Sedis).
Apostoli kamara (Camera Apostolica), amely széküresedés idejében kezeli
a javakat.
.
Apostoli szék vagyonkezelősége (Admini'stratio Patrimonii Apostolicae
Sedis).
Apostoli palota prefekturája (Apostolici Palatii Praefectura),

Statisztikai hívatal (Generale Ecclesiae Rationarium seu Officium Statistieae).

A történelmileg kialakult jelleg változása legszembetűnőbb a volt Szent
Officiumnál. Mint emlékezetes, Frings bíboros volt az első, aki a zsinaton keményen bírálta ennek az akkor legmagasabb egyházkormányzati hatóságnak
eljárási médjait. Frings is, majd utána Letcaro bíboros is hibáztatta, hogy a
Szent Officium a maga feladatát, "a hitnek tisztán tartását", túl negatív módon
látja el, holott a pozitívumot, a hit hirdetését kellene elsőbbségben részesítenie.
VI. Pál meg is hallgatta a panaszokat, a Szent Officiumot 'előbb Hittani kongregációra nevezte át és korszerűen szabályozta a kongregáció eljárási rendjét, majd fontos szernélyí változásokat is eszközölt. Mindez azonban még a
mostani konstitúció kibocsátása előtt történt.
Nagyobb módosítások érték most a Rítusok kongregációját. Ezentúl két
ügyosztályra tagozódik: egyik a kultusz, másik a szenttéavatási perek számára.
Az első ügyosztály a kultusszal nemcsak liturgikus, hanem nem-liturgikus megnyilatkozásaiban is foglalkozik, egészen a népi jámborság legegyszerűbb formáiig. A szenttéavatási perek ügyosztálya három alosztályra tagozódik. Az első
a per bevezető és vizsgálat előtti szakaszára ügyel, a második az iratokkal és az
erényesség hősi fokának vizsgálatával foglalkozik, a harmadik a közbenjárásnak tulajdonított csodákat bírálja el.
Mindeddig nem volt megállapítva, hogy mi a státusa a zsinattal kapcsolatban alapított három titkárságnak és a két zsinat utáni kísérletí bizottságnak. A páp át évkönyv ezt az öt szervet eddig a "kulturális intézmények" végén említette és elválasztotta a kúriai hatóságtól. A konstitúció most világosan
kimondja, hogy mind az öt intézmény a római Kúria szerve.
A konstitúció kiterjesztette a Rota illetékességét. mert ezentúl korlátozás
nélkül elébe tartoznak a házasságok semmissé nyilvánításának összes perei,
azok is, amelyeket eddig a Keleti egyházak kongregációja és a közbenső reform
előtt a Szent Officium intézett. A Hittani kongregáció most már csak a perek"
kel kapcsolatos tisztán tanbeli, a hitet közvetlenül érintő kérdések megítélésére
illetékes. Az apostoli Szignatúra is nemcsak megtartotta azt a mínőségét, hogy
az egyházlegfelsőbb törvényszéke, hanem hatásköre is bővült. Első ügyosztálya
a legfőbb szerv, amely jogkérdésekben dönt - olyan, mint a sernmítőszék -,
és felügyeleti szerve az egyház valamennyi szentszéki bíróságának. Második
ügyosztálya az egyházkormányzat közigazgatási bíróságának szerepét tölti be.
Az apostoli Penitenciária ezentúl kizárólag illetékes a búcsúk területén, kivéve
a tanbeli kérdéseket, amelyek továbbra is a Hittani kongregáció számára vannak fenntartva.
Még fontosabbak azonban azok a rendelkezések, amelyek az egyházkormányzat összpontosítását s ugyanakkor - látszólagos ellentétként - demokratizálását is szelgálják. Eddig a Kúriát is jellemezte az Intézményeknek az a
törvényszerűen fellépő törekvése, hogy minél önállóbb és zártabb alakulattá
küzdjék fel magukat, féltékenyen őrizve jogaikat és kiváltságaikat. A reform
most áttörte az évszázados falakat, s megnövelte a pápa irányító és ellenőrző
hatalmát a Kúria valamennyi szerve fölött.

Az államtitkárság most - bár továbbra is nevezhető így -, valójában a
pápa titkársága lett, s vezetőjét, a bíboros-államtitkárt lényegében miniszterélnökké s egyben külügyminiszterré teszi meg a reform, azzal a különbséggel,
hogy ez a kormányfő csakis felfelé, a pápa irányában felelős. Emellett az öszszes kongregációkat összefogó feladatköre is van, amely eddig a gyakorlatban
a Szent Officiumot illette. A bíboros-államtitkár ezekután a második személy
az egyházban. Új pozícióját egy hírmagyarázó találóan érzékelteti "a pápa
egyetemes vikáriusa" kifejezéssel. További lényeges mozzanat, hogy a gazdasági prefekturán át a pápa immár közvetlen felügyeletet gyakorolhat a Szentszék javainak és bevételeinek felhasználása fölött.
A pápa és a Kúria között a felfogás és a cselekvés egységét biztosítja a jövőben az a rendelkezés; hogy a kongregációk bíboros-prefektusainak és a Kúria
összes magasabb tisztségviselőinek megbízatása többé már nem életfogytiglan,
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hanem csupán öt esztendőre szól. De még így is, ha a pápa meghal, az összes
megbízatások nyomban megszűnnek, kivéve a következő háromét: camerlengo,
nagypenitenciárius és a római egyházmegye vikáriusa. Az új pápa viszont
megválasztásának napjától számított három hónapon belül tartozík vagy megerősíteni hivatalukban az addigiakat, vagy újakat kinevezni helyükbe. :81etkor-

határt a konstitúció nem tartalmaz. Az új pápa tehát a saját kormányzati
programjának megtelclően választhatja ki az alkalmasnak itélt személyeket.
Ezt a rendelkezést, mint mondják, nyilván az a rendkívül nagy nehézség sugallta, amelybe a jelenlegi pápa és elődje is ütközött, amikor új fordulatot
kívántak 'adni az egyház életének, de számításba kellett vennlök a régi irányzat híveinek ellenállását.
.
Ezzel a pápa személyes hatalmát erősítő, összpontosító vonallal párhuzamosan, mintegy dialektikus kiegészítőjeként, haladt előbbre a zsinat által meghatározott püspöki kollegialitás jegyében a Kúría demokratizálása. A reform
a Szerzetesek és világi közösségek kongregációjában tíz, a többi kongregáci6ban hét-hét megyésfőpásztornak biztosít teljes jogútagságot, akiken keresztül
előreláthatóan valamennyi kontinens püspöki karai képviselethez jutnak. En-,
nek nyomán a főleg olaszok által betöltött római központi tisztségek elvileg
nemzetközi jelleget öltenek. Ha tehát már az utolsó pápaválasztás előtt erősen
vitatták a kérdést, lehet-e nem-olasz főpap is pápa, ennek lehetősége immár
sokkal nagyobb volt. A Kúria megyés főpásztor tagjai természetesen nem fognak állandóan Rómában tartózkodni, de az elvi jelentőségű fontosabb kérdéseket a konstitúció az évi teljes ülések elé utalja, amelyeken nekik is részt kell
venntök. Nyilvánvaló azonban, hogya kongregációk állandóan Rómában lakó
tagjai nemigen foglalhatnak el a jelentősebb dolgokban olyan álláspontot,
amely ellentétes lenne a távollévő főpásztorokéval. mert hiszen számolniok
kell minden ötödik évben a visszahívás lehetőségével. Az újítás így szinte for- .
radalminak mondható, különösen ha figyelembe vesszük azt is, hogy a konstitúció kötelezőnek nyilvánította a folyamatos érintkezést és véleménycserét a
püspöki konferenciák és a Kúria között, éspedig egyelőre a Püspökök, a Papok,
a Rítusok és a Katolikus oktatás kongregácíóit illetően. Ezeknek a kongregációknak minden fontosabb döntés előtt ki kell kérniök a püspöki konferenciák
hozzászólását. Az egyéni kapcsolatokat tehát, amelyek a múltban elszigetelten
egy-egy püspök és a római hivatalok között alakultak ki, olyan intézményes
kapcsolat váltja fel, amely megfelel a püspöki kollegíalttásnak.
A Kúria szélesebbkörű nemzetközi [ellegét célozza az a kívánalom is, hogy
a kulturális szervek lehetőleg az egész világról válogassák össze tanácsosaikat
és szakértőiket. Közülük azokat, akik távol vannak Rómától, levélváltás útján
is bevonhatják munkáj ukba. Tanácsosoknak ezentúl katolikus világiakat is meg
lehet hívni a kongregációkba.

Gyakran szemére hányták a múltban a Kúriának, hogy olyan apparátus,
amelyben karriert lehet futni. Részben öröksége volt ez azoknak az időknek,
amikor a pápák nemcsak egyházfők, hanem világi uralkodók is voltak. A reform
rnost határozottan kifejezi azt az akaratot,' hogya Kúria mindenekelőtt és elsősorban az egyház küldetését szolgálja. A megbízatásokat úgy kell tekinteni,
mint szolgálatot, amely önmagában még semmi jogot sem ad egyházi előme
netelre. :8ppen ezért a Kúria szolgálatába való felvételt a jövőben még erő
sebb rostáláshoz kell kötni. Hozzáértés és tehetség mellett a konstitúció külön
követelményként emeli ki az igazi jámborságot, az életvitel kífogástalanságát
és a tökéletes önzetlenséget. Figyelembe kell venni a kinevezésnél a lelkipásztori tapasztalatot is. A hivatalok halmozását elvileg kizárja a konstitúció. Kivétel csupán a bíboros-államtitkár, aki prefektusa a közügyek tanácsának is.
Annak a rendelkezésnek, hogy megyésfőpásztorok is helyet foglalnak a
kongregációkban, abból a szempontból is nagy jelentőséget tulajdonítanak,
hogy a kongregációk így minden határozatuk meghozatalában mérlegelni fogják a lelkipásztori szükségleteket, Ez a pasztorális irányzat egyébként a Papok
kongregációjának szervezetében mutatkozik meg a legvilágosabban. Három
ügyosztálya van. Az első a lelkipásztori szolgálatban állók - áldozópapok és
diakónusok - lelkiségének és képzettségének emelésével foglalkozik, felügyel

az egyházmegyékben létesített papi tanácsok helyes működésére s elősegíti a
papság célszerű megoszlását is. A második ügyosztály főleg a papi tevékenységet igyekszik eredményessé tenni. Ide tartozik az igehirdetés színvonalának
emelése, valamint új ösztönzések és módszerek a vallásoktatásban. A harmadik
ügyosztálya papság anyagi ellátását kíséri figyelemmel. Oda kell hatnia, hogy
a papok megfelelő jövedelemhez jussanak, s az egyházmegyék gondoskodjanak betegségi, rokkantsági és nyugdíjbiztosításukról.
Bármennyire átfogó és nagyszabású is azonban a Kúria átszervezéséról
kiadott konstitúció, nem tesz például említést a bíborosok kollegiumának szerepéről, sem a püspökök szinodusáról és azokról az intézményekről, amelyekre
a színodus munkájának keresztülvitele hárul. Hiányzik még a Kúria és az
egyes díkasztéríumok belső szabályzata, amely - úgy vélik - a jövő év januárjára készül el. Nem tartják kizártnak. hogy ezzel kapcsolatban további reformintézkedések történnek. A pápa máris bizottságet jelölt ki annak megvízsgálására, hogy miként lehetne egyszerűsíteni az ünnepélyes pápai istentiszteleteket, a pápai udvart és háztartást. Bizonyosnak mondják az 180I-ben VII.
Pius által létesített nemesi testőrség feloszlatását és a trónálló herceg tisztségének megszűnését.
Befejezésül még egy római hír arról, hogy mindazok a tisztségviselők, akik
a mostani pápa elődjeitől kapták kinevezésüket, január elsején, amikor a Kúria
reformja hatályba lép, benyújtják lemondásukat VI. Pálnak. Ma még ezek teszik a többséget a különböző kongregációkban, titkárságokban és bíróságokban.
A pápa természetesen nem köteles elfogadni a lemondásokat, de aligha kétséges, hogy sor kerül személyí változásokra. (M. V.)
BIZOTTSAGI SZAKVÉLEMÉNYEK A SZűLETÉSSZABALYOZAS KÉRDÉSÉBEN. A II. vatikáni egyetemes zsinat korszakos jelentőségű okmánya, a
"Gaudium et spes" (Öröm és reménykedés) kezdetű lelkipásztori rendelkezés
"az egyházról a modern világban", többhelyütt is foglalkozik a népesedés és a
családtervezés kérdéseivel. A legfontosabb hely (51. sz.) határozottan kimondja,
hogy az egyház tagjainak "nem szabad a születésszabályozás terén olyan utakra
lépniük, amelyeket a tanítóhivatal az isteni törvény magyarázatában elítél".
E mondathoz a zsinati atyák a következő jegyzetet adták hozzá: "Egyes kérdéseket, amelyek további tüzetes tanulmányozást igényelnek, a pápa rendelkezésére átadtak a Népesedés-, Család- és Születéstanulmányi Bizottságnak, hogy
ha ez befejezte teendőjét, a pápa mondjon itéletet. A tanítóhivatal tanítása ilyen
áJ.lapotban lévén, a zsinat nem szándékozik közvetlenül előterjeszteni konkrét
megoldásokat."
A konkrét megoldások (időszakos megtartóztatás. szájon át szedhető terméketleníro hormon-tabletták. csíraölő vegyi készitmények, mechanikai óvszerek, sebészi beavatkozások stb.) lelkiismereti megengedhetőségének vagy tilalmának kérdésében várt tehát döntést a zsinat; és a megnyilatkozás szakmai,
főleg erkölcstudományos előkészítése volt az említett pápai bizottság feladata.
A bízottságot eredetileg még XXIII. János állította össze három világi és három
egyházi szakemberből nagy titokban, pápasága legvégén. Először 1963 szeptemberében ültek össze, akkor már VI. Pál jóváhagyásával. Az új pápa növelte a
tagok számát, és 1964. június 23-án tudatta a bíboros-testülettel, hogya munkálatok folyamatban vannak. A zsinat október 29-én tudta meg, hogy a pápa
"magának tartja fenn a döntést bizonyos készítmények erkölcsi megengedbetőségéről". Ekkorra már hatvanan dolgoztak a bizottságban, kétharmadrészben
vuágt szakemberek. Két esztendő megfeszített munkáia után, 1966 márciusában
a pápa hét bíborost és hét püspököt vont be a munkába: ők lettek a tulajdonképpeni bizottság tagjai, a többiek attól fogva csak szakértőként szerepeltek.
Hitbevágó kérdésekről lévén szó, a híttanításügyí kormányszék (Congregatio de
Doctrina Fidei) vezetője, Ottaviani bíboros lett az elnök, a német Döpfner és
az angol Heenan bíborosok pedig alelnökők, Csaknem két hónapon át tartó ülésezés után készültek el a zárójelentéssel, mégpedig - amint kiszivárgott - két
különbözővel, rnínthogy a többség haladóbb álláspontot foglalt el, a kisebbség
pedig a hagyományosat. A hittudományi albizottságban tizennégyen képvisel-
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ték az előbbi nézetet, négyen az utóbbit, és a hittudósok többségéhez csatlakozott a püspökök nagy többsége is. A szövegeket Döpfner és ottaviani 1966;
június 26-án nyujtotta át a pápának. aki aztán castelgandolfóí nyaralása idején alaposan áttanulmányozta az eltérő nézetek indokolását. Megnyilatkozásra
azonban mindeddig nem szánta el magát, sőt további vizsgálódást tartott szükségesnek. és nem oszlatta fel a bizottságot. A híveket ugyanakkor arra kérték, hogy egyelőre tartsák magukat nagylelkűen "az eddigi tanításhoz, kiegészítve a zsinat bölcs útmutatásaival".
1967. április 10-én születésszabályozási világértekezlet nyilt meg a chilei
Santiagóban, és a 84 országból megjelent szakemberek seregében - egyházi
jóváhagyással - katolíkus papok is voltak, köztük egy argentin püspök. Közös
felszólalásukban arra kérték a Szentszéket, hogy "siettesse a népesedessel kapcsolatos kérdések tanulmányozását". A népek haladásának előmozdításáról
szóló pápai körlevél, a "Populorum progressio", amelye felszólalással csaknem egyidőben jelent meg, beszél ugyan a születésszabályozásról, de nem tartalmaz többet annál, amit a zsinat maga is előadott. A bizottsági munka zárójelentéseit továbbra is szigorú titoktartás védte, noha tartalmuk világszerte
élénken érdekelte volna a keresztényerkölcstudomány művelőit.
Egyszerre azonban, váratlan meglepetésként napvilágra került az egész
szöveg csaknem szószerinti angol fordításban. Egy amerikai katolikus hetilap,
a Kansas Cityben megjelenő The National Catholic Reporter közölte 1967. április 19-i számában. Az anyag Párizsból került a szerkesztőséghez néhány türelmevesztett szakértőtől. akik már az év elején sikertelenül felkínálták a Le
Monde című világlapnak. A Vatikán kijelentette, hogy titoksértés történt, de
felháborodást nem mutatott. Büntetés sem ért senkit, sőt az angol katolíkus
klérus tekintélyes hetilapia, a The Tablet már április 22-én megkezdte a szöveg
folytatásos közlését; majd olcsó különlenyomatoan is forgalomba hozta az egészet, hogy minden pap hozzáférhessen.
Az immár ismeretessé vált okmányok első érdekessége, hogy nem is két,
hanem három külön szövegből állanak. Az elsőt voltaképpen egy jövendó pápai körlevél bő vázlatának szánta a bizottság többsége, beállítva az új erkölcsi
tételt a keresztény világszemlélet és a katolikus tanítás egységébe, sót levonva
igehirdeté...i és nevelési következményeit is. A másik irat az eddigi tantételekhez ragaszkodó ellenzék terjedelmes szakvéleménye, amelyet négy jeles mora-'
lista írt alá: egy redemptorista és három jezsuita. az utóbbiak egyike a római
Gergely-egyetem tanára. A harmadik okmánya többségi álláspont védelme az
előző ellenvéleménnyel szemben, és három szakértő aláírását viseli. Egyikük
ismét jezsuita: Josef Fuchs, szintén Gergely-egyetemi tanár, a másik a magyar
'Sigmond Rajmund, domonkosrendi, a római Angelicum professzora, a harmadik, Philippe Delhaye, a lillei katolikus egyetem tanára, egyházmegyés pap.
A három okmány - a Viailia szedéstükrével - míntegy 30 nyomtatott oldal
lenne együttvéve. Amit lelkiismeretes szakemberek ily terjedelemben adnak
elő, azt lényegesen rövidebbre fogni megtévesztő volna. Inkább csak a szembenálló nézetek alapgondolataitemeljük ki. .
Köztudomású, hogya terméketlenségét biztosító hormonkészitmények voltak a vita közvetlen elindítói. A bizottság azonban nem akarta ..tabletta-üggvé"
szűkíteni a kérdést, hanem kiterjesztette vízsgálódását a születésszabálvozás
minden szóbajöhető el iárásmódiára. Ám a többségi nézet sem állítja, hogy ami
eddig erkölcstelen és tilos számba ment, az a jövőben feltétlenül megengedbetővé válhat. A házasélet terrnékenvségét meghiúsítani ezután sem szabad. Az
önkényes vagy önző házassági fogamzásgátlás súlyos bún Isten és a természet
ellen. A házastársi tiszta élet a többség szerint is jórészben épp a szülőí szerep nagylelkű, de felelősségteljes és meggondolt vállalásában áll. A születésszabályozás csak a házasság céljainak, nevezetesen a felelős családtervnek szolgálatában lehet erkölcsös - még az általánosan ártatlannak vélt időszakos
megtartóztatás módszerével is! A házasság főcélja az emberi társadalom életbentartása, sőt ésszerű tovább-sokasítása, megfelelő számú új emberpéldány
létbehívása által. A házasságnak ezt a nagy célját azonban - a többségi nézet
szerínt - nem 'Szabad összetévesztenünk az egyes házastársi aktusok mind-
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egyikének tökéletességével és r ermékenységével, A természetes folyamatok
megváltoztatása, e nézet szer" ",t, nem bűn, ha uralkodunk általa a természet
adottságain, és emberséges r zlok szolgálatába állíthatjuk őket. Igya házastársak joga lenne minden sz, .npontot latbavetve eldönteni, hogy hány gyermeket
vállalhatnak jó lelkiismerettel, és hogy adott körülményeik között melyik születésszabályozó módszer ad számukra biztonságot, és vehető igénybe anélkül,
hogy kettejük szel'etet-egységét és bármelyikük testi-lelki egészséget veszélyeztetné. A terhesség megszakítása vagy a megtermékenyült pete elhajtása azonban mindenképp bűn az emberi élet ellen; ezért a keresztény erkölcs sohasem
engedheti meg. A tilalom kiterjesztendő az abortus-gyanús ,módszerekre is.
Pontosabb tehát, ha születésszabályozás helyett csak [oqamaás-kortátozásrót
beszélünk. Látni való, hogy az új megoldás egyáltalán nem egyszerűsítene a
házasélet erkölcstanán, sőt nagyobb erkölcsi érettséget kívánna meg a házastársaktól: kiműveltebb lelkiismeretet és kapcsolatuk sokkalta emelkedettebb
felfogását,
Az elleniratban a kisebbség igen aggódik, hogy az eddigi hivatalos tanítás
"továbbfejlesztése" súlyos következményekkel járhat a nemi élet erkölcstanának egyéb fejezeteiben is. E szempontjuk azonban csak mellékes ahhoz a másikhoz képest, hogy a hittudósok egyértelműen tanították, és az egyház tanítóhivatala (a pápák és a püspökök) vagy két évszázadon át egyértelműen hirdették a házassági fogamzásgátlás súlyos bűn voltát minden körülmények között. "Ha az egyház ily súlyosattéV'edett volna a lelkek felelősségteljes vezetésében, ez burkoltan azt jelentené, hogy cserben hagyta a Szentlélek." A kisebbség véleménye tehát áttolja a fogamzásgátlás kérdését az erkölcstudományból az alapvető híttanba. vagyis a teológiai ismeretelmélet körébe utalja.
A többség viszontválasza elismeri, hogy a múltban a tanítóhivatal "sohasem hagyta jóvá a fogamzásgátló beavatkozásokat; sőt míhelyt a kérdés felmerült, el is itélte. Ez többször előfordult az utóbbi évszázadok folyamán. Amde
itt szó sincs apostoli hagyományról vagy a hit kifejeződéséről, hanem csak errv
tanbeli hagyományról, amelyet koronkint másképpen fogalmaztak. . .. A legutóbbi évtizedekben egyre hajlamosabbak egyesek arra, hogy a gyakorlatban
tévedhetetlennek tekintsék a tanítóhivatal hiteles, de nem-tévedhetetlen megnyilatkozásait, noha voltaképpen arra kellene számítanunk, hogy nem-tévedhetetlen megnyilatkozásokban olykor tévedés is akad."
A bizottsági okmányok tartalmának, a kérdés életbevágó volta ellenére,
csak elméleti jelentősége van. Mostantól fogva nem képzelhető el főiskolai
szintű katolikus erkölcstanítás, amelynek során a tanár ne az ismeretessé vált
érvelések számbavételével vázolná hallgatóinak a kérdés állását, és ne indokolná a maga álláspontját a két ütköző bizonyíték-rendszer valamelyikével
szemben. Mondanunk sem kell, hogy az elmélet kérdéseiben nem a vélemények száma dönt, hanem a szempontok súlva, A gyakorlat emberének nincs
feltétlenül szüksége az elméleti viták lezáródására. Az isteni törvényekkel kapcsolatos lelkiismereti kétségeiben jól eligazítja a probabilizmus, vagyis az érvekkel jól valószínűsíthető nézetek bármelyikének követése. Merő emberi törvényekkel kapcsolatban pedig segítheti az epíkía: a rendkívüli esetek különleges kivételként való méltánylása, Am a tudományos igazságmegállapítások és
az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai ennyivel be nem érhetik. A sötétbevagy félhomályba-ugrás ellenkezik a tudomány művelésének etíkájával, Az
egyháznak sem szabad ötletszerű döntéseket hoznia, még tévedhetetlensége
tudatában sem. Innét érthető a pápa tartózkodása. De egyelőre talán nincs is
szükség hiteles tanításra a szü1etésszabályozó módszerek megengedhető volta
kérdésében. A századokon át súlyos bűnnek nyilvánított kamatszedés erkölcsi
. újraértékelésénél elég volt 1830-banegy szentszéki utasítás a gyóntatókhoz,
amely nem tartalmazott tanbeli állásfoglalást. Az elméleti vizsgálódásnak
azonban folytatódnia kell. Csak sajnálhatjuk, hogy a nagy és merész barokk
rnoralísták nem ismerhették még problémánk mai állását. Ok - mint egyebekben is - bizonyára meg tudták volna fogalmazni a kielégitő megoldást.
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AZ OLVASÓ NAPLóJA. Nagy költőnek a játéka is komoly. Csupa tündéri csillogás, ami azonban csak a bölcsesség takarója; és csupa tragikusvidám kavargás, melynek ábrátból végül mégiscsak a lét és az emberélet
titkosírása olvasható ki.
Kiolvasható, kiérezhető. Hogy ugyanakkor világosan megfejthető is? Ez
már más kérdés.
Végső soron minden nagy játék talányos.
Weöres Sándor játékai is
azok.
Új kötete két drámát tartalmaz." Az első, Aholdbeli cs6nakos "kalandos.,
játék húsz képben", 1941-ből. A második, Octopus, avagy Szent György és
a Sárkány hist6riája majdnem negyedszázaddal későbbi: 1965-ből való, és
írójának műfaji megjelölése szerint "tragikomédia öt fetvonásban".
Igy, együtt, egymás mellett majdnem jelképesek a költő útjára, a fiatalság "kalandos [átékától" tragikus és komikus változatokon át addig a fanyarbölcs kiegyenlítődésig, amit a "tragikomédia" mínősítés jelent. Más kapcsolat látszólag nincs is köztük, mint hogy ugyanegy pályának egymástól
meglehetősen távol fekvő állomásai.
De talán mégis van köztük mélyebb kapcsolat, éppen a pálya és a költői
világ szerves egységében. Mert mindkettőben ugyanaz a Weöres Sándor játszik, vagy játszat; csak éppen a játék "minősége" változott. Az elsőben a
képzelete tündérvízében megfürösztött,. de népi bábosok kezével faragott
bábukat a költő jókedvű keze vezette és igazgatta valami fantasztikus-bájos,
keverék történelmi ősvilág groteszkül elbűvölő díszletei közt. A másodikban
a lét emberbábuit mozgatja a sors, vagy a végzet, lökdösve őket a vértől
lucskos és szerelem gőzétől homályos színpadon. Ez a színpad ismerős: Shakespeare-é. Amaz, a régi is ismerős volt: a népmeséké, népi bábos színiátszásé,
és Vörösmartyé is annak idején a Csongor és Tündében. A korábbiban a
népi játékok, regösénekek. fantáziáján áttükrözött vogul-osztják énekek mesetörténelme kéveredett az ősi commedia dell'arte hagyományaival és hagyományos képeivel-figuráival. Vitéz László, Paprika Jancsi, meg Bolond
Istók mellett Medvefia, kínai császár, sumír fejedelem, s régi Trója-regények, széphistóriák mesekirályai és királynői mozogtak előttünk. A
későbbiekben egy shakespeare-i Silene város zsúfolt délszaki világában pusztulás és önpusztítás orgiája folyik, a túlzásnak - a teremtő költészetnek azzal avalóságnál érvényesebb valóságot teremtő erejével és igazságával,
ami Shakespeare színpadát jellemzi.
Weöres Sándor mindig is a mimikri művésze volt. Egyik kedvelt költői
eljárása kezdettől fogva az, hogy álcázva vallja meg magát, és proteusí alakváltozásokban élje ki természete néha már határtalannak tetsző lehetőségeit.
A két darab remeklése ennek a mirnlkrí-művészetnek is. Tudatos vállalása
egy-egy hangnak, modornakés világnak; időleges salátjává-élése egy-egy
sajátos művészetnek; játék közben a játékból fölvett köntös ránő, húsávábőrévé lesz, olyan letéphetetlenül, hogy már csak egy ujabb, egy következő
köntös fedheti el, mely aztán ugyanúgy hússá-bőrré válik (és ugyanugy jellemmé is mind, illetve megvalósftásává,kiforrásává a hallatlanul gazdag
költői jellem egyik vagy másik lappangva meglévő. pillanatát váró lehető
ségének). Aholdbeli csónakos valahol a cseremisz dalok rokonságában született, az Octopus a nagy, ószövetséglen zord, vagy homérian őshangulatú
mítoszidézések és látomások szomszédságában. Két világ, és egyben két
pólus is: Weöres Sándor képzeletének és művészetének két (lehetséges) sarkpontja.
Volt "tanulsága" 1941-ben A hold beli csónakosnak? Ha volt, akkor az
őszi bölcsességgel megegyezőleg ez volt: ne ábrándképekbe szeressünk, hanem maradjunk a földön. Tündér csapongások után végül is a józanság örök
leckéje, melyet azonban igazában csak az előtte történt csapongások igazolnak. Aki megjárta az eget, az már berendezkedhet a földön. De aki últr
rendezkedik be, hogy előtte sosem járt eget? Az ilyen lapos filozófia míndíg
távol állt Weöres Sándortól.
• Weöres Sándor: Hold és sárkány.
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Pávaszem végül is ráeszmélt, hogya hazug-hitető holdbeli csónakosnál
többet ér egy igazi, hús-vér lurkó, egy derék, bátor legény: Medvefia. Rájött
a maga módján erre az igazságra Weöres Sándor is? 19y, ilyen derűs mosollyal nyilván sosem. Csak az nem hal bele semmibe, aki úgysem élt: ez
a legvégső tanulság, amit Vitéz László búcsúzóul a közönség lelkére köt.
De aki él, annak halnia Kell, százszor is, rníg egyszer végül végleg meghal. Az Octopusoan alighanem erről van szó, illetve erről is szó van. A történelem hol itt, holott, elérve egy-egy pontjára, shakespeare-i mészárszékké
züllik. Aztán a holtak és romok fölött elkezdődik valami új, és abból is
mészárszék lesz végül. Szerit György megöli a Sárkányt, vagy meg sem öli:
a Sárkányok megdöglenek maguktól, amikor megjelennek a Szent Györgyők,
De már melegszík a tojás, melyből majd kikel az új Sárkány, vagy hamvából fölkél ugyanaz a régi. S már érleli egy anyaméh (vagy Gondviselés)
az új Szent Györgyöt is? Mindegy: a világ végül is ugyanúgy forog tovább.
Nem valami vidám tanulság, kétségkívül. De Shakespeare-é sem rníndig
vidám; a történelmet illetőleg a legkevésbé sem az. Es Weöres Sándor talán
éppen azért választotta ezúttal ezt a ragyogóan hű shakespeare-i mírníkrít
(amiben persze van egy leheletnyi persziflázs is, hiszen akkor nem volna
Weöresé - erre látszjk utalnia darabra pontot tevő "the end" a darab végén), mert maga is megdöbbent a tragikus-komor tanulságtól és látomástól:
attól, hogy közvetlenül, "első szernélyben'", áttételek nélkül mondja ki, amit
meglátott, megseltett, megérzett.
Nem kimondta, hanem megjelenítette, megteremtette, és ezzel lényegében
le is győzte a káoszt, Amit teremtett, nem egyértelmű, mint egy példázat.
Eletet teremtett, ráadásul tudatosan shakespeare-it, tehát sokrétűt, talányosat, sokfelé mutatót, Tehát út is több indul belőle. Fis azért van köztük,
amelyik fölött mégis biztat csillag, hogy érdemes.

• • •
"Tanulni kell." Ezzel a mondattal kezdődik Nemes Nagy Agnes új kötetének első verse, a Fák.· "Lírai költőtől" (érjük be pillanatnyilag, jobb híján,
ezzel a nagyon rossz és semmitmondó megnevezéssel) mindenesetre meglepő, akár
vallomásnak vesszük, akár megállapításnak. akár parancsnak.
A mí közkeletű (még mindig közkeletű) fogalmaink szerint a lírai költő nem
"tanul", hanem költ, dalol, mint a madár, esetleg ostoroz, buzdít, serkent,
és mindenekelőtt vall, önmagáról, a koráról, esetleg az emberekről, esetleg
míndezekről együttesen. Aztán van olyan költő is, aki "tanul", akinek Iírájában "túlsúlyban van a gondolati elem"; ezekre általában azt szekták rábélyegezni, hogy "intellektuális Iírát" rnűvelnek, ami még legutóbb is valóban megbélyegzésnek számított, mintha az "értelem ihlete" valamiféle eltévelyedés, perverzitás, legjobb esetben eredetieskedés lenne. Verseskötet
élén egy Ilyen mondat: "Tanulni kell" - már-már kihívásnak is számíthatna.
Nem kihívás. Egyszerű tényközlés; hosszú és kemény tapasztalatok tömör összefoglalása. Tanulni kell.
Mit? Erre is megfelel egy-egy jelzéssel, vers módján a vers. "Meg kell
tanulni azt a sávot, - hol a kristály már füstölög, - és ködbe úszik át a
fa, - akár a test emlékezetbe ..." Azt kell megtanulni. ami "között" van,
azon a határmezsgyén, ahol "a krtstály már füstölög" - de ugyanakkor és
ugyanolyan súllyal a mondat negatívja is érvényes: vagyis hogy ami "már"
füstölög, készen rá, hogy halmazállapotát megváltoztassa, ebben a határszéli pillanatbana:zért még aZ,ami, még nem vált másnemüvé: a krlstály
"még" krístály. Ezért lehetne némi paradoxíával azt mondani Nemes Nagy
Agnesre, akiről kezd közhellyé lenni, hogy "modern költő": - antimodernül
modern költő. Legalábbis ahhoz a (valószínűleg efemér) modernséghez .képest,amelynek a kristály már csak akkor és úgy "érdekes", ha megszűnt
(ha megszüntette) krístálynak lenni: vagyis, egyszerűbben szólva, amely a
• Nemes Nagy Agnes: Napforduló.
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tárgytalan, súlytalan, "szerkezetlen", véleletlenre hagyatkozó.
Ehhez képest határozottan antírnodern. Arnikor kemény munkával kialakítj a
a versét, mínden fölösleget lehánt róla, mindent eldob, ami dekoráció, vagy
éppen csak "szép", de funkció nélkül; egyet azonban sosem vet el: az értelmet. A költészetben azonban az értelem nem a didakszist és a következtető,
nyomról nyomra lépő logikát jelenti. Valami mást jelent, bensőbbet, a dolog
lényegében lévőt, a dolog lényegét alkotót, magát a dolog "elvét": amiért és
ami által a dolog létezik. A versnek (ennek az antimodernül modern versnek) a gerince az értelem. Gerince, tehát nem közvetlenül látható; belül van,
legföljebb ki lehet tapintani. Nem képlet, melyet le lehet vezetni, meg lehet
oldani, s végül "kijön az eredmény". Itt akárhány levezetéssel kísérleteznék
valaki, "eredmény" (valami, a versből lepárolható "végösszeg") sosem jön,
nem is jöhet ki; illetve míndíg csak egy eredmény jön ki, és mindig ugyanaz: maga a vers. Tehát nem is érdemes "levezetésekkel" kísér1etezni. Egy
természeti jelenséget nem lehet levezetni. Egy levél: levél; egy kő: kő; sem
a levél, sem a kő nem azonos a levelet vagy követ alkotó elemek összegével. Hogy az elemekből "valami" legyen, az a fölcserélhetetetlen forma, amiben a dolog létezik: ehhez kell az "értelem"; ez az, ami az értelem műve,
Raison d'étre - mondia nagyon találóan a francia, és valamivel kevésbé
pontosan magyarul Iétértelem. illetve a dolog létezésének értelme, elve. Ez
az, amiben a modern költészet (egy bizonyos változata) nem hisz, és amiben
Nemes Nagy Agnes körömszakadtáig hisz, mert ez nemcsak a versének, hanem neki magának is raison d'etre-je, az az "értelem", ami nélkül nem
birna létezni,
Tehát ebben az "objektív Iírában" (mert az is kezd közhely lenni, hogy
költészete "objektív líra", és a közkeletű lírai szubjektívitásához képest valóban az is) végül is a lehető legszemélyesebbről van szó: egy létezés (és benne
az emberi létezés) értelméről. A .Jcözött" helyzete nem sehol-sem-levés, hanem ellenkezőleg, a létezés a dolgokból sugárzó erők metszőpontjában; tehát.
hevített, telített létezés, maximális feszültséggel élés: "A szaggatások. hasgatások, - a vízlók, a vízhiányok. - a tagolatlan feltámadások, - a függő
legesek tűrhetetlen - feszültségei fent és lent között ..." Ez az "intellektuális" líra igazában' olyan elemi indulatú és annyira elemien alapvető létfeszültségeket él át, hogy kifejeződésében valami adekvát, kézenfekvő, legpontosabb néven-nevezésekként használ bizonyos "technikai" és "természettudományos" képeket és szavakat. Egy szép példa a sok közül, egyben a
bonyolultan hi teles képalkotás érzékeltetésére is: "Egy eltévedt vörösfenyő.
- Valami zümmögés: a kérge-foszlott, - pikkelyes-gyökerű fenyőfaoszlop roppant törzsében most halad - egy paleolit távirat." - Megbocsáthatatlan
vétek' volna "szételemezni" ezt a képet, illetve képnél is többet, mondhatni
"jelenséget"; de lehetetlen azért nem utalni legalább egyrészt az észlelés
végsőkig menő pontosságára, a "természetrajzi 'leírás" hitelére, másrészt az
éppen ebben működő és ebből növesztő-építő, a nyelv "ajándékait" sem
megvető költői képzelőerőre; meg a költői látomás erőteljes komplexségére:
ahogy a magányos fenyőfaoszlop (olyannak tűnik, mint egy) táviróoszlop,
melyen távirat zümmög, de mert ez az oszlop élő fenyő, amolyan ősfa, tehát
paleolit távirat; - ám az egész végül is szételemezhetetlen, komplex egység, s éppen ebben az egyszerre objektív és szubiektív egységben - és az
egységes észlelet, primér "impresszió" hasonló írnpressziót keltő objektív
"tárggyá" alkotásában van ennek a lírának az igazi, és ugyanakkor antimodern modernsége.
Tárgyi, anyagi, elemi líra; de anyaga nem "holt anyag", hanem sajátos
súly, tartalom jelenlét: élő anyag, maga is állandóan a létezésnek azon a
peremvidékén. ahol - nemléte állandó partján - a fenyegetett lét a leghangsúlyosabban "valósítja meg" magát és lényegét a Semmivel szemben (és
ha a szó nem lenne sokszorosan is félreérthető és félremagyarázható, azt
lehetne rnondaní Nemes Nagy Agnes Iírájáról, ebben a sajátos értelemben,
hogy egzisztenciális). S ezzel - mert az egzisztencia végső tényeit tolmácsolni, érzékeltetní fogalmakkal nem, csak képekkel és "tqrténetekkel" lehet: természetes, hogy Nemes Nagy Agnes költészete mítoszkeresó és mítosz'r05
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líra (nem mítosz-reprodukáló). Ennek a mftosznak a középpontjában, vagy inkább talán ormán áll Ekhnaton, akiben a "tárgyak" a tárgyak
fölé lényegülnek, s akiben vegy metafizikai dráma ölt alakot. Ekhnaton, az
istent termető: "Valamit mégis kéne tennem, - valamit a gyötrelem ellen.
- Egy istent kellene csinálnom, - ki üljön fent és látva lásson" - Ekhnaton, aki a maga hiányából "teremt" istent (de nem Isten hiánya-e,
tehát nem maga Isten-e ez a hiány benne?) - - Ekhnaton, aki földrétegeket áttörő gejzír-indulat erejével, kőfaragó keménységgel emeli valóságul
maga fölé posztulátumát: "Amikor én istent faragtam. - kemény köveket
válogattarn. - Keményebbeket, mint a testem, - hogy, ha vigasztal, elhihessem" - - Ekhnaton, a "teremtő", aki teremtésével végül is kilát a
teremtés fölé: "Mert fény van minden tárgy fölött. - A fák ragyognak, mint
a sark-körök. - S jönnek sorban, derengő végtelen, fény-sapkában 92
elem, - mind homlokán hordozva mását - hiszem a test feltámadását."
A Napforduló Iírája kivételesen nagyfeszültségű költészet; és nagy költészet. "Egy hosszú, függőleges pillanat": a birtoklásé, malyben a költő végleg, értelmet találva benne és értelmet adva neki, hatalmába veszi kitágult
világát. "Belepusztulok, míg mondatomat - a végtelenből elrekesztem" mondja egyik versében, Talán épp -ebben a kettőben van e líra nagyságának titka: egyfelől az "elrekesztés" belepusztulásig kemény munkájában,
"a formátlan" formába igázásában, másfelől abban, hogy amit a formátlan,
a véghetetlen, vagy a semmi ellen "elkerít", az a \,vödörnyi óceán" mégis
óceán, tükrében, lényében és körülötte a nyilvánvaló végtelennel.
(Rónay György)

KÉPZOMÚVÉSZET. ALFRED JARRY ÉS RIPPL-RONAI. Jékely Zoltán
fordításában, Kondor Béla illusztrációival nemrégiben magyarul is megjelent - az Európa kiadónál - az avaritgarde irodalmi mozgalmak előfutárá
nak tekintett Alfred Jarry-nak (1873-1907), a nyárspolgár-ingerlő gesztusairól nevezetes francia költőnek és színműírónak, "A pénzhamisítók" című
Gíde-regény egyik hősének "übü király" című bóhozata. (E művet - Jarry
más munkáival együtt - sokra becsülte Georges Rouault is.)
Kevéssé számontartott,nogy a nagy magyar posztimpresszionista festő:
Rippl-Rónai József (1861-1907) közeli kapcsolatban állott Jarry-val, akiről
a mester Izes-színes "Emlékezései"-ben (Nyugat-kiadás, 1911) ezeket olvassuk: "Egy másik ismerősöm, akit talán nem érdektelen itt felemlítenem,
Alfred Jarry volt, a fiatal író... Ugyanaz, akinek különcködéseíről eleinte
sokat beszéltek; előbb halálfejekkel kirakott szobája volt sokat emlegetett,
majd Ubu le roi darabja, amelyamerde szóval kezdődött. Tehetséges, érdekes ember volt, aki később komoly írásra szánta magát: a Revue Blanche
hozta kritikáít. Úgy látszik, tetszettek neki dolgaim, mert Öreganyám című
képem kiállítása alkalmával csak erről, továbbá Whistler-ről és Cettet-ról
beszélt írásában, - a többi ezer képről hallgatott. Eletraizom megírásával
is fenyegetett, de ezt nem válthatta be, - én hazautaztam Párizsból."
Kár, hogy .Tan·y Rippl-Rónairól tervezett biográfiája (vagyesszéje) nem
született meg. De azt a cikkét. amelyben a "Nabis"-csoport magvar tagjának híres festrnényét méltatja, érdemes lenne felkutatni, s a "Művészet"
ben, a "Művészettörténeti Értesítő"-ben, a "Nagyvilág"-ban (vagy másutt)
közreadni, mínt a századforduló francia-magyar szellemi érintkezésnek egyik

dokumentumát.

* * *
halálának (1917) ötvenedik évfordulója alkalmából a szentendreí múzeumban kiállítás nyílott a mester fiatalkori, Párizsban, Szentendrén és Münchenben (az 1880-as évek legvégén és a
következő évtized első felében) készült festményeiből és rajzaiból. A kiállításon portrékat (Kallós Ede, Csák István, Ferenczy Ferenc színműíró képmása), a Bastien-Lepage- és Dagnan-Bouveret-téle "finom naturalizmus"
szellemében fogant életképeket ("Kertészek", "Kavicsot hajigáló fiúk") s egy
szép bibliai kompozíciót ("A három király hódolata") láthattunk, továbbá a
KIALL1TASOK. Ferenczy
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művész 1893-as münchení önarcképét, amely póztalanságával, nemes, puritán
hangjával már a néhány évvel későbbi Ferenczy-remekművek- a "Hegyi be·6zéd", a "Három királyok vonulása", a nagybányai tájképek, aValért, Noémit
és Bénit ábrázoló művek, a mester pályáját lezáró ülő és fekvő női aktok felé mutat.
A Telepy Katalin műtörténész által rendezett kis szentendreí tárlaton egy
olyan mester munkáival volt jóleső találkozásunk, aki "egész életén át állhatatosan szolgálta művészi eszményeit", példát rnutatva az utódoknak "a művé
szi etika konok tisztasága" tekintetében (Dési Huber István).

•• •
A Győrött élő Cziráki Lajos festőművésznek az elmúlt tíz esztendő folyamán festett munkáival ismerkedhetett meg a közönség a Csók István galériában megrendezett - augusztus-szeptemberí - gyűjteményes kiállításon. Cziráki középkorú művész; a 30-as évek második felében Szőnyi István növendéke (kedves növendéke ...) volt a főiskolán; 1940-ben elnyerte a Szinyei Merse
Társaság egyik díját, később huzamosabb időt töltött Itáliában, majd Németországban; 1965-ben Párizsban is megfordult.
A kiállított művek a régi németalföldi és német piktúrával mutatnak szellemi rokonságot ; Cziráki munkáit is az ábrázolás komolysága, áhítata, átszellernültsége és a tájak, tárgyak, emberek, állatok megfestésében való buzgó elmerülés jellemzi. De ez a részletezés nem azonos a naturalizmus földhözragadt,
pepecselő módszerével: Cziráki festményei szimbolikus értelműek, hiszen mint Maurice Denis írja egyhelyütt - "minden művészet jelképes, amely többet fejez ki a dolgok felületénél s a természet belső értelmét szemlélteti."
A Czíráki-festmények jelkép-rendszerébe behatolni nem mindig könnyű;
"Sebzett cselló" című képén például egy nyílvessző által átütött hangszert látunk. A mű szimbolíkája enigmatikus, - ez azonban nem csökkenti, inkább
növeli az alkotás szuggesztívitását. (Sir Herbert Read helytállóan írja: "A
szimbólumok jelentésének felfedése nem mindig hasznos; titokzatos sértetlenségükben a leghatásosabbak ... Csak veszedelmünkre fejtjük meg őket".) A
szép nyílvesszős-gordonkás kompozíció esetében is elmaradhat a magyarázgatás ; elegendő, ha megsejtjük, hogy e festmény (s a többi is) ugyanazt a tragikus életérzést fejezi ki a képzőművészet eszközeivel, mint a szívenütő Füst
Milán-i verssorok: "És jobbról is, meg balfelől / A hiábavalóság dalát zengték
a kórusok".

• • •

A nyáron a Műcsarnok termeiben közszemlére tették azokat a festményeket, szobrokat és rajzokat, amelyeket az állami intézmények az 1966-os évben
művészeínktől megvásároltak. A mennyiségileg óriási anyagban akadtak ugyan
értékes, tartalmas művek is (így Barcsay, Czóbel Béla, Vilt Tibor, Kondor Béla,
Szántó Piroska, Bolmányi Ferenc, Schéner Mihály, Varga Hajdu István, Jánossy
Ferenc, Galambos Tamás munkái vagy Szinté Gábor kitűnő portréja Vilt Tibor
szobrászról), a megvásárolt művek zöme azonban nem több ügyes, techníkás,
de üres, lélektelen készítménynél. Maradéktalanul egyetértünk Perneczky Gézával s más kritikusokkal, akik szerint a múzeumoknak és egyéb közületeknek
a jövőben gondosabban, kevésbé "tágkeblűen" kellene megválogatntok azokat
a műveket, amelyek közgyűjteményeinkbe kerülnek, - Gulácsy, Egry, Derkovits, Nagy Balogh János és Medgyessy Ferenc munkái rnellé ...

•••
A tihanyi múzeumban Bene Géza festőművész (1900-1960) emlékkiállítását rendezte meg É. Takács Margit múzeológus. Bene a két háború között tűnt
fel képeivel a KÚT és az ÚME - a két akkori vezető, progresszív szellemű
művészeti tömörülés tárlatain. A rnűvész festészetünk franciás szárnyához
tartozott; a "fauve"-ok, a kubisták és a konstruktivisták eredményeire építve
alakította ki alkotói kifejezésmódját, amely - mint a képes katalógus elősza-
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Barcsay és Gadányi Jenő törekvéseivel rokon. Olajfestmények és grafikák, figurális művek és tájképek váltakoznak a tihanyi kiállításon; úgy érezzük, a lendületes, komprimált tájképek a legmaradandóbb munkái Benének. - s nem széles skálájú és nem átütő erejű, de igen kulturált
rokonszenves, megbecsülést érdemlő művészünknek.

vában olvassuk -

***
Az esztergomi Technika Házában a Pápán élő Heitler László festményeinek és rnetszeteinek egy kisebb gyűjteménye fogadta júniusban a látogatot. A
fiatal festő (1937-ben született) művészeti íróként is tevékenykedik; különböző
folyóirataink ("Új írás",· "Jelenkor", "Művészet", "Életünk" stb.) több tanulmányát, cikkét közölték Beck Ö. Fülöpről. Egryről, Vass Elemérről, Borsos
Miklósról s más alkotókról. Heitler munkáí főleg dunántúli és dalmáciai tájés városképek ; a festő még korántsem kiforrott művészegyéniség, de olyan
festményei, mint a "Falusi barokk" vagy a "Koper temploma", sok reményre
jogosítanak munkássága további alakulását illetően.

***
A budapesti Központi Hittudományi Akadémia épületében az 1906-ban
született Pituk József Viktorián munkáiból nyílt bemutató. Pituk annakidején
Glatz Oszkár növendéke volt, s a mesterére jellemző tetszetősségtől. a könynyebb ellenállás irányába való haladástól a tanítvány termése sem mentes. A
sokféle technikában (olajfestmény, gouache, üvegablak stb.) és több műfajban
(tájkép, csendélet; figurális kép stb.) otthonos festő művei közül főként a
"Szülővárosom: Selrnecbánya" címűt éreztük sikerültnek. (D. I.)
ZENEI JEGYZETEK. (I n c z e A u r é l é s T a m á s A l a j o s h a l á l á r a.)
Súlyos földindulás rázkódtatta meg a magyar egyházi zene ügyét: egy héten
belül eltávozott az élők sorából két karnagy-zeneszerző, Incze Aurél, a kőbá
nyai Szent László Énekkar vezetője, s Tamás Gergely Alajos, aki alapítása óta
vezette a Kapisztrán Kórust és Zenekart, s egyházzenei műveivel világszerte
elismerést és méltánylást keltett. Elvesztésük az első pillanatban szinte pótolhatatlannak látszik, hiszen mindketten kiváló nevelők voltak, új énekesek és
zenészek egész sora került ki a kezük alól, s mindketten módjuk és tehetségük szerint igyekeztek felkarolni a speciálisan magyar egyházi kompozíciók
ügyét.
Incze Aurél két meglepetésre is készült a halála előtti hetekben. Miséjét
simogatta, melyet karácsonykor akart bemutatni kórusával és zenekarával, s
emellett váci hangversenyre készült, ahol régi atyai barátját akarta meglep ni
múveiből összeállított műsorra!. Reméljük, ez utóbbi hangversenyre mégis sor
kerülhet majd, s akkor hallgatói nemcsak a modern magyar egyházi zene egyik
jelentős alakja, Pikéthy Tibor előtt tiszteleghetnek, hanem visszaemlékezhetnek Incze Aurélra is, aki kórusa élén oly sok szeretettel és fáradsággal ké-~
szült erre a koncertjére.
Talán két héttel halála· előtt találkoztam vele a Kossuth Lajos utcai aluljáróban. Megdöbbentett, milyen rosszul néz ki, de akkor úgy gondoltam, hogy
csak a világítás sötétebb árnyalatai változtatják oly· fakóra arcszínét. Az egyházi zene ügyéről beszélt akkor is, abban a néhány percben aggodalommal említette, hogya kórusok egy része bizonytalanságban van, aztán felhívta figyelmemet a tervezett 1Jáci hangversenyre. Végül felszállt a 9-es autóbuszra. Pillanatra utána néztem, búcsút intett. Akkor még nem tudhattam, hogya búcsú
örökre szól.
Sokat és sokszor kerestem fel Incze Aurélt lapunk megbízásából, sokszor
hallgattam hangversenyeit is, s mindannyiszor meglepett folytonos művészi
érlelődése. Ritkábban vezényelt zenekari miséket, de egy-egy ilyen alkalommal
mindig akadt újdonság értelmezésében. Haydn Nelson-miséjét szerette talán
legjobban. Az utolsó alkalommal szinte éteri tisztaságba emelte a megnyitás
ujjongó· örömét, s megdöbbentő mélységet sejtetett a záró béke-könyörgésben.
Arra gondoltunk akkor, vajon milyen meglepetéseket tartogat még a kiváló
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karnagy. Az igazi meglepetés kétségkívül a népi ihletésből fakadó s a gyermeki
bizalom hangját megzengető karácsonyi miséje lett volna. Szemérmes, szerény
ember volt, s bizonyára alapos művészi mondanivaló kényszere dajkálta ki
benne a tervezett kompozíciót. Reméljük, hogy így, töredékes voltában ís módunk lesz meghallgatni mintegy utolsó emlékeztetőül.
Mintegy három éve múlt, hogy arcképet kaptam tőle ajándékba. Mosolyogva, derűsen áll rajta, a háttérben egy hegy árnya sötétlik fel, egyébként azonban minden derűs, verőfényes a képen. Aki itt látja, megértheti, miért vezényelte olyan tökéletesen Hiituiel Allelujáját. Sokáig emlékezünk majd még (lJj
kőbányai zenei áhítatokra, melyeket oly buzgón szervezett és vezényelt. S a
tűnő múltból visszazengenek legszebb művészi teljesítményei ís, a Nelson
mise, Pikéthy Tibor Missa pro pace-ja és az OMCE hangversenyek kiváló
produkciói. A fénykép jóvoltából megőrizhetem derűs egyéniségét is, s olyan
emberre emlékezhetem, aki tudta, "milyen szép dolog is embernek lenni, ha
igazán az az ember".
Talán még nehezebb és megrendítőbb a búcsú Tamás Alajostól, hiszen
atyai barátomat tiszteltem benne, s neki köszönhettem, hogy megszerettem az
igazán szép és klasszikus zenét, s az ő ösztönzésére és szerető bírálata közben
írtam első zenekritikámat. Nem ismertem nála derűsebb, szeretetreméltóbb
embert. Azt mesélik, hogy egy órával halála előtt még a többieket. biztatta a
kórházi szobában, és azokban tartotta a lelket. Olyan ember és művész veszett
el benne, aki nagyon sok befejezetlen tervet, beváltatlan zenei ígéretet vitt
magával.
Ha valaki végiglapozza azt az albumot, amelybe a Kapisztrán Kórus és
Zenekar adatai kerültek, megdöbbenhet azon a magabízó bátorságon, amelylyel Tamás Alajos a zene birodalmának kapuján kopogtatott. 1945-ben alapította kórusát, de már ugyanebben az esztendőben hatalmas műsorú zenei estéket adott, állandóan szerepelt a rádióban, s visszatérő vendége volt a Zeneművészeti Főiskola oratórium-estjeinek. Az első kritikák szerint még várnia
kellett volna: túlságosan elsiette a bemutatkozást. Sztravinszkij miséjének magyarországi bemutatója után azonban Tamás Alajost már a leglelkesebb, legrátermettebb művészi vezetők között emlegették, s a szakkritikusok elképedve
figyelték kórusa és zenekara szinte ugrásszerű fejlődését. A Sztravinszkij bemutató - ennek alkalmából érdekes levélváltás történt a zeneszerző és a bemutatást vállaló karmester között - fordulópontot jelentett a Kapisztrán Kórus és Zenekar történetében, s talán ez a bemutató inditotta el Tamás Alajos
zeneszerzői pályáját is.
Szerenesés zeneszerző volt, hiszen mindegyik alkotását rögtön ellenőriz
hette is kórusának ·hangzásában. Legjelentősebb alkotása kétségkívül a Radó
Polikárp szövegére írt Nándorfehérvár 1456 című oratóriuma, melynek külföldi lemezfelvétele s mintegy negyven-ötven előadása ismert. Az egyik elő
adást száznál több rádióállomás is közvetítette. Tamás Alajost e műve nyomán
ismerte meg az egyházzenét kedvelő művésztársadalom, és sok helyen emlegették a legígéretesebb zeneszerzők között., Érthető talán, hogy későbbi mű
veiben is minduntalan ennek az oratóriumnak a hangjait zengette vissza, nem
tudott szabadulni a sikerült zenei megoldásoktól. Elsősorban miséiben érződik
az oratórium hatása, de kantátáiban sőt egyéb alkotásaiban is meg-megcsendül
a Nándorfehérvár egy-egy zenei frázisa.
Kodály tanítványához illően Tamás Alajos igyekezett megőrizni és művé~
szi módon újraértelmezni a magyar népi dallamkindet. A Kánai menyegző,
majd a Lacrimae Petri című sirató, melynek szövegét Magyar Ferenc gyűjtő
munkája óvta meg a feledéstől, ennek a folyamatnak zenei állomásai. Közben
Tamás Alajos egyre-másra szerezte miséit, melueklcel megelőzte a vatikáni
zsinat reformját. Közvetlenül a legmodernebb törekvésekhez csatlakozott legnépszerűbb alkotásával, a Missa iuventutis-szal, amely e műfaj legismertebb
példáival is állja az összehasonlítást. (Előadásainak száma, és népszerűsége a
Nándorfehérvárét is meghaladja, legutóbbi megszólaltatását, melyet Kimrad
Kvam vezényelt, több mint háromszáz rádióállomás közvetítette.) És Kodály
hatását is kell keresnünk Tamás Alajos utolsó nagy tervében: operájában,
amely félig-meddig történelmi realitás, félig azonban· mesejáték. Ennek a mű-
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nek is a Nándorfehérvár szolgált zenei alapjául, s a szerz6 szinte minden energi{Íját, zenei tudását a partitúrába öntötte. Olasz pályázatra készítette az operát, az Egyesült Allamokban, s részben a megfeszített munkatempónak, részben egyéb gátló körülményeknek tulajdonítható, hogy amerikai útjáról hazajőve már nem volt egészséges. (Az opera-pályázat eredményét még mindig
nem hirdették ki!) Hosszan tartana elmondani, milyen szenvedéseken ment
keresztül, hányféle kórházban próbálták vissza adni egészségét. Az egyik mű
tét után elveszítette hangjának csengését. Ekkor már nyilvánvaló volt, hogy
gyógyíthatatlan beteg. Senki nem tudja meg, tudta-e ezt vagy nem. Amikor
utoljára látogattam meg, interjút kértem tőle az egyházzene újabb kérdéseiről a Vigilia számára. Nagyon fáradt volt, úgy egyeztünk meg, majd néhány nap múlva folytat juk a beszélgetést. A legnagyobb öröme ekkor az Ifjúság mise magnófelvétele volt.
Egy hónappal később fulladni kezdett. Kórházba vitték, és ott halt meg
egy este, amikor metszően tiszta volt az ég, és millió csillag világította meg
a földet.
Az egész ország ismerte, hiszen mindenütt megfordult kórusával s hirdette
az egyházi zene szépségét és hatalmas erejét. De büszkén hozzátehetjük, hogy
világszerte megbecsültté és elismertté tette a magyar egyházi zene ügyét. Jelentősége, tevékenysége messze túlnő a búcsúztató keretein. E sarok írója azonban úgy érzi, így is búcsúznia kell, hiszen sosem felejti el Lojzi bácsi derűs
arcát, kedvességét, és szentpáli eszményekből táplálkozó szeretetét. Róla írtam
első zenei cikkemet, s most sírja fölött nem marad egyéb vigasztalásom, csak
emlékezete, amely maradandó az egész magyar zene történetében.
(Rónay László)

YILMEK VILAGABOL. Akit nem szeretnek, Janusz Nasjeter lengyel renfilmje. A tartalom ismeretében valóban többesszámra volna szükség: két
embert akadályoz meg önzése abban, hogy szeressék egymást. Mindegyík csak
magára gondol, s a másiktól várja el a megértést. Nincsenek pedig eszmények híján, éppen az eszmények hitére nevelték őket; jól megtanulták tehát,
hogy minden embernek joga van az örömre; túl sokat várnak ettől a jogtól,
s ez a magabiztos várakozás korlátolttá teszi őket. Süketen és vakon, a 18-20
évesek műveltséggel palástolt animális meggyőződésével követelik egymástól
a megértést. Csak önmaguk iránt elnézőek, személyiségük szűk világán kívül
semmiről sem vesznek tudomást. Érzelmi korlátoltságuk így értelmi korlátoltsággal párosul; nem hajlandók megérteni a velük lszemben álló másik
embert, értetlenül állnak a világgal szemben is, s adott esetben minden külső
esemény katasztrófát jelenthet számukra. A háború néhány nap múlva megsemmisíti Lengyelországot. s közben ez a jelképpé nőtt két ember csak szerelmének kudarcával foglalkozik. Gúnyoros cím, az önsajnálat címe.
A filmnek két rétege van. Az egyik a közvetlen cselekménye, a képző
művész fiatalember és a hivatalnok lány kicsinyes
viszonyának története.
A férfi tehetsége azonban semmire sem biztosíték; önzése a legsilányabb
nyárspolgárra teszi. Saját egyéniségének, személyes szuverenitásának féltékeny
őrzésén keresztül egy ritkán látható emberfajtát testesít meg: a kisszerű mű
vészintellektuel alakját, aki tulajdonképpen csak azt tanulta meg alaposan,
hogy érzékeny alkata van, s ezért jogosnak érzi egocentrízmusát, Valójában
tehát nem kiemelkedő emberekről s nem kiemelkedően értékes kapcsolatról
szól a film, hanem éppen valami visszataszítóan átlagosról, hétköznapiról.
A látszólagos kiemelésre is éppen azért van szükség, hogy fokozza a kisszerűség vközönségességét,
A történet időbeli keretben jelenik meg a filmben. Az események a lány
emlékezetében elevenednek meg, azokban az órákban, amikor a háboru a két ember tudta és "beleegyezése" nélkül - lángba borítja Lengyelországot, A külvílág realitásaira is csak ez a keret, a film eleje és vége utal félreérthetetlenül; az elején az egész lengyel történelmi középosztály értetlenségén, a végén pedig a lány magatartásán keresztül, aki abban a hajnali idő
pontban akar vasúti jegyet váltani, amikor már néhány rövid óra leforgása
alatt Lengyelország egész közlekedése megbénul.
dező
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A film második rétegét tehát ez a keret jelzi világosan. De a történeten
belül is lépten-nyomon találkozunk áttételesen ezzel az utalásokból szőtt világgal, mely nem föltétlenül a második világháborút megelőző lengyel társadalomra vonatkozik. Ezek a rejtett célzások azonban csak akkor fejthetik ki
teljes hatásukat, ha a néző maga is tudja, mí volt a következménye 1939.
szeptember l-nek. Ennek hiányában is megmarad azonban valami szomorúsággal vegyes, szorongató érzés. A lány emlékezetében például fölvillannak
rövid kazimierzi tartózkodásának képei, a nyugatgaliciai kisváros sajátos
lakói, különös, elzárt negyedel. A képek mind mozdulatlan állóképek. az emberek úgy állnak ott az utcákon, ahogy az emlékezetben megrögződtek. Világosak, majdnem fehérek ezek a fölvételek, .egy olyan világ utolsó napjai, melyekről ma már tényleg csak néhány fénykép maradt fönn, s lakóiból néhány
év leforgása után csak por és hamu maradt vissza. A világos, már-már fehéren fénylő állóképekben úgyalkalmazták a fehéret, akár a gyász színét.
Ezek, s a hasonló rejtett ellenpólusok szintén kiemelik a két főszereplő
végzetesen beszűkült szernélyiségét. S bár egy szó sem hangzik el róla, a film
valójában az emberi - s háttérben nemzeti - felelősség kérdését veti föl.
Mégpedig azok felelősségét, akit magukat fontosnak tartva, érzelmi és értelmi
igényekkel lépnek föl a másikkal szemben, anélkül azonban, hogy felelősséget
éreznének nemcsak a velük szembenálló iránt, hanem a világ iránt is, amely
őket körülveszi. Változtatni talán nem tudtak volna rajta, de enélkül a felelősség nélkül csak lelki törpék maradtak, mint a film két szereplője, Ezt a
gondolatot Nasjeter harmonikus, egyébként teljesen hagyományos rendezői
eszközökkel fejezi ki, azzal a realista igényű, jól szerkesztett ábrázolói módszerrel, mely az elmúlt évtized lengyel filmjeinek is jellegzetessége volt.
Oroszlánvadászat nyíllal. A film készítését többéves munka előzte meg,
amelynek során a forgatócsoport a dokumentum-anyagot összegyűjtötte. A fölvételek a Szahara déli peremén, a Niger folyamtól északkeletre készültek, s
a film valamennyi kockája hamisítatlan, eredeti anyag. A könnyebb emészthetőség kedvéért mindezt egy keretjátékban fogták össze a szerzők, szerencsére csak nagyon nagy vonalakban. A téma annyira sajátságos, hogy a
tisztán dokumentáló eszközök is elegendőek lettek volna. A filmen a szudánnégerek évszázados vadászmódszerét láthattuk, ahogya csapdába esett oroszlánt mérgezett nyíllal leterítik. Ez a vadászat-filmezés tudományos jelentő
séggel is bír: a néző némi fogalmat alkothat magának arról is, hogyan vadászhatott Európában a paleolit-kor embere; az időjárástól eltekintve, nem
sok különbség lehetett a kettő között, valószínűleg még a vallási ceremóniák
is ·hasonlók lehettek. Kár, hogya magyar föliratozás olyan rosszul sikerült;
a szöveg gyakorlatilag olvashatatlan a világos alsó képmező míatt,
Szűzet a hercegnek. Egy előnyös főúri frigy előzményei. Vittorio Gassman
alakítja a herceget, a történet a reneszánsz idejében játszódik, s mindez
együttvéve alkalmat nyújt a vaskos komédiázásra. A néző azonban a végén
joggal állapíthatja meg, hogya rendezők ugyan sok mindent megengedtek
maguknak, ezt azonban ízlésesen tették. A filmen egyébként nagyon szép
barokk kosztümök is láthatók; bizonyára ez sem akármiért volt így, hiszen
a történet adta nem mindennapos problémában az öltözködés szépségének is
jelentős szerep jut. Gassman mindenesetre az Előzés
című
filmben képességeivel sokkal egyenrangúbb szerepet kapott annak idején, mint ebben az
alkotásban, amelynek legfeljebb annyi hatása lehet, hogy a vidám percek után
jól esik a vacsora.
(Ungváry Rudolf)
MIÉRT NINCS HITELES KÉPMÁSUNK KRISZTUSRÚL? Annak ellenére, hogy mindazokban az ábrázolásokban, amelyek az Úr Jézust állítják
elénk, közös vonásokat találunk - hiszen éppen ezek alapján ismerjük föl
rögtön, hogy kiről van szó -, a valóság az, hogy nem maradt fenn számunkra semmiféle leírás, festmény vagy szobor, amiből hitelesen következtetni tudnánk az üdvözítő emberi arcára és alakjára. Nem valami új megállapítás ez, tisztában voltak vele a múltban is, és sokan írtak is róla. Hogy
azonban mivel magyarázhatjuk ezt II szinte érthetetlen híányosságot; arra
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vonatkozóan lgen : megnyugtatónak és eligazítónak érezzük Robert Henning
okfejtését, amelyet a Christ in der Gegenwart tett kÖZ2Jé.
Henrung mindenekelőtt arra mutat rá, hogy a zsidó vallás a legszlgorúbban tiltotta Isten ábrázolását akár szoborban, akár képben. A tízparancsolat
meghagyta: "Ne csinálj magadnak faragott képet, se valamely képmást arról,
ami fenn az égen, vagy lenn a földön vagy a föld alatt, a vízekben van. Ne
imádd és me szolgáld ezeket, mert én, az Úr, a te Istened, erős és féltékeny
vagyok." (Ex 20, 4-5). A pogányokkal ellentétben,akik az istenek képét megfestették vagy kőbe faragtak, a zsidók Istent szimbolikusan ábrázolták: megfestették a kinyilatkoztatást jelképező frigyszekrényt, illetőleg a gyertyatartót, vagy pedig azt a szerződést szimbolizálták, amelyet Isten kötött a választott néppel. Isten képét, arcát vagy alakját sohasem ábrázolták, legfeljebb a kezét, hogy ilyen módon juttassák kifejezésre azt a munkát, amelyet
Isten a világban végzett. Megjegyzi a szerző, hogya zsidók általában nem
sok érdeklődest tanúsítottak az ember külső megjelenése iránt. Amikor valakit [ellernezni akartak, elsősorban tulajdonságait kutatták és azt mondták el,
milyen hatást gyakorol az illető rájuk. Az Úszövetség történeti könyvei alig
tájékoztatnak bennünket arról, hogy az egyes sze mélyek külső megjelenése
mílyen is lehetett. Csupán itt-ott történik említés arról, hogy valaki szép;
a szépséget azonban sohasem színezik ki, mert az az ő felfogásuk szerint csupán a belső tulajdonságok visszatükröződése a test dinamizmusa által. A zsidó
költők "expresszionisták", akik csakis benyomásaikat adják vissza. Ilyen értelemben beszélnek József szépségéről, amellyel megigézte Putifárnét (Gen
39, 6). Sámuel minden más kortársánál szebb volt; erről azonban csak olyan
formában történik említés, hogy fejjel emelkedett ki a többiek közül (l Sam
9, 2), vagyis lenyűgöző, királyi termetű volt. Dávid király is szép volt, erről
"tanúskodik" nagyfokú életvidámsága. megfontoltsága, bölcsessége (l Sam 16,
12), míg Absolon szépsége részben öntudatosságában. részben kedvességében
és népszerűségében nyilvánult meg (2 Sam 14, 25). Még az Énekek Énekében
sem találunk a mi felfogásunknak megfelelő leírást, pedig az elég részletesen
foglalkozik az emberi külsővel.
Ezek után már eléggé érthető - emeli ki Henriing -, hogy az Újszövetség sem nyújt semmiféle képet Jézusról. Az evangelisták érdeklődését ugyanis
- mint ahogy Szent Pálét sem - elsősorban nem Jézus földi, emberi megjelenése kötötte le, hanem sokkal inkább Krisztusnak, mint az Isten fiának
és Megváltónak nagyszerűsége. Ezért nem is rajzolják meg Jézus külsejét,
Az első keresztények sem gondoltak arra, hogy Jézusról képet fessenek, feltehetően már azért sem, mert nem gondolták, hogy hosszabb ideig távol marad tőlük. Igy azután az első ábrázolásokkal csak a második és harmadik
században találkozunk, de ezek is inkább teológiai megfontolások nyomán
készültek, semmint áthagyományozott emlékezések alapján. A Jézus-kép kialakítása szempontjából a "görög szentírásnak" különösen két helye volt
nagy jelentőségű: a 45. zsoltár, amely a Messiás-Krisztus szépségéről szól, és
lzaiás 52, 53, amely a szenvedő Krisztust állítja elénk. Itt ezt olvassuk: "Nem
volt sem szépsége, sem ékessége, hogy megnézzük rajta, és külseje sem volt
kívánatos." Hozzá kell itt fűznünk, hogya Massoreth (zsidó biblia) a szépség fogalmát. mint olyant nem ismerte, a Septuaginta (görög biblia) pedig
csak értelem szerínt alkalmazta. A dokéták, a legrégibb eretnek irányzat követői, egyenesen azt vallották, hogy Krisztusnak, mint Istennek, teste csak
látszólagos volt; tagadták ezzel a megtestesülés valóságát is.
Mínél inkább érvényesült azonban az egyházban a doketista felfogással
szemben a Jézus természetes testiségéről és történelmi valóságáról való szemlélet, annál erősebbé vált a törekvés, hogy az idézett lzaiás jövendölésben
megtalálják Jézus külső megjelenésének leírását. Celsusnak, a pogány filozófusnak, aki 178 körül élt és aki keresztény-ellenes írásában Jézus jelentéktelen külsejét mint bizonyítékot hozta fel istensége ellen, így válaszol Origenes;
"Valójában azt írják, hogy Jézus teste nem volt szép, de nem azt, hogy csúnya
volt; Jézus lemondott a testi szépségről, hogy ezzel is arra tanítson bennünket, hogy nem a földi dolgokra kell figyeln ünk, hanem az égiekre." Csatlakoztak hozzá a görög-egyiptomi szerzetesek is, amikor azt állítják, hOiY
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Jézusnak a külseje csúnya volt, vagy legalábbis jelentéktelen. Amit ugyanis
a próféta a szenvedő és Jeruzsálem utcáin végighurcolt Krisztusról megjósolt, azt ők minden további nélkül Jézus kűlső, emberi alakjára vonatkoztatták. Jellemző ezzel kapcsolatban Tertullianus idevonatkozó leírása "Krisz~
tus emberi testéről".
A későbbi egyházatyáknak megoszlik a véleményük. Vannak, akik Izaiásra
hagyatkoznak, de akadnak olyanok is, akik megkísérlik az említett szövegrész
jelentőségének korlátozását. Végül is általánosságban az a vélemény alakul
ki, hogy az idézett lzaiás-féle kijelentés csupán Krisztus megaláztatására,
szenvedéseire vonatkozik, nem pedig emberi külsejére. Egyébként is - hangoztatja Alexandriai Kelemen - az lzaiás-jövendölésben utalás történik az
Úr emberi testének feltűnő szépségére is. Összhangban volt ez a hellénizmus
teológiai felfogásával, amely szerint a szépség szükségszerűen hozzátartozik
az Isten lényegéhez. Isten a tökéletesség, tehát testének is tökéletesen szépnek kell lennie - szögezte le Athenagoras. Ebben az elképzelésben gyökereznek a "görög szentírásnak" idevonatkozó kijelentései Krisztus testi szépségéről. A 44. zsoltárban ugyanis ezt olvashatjuk: "Ékesebb vagy az emberek
fiainál, kedvesség ömlik el ajkadon ..." Szükségszerű volt - jelentették ki
a görög teológusok -, hogy az isteni természetnek az emberivel való személyes kapcsolata Jézusban az utóbbit, vagyis az emberit, olyan előnyökkel ruházza fel, amilyeneket senki másnál nem találhatunk meg. A negyedik és
ötödik század egyházatyái már ekként is rajzolják meg az Urat. "Az ő szépsége lenyűgöző kell, hogy legyen, éppen úgy, mint ahogy szavai is magával
ragadóak" - írja Szent Agoston. Szent Jeromosnál pedig ezt olvassuk: "Arcának fényessége és istenségének méltósága már első látásra megindítja a
szívet, szemei pedig mennyei fénnyel világítanak." De hogy egy teljesen rnodern hittudóst szólaltassunk meg, Karl Adam is ezt írja Krisztus című könyvében: "Jézus külső megjelenésének szerfclett megnyerőnek, sőt elbűvölőnek
kellett lennie. Amikor egy asszonya tömegből dicshimnuszba törve ki hirtelen így kiáltott fel: »Boldog a méh, mely Téged hordozott, és a keblek, amelyek Téged tápláltak« (Luk ll, 27), ez azt bizonyítja, hogya lelki kiválóságok
mellett Jézus előnyös kűlseje is hatással volt az asszonyra." Henníng maga
is bizonyosra veszi, hogy bár azaz erőteljes benyomás, amelyet Jézus azonnal, első fellépése alkalmával gyakorolt az egyszerű emberekre, férfiakra és
nőkre egyaránt, elsősorban lelki fensőbbségének a hatása volt,
része volt
ebben Jézus magával ragadó külső megjelenésének is, amely mindenkit bűv
körébe vont és abban meg is tartott. Különösen feltűnőnek kellett lennie
Jézus szemének, gyújtó és ébresztő tekintetének (lásd Mt 6, 22: "A test világa
a szem. Ha szemed ép, egész tested világos lesz"). Márk evangélista, amikor
az Úr valamely különösen fontos kijelentéséről ír, előszeretettel használja
ezt a fordulatot: "... és rátekintett, azután így szólt" (Mk 3, 5; 5, 32; 8, 33).
Az apokrif iratok, valamint a vértanúk is ilyen értelemben beszélnek az üdvözítő elképzelt alakjáról. Az örök szépség és az örök fiatalság szükségszerűen
hozzátartozik ahhoz a képhez, amelyet Krisztusról alkottak. Szent Perpetua
és Felicitas passiója is "szőke hajjal és fiatal arccal" ruházza föl a megdicsőült Jézust. Végezetül nem hagyhatjuk" figyelmen kívül azokat az ábrázolásokat sem, amelyek a katakombákban és üvegre festve maradtak fenn. Ezek
az Urat szép és fiatal férfinek mutatják, s hol mint tanítót, hol mint pásztort állítják elénk, aki a bárányt viszi a vállán.
Jóllehet arcképszerű ábrázolás sehol sem fordul elő, tény, hogy valamennyi ábrázolás a legnagyobb eltérések mellett is mutat egyező vonásokat.
Kialakult egy Krisztus-típus: a nemesen ovális arculaton a kifejezés komolysága ünnepélyes szelídséggel párosul; a nagy és mély értelmű szemek egyenesen előre tekintenek, az orr keskeny és hosszú; az arcot rövid, közepes
szakáll keretezi, hosszú, barna, középütt elválasztott hullámos haj omlik a
fejről a vállakra ... Valami nagy jelentőséget azonban ennek sem kell tulajdonítanunk - állapítja meg Henriing. Egyetlen Jézust ábrázoló képnél sem
szabad valódiságot keresnünk. Mindegyik csak ösztönzés és figyelmeztetés
arra, hogy mögöttük és a mélyben az evangélíumot keressük, amelyet az. ábrázolni kívánt Jézus hirdetett. Olyan szép, megkapó és igaz a strasbourgi
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egyházmegye új keresztúti ájtatosságában ez az ima: "Urunk Jézus Krtsztus,
.aki .a láthatatlan Istennek képe vagy, a te szent vonásaidat a keresztség
szentségében nem a fehér kendőre, hanem a szívünkre rajzoltad. Add, hogy
mi ezt a képet soha ne torzítsuk el bűneink által".
Végezetül pedig számunkra, keresztények számára az a legfontosabb,
hogy minden emberben, akivel csak találkozunk, képesek legyünk meglátni
Krisztusnak az arcát.
(JoaneHi Béda)
SIMON -ISTVÁN KÖLTÉSZETE. A múltszázadi magyar irodalomnak volt
egy időszaka, amikor a költő művei és emberi alakja között szerves összefüggést, szinkronitást kerestek az olvasók, s a költőknek a lírai hevületet a
személyes varázs hőfokával is Igazolnlok kellett. A XX. század bonyolultabb
világa, alkotóinak érzékenyebb, rejtőzest kívánó lénye inkább a mimikrit fejlesztette ki, - maguk a társadalmi és politikai viszonyok sem kedveztek az
efféle szinkron kifejlődésének. Mai költészetünkben már nyiltan vállalni
lehet a művészi és emberi jegyek azonosságát, az egyéni alkat azonban sokszor meghiúsítja ezt a szándékot. A költő és az ember harmonikus egységét
Simon Istvánból magától értetődően, a virág nyílásának természetességével
látjuk kibontakozni. Néhány évvel ezelőtt megismerkedésünk során, míntha
a versei léptek volna elém, beszédéből leírt sorainak rnelegsége, humánus
türelme és romlatlan zamata áradt, - ismeretlenül is régi ismerősnek túnt.
Simon korai verseinek forrásvízre emlékeztető, párás tisztaságát a tovább gazdagodó életmű érettebb termése sem homályosítja el; a Négy kenyér
eszköztelen és mégis dúsan áradó érzelmességé, a Petőfi Aranyéknál derűs
idillje, a Zeng a fűrész munkát, nemzedékek kapcsolatát megkapo finomsággal és valóságérzettel átfogó lírája egyszeriben teljes fegyverzetű költöt mutat
be, s a mércét rendkívül magasra helyezi a soron következő kötetek számára.
A pályakezdő lírikus nem torpan meg az első határkőnél, az újabb írások
tovább mélyítík a korábbi hangütés megnyerő akkordjait. A "kiírás" veszélyét egy pillanatra sem érezzük, ez a költészet páratlanul gazdag, belső anyaggal töltődik meg - s itt helytelen volna pusztán a gyermekkor és a szülő
falu nyomot hagyó érintésére hivatkozni, hiszen ebből szűkebb horizontú
magán-líra is fakadhatna, - Simon költői világában a falu, a paraszti élet
és környezet szeretete többet jelent feldolgozható élménynél ; a világgal val6
kapcsolat megértését, belső átélését s az emberek "egymáshoz közelítését"
szolgálja megejtő természetességgel, ritkán észlelhető, pazar kolorittal. Az
életbe vetett hit és bizalom ott leng e versek fölött, - milyen hamisítatlan
derűvel fest meg egy jövőbeli képet, kedvesének hazavitelét a szülői házba:
Az almárium tetején
pár piros alma les rád.
Kint didergő r6zsák fején
kopog a cementes-zsák.
Nyargal a szél, ahogy télvíz
idején tenni szokta,
s úgy érezzük: ránk mégis
a nyár néz mosolyogva.
Az lesz a szép út, az első,
ha majd a jeges uccát
ropjuk reggel; a sürgő
népek a vizet húzzák,
s nem a vödörre, a kútra;
azt nézik, merre járunk,
és fejüket összedugva
sugdol6znak utánunk.

(Az

út)

kiboml6 érzések szinte észrevétlenül szökkennek lírába, mű
a költő mintha csak egy-két
pillanatig exponálna és máris egy csomó hiteles képet, magát az életszagú vaAz

egyszerűen

első

vességnek. áttételeknek nyomát sem találjuk; -

Ióságot nyújtaná az olvasónak. A virágzó cseresznyefa alatt meghúzödö szerelrnespár, az önfeledt kuglizók a nyári vasárnapon, a munkáról, bajokról diskurálók vagy az országos esőt áhító s így a közösség óhajával eggyéváló költő
mind ezt a sugárzó világot építik, erősítik. A derűbe oltott képek és harmóniát csendítő verssorok mindemellett az idill simább területére csalogatnák a
költőt, de belső, egyetemes igénye inkább a göröngyösebb. problémákkal nehezített utat választja s innen kiindulva próbálja összecsomózni az ember sorsát a
nagyvilággal.
Ez motiválja a bekövetkező tónus-változást: a súlyosabb témák a líra ércesebb, keményebb hangjait szólaltatiák meg. Ebben az időszakban már nagyobb hangsúlyt kap az ember, - a zsáner-képeket idéző, érdekes figurák után
a lét nagy kérdéseit feszegető férfi belső világa tárul fel Simon költészetéból ;
érezni, hogy egyre magasabbra szárnyal s a "nem elég" büszke igényét és törekvését lobogtatja.Iíral hitvallásként.
Ha megyünk, előttünk a cél,
az is halad, nem érjük el.
Mint parazsat lánggá a szél,
a vágy bennünket úgy tüzel.
Az ész mindtg többet kivánt:
a teljes nagy harmóniát,
rendet a létbe, igazi
megnyugvást, magyarázatot.
Hogy ne legyen - ha ajkai
kékek már - rémes a halott,
• vesszen a kín, könny, rejtelem,
• bolygón csak a fény legyen.

(Nem elég)
Mentől jobban és hitelesebben próbálja kifejezni magát a költészet nyelvén;
úgy érzi, hogy amit lát, verssé vagy versélménnvé oldódik benne. de az eredmény csak "törmeléke" lehet az elképzeléseknek. Önnön elégedetlensége, az
útrakezdő makacsság újabb kísérletekre ösztönzi, költemények egész sora születik, amelyben a lírikus érzékenységnek és felelősségérzetének elmélyült hangja csendül meg.
A gondolatok súlyos terhével a nemzet mindenkori sorsának hordozója
lesz. szerves kapcsolatot érez a régebbi korok nagy szellemeivel is; - az őr
ködő lelkiismeret köti össze Vörösmartvval, együtt valliák, hogy az i!!azi költő
a "nép érző idege", aki sorsvállalással, helyben maradó, igaz munkálkodással
tehet a legtöbbet nemzetéért.
Változatos. több irányban gyökeret eresztő líra kibontakozásának lehetünk
tanúia kötetek lapozgatása során. A dunántúli táj és falu vonzó mezörökítésén túl ezvre több a múltbó1,ielenből formálódó s az emlékezések könnyeslázas állapotát idéző vers. a belső nyugtalanság és keresés eszmei és érzelmi
leesaoódásaí. Simon költői hőfoka mindig mazasebb az átlagosnál, ,.örökké lázban" ég, ez a nyugtalan izzás hevíti át a látszólag szürke, semmitmondó témákat is; a bérháv monoton élete vagy az egvszerű krumnllvlrág kapcsán leírt
sorai is az élet lüktető érverését tolmácsolják. Az életszeretet ritka, belülről
fakadó áradása lenyűgöz bennünket, - ezek a versek szinte agitatív szándékú
megnyilatkozások az élet mellett; nem afféle ki'lúgozott. csonttalan optimizmusban fogantak. saiátos izenléssel sok-sok szín t. derűt. de ugyanakkor terhet
és lehúzó erőt is ábrázolnak : az emberi élet telfes spektrumát próbálják magukba fogadni, maid onnan kivetíteni az olvasónak.
A harmincadik életév betöltése után a tágabb világba kíruccant és tehetsézét szárnos kötetben igazoló költő újra a régi forrásból, a szülőföld ősi élményéból meríti ihletét, - szélesebb ívű, himnikusan áradó versek jönnek
létre: a Tavaszi ernnieleq ujinnqó. nantr-ísta szárnyal Rsa vagy az eddigi termés
egyik legszebb példánya, a Húsvéti körmenet. A költemény megragadó szépsége, érzelmi telítettsége, valós és mégis lebegő hangulata önkéntelenül is a
lírai próza bensőséges mesterét, Móra Ferencet .idézi elénk, az ő faluról, búza~
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meZ6kr5l sz6l6 vallomásaiban találunk ilyen meghitt, őszinte kapcsolatot az
ünneplő néppel; mindketten a hajszálerek érzékenységével fogják fel az apró
rezdüléseket a természet önfeledt érzékelésétől az emberi áhítaton át a liturgikus színek megcsillantatásáíg. A Húsvéti körmenet első versszakának a hangulati indítása is megragadó, - a virágos fákról és a "meggyvirágszagú" égről
hirtelen a földre vált át a lírai "kamera":
Elöl a gyerekek párja csoszog,
aztán a lányok fehérben,
s talpig feketében
iparosok s végül árad a görbe-útú
kék hegyek alatti tiszta falu
megfáradt, áhitatos
kimosdott népe ...
:Enekelnek istállók, pajták,
fészerek közt, a hosszú úton.
Fehér ingük alatt az ér
kötélként kidagad 'nyakukon.
Törtek sok századon át,
pestisen át,
háborún át,
de évenként egyszer csak vígan kidalolják
teli torokból,
világgá szórják a tavaszi porból
a nagy himnuszt, az álleluját.

(Húsvéti körmenet)
Az utolsó versszak a természet megújulását, az élet ismétlődő, belső törvényeit
sejteti, valójában nem is lezáró kódának érezzük; a költemény úgy ér véget,
mínt ahogy egy madárdal olvad az ég és a föld végteleniébe. már nem halljuk,
de nyomában a szépség hamisítatlan derűje lebeg.
Simon Iírája nem szorítható az egysíkú jellemzés kalodájába, vitalitása, a
mában gyökerező ember eszmei nyugtalansága egyszerre több irányba nyit
teret költészetének és a témák mezejét is kiszélesíti. A jelenkor és ezen belül
az új társadalom számos problémája, az utazásai során beléivódott élmények a
program keresettsége nélkül közvetlen, spontán töltéssel erősítik költészetét; a
közéleti vonatkozások sem nyersen, ernésztetlenül, hanem művészi megkomponáltsággal jelentkeznek verseiben. A hallal zsúfolt koreai kikötő, az óceán
végtelensége, az izgalmas repülőutak vagy a banánsorral övezett vietnami táj
nem csupán a környezet hiteles megörökítése által válnak emlékezetessé az
olvasó számára; e versek legértékesebb alapanyagát a férfiasan áradó érzelmesség és az "emberközelség" őszinte vágya jelenti.
Simon István utolsó kötete, a Szőlő és gesztenye mintegy summázása az
eddig megtett útnak; verssoraiban a nyár alkotó heve lobban, s mindezt érett
bölcselkedések és nosztalgikusan kibuggyanó emlékezések teszik rendkívül
változatossá. Önmagával és a világgal szemben tanúsított Igénvessége egy
csöppet sem mérséklődik vagy lankad - "szállj rendbefogva. mint a csillag,
hogy égig lendítsd magadat" - fogalmazza meg a "mindig mérlegen" lévő
költő belső világát. Az emberre ráfér a biztatás, hiszen a csüggedés, az élet
hiábavalóságának érzése néha a legerősebbeket is átjárja; Simon teljes hittel
vallja, hogya megtorpanások után sem szabad elveszíteni önmagunkat és életkedvünket.
Sose félj, míg erődből futja: alkoss,
tedd dolgodat, szívják föl íze it
egy új világnak mély gyökereid,
melyekkel odanőttél a talajhoz.

(Biztató)
Mentől nagyobb szeletét ismeri meg a nagyvilágnak. annál mélyebbé válik a
szülőföldhöz. az itthonhoz való ragaszkodás is; a narancsszínű hold Taorminá-

ban vagy a sarkkör büszke ~enyői elemi erővel keltik benne életre a hazai táj
szívbemarkoló szépségét. "Sehol a nagyvilág más táján a kikéleté színében
nem hasonlít rád ..." - forrósul fel a költő hangja, amint az exotikus tájak
után maga elé idézi az "itthon" különleges színeit.
~ocorognak

nlár a nleggyfás
kaszál6k és kar6s szőlők,
s anleddig párásan ellátsz,
éledezik a szülőföld
ez a partos, kicsi Hellász;
ahol méase csak vándornak
néznek és ahol a szélnek
izét érzem, nlint a bornak,
s azt is tudonl, miért kékebb
erretájon aSándornap ...

(Tavaszi

szölővidéken)

Az idézett részleteken kívül egyre több verssor kopogtat emlékezetünk ajtaján, s ezek jellemző foltként gazdagíthatnák Simonról alkotott portrénkat egy
seregnyi hosszú idő óta bennünk motoszkáló, eredeti költői kép és hasonlat
kíséretében. Egyik versében a háború kísértő emlékének félelmes, őszi ábrái
tűnnek fel; az új rendbe nehezen beilleszkedő ember fele másan feszeng
a kor testében, mint a feléig bevert szeg; - a kökénysor, mint faluja küldte
jó üzenet integet; - a fülemüle, az "almanach-madárka" az erdőbeli "esztrádzenészek", 'a csipke és a sombokor társaságában énekel; - a jÍíliusi szél damaszt veronika-kendő; - acseresznyefák habos lovakként remegnek a költő
nem apadó képzeletében.
A gyorsan tovatűnő évek ámulattal és talán egy csipetnyi szomorúsággal
töltik el a Iíríkust, aki tizennegyedik kötetének megjelenése után is a pálya
kezdetén tapasztalható lendülettel halad tovább és hivatásához méltó lobogással kutatia a lényegest, a maradandót. (Szeghalnli Elenlér)

•
Aki kereszténynek nevezi nlagát, annak békét kell terenlte'nie, a békéért
kell cselekednie. A keresztényeknek azon kell fáradozniuk, hogy maguk közül és önmagukban is lekii.zdjék a gyűlöletet" és nleghasonulást. Az ember sohasenl lehet egyedül, önnlagáért keresztény...
K ő n i g ,b í b o r o ,
Valaki, akit szeretek. csalódást okoz. [rtam. neki. Lehetetlenség, hogy ne
ugyanazt válaszolja, amit a nevében én magam válaszoltam magamnak. Az
emberek tartoznak nekünk azzal, amit beképzeltségünkben elvárunk tőlük.
Elengedni azt az ad6sságot, elfogadni, hogy az emberek mások, nlint beképzeltségünk teremtményei, egyet jelent azzal, hogy Isten lenlondását utánozzuk.
Magam is más vagyok, mint aminek képzelen» magamat. Ezt tudni, ez a meg·
bocsátás,
S i m o n e Weil

•
HELYREIGAZ1TAS. "A katolikus hit korszeru bemutatása" című dolgozat második részében, amelyet szeptemberi számunkban tettünk közzé, 8 29.
fejezet fölöttébb sainálatos fordítási hibával jelent meg. E fejezet második
bekezdésében ugyanis az első két mondat 'helyes fordítása a következő:
Az alkalmas időben Isten kikérte Mária hozzájárulását a Szeritlélek mű
véhez, amely csodálatos módon ment végbe benne, hogyaMegváltó emberi
anyja legyen. A keresztények az ókor végétől kezdve az "Isten anyja" kitüntető címmel tisztelik, amivel nem azt akarják kifejezni, hogy ó "Istennek
anyja", mínt Istennek, hanem azt, hogy anyja az Istentől Krisztusban felvett
emberi természetnek,
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