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Nyiri Tamás

EMBERRÉV ÁLÁS ÉS TEREMTÉS
Ha megkérdezzük egy hívő kereszténytől, hogy mit tanít az egyház az

ember teremtéséről, azt válaszolja, hogy az ember testből és lélekből áll;
a test fejlődés eredménye is lehet, a lelket azonban közvetlenül teremti
Isten. A Humani generis enciklika kijelenti, hogy a fejlődéselmélet nincs
ellentétben a katolikus hittel, feltéve ha elfogadjuk a lélek közvetlen te
remtését, Ne gondoljuk azonban, hogy ily -egyszerűen megoldható a kér
dés azzal, hogy az ember teste állattól származik, lelke pedig közvet
lenül Istentől.

Nem fogadja el ezt a megoldást a természettudomány. Azt állítja,
hogy a test "hominizálódása" és a pszichikai viselkedés fokozatos humani
zálodása együtt hozták létre az embert. Ma már egyre inkább a lelki
törzsfejlődes felé fordul a természettudósok figyelme. Arra hivatkoznak,
hogya pszichikai viselkedés mintái is átmenetet alkotnak és fejlődési

sorba állíthatök. Kérdezhetjük ugyan, hogy a paleontológusok ásója
és lapátja hogyan tárhatja föl a régészeti leletek lelki tulajdonságait?
A módszertani vitánál sokkal fontosabb azonban, hogy a teológus sa
ját teológiai feltételei alapján sem nyugodhat bele az ember kettéosz
tásába. Katolikus teológusok között is terjed az a felfogás, hogy az em
ber ilyen megosztása - ami alapjában véve arra az igaz tényállásra
utal, hogy egyrészt természeti lény az ember, másrészt nem vezethető

vissza teljesen a természetre - nem elégséges és nem kielégítő.

A kinyilatkoztatás szerint az ember egysége megelőzi a test és a lé
lek különbségét, A keresztény hit alapvető tételeihez tartozik az ember
egysége, akár eredetét, akár fennállását és célját tekintjük. Test és lélek
nem két egymás mellé tett dolog az emberben. Csak akkor beszélhetünk
emberi testről, ha a lélek közli magát az anyaggal, a lélek pedig a test
ben ténylegesül. mert megelőzően nem létezik. Ha pedig a lélek a test
ben lesz tényleges és az emberi test el sem gondolható lélek nélkül, ak
kor az embert nem sajátithatja ki két alapvetően különböző tudomány.
Nem azt mondjuk, hogy nem foglalkozhatnak különböző tudományok az
emberrel, hanem azt, hogy a testet sem szolgáltathatjuk ki a természet
tudományoknak azért, hogy legalább a lelket megmentsük magunknak.

Az ígazségaz, hogy vagy úgy teremtette Isten az embert, hogy az
egész ember fejlődött, vagy pedig készen alkotta meg, és akkor testi fej
lődésről sem beszélhetünk. Ha katolikus (főleg tomista) teológus, vagy
filozófus mondja, hogy a lelket. közvetlenül Isten teremti, akkor ezzel
már kizárja a fejlődéselméletet, mert külőnben nem biztosítható az em
ber eredetének egysége. Ha azonban helyesen értelmezzük a teremtés
és fejlődés kapcsolatát, anyag- és szellem viszonyát, a hominízáció és
humanizáció különbségét és egységét, akkor nem szükséges megosztani
az embert. A teremtést sem kell szembeállítani a fejlődéssel, mert "az
evolúció nem teremtő, amint a tudomány egy pillanatra hitte, hanem
azt fejezi ki, ahogyan térben-időben megtapasztaljuk a teremtést"
(Teilhard de Chardin).
. Tanulmányunkban először a teremtés és fejlődés egységéről. majd a

horninizáció és humanizáció különbségéről szólunk, végül néhány antro
pológiai és vallási következményre mutatunk rá.

A teremtés nem vetélytársa a fejlődésnek, mert nem kategórlálís,
hanern transzcendentális" azaz tér és. idő. fölötti. Az isteni teremtés az
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egész Istenen kívüli létre irányul; időre épp úgy vonatkozik, mint térre,
Az egész térben kiterjedt és időben kibontakozó valóság alapját veti meg
a teremtés, és az egészet öleli magához. A teremtésnek nincsenek idő

koordinátái. Nem egy távoli kezdőpont, amelynek eredménye a lét azóta
itt lévő tömbje. Azt sem mondhatjuk, hogy különböző időpontokra osz
lik el, mert így szétforgácsolódnék Isten egy és oszthatatlan teremtői ak
tusa. A teremtést térben sem sorolhatjuk a többi tényező közé, mint a
sor első tagját, vagy a lánc első szemét, Nem gondolható el az evilági
oksági összefüggések meghosszabbításaként, mert radikálisari alapvető.

A teremtés nem felépítés, hanem alapozás: a létezésnek és mozgásnak,
változásnak és kelet,kezésnek maradandó alapját veti meg. Ezért nem
állhat a fejlődés mellett, vagy helyett, vagy vele szemben, hanem a fej
lődés mögött áll, mint az a transzcendentális föltétel, ami Iehetővé teszi
a fejlődést.

Teremtés és fejlődés összhangja

A tapasztalás és a kinyilatkoztatás szerint a világ és a dolgok nem
csak vannak, hanem valamivé válnak is. A Teremtő nemcsak léttel, ha
nem hatékonysággal és termékenységgel ajándékozta meg teremtményeit.
A világ nem befejezett, hanem fejlődőfélben van. A sokféle változás kö
zül azonban csak azt mondhatjuk fejlődésnek, amellyel a világ fölül
múlja magát. A fejlődés nem akármilyen dinamika. Ott beszélhetünk
fejlődésről, ahol valami egészen új jelenik meg a világban; az eddigieket
megszüntetve-megörizve emelkedik föléjük. Az atomok önálló léte meg
szűnik a vegyületben, amely azonban megőrzi azokat, mint alkotórészeít,
s ugyanakkor felül is múlja, mert a vegyület több mint alkotóelemei
nek összege. Ilyen többlet az élő sejt a vegyületekkel. az állati psziché a
növények vegetatív életével szemben, s természetesen jelentkezik ez a
többlet az emberréválásban is, vagyis mínden minőségi változásban. Kér
dés, honnét van ez a többlet? Ami a természetben egészen újszerű és
eredeti, nem lehet a meglévők összege, sem külső hozzáadás eredménye,
mert akkor nem a természet maga hozta létre, és ha nem maga hozta
létre, akkor nem ő maga lett több. Legfeljebb kívülről akasztottak rá
valamit, ami azonban nem mehetett át a vérébe. ha nem belőle indult
ki. A fejlődés igazi és valódi önmozgás, mert csak akkor mondhatjuk
valamiről, hogy fejlődött, ha felülmúlja magát, és maga hajtja be ezt a
többletet, mint saját kintlevőségét.

De hogyan gyarapíthatja valami önmagát, ha érvényes az axióma,
hogy senki sem adhatja azt, amije nincs? úgy tűnik, kátyúba jutottunk.
Tanácstalanul állunk a fejlődés legmélyebb problémája előtt. Tudomá
sunk szerint eddig egyedül Karl Rahner mutatott rá a megoldásra, Ha
a véges létező valóban fölülmúlja magát és nem rajta kívüli okból gya
rapodik, akkor ennek az a föltétele, hogy a végtelen bőség és teljesség
a saját erejével ajándékozza meg a szűkölködő létezőket. Ezt az erőt,

amellyel a végtelen bőségmegajándékozza a véges szükösséget, olyan ben
sőségesnek kell elgondolnunk, hogy átmenjen a véges létező tulajdo
nába, amellyel az önmaga fölé emelkedhet. Másrészt ez a végtelen erő

nem lehet a véges létező alkotórésze, mert akkor abszolút lenne a véges,
s ezért nem beszélhetnénk igazi keletkezésről és fejlődésről.

A véges létezőknek önmaguk fölé emelkedése, más szóval főlfejlő

dése, az egész teremtett valóságra jellemző. Nem csupán természettudo
mányos tapasztalás, hanem teológiai adat is. Különben értelmetlenség



volna szabadságról, felelősségről és az ember beteljesüléséről beszélni. A
fölfejlődés fogalmában nincs semmi ellentmondás, ha nem feledkezünk
meg arról a föltételről, ami lehetövé teszi: az abszolút létről, ami saját
erejével hatalmazza fel a véges létezőket. Ha teológiailag akarnók ki
fejezni, hogy az abszolút lét saját végtelen erejéből ad hatalmat a véges
létezőknek úgy, hogy ez a végtelen erő igazán a véges létező erejévé
váljék anélkül azonban, hogy a véges abszolúttá emelkedjék, akkor ama
kell gondolnunk, amit a teológia Isten fenntartó tevékenységéről és te
remtményeivel való együttműködésérőlmond. Teológiailag szólva az is
teni együttműködés teszi lehetövé ,a teremtmények önálló tevékenységet
és erőfeszítését, amellyel fölülmúlják magukat.

Ha pedig így áll a dolog, hogy Isten hatalmazza fel, teremtményeit
erre az erőfeszítésre, ha a világ valódi egység, amelyben azonban nincs
itt minden kezdettől fogva, akkor rm okunk volna tagadni, hogy az élő

anyag annyira fölülmúlta magát, hogy kiemelkedett a szellemi tudattal
rendelkező ember, akiben magához tér az anyag? Nem jelenti ez azt,
hogy anyag és szellem ugyanaz. Ha azt állítom, hogy az anyag. fölfejlő

dik az emberig, akkor abban az átmenetben, amelyben fölülmúlja ma
gát, el is távolodik magától annyira, hogy a szellem valóban különbözík
az anyagtól. Ez a különbség azonban nem fogható fel idegenségnek. A
szellem nem állítható úgy szembe az anyaggal, mint ami teljesen elüt
tőle és egészen más lapra tartozik. Ebből nem az következik, hogya szel
lem metafízikailag visszavezethető az anyagra, hanem az, hogy az anyag
a szellem előtörténete. Az anyag megfagyott szellem, melynek az az ér
telme, hogy lehetövé tegye a valódi szellem kíemelkedését, (K. Rahner).
A szellem kiemelkedése azt jelzi, hogy beteljesült egy előre és fölfelé
haladó folyamat. Célhoz ért abban az irányban, amelyben haladt. Nem
törünk lándzsát a cél-okság mellett, mert a még nem létező cél aligha
fejthet ki hatást a' fejlődés menetére. De amióta kiemelkedett a gondol
kodó ember, látjuk, hogy ebben a minőségi változásban rejlik az anyag
és élet egész fejlődéstörténetének értelme.

Egyébként pedig a keresztény hit számára amúgy is. fontosabb az
anyag és szellem egysége, mint különbsége, Anyag és szellem teljesen
megegyeznek egymással abban, ami a leglényegesebb: hogy mindketten
teremtmények. Anyag és szellem között jóval kisebb a távolság, mint
Teremtő és teremtmény között. Anyag és szellem közösen néz szembe
a Teremtővel, s jóval közelebb állnak egymáshoz, mint a szellem áll a
Teremtőhöz. Az átlagos keresztény közfelfogás azonban, az ókori gon
dolkodás hatására, még mindig egyenlőségi jelet tesz Isten és szellem
között. A szentírási antropológia teljes félreismerése alapján sokan azo
nosítják a gondolkodó emberi értelmet (nous) Isten Lelkével (pneuma)
vagy a kegyelemmel (Ján. 4, 24). Isten és szellem azonban nem közös
kategória az anyaggal szemben. Természetesen igaz, hogy leginkább az
ember gondolkodó szelleme viseli magán a nyomát annak a Teremtőnek,

aki végtelen tudat, szó és szabadság. De ha nem is tudunk elég jól be
szélni, gondolkodhatunk jobban, s fogyatékos szókincsünk nem gátolhat
meg abban, hogy ne lássuk azt a végtelen különbséget, ami minden ha
sonlóság ellenére is ott húzódik Teremtő és teremtmény között. Ez a kü
lönbség összehasonlíthatatlanul mélyebb annál, mint ami a szellemet vá
lasztja el az anyagtól. A kereszténység sem az anyagot, sem a szellemet
nem tartja elsődlegesnek. Egyiket sem vezeti vissza hiánytalanul a má
sikra. Mindkettőt egy Harmadik felől érti meg, aki átfogja az anyagót
és szellemet, és teremtői módon fejezi ki magát bennük. Ha anyag és szel-
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lern között nem volna több kőzős, mint különböző, akkor hogyan lenne
igaz, hogy ugyanattól az egy Teremtőtől származik mindkettő? Ha pedig
ugyanaz az egy Isten teremti mindkettőt, akkor nehéz belátni, hogy a
lelki fölhatalmazást nyert anyag miért ne fejlődhetne föl aszellemig?

A hominizáció folyamata

Az emberréválás, hominizáció és az egyes emberek fogantatása és
kibontakozása (ontogenezis) kölcsönösen értelmezik egymást. Világosan
tanítja az ószövetségi Szentírás, hogy Adám teremtése ismétlődik meg
minden egyes ontogenezis alkalmából. Legyen elég itt Jób könyvére utal
nunk. Jób önmagára alkalmazza 'a Genezis 2. fejezetének szavait, me
lyekkel Adám teremtését írja le a szerző: "Emlékezzél kérlek, hogy úgy
formáltál, mint az anyagot" (Jób 10, 9-11). Adám teremtése nem mí
tikus előidőkben játszódó esemény, hanem mindig megismétlődik, vala
hányszor megfogamzik egy ember. Ebből arra kell következtetnünk,
hogy a Szentírás az emberréválásról nem tanít többet, mint minden egyes
ember fogantatásáról. Adám teremtéséről sem mond többet, mint amit
minden emberről állít, vagyis azt, hogy különleges és közvetlen kapcso
latban van Istennel. A Humani generis enciklika kötelező tanítása sem
több ennél. A "lélek közvetlen teremtése" nem azt jelenti, hogy Isten
rászánja magát s belenyúl a természet folyásába. Közvetlen teremtés
közvetlen kapcsolatot és függést jelent. Nyugodtan levonhatjuk tehát azt
a következtetést, hogy az emberréválásnál ugyanaz történik, mint az
ember fogantatásánál.

Mondhatná valaki, hogy az első ember teremtése egészen más lapra
tartozik, mert a horninizáció feltételezése szerint állati szervezet fejlődött

föl emberig, a fogantatásnál pedig emberek adnak életet embernek. Azon
ban korántsem oly nagy a különbség, mint első pillanatra vélnénk. Az
emberi ontogenezisnél két viszonylag önálló csírasejt egyesüléséből ala
kul ki az embrió. A csírasejtek önálló életére elég bizonyíték az, hogy
megfelelő élettani körülményele között túl is élhetik az apát, illetve anyát.
Ezek a viszonylag önálló csírasejtek ember előtti szervezettséggel rendel
keznek és ember előtti életet élnek. A hominizáció és ontogenezis alap
vető hasonlóságát abban találjuk meg, hogy mindkét esetben még nem
emberi szervezet tart olyan biológiai állapot felé, ahol már elegendő alap
ja van a szellemi lélek kiemelkedésének. Ha lehetséges, hogy az ontoge
nezis lendületénél fogva ember előtti fokozatból fejlődjék ki az ember,
akkor ugyanúgy lehetséges ez a hominizáció lendületénél fogva is. Ebből

az alapvető hasonlóságból természetesen nem következik az, hogya két
folyamat mindenben megegyezik egymással. A hominizáció döntő for
dulata az emberi szellem felébredése. Ha nem állítj uk, hogy a szellem
teljesen elüt az anyagtól, - miután Isten erőt adott az anyagi világnak,
hogy felfejlődjék aszellemig - akkor az emberréválás abban a pilla
natban történt, amikor egy élőlény először ébredt önmagának tudatára.
Teológiailag a szellemi tudat első felébredését kell az ember teremtésé
nek mínősíteni, miközben természetesen senki sem láthatta volna Istent
tenni-venni. Mint ahogy ma sem kőzelíthető meg tapasztalati úton az
egyes lelkek teremtése.

Tovább is mehetünk egy lépéssel. Az emberi szellem ébredését a ho
minidák fejlődése során konkrétebben is meghatározhatjuk, ha tekin
tetbe vesszük, hogy az öntudaton kívül a transzcendencia is jellemző a szel
lemre. Az ember legjellegzetesebb tulajdonsága éppen transzcendenciája;
korlátlan tudásvágya. ami a lét egész szélességére tör (V. ö. "Értelem és



szellem" című tanulmányunkat, Vigilia 8/1966). A homínizáclóban lénye
ges szerephez jutott a munka; eszközök használata, majd készítése. Csak
abban az esetben mondhatjuk a hominídákról, hogy fejlődtek, azaz fölül
múlták magukat, ha saját erejükből vitték előre hominizációjukat. Erre
a feladatra pedig a munka volt a legalkalmasabb. Az ember legigazibb
tulajdonsága azonban transzcendenciája. Csak azért mondhatjuk, hogy
az emberben magához tér az anyag, mert az ember felülemelkedik ön
magán és környezetén és a lét végtelen tágasságára törekszik. Ez a felül
emelkedés az a feltétel, ami lehetővé teszi az ember értelmi működését.

Legalábbis ez a keresztény filozófia álláspontja, amit Platontól Hegelig
mindenki oszt, kivéve Kantot. Ha pedig ez a transzcendencia a feltétele
értelmi működésünknek,akkor az ember ismert meghatározását úgy kell
kiegészítenünk. hogy ember az az élőlény, aki a lét egész végtelenségére.
másképpen kifejezve, Istenre irányul. Csak azt mondhatjuk embernek,
aki képes erre a transzcendenciára. Az az élőlény pedig, amely nem ké
pes erre, minden morfológiai hasonlóság ellenére sem ember. Úgy is
mondhatnók, hogy Isten akkor teremtette meg az első embert, amikor
először gondolt Istenre egy élőlény, ha még olyelmosódottan és nem ki
fejezetten is tette. A föld vörös agyagából való Adám ekkor lett ember.

Az ember transzcendenciáját kifejezhetjük úgy is, hogy az ember
nemcsak Istentől ered, hanem vissza is tekint eredetére. Amikor azt ál
lítjuk, hogy Isten közvetlenül teremtette az embert, ezt a kettős viszonyt
rnondjuk ki. Isten nemcsak mözötte áll az embernek, mint összes többi
teremtményének, hanem előtte-fölötte is: az ember isteni eredete Isten
hez való visszatérést is jelent. A lélek közvetlen teremtése az ember Is
ten-közvetlenségét hirdeti; hogy Isten tekintetre méltatja, nevén nevezi
és személyezerint külön szólítja az embert. Az ember különleges terem
tése azt jelenti ki, hogy minden egyes ember külőnleges helyet foglal el
a Teremtő tervében. Ez a különleges helyzet a legmélyebb tartalma an
nak a valóságnak, amit szellemnek mondunk.

Az emberréválás közelebbi meghatározásánál szem előtt kell tartani
két fejlődéstani követelményt: a folyamatosság és a minőségi változás
követelményét. A biológiai folytonosság megszakítása nélkül. egyrészt
nem beszélhetünk igazán új, mínőségí változásról, másrészt nem szabad
kiszélesíteni ezt a szakadékot, az ugrásokat lehetőleg kicsinynek kell
venni és az átmenetet folyamatosnak kell tartani, mert különben nem le
het szó valódi fejlődésről. Mindkét módszertani követelménynek eleget
teszünk, ha az emberréválásban megkülönböztetjük a hominizációt és a
humanizációt. Hominizáció alatt azt a biológiai folyamatot kell érteni,
amely körülveszi, megalapozza és hordozza a humanizáció kezdetét je
lentő transzcendencia kiemelkedését. A biológia és paleontológia a válto
zás folyamatosságát tudja csak megközelíteni, ezért nem határozza meg
egzaktul az emberréválás mozzanatát, hanem meglehetősen tág határo
kat állapít meg, amelyeken belül létrejött a döntő fordulat. A folyamatos
változáson belül történő minőségí ugrás már nem közelíthető meg em
pirikusan, mert a humanizációban jelentkezik az az emberi többlet, ami
nem vezethető vissza biolégiára. Könnyű belátni, hogy a biológiai foly
tonosságot megszakitö emberi transzcendencia eredeti kiemelkedése nem
hagy hátra tapasztalható nyomot az ember csontvázában és primitív. esz
közeiben.

A biológus nem tudja másképpen elgondolni az emberréválást, mint
egy vérségileg összefüggő zárt csoporton belül végigvonuló mutációs hul
lámot, amely többszöri kísérletezés után áthaladt az emberréválás küszö-
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bén, A teológiai értelemben vett emberréválást ez a mutációs hullám
hordozza, ebbe ágyazódik bele. Hogy aztán egy vagy több emberpár lépte
át ezt a küszöböt, erre nézve a természettudomány nem ad határozott
választ. Annyi biztos azonban, hogy a fejlődéstan saját feltétele! alapján
az szorulna bizonyításra, hogya humanizálódás csak egy emberpár ese
tében következett be. Mindenesetre nem léhetetlen vállalkozás ez sem,
mert elgondolható, hogy a szellern először egy, illetve két egyedben vil
lant föl, annak ellenére, hogy a hominizáció az egész csoportot érintette.

Annak a pillanatnak, amelytől kezdve teológiailag beszélünk ember
ről, egyébként sem kell egybeesnie a hominizáció természettudományos
határaival. A teológiát lényegében véve csak a mostani emberek érdek
lik, akik a kinyilatkoztatás látóhatárába esnek és akik biológiailag a "ho
mo sapíens" formakörhöz tartoznak. A természettudomány ahominidák
vagy akár a hominoídák egész csoportjáról beszél, amelyhez a .Jiomo
sapiens" formakörön kívül a Neandertáli- és Anthropus-formák, sőt még
az Australopithecusok is hozzátartoznak. Nyitott kérdés, hogy ezek a
régebbi formák teológiailag is .embernek tekintendők-e, vagy pedig a
természet hominizációs kísér1etei (essais d'hominisation) csupán? Annyi
körülbelül biztos, hogy nem a "homo sapiens" ősei, hanem inkább uno
katestvérei és egyéb oldalági rokonai, amelyek időközben kihaltak. Va
lóban értelmes és halhatatlan lények voltak? Erre a kérdésre valószinű

leg sohasem kapunk már választ.

Antropológiai következmények

Talán mondanunk sem kell, hogy nem elsősorban azért foglalkozunk
az emberréválással, mert kíváncsiak vagyunk arra, ami tízezer vagy mil
lió évekkel ezelőtt történt, hanem azért, mert az ember története saját
magunk története is. Az emberréválás megismerése egyúttal azt is meg
világítja, ami saját egzisztenciánk maradandó realitása. Láttuk, hogy az
isteni teremtés nem beavatkozás a természet erőfeszítésébe, hanem az a
transzcendentális föltétel, ami megveti a természet alapját és képessé
teszi az anyagot, hogy fölfejlődjék az emberig. Az egész ember Istennek
köszönheti létét, és az egész ember fejlődött, mint ahogy az ember sza
bad választásai egészen az emberi akarattól és egészen Istentől származ
nak. Az emberréválás a föld válasza lsten hívó szavára. Az ember annak
köszönhetí létét, hogy szólította az Isten, ugyanakkor azonban az egész
természet dolgozott rajta.

Az emberréválás nem légüres térben történt, hanem abban a közeg
ben, amelyet a természet bocsájtott rendelkezésére. Igaz, hogy az ember
csak felülről lefelé érthető meg, ez azonban nem jelenti azt, hogy kizá
rólag így is épült. Amilyen joggal mondjuk, hogya szellemi lélek építi
magának a testet, amelyben kifejezi magát, ugyanolyan joggal állíthat
juk, hogy az öntudatára ébredt anyag az emberben szabadul meg kor
látaitól és nyílik meg az egész valóság előtt. Test és lélek, szabadság és
adottságok kölcsönösen függenek egymástól az emberben. Nem abszolút
zérus pontról indul az ember, hanem úgy talál magára, mint akit már
előzőleg felvázoltak. akiről rendelkeztek, akinek lehetőségeit és útjait
már kijelölték. Másrészt nemcsak rendelkeznek vele, nemcsak a környe
zet és a gének függvénye, hanem olyan szabad személy is, aki adottsá
gainak határán belül maga kovácsolja sorsát, s valami igazán újat és
egyedülallót tervez. Az evolúció alapján megrajzolt emberi állapot tel
jesen egyezik a Szentírás alapvető tanításával, hogy az ember a törté-



ne1mi sorsközösség és egyéni felelősség feszültségében él. Olyan történet
be szövődik bele, amely túlterjed az emberen, amelyen az egész kozmosz
dolgozott, amelyben bent van az egész, ami alakítja, formálja, készíti az
embert. Ugyanakkor nemcsak készítmény az ember, hanem olyan újdon
ság, ami nem vezethető le a régiből.

A hominizáció anyag és szellem, egyén és közősség egymásrautalt
ságára és kölcsönös függésére hívja fel figyelmünket. Nemcsak a szellem
alakítja az anyagot, hanem az anyag is hatással van a szellemre. Ez a
kölcsönös függés alapvető szeritírási kategóriákat világít meg, amelyek
eddig mcstoha gyermekei voltak a teológiának. Az első ilyen kategória
az emberi szelidaritás. A Szeritírás elsősorban nem az emberi indivi
duumot nézi, hanem a közösség tagját, aki egybefonódott az egész tör
ténelmi kollektívummal. Az ember individualitását a közösségel való
kontrasztban látja a Szentírás. Ebből a történeti egybefonódottságból ért
hető csak meg, amit aztán a bűnben és megváltásban közösen osztozó
emberiségről mond. Másik kategória az ember testisége és testi egysége.
A Szeritirás alapvető tanítása, hogy üdvösségünk a testen fordul meg
(Tertullian). Megtestesülés és Feltámadás a kezdete és vége annak a tör
ténésnek, amelyből üdvösségünk fakad. Aki kizárólag a szellem és indi
viduum felől gondolkodik. nehezen értheti meg. hogy a világtörténelem
csúcspontja, Isten elvilágiasodása, miként teljesít be mindeneket. Talán
ezért is oly idegen a megváltásról szóló tanítás a mai embernek. A har
madik kategória az ember szenvedőlegessége, Hogyan értenők meg a
Szeritírás tanítását, hogy "passio" váltja meg az embert, ha kizárólag
szellemisége és aktivitása alapján definiálnók? Az az antropológia, amely
az autonóm szellem filozófiájára épül, sem az emberi élet tapasztalati
realitásaival, sem a Szeritírás tanúságával nem tud mit kezdeni. Aki el
utasítja az anyag és szellem egyneműségét, felidézi a tiszta aktivizmus
veszélyét. Vagy azt állítja, hogy kizárólag önmaga terméke az ember
(Fichte), vagy pedig olyan idealizmusba téved, amely elszigetelt szellemi
monádoknak tartja 'az embereket, és nem Iátja meg, miként fonódik
egybe mindenegyes ember az egésszel. A "lelki" üdvösség szélsőségesen

individualista teológiája is ebben gyökerezik
A szélsőséges aktivizmussal szemben a Szentírás azt tanítja, hogy az

ember nem kizárólag tevékenység által jut el önmagához. Az emberi lé
tet a halálban beérő emberi sors elszenvedése teljesíti be. "Ezért nem
veszítjük el bátorságunkat, mert bár a külső ember romlásnak indult
bennünk, a belső napról napra megújul. Pillanatnyi, könnyű szenvedé
sünk ugyanis a mennyei dicsőség túláradó, örök mértékét szerzl meg
számunkra" (2Kor 4, 16). Amit a Szentírás a szenvedésről és passzivitás
ról mond, nem zárja ki az emberi aktivitást, hanem elősegíti. A hívő ke
reszténynek nagy felszabadulást ad, hogy nem magát kell megváltania.
mintegy beszereznie az üdvösséget, hanem félelem és gond nélkül lát
hat neki élete tettének. Aki hittel és bizalommal fogadja be a Krisztus
keresztjéből fakadó üdvösséget, akkor hajtja végre létét, amikor a ha
lál szakadékában feladja magát "Teremtőnk és Megváltönk nagy diada
lába" (Teilhard de Chardin). A kereszt vállalása, az ellenálló lét elfoga
dása igen mély aktivitás. Nem az autonóm szellem aktivitása, amellyel
csak áltatja magát az ember, hanem a testben élő ember aktivitása, aki
nem téveszti össze helyzetét Istenével, alkalmazkodik anyagi létéhez és
vállalja az ezzel járó korlátokat és határokat.

Már említettük, hogya Szeritírás nem mint független individuumo
kat nézi az embereket, hanem annak a történetnek egységében, amelyért
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minden egyén felelős. Mindenki maga csomözza életét a történelem fel
vetőjére. de a történelem is felelősen alakítja az embert. A történelem
nem egyedi sorsok utólagos összeadásának összege, hanem az egyéneket
megelőző, valódi időbeli egység az első és utolsó Adám közti tér feszült
ségében. Erre a történelmi egységre épül az emberi testvériség. amelyet
a Szeritírás a testvérpárok különböző és mégis egybefonódó történeté
vel fejez ki. Ha a történelem igazi egység, akkor érthető, hogy "a vá
lasztottak kedvéért" beteljesül az egész, s az egészhez való tartozás adja
meg értelmét az egyéni sorsoknak is. Mindenki olyan mértékben részesül
a beteljesült történet értelrnéből, amilyen mértékben teljesítette törté
nelmi hivatását a maga történeti helyén és idejében. Ez a legmélyebb
tartalma annak a hittételnek, amit utolsó ítéletnek mondunk. Az így
felfog-ott utolsó ítélet a háttere a külőn ítéletnek, ami az egyéni sorsok
beteljesülését jelenti. Ha nem vesszük figyelembe az emberek történelmi
egybefonódását, akkor a legfontosabb kérdésre, életünk értelmére nem
kapunk megnyugtató választ. Amit egyébként a lélek halhatatlanságáról
és a külön ítéletről mondunk, nemcsak túl absztrakt ahhoz, hogy realizál
hassa a testben élő embert, hanem megrövidíti az embert, megfosztja
azoktól a testiségből fakadó társadalmi vonatkozásoktól, amelyek nélkül
nem gondolható elemberi beteljesülés. .

E néhány rövid utalásból is kitűnik, hogy az evolúció szemszögéből

kifejlesztett antropológia sajátosan keresztény értékeket biztosít, s olyan
esélyt ad a keresztény hit elmélyítésére. amelIvel a platoni-arisztoteleszi
statikus szemlélet nem rendelkezett. Mindamellett, vagy éppen ezért, a
konzervatívan gondolkodó keresztények szemében idegenül hatnak ezek
a gondolatok. Ennek ellenére sem térhetünk ki jogunk és kötelességünk
elől, hogy átvezvük a mai ember alapvető szemléletét és szembesítsük
vele hitünket. Ha elfogulatlanul tesszük, akkor biztos, hogy jobb ke
resztények leszünk, mint amilyenek eddig voltunk. Ha másért nem, ak
kor azért, mert az a mód, ahogy a mai ember a világot nézi, korántsem
annyira keresztényietlen, mint sokan vélik.

Alighanem elkerülhetetlen, hogy egynémely dolog ne tűnjék fölös
leges, veszélyes vagy hamis engedménynek azok előtt, akik az egyszerű

és világos ellentmondást tartják az egyedül elfozadható álláspontnak a
mai modern szemléletet annyira jellemző materializmussal szemben. El
tekintve attól, hogy ami veszélyes, az még lehet igaz, végleges elzár
kózás helyett érdemes meggondolni : lehetséges-e, hogy egy ilyen világ
méretű világnézet, mint a materializmus, csak hibát ~ és tévedést tartal
mazzon, akár keresztény szempontból is? Aki hisz abban az isteni vilá
gosságban, amely megvilágít minden viláera jövő embert, aligha mond
hatja ezt. Másrészt semmi okunk azt állítani, hogy semmit sem tanul
hatunk a díalektikus-materializmustól, hogy azokra a kérdésekre, ame
lyeket fölvet, már kész válaszunk van,csak azért, mert mindig is volt
materializmus. Aki izazán keresztény, nem vonakodhat attól, hosry újat
tanuljon, nem mondhatja, hozv eddigi álláspontunk teliesen tiszta és
világos volt, és minden egyoldalúságtól mentes. Ami az előző évszázadok
egyáltalában nem keresztény hagyományából származott, még nem vált
kereszténnyé azért, mert annyira megszoktuk már, hogy nem zavarja
hitünket.

Ha pedig őszintén és hátsó szándék nélkül tanulni akarunk a szem
benállóktól, akkor egyúttal megvalósítjuk a kereszténység és a mai vi
lág közötti nélkülözhetetlen dialógust is.
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Szigeti Endre

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A KATOLIKUS
EGYHÁZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Csizmadia Andor pécsi egyetemi tanár jogtörténeti műve, amely az
Akadémiai Kiadónál jelent meg, sokkal többet nyújt az olvasónak, mint
amennyit címével ígér: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatai
nak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Csizmadia ugyanis
nem szorítkozik arra, hogy pusztán a Horthy-korszak jogtörténetének
egyházi vonatkozásait tárja fel, hanem megértetésük érdekében általános
képet rajzol az európai államok és egyházak középkori és újkori jogi kap
csolatairól, majd ugyanezt a témát részletesen is kifejti magyar vonat
kozásában Szent Istvántól a Horthy-korszakig. A könyvben Csizmadia
harmincéves kutató munkájártak igen jelentős eredményein kívül azt a
nagy egyházi és világi irodalmat is kézbe kapjuk, amely ezt a tárgykört
feldolgozta, beleértve azokat a történelmi monográfíákat is, amelyek az
elmúlt húsz év óta láttak napvilágot és az előző keresztény, keresztény
szabadelvű vagy liberális felfogású munkákkal szemben a marxista-le
ninista történelemfelfogást alkalmazták az állam és az egyház viszonyá
nak tárgyalásánál.

A Horthy-korszak egyházjogi elméleteinek és gyakorlatának megér
téséhez feltétlenül szükségesnek látszhatott a jogtörténeti előzmények

ilyen széleskörű és alapos feldolgozása, mert az állam és az egyház elvá
lasztásának kimondása óta a magyar jogászok az egyház benső jogalko
tásának a kutatását némiképpen elhanyagolták. "Úgyszólván a történet
tudományoknak engedtük át az állam és az egyházak viszonyának feltá
rását" - állapítja meg a szerző. Csizmadia rámutat arra, hogy "töné
rieti kutatásaik e viszony sok kérdését tisztázták, figyelmüket azonban
az egyházpolitikai kérdések története kötötte le. .. s nem maradt lehe
tőség a kapcsolatok jogi kérdéseinek tisztázására". Sőt ennél is tovább
menve megállapítja: "A történettudományi munkákban nem egyszer ta
lálkozunk olyan fogalomzavarokkal, amelyek a jogi ismeretek hiányára
utalnak." Ezt a hiányt kívánják most pótolni a könyv bevezető fejezetei,
amelyek nemcsak fogalmakat tisztáznak, hanem a jogtörténeti előzmé

nyeket is megvilágítják. Csizmadia hangsúlyosan kiemeli, törekvése az,
hogy "a tudományos világnézetet vallók, vagy a pozitív vallások vala
melyikét követő hívek békés egymásmellettélését, munkájuknak a közős

célra való összehangolását szolgálja". Az előbbiek részére meg kívánja
mutatni a történeti tanulságok összefüggéseit s lehetővé igyekszik tenni
a helyes következtetések levonását. Ugyanakkor az utóbbiak vallási ér
zését nem sértve azt is fel kívánja tárni, hogy "a sokak előtt még nem is
mert, vagy félre ismert valóság segítségével a múlt hibáival hogyan le
het véglegesen szakítani, hogyan lehet megismétlődésüket elkerülni", E
múlt hibáinak gyökere, amint az a 442 oldalas műből erőteljesen kivilág
lik: a történeti egyházak túlzott összefonódása a Horthy-korszak államá
nak uralkodó rétegeivel.

Kedvezés az egybázaknak

Igen érdekes és tanulságos ennek a folyamatnak a történeti háttere.
Azokban az államokban, ahol az első világháború után a monarchiákkal
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szemben gyózött a polgári forradalom és a köztársasági államforma vált
uralkodóvá, az állam és az egyházak következetes szétválasztása csak a
Szovjetunióban és rövid időre nálunk, a tanácsköztársaság napjaiban kö
vetkezett be. Az igaz ugyan, hogy a magyar polgári köztársaság is többé
kevésbé hasonló nyomokon haladt, mint a többi polgári köztársaság.
nálunk azonban a tanácsköztársaság megdöntésével a magyar állam és az
egyházak viszonyában is a többi államokétól eltérő irányulás bontakozott
ki. "A győztes ellenforradalom - írja Csizmadia - nemcsak teljesen visz
szaállítja 1918 jogfolytonosságát az állam és az egyházak között, hanem
egyre növekvő anyagi támogatással. az egyházi bevételek állami behaj
tásával. az állami szervezet kulcspozícióiban az egyházi képviseletek mesz
szemenő biztosításával az állam és az egyházak jelentős összefonódását
éri el."

Ez az összefonódás azonban nemcsak a gazdasági és társadalmi té
nyek következménye, hanem - amint ez a szerző dokumentációjából is
kitűnik - ugyanúgy tudatos politikai program következménye is. Csiz
madía idézi többek közt Klebelsberg Kunó "Politikai hitvallás"-át. A
Horthy-korszaknak ez a 'jelentős kultúrpolitikusa hangoztatja, hogy a
történelmi események, a világháborút követő forradalmak nem igazolták
azt a felfogást, hogy az államnak nincs szüksége az egyházak közremű

ködésére, s éppen ezért "a nacionalista kultúrpolitika Magyarországon
nem mondhat le történeti egyházai közreműködéséről és támogatja azo
kat." Megszólaltatja a szerző Horthy Miklós kormányzót is, aki Csernoch
János esztergomi hercegprímás hódoló levelére válaszolva kijelentette: "A
valláserköcsi alap ... az egyedüli bázisa szegény hazánk újjáépitésének."

Az állam és az egyház összefonódása fokozatosan oly tökéletessé vá
lik nálunk, hogy egyik fél se kívánja a konkordátumot, noha ilyeneket a
Szentszék a két világháború közt Európa más országaival, így a szorn-zéd
Ausztriával is kötött. A Horthy-korszak kezdetén a vallásszabadságra
vonatkozó liberális jogszabályok (főképpen az 1895: 43. tc.) hatálya for~

m~isan beletartozott a [ogfolytonosságba. A felsőházban helyet adtak a
katolikus, a protestáns és a görögkeleti főpapokon kívül az ortodox És a
neológ izraeliták főrabbijának is. Az újjászervezett törvényhatósági bi
zottságokban a felekezetek helyi számarányuknak megfelelően kaptak
képviseletet, az egyházi adókat valamennyi bevett vallás részére közadók
módjára szedték be, községi segélyben valamennyi bevett felekezet ará
nyosan részesült, az állami költségvetés rendkívüli kiadásainak rovatából
pedig arányosan élvezték az állami juttatásokat. t

Mindezekből kiderül, milyen mélyreható volt az egyházak és az állam
összefonódása a Horthy-korszakban, amelynek kezdetén a bevett feleke
zetek paritásos elvére is ügyeltek és csak utóbb, a hitleri Németország
szellemi és politikai befolyásának hatására fosztották meg az izraelita
vallásfelekezetet a bevett vallások [ogállásától, szüntették meg ennek a
felekezetnek és felekezeti szerveínek állami segélyezéset és tiltották meg
az izraelita vallás felvételét. Talán csak az állam és az egyházak össze
fonódásának ilyen mértékével és e szövődményben az egyes vallásfele
kezetek közt állandóan lappangó versengéssel magyarázható - legalább
is részben -, hogy még a "felekezeti egyenjogúság megszorítása sem ta
lált visszhangra a bevett egyházaknál", amint ezt Csizmadia is megálla
pítja. Valóban, "a javaslat felsőházi tárgyalásán a keresztény egyházak
egyik főpapja sem szólalt fel", s némán vették tudomásul egy bevett val
lásnak "elismert felekezetté" való degradálásat. Csizmadia úgy látja, hogy
az egyházak vezetői gyengének érezték magukat a náci gépezet· előtt,
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amely Voronyezs hómezőíre küldte a katonákszázezreit és egy bevett
felekezethez tartozá népcsoport tömegeit vitte haláltáborokba. "A tilta
kozások lassúak és óvatos fogalmazásúak. A szövegírót kísérti a félelem,
hogy minden erősebb tiltakozásra az egyházi államsegélyek plegvúnása
és a felekezeti iskoláknak náci szellemben való szekularízálása lesz a
válasz."

Az állam és az egyház összefonódása jogilag abban is kífejeződésre

jutott, hogy Magyary Zoltán és Ereky István nyomán a bevett vallásfe
lekezetek köztestületi jellegének, tehát magánjogi személyiségükön kívül
közjogi személyiségüknek elismerése is uralkodó nézetté vált a Horthy
korszakban. A köztestületet a magánjogi egyesülettől az különbözteti
meg, hogy olyan feladatokat lát el, amiket voltaképpen -az államnak kel
lene ellátnia (iskolák, kórházak, szociális és kulturális intézmények fenn
tartása, erkölcstan tanítása stb.). Az egyházak köztestületi jellege jelentős

összegeket biztosít intézményeík, elsősorban iskoláik számára, amelyek
nek fenntartási költségeit a korszak vége felé nagyrészt már az állam vi
selte azzal az indokolással, hogy "a nemzet vallás-erkölcsi erőinek ápolása
elsősorhan történeti egyházaink kezébe van letéve" (Klebelsberg Kunó:
Küzdelmek könyve, 289. 1.).

Reform helyett szanálások

Az állam és az egyház összefonódásának nemcsak jogi, hanem anyagi
következményei is voltak. Csizmadia Andor könyvének harmadik feje
zete az egyházi vagyon történetével, változásaival, kezelésének módiá
val, állami részről történő ellenőrzésével és védelmével foglalkozik. Ön
magában is megálló hatalmas tanulmány ez, amely igen sok új anyagót
és érdekességet tár fel még azok számára is, akik járatosak az egyházi
vagyon történetében és ismerik a rá vonatkozó eléggé gyér irodalmat.

Mint ismeretes, a Horthy-korszakban is fennmaradt a régi nagybir
tok-rendszer, így az egyházi is. A püspökségek és a nagyobb rendek je
lentős földvagyonnal rendelkeztek, de a katolikus egyházi birtokok feu
dális kötöttségeikkel, rokoni és egyéb terheikkel nem váltak korszerű

üzemekké s közel sem jövedelmeztek annyit, amennyit gazdaságos keze
léssel ki lehetett volna belőlük hozni. Érdekes, hogy Bethlen István egy
1923. október 19-i rnínísztertanácsl értekezleten felvetette azt a gondola
tot, nem volna-e jó, ha az egyházi vagyont ipari vállalkozásokba fektet
nék. Klebelsberg meg azt hangoztatta: hosszúlejáratú kis bérletekbe kel
lene adni az egyházi földeket, a tulajdonjog érintése nélkül. A nagyja
vadalmasok - bár hasonló ajánlások később a keresztény társadalmi
mozgalmak részéről is elhangzottak - ilyen megoldások elől elzárkóztak,
legfeljebb bankérdekeltségeket vállaltak.

A katolikus egyház 874.500 katasztrális holddal rendelkezett, de ha
szonélvezői közül kevesen tudtak olyan jól gazdálkodni, mint Csernoch
hercegprímás, aki az infláció és java birtokainak Csehszlovákiában tör
tént zár alá vétele ellenére is 700.000 pengőről végrendelkezett. Némely
javadalmas olyan rosszul gazdálkodott, hogy az állam a főkegyúri jog
vagyonfelügyeleti jogosítványával élve miniszteri biztosokat küldött ki
szanálásukra, így például Zichy Gyula gróf pécsi püspököt s később,

mint kalocsai érseket, valamint Mikes János gróf szombathelyi püspököt
is szanálni kellett. Csizmadia rámutat arra, hogy a katolikus főpapság az
alsópapsággal szemben kimagasló színvonalon élt, de míután a Horthy
korszak állama támaszt remélt és talált az alsópapságban is, a jog kény-
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szerítő eszközeivel gondoskodott arról, hogy az se szenvedjen szükséget,
hanem lehetőleg gondtalanul élhessen, csupán a segédlelkészek jövedel
me volt aránytalanul alacsony. A plébánosok megélhetése még a szegé
nyebb plébániákon is biztosítva volt, ha másképpen nem, a kongrua se
gítségével. A kongrua, mint tudjuk, az államilag megállapított legkisebb
lelkészi javadalmazás, illetve az az összeg, amit az állam központi szer
vei folyósítanak a lelkészek részére, hogy jövedelmük a megállapított
javadalom határáig kiegészüljön. Magyarországon a kongruahoz kis mér
tékben az egyházi nagyjavadalmasok is hozzájárultak. A segédlelkészek
készpénz-kongruája azonban egy időben mindössze havi 58 pengő volt.
Bár teljes ellátást kaptak a plébánostól, [árandóságuk így is olyan kicsi
volt, hogy 'egy püspökkari értekezlet szerint "egy szobainasnak teljes el
látás és ruha mellett több fizetése van, mint egy főiskolát végzett káp
Iánnak".

"Azegyház,ak nagymértékű támogatása, de a támogatás elosztásában
rejlő s az anyagi ellátottságban jelentkező nagy külőnbségek együttesen
eredményezték többek között azt is, hogy a népi demokrácia Magyaror
szágon a kitartottsághoz szokott, önmaga lábán állni alig tudó egyháza
kat s az egységet nélkülöző papságot örökölt az ellenforradalom korsza
kából" - írja a szerző. Ennek oka részben az, hogy az egyházi vonatko
zásban már az első világháború előtt megért reformokat Magyarországon
a háború után sem hajtották végre, holott szükségességüket olyan kon
zervatív katolikusok is elismerték, mint Apponyi Albert; 1918 január
jában egy püspökkari értekezleten is eljutottak annak megállapitásáig,
hogy: "Az egyház életében reformok csak akkor létesülhetnek az egyház
szellemében, ha magától az egyháztól indulnak ki."

Királykérdés és fókegyúri jog

A katolíkus egyház és a kormányzat viszonya - főként a korszak
kezdetén - a deklarált "keresztény vallás-erkölcsi alap" ellenére sem
volt teljesen zavartalan. A súrlódás oka részben politikai, részben egyház
jogi természetű.

A politikai ok általában ismert: a királykérdés. "Horthy kormányzó
protestáns volt s az államvezetésben is sokan vettek részt a protestáns
egyház világi vezetői közül." Ezzel szemben "az 1920. október 27-i püs
pökkari értekezleten a püspöki kar egyhangúan a legitimitás álláspont
jára helyezkedett. Kijelentette, hozy IV. Károlyhoz, mint törvényesen
megkoronázott királyhoz ragaszkodik, ebben a szellemben neveli a pap-.
ságot IS a híveket", de Csernoch hercegprímás és több más püspök sem
helyeselte a király visszatérését. Ez azonban 1921 tavaszán és őszén mégis
bekövetkezett s az utóbbi különösen kiélezte a kormányzat és az egyház
közötti viszonyt is. A detronizáci6t (1921: 47. tc.) követően azonban foko
zatosan enyhült a feszültség, főleg a realitásokkal számoló Csernoch lé
pései nyomán.

A súrlódás másik oka közvetlenül egyházpolitikai és egyházjoal ter
mészetűnek tekinthető, de részben ez is a politikai élet változásainak kö
vetkezménye. IV. Károly a monarchia katonai és politikai összeomlásakor
visszavonult az uralkod6i jogok gyakorlásától. A polgári köztársaság,
majd a tanácsköztársaság idején a Szentszék - tudomásul véve. hogya
király nem gyakorolja uralkod6i jogait, amelyekhez hozzátartozott a fő
kegyúri jog s annak Iezfőbb jogosítványa, a püspökök kinevezése - a
megüresedett váci püspöki székre kinevezte Hanauer A. István veszprémi
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kanonokot. Ez a kinevezés azonban már az ellenforradalmi kormányok
idején jelent meg, éspedig a hivatalban lévő kormány előzetes megkérde
zése nélkül. Ezt a körülményt többen is kifogásolták, s az óvatos Cser
noch hercegprímás erre sietve figyelmeztette a bécsi nunciust, aki akkor
a magyar egyházi ügyeket referálta Rómában. A nuncius válaszában 
szem elől tévesztve a főkegyúri jog forrását - arra hivatkozott, hogy
"most a Habsburgok bukása után, minden köteléknek vége szakad, amely
a konkordátumból (azaz az osztrák konkordátumból, amely nálunk soha
sem volt érv~yben!) következik. A katolikus egyház tehát visszavette
cselekvési szabadságát, különösen a püspökök kinevezése terén". Ez a
válasz teljesen megfelelt az 1918. május 19-én életbeléptetett új egyházi
törvénykönyv szellemének, amely a még meglévő szokásjogok megszün
tetésére törekedett, és a 329. kánonba foglalt ama rendelkezésnek, hogy
a püspökök kinevezése teljesen a pápa joga, holott addig a magyar köz
jog "a főpapok kinevezését az államfői jogkörbe tartozónak tekintette".
Az ellenforradalmi kormány csak a prímás közbenjárására ismerte el a
váci kinevezést és adta át Hanauernek a [avadalmat. A püspökök kine
vezésének kérdése tehát felmerült, de a felemás helyzetben, a király nél
küli királyságban csak nehezen tisztázódott. A kormányzói jogkört sza
bályozó 1920: 1. tc. 13. /:i-a ugyanis a püspöki kar és a legitimista képvi
selők álláspontját elfogadva kimondotta, hogy: "A kormányzó a főkegy

úri jogot nem gyakorolhatja." Ugyanakkor azonban az indokolás kifejti,
hogy "a főkegyúri jog gyakorlása tekintetében tett ez a rendelkezés nem
jelenti azt, mintha a magyar állam ezt a szerit koronával szorosan egy
befoglalt jogot a kormányzóság ideje alatt érvényesíteni nem kívánná".

Csizmadia részletesen foglalkozik a főkegyúri jog történetével és tar
talmával. E sokat vitatott jog eredetét ma már tisztázták történészeink és
[ogtörténészeink, s közéjük tartozik a szerző is, aki a rávonatkozó újabb
forrásokat derítette fel. Túri Béla esztergomi kanonok, nemzetgyűlésikép
viselő, aki a kormányzói jogkörről szóló törvényjavaslat parlamenti elő

adója volt, az 1931-ben megjelent Katolikus Lexikonban úgy határozza
meg a főkegyúri jogot, hogy az "a magyar királynak ama különös és ...
az egyháztól nyert ama joga, amelynél fogva az egyházi kinevezéseknél
és az egyháznak úgynevezett világi vonatkozású ügyeiben olyan kivált
ságos egyházhatalmi jogkörrel rendelkezik, amely más királyokat nem
illet meg, hacsak az egyház hasonló jogokkal vagy azok némelyikével
fel nem ruházta őket ... Kiterjed az egyház szervezésére, a püspöki ki:'
nevezesre (némelyek szerint kijelölésre). A főkegyúr nevezte ki az apá
tokat (szerzetesrendekben kijelölés után), a kanonokokat, címzetes püs
pököket, címzetes apátokat és adományozta a javadalmakat."

A püspöki székek betöltése

Csizmadia a kérdés történeti áttekintése során tekintélyes katolikus
történetírók (Balanyi György, Eckhart Ferenc) nyomán tisztázza, hogy
"első királyunk egyházszervezési tevékenysége nem nyugodhatott egy
házi alapon", és bizonyítja, hogy annak csak állami jogalapja van. Nem
ért egyet azzal sem, mintha a főkegyúri jog gyakorlása kizárólagosan a
magyar királyok kiváltsága lett volna. Kétségtelennek tartja viszont,
hogy azt a magyar királyok akkor is gyakorolták, amikor a többi uralko
dók a javadalombetöltés jogát kezdték átengedni az egyházi szerveknek:
a püspöki székek betöltését a káptalannak, az érseki székek betöltését pe
dig a pápának. Ez a fejlődés azonban utóbb nálunk is érvényesült es
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12D4-ben, amikor a főpapok az esztergomi érsek választására összegyűl
tek, már abban a hiszemben voltak, hogy Magyarországon a főpapokat

a kereszténység megalapítása óta mindig kánoni választással választották.
Később a pápák a káptalani választásokkal szemben is igyekeztek ma
guknak fenntartani a püspökök kinevezését, ami Róbert Károly idején
néhány évre sikerült is, de már Nagy Lajos, majd Zsigmond korában
mindjobban érvényesülni kezd a király kinevezési joga, amely a konstan
ci zsinaton (1414-1418) kíadott, bár a pápa által meg nem erősített bul
lával kisebb-nagyobb zökkenők ellenére át is megy a gyakorlatba és a
nemesi köztudatba. Néhány évtized múltán - Hunyadi kormányzósá
gakor - a rendek már királyi kegyuraságról beszélnek, mint az orszá
got megillető jogosítványról. A király kegyúri jogának általános elismer
tetése és megszilárdítása azonban Mátyás király sikere. Ö az egyházjogi
szabályokat figyelembe se véve, keresztül vitte az általa kinevezett főpa

pok elismertetését. Ezt a fejlődést tetőzte be Werbőczi, aki a kánonjog
szerinti kegyúri jogon jóval túlmenve - az akkor már megszilárdult
magyar gyakorlatnak megfelelően ~ a püspöki szék adományozásának
jogát tulajdonítja a királynak, azt a jogot, amit a káptalanok a válasz
tással gyakoroltak. Werbőczi a pápának csak a király által kiválasztott
főpapok megerősítési jogát hagyta meg.

Werbőczi a főkegyúri jog történeti és jogi megokolásában tévedett,
vagy pontatlan volt, de a tényleges helyzet rögzítésével a főkegyúri jog
gyakorlását állandóvá tette és a további századokban már mind a király,
mind a magyar főpapok az ő Hármas Könyvére hivatkozva védelmezték
a római Kúria kételyeivel szemben la magyar államfőknek lassanként szo
~ásjoggá vált egyházi jogosítványait, az úgynevezett főkegyúri jogot, és
ennek gyakorlását Rómával is elismertetik. A negyennyolcas polgári át
alakulástól kezdve - írja Csizmadia - a katolikus főpapok mindent el
követtek, hogy a főkegyúri jogba soroltassanak olyan vitás jogi kérdé
seket, amelyeknek eldöntését az országgyűlés hatásköréből ki akarták
venni, mert a katolikus uralkodóban, mínt főkegyúrban, sokkal inkább
megvolt a hajlandóság az egyházi szempontok figyelembevételére. Az
első világháború idején a király főkegyúri joga hivatalos összeállítás sze
rint már huszonnégy [ogosítványt tartalmazott. Ez a magyarázata an
nak is, hogy a protestáns kormányzónak, "az ideiglenes államfőnek", a
főkegyúri jog gyakorlását nem tették lehetövé.

Csizmadia nagy munkájában a legérdekesebb fejezetek (263-301. 1.)
önálló levéltári kutatásai alapján azokról a sokszor nagyon izgalmas tár
gyalásokról szólnak, amelyek a főkegyúri jognak a király számára való
fenntartására és legfontosabb jogosítványának - a kinevezési jognak
a kormányok javára történő gyakorlati biztosítására irányultak.

Harc Pl"ohászka és Vass József kinevezéséért

Vass József, az akkori kultuszminiszter, már 1922. február ID-én ki
jelentette a mínísztertanácson: "Eredményesnek ígérkeznék. ha ezen tár
gyalások már most indíttatnának meg, amikor egyetlen püspöki kineve
zés sem aktuális, mint egy esetleges széküresedés esetén." A halál azon
ban gyakran gyorsabbnak bizonyul; 1923. február 18-án meghalt Váradi
L. Arpád kalocsai érsek, mielőtt még a szék betöltésére nézve bármiféle
megállapodás létre jöhetett volna. A kalocsai érseki szék betöltése kö
rüli tárgyalások során tehát még nem alakultak ki azok az elvek és rnö
dozatok, amelyeknek alapján öt év múltán, 1927-ben létrejön a magyar
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kormány és a Szeritszék között egy megállapodás, az úgynevezett "inteset
semplice". Váradi halálakor Magyarország és' a Szeritszék között megvolt
már a diplomáciai kapcsolat: a vatikáni magyar követséget 1920 júliu
sában állították fel és annak élére Somssich József grófot nevezték ki, a
budapesti nuncius pedig Schioppa Lőrinc c. érsek, az addigi bajor nun
cius lett.

A Bethlen kormánya kalocsai érseki székben Prohászka Ottokárt
szerette volna látni, az ő helyén pedig Vass József népjóléti minisztert.
Eleinte úgy látszott, hogy a nuncius Batthyány Vilmos c. érseket, a volt
nyitrai püspököt jelöli. De őt sem a kormány, sem pedig Csernoch her
cegprímás nem támogatta. Somssích vatikáni követ utasítást kapott arra,
hogy a főkegyúri jog érintetlen fenntartására gondosan ügyelve, a pre
zentálás és a vétójog említésének lehető kerülésével bízalmas tárgyalások
útján állapodjék meg a kinevezendő személy tekintetében. Említse meg,
hogy Prohászka egyik modernista jellegű művének indexre tétele leg
feljebb kifogás lehet, hiszen a sokkal szigorúbban cenzurált Fénélont kö
vetve, azonnal alávetette magát a cenzúrának, könyvét visszavonta és
mindenben Róma engedelmes fiaként viselkedett. Vass minisztert Ró
mában nevelték és feddhetetlen életű pap. Azt kérik a követtől, hogy
még a nuncius Rómába érkezése előtt járjon közbe. Március 3-án azon
ban már jelenti Somssich, hogy fellépése nem járt sikerrel. Viszont fel
tűnt neki, hogy Gasparri bíboros államtitkár Zichy Gyula pécsi püspök
után tudakolózott nála.

A kormány részéről felkérik Csernochot is, lépjen közbe a kormány
álláspontjának védelmében. A prímás 1923 március közepén kétszer is
kihallgatáson jelent meg a pápánál, majd felkereste a bíborosokat, de
hamarosan felismerte, hogy küldetése nem járt sikerrel. Kitűnőéri meg
szerkesztett memoranduma is hiábavalónak bizonyult. A levéltári anya
gokból kiderül, hogy a pápa magasztalólag beszélt neki Prohászka egyé
niségéről, de kijelentette: meg kell fontolni, nem lesz-e káros precedens,
ha olyan püspököt emelnek érseki székbe, akinek három műve éppen
püspöksége idején került indexre. Prohászka jelöltségét Gasparrí nagyon
idegesen fogadta. A bíborosok közül többen megtagadták Prohászka je
lölésének pártelását. Közölte a prímás Klebelsberg kultuszminiszterrel,
hogy Zichyt őelőtte is állandóan emlegették Rómában. Fischer-Colbrie
Agoston kassai püspök is támogatta Prohászka jelölését, de ő is hiába.
A közbenjárások nem vezetnek eredményre.

Gasparrí április közepéri felszólítja a magyar követet, közölje bizal
masan az új jelölt nevét. Ez a prímás tanácsa ellenére sem történt meg,
a kormány változatlanul kitart Prohászka mellett. Kitűnt az is, hogy
Klebelsberg és a kormányzó elsősorban Prohászkát, Bethlen pedig első

sorban Vass Józsefet szerette volna az érseki székben látni. A személyí
kérdéseken kívül Somssich azon fáradozott, hogy írást szerezzen a Szerit
széktől a főkegyúri jog elismeréséről. Volt olyan terv is, hogy Vass
mondjon le a miniszterségről és ez esetben a Szentszék esetleg kínevezné,
Május 23-án Somssich táviratából arról értesült a kormány: Gasparri
elmondta Serédi Jusztinián kánonjogi tanácsosnak, hogy Vass kinevezé
se megbukott az előző napi kongregáció-ülésen, ahol Vass ellen olyan
aggályok merültek fel, amelyek előléptetését kizárják. Ezért Kalocsára
Zichy pécsi püspököt nevezik ki s a pécsi püspökségre is van már jelölt,
de ennek nevét nem közölték. Bethlen Rómába utazott és Vass érdekében
megpróbált fenyegetőzni is: konfliktus lesz! Ez sem használt. Május 26..án
Somssich már jelentette Gasparrí közlését, hogy a Szentszék jelöltje
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Zichy, helyére pedig Mészáros János budapesti érseki helytartó kerül. A
tervet a nuncius jegyzékben közölte a külügyminisztériummal, mintha a
kinevezés már befejezett tény lett volna. Bethlen, Klebelsberg és Daru
váry külügyminiszter június 5-én tárgyaltak a prímással a budai prímási
palotában. Fel voltak háborodva. Bethlen ugyan nem fenyegetőzött, de a
prímás környezetében úgy látták: a helyzet komoly. Arra kérték a prí
mást, mégegyszer kérje Rómában Vass elfogadását, vagy legalábbis a ki
nevezés elodázását, amíg alkalmas jelöltben meg nem állapodnak. Min
denki bűnbakot keresett. Június 6-án közölték a nunciussal, hogya kor
mány Zichyt és Mészárost egyformán visszautasítja.

Bukik a. nuncius, bukik a. követ

Gasparri a prímás előtierjesztéséreadott válaszában érthetetlennek
mondotta a kormánynak azt a törekvését, hogy a magyarországi püspö
kök megválasztására befolyást gyakoroljon, holott király hiányában nincs
senki, aki magának követelhetné Szent István koronájának állítólagos
kegyúri jogát. Ö a maga részéről előzékenyen hozzájárul, hogy a kor
mány fejtse ki a jelöltek ellen politikai természetű kifogásait. Arról azon
ban szó sem volt, hogya jelölt kedves személyiség-e azoknak, akik az
államhatalmat gyakorolják, hanem csak arról, hogy vannak-e a kormány
nak vele szemben politikai természetű kifogásai. "Ennek elégnek kell
lennie egy kormánynak, mely féltékenyen őrzi az államhatalom jogait,
de egyúttal tiszteletben tartja az egyházéit" - hangoztatta a bíboros
államtitkár, aki ugyancsak közvetítésre kérte fel a prímást. Csernoch
hosszú levélben felelt a bíboros-államtitkárnak. Kifejtette benne, hogy a
kormány jóindulatot tanúsít az egyházi ügyek iránt, és az ő véleménye is
az, hogy a kormányt is be kellene vonni valamiképpen a püspökök ki
választásába az utólagos súrlódások kiküszöbölése érdekében. A kormány
nem akarja a főkegyúri jogot gyakorolni, elismeri, hogy az "interregnum"
alatt a püspökök kinevezése egészen ,a pápát illeti meg. Kérte: egyelőre

halasszák el a kinevezést.
Közben a követ tárgyalt a Szentszéknél a főkegyúri jogról, de an

nak kifejezett elismerése helyett meg kellett elégednie egy nagyon dip
lomatikus hangú jegyzékkel. Ez alatt készült a kormány válaszjegyzéke
is a kalocsai érseki szék betöltésének ügyében, mégpedig a prímás köz
benjöttével. Csizmadia megállapítja, hogy ebben a kormány már szelídebb
húrokat pengetett. Folynak a diplomáciai tárgyalások is. Úgy látszik, a
pápai nuncius erősen félreérti a helyzetet és a szakítás gondolatát híresz
teli. Ismét a prímás próbálta magához ragadni a kezdeményezést. Kom-,
promisszumos javaslata az, hogy Zichy kinevezését fogadja el a kormány,
a Szentszék pedig mondjon le Mészáros kinevezéséről. A prímás nevé
ben most Lepold Antal kanonok ment Rómába. Zichy pécsi püspöknek
nem nagy kedve volt a kalocsai érsekség átvételére, de a nuncius saját
reputációja érdekében mindenképpen rá akarta venni, hogy fogadja el
a kinevezést. Zichyt október 12-én kihallgatáson fogadta a pápa, majd
Gasparrinál is jelentkezett. A követ újból kérte, hogy hagyják Zichyt
Pécsett. •

A Vatikán közben megtalálta a megoldást, Zichyt egyelőre Pécsett
hagyták, de ugyanakkor kinevezték a kalocsai egyházmegye apostoli kor
mányzójává. A kultuszminiszter kérdésére a primás azt válaszolta, hogy
a kormány megnyugodhat. Ö mindent megtett, hogy a főkegyúri jog el
ne évüljön, kapott is egy kielégítő, jogfenntartó nyilatkozatot.
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A kalocsai javadalom átadását a kormány fegyverként akarta fel
használni Vass József kalocsai nagypréposttá való kineveztetése érdeké
ben. E körül is hosszan húzódó tárgyalások folytak a nunciussal. De a
Vatikán nem akarta a végletekig feszíteni a húrt és Vass kinevezése 1924.
február 16-án megtörtént. Érdekessége ennek a korszaknak még, hogy
Zichy, mint Iegitímista, csak azzal a feltétellel akart a kormányzónak
hűségesküt tenni, ha az eskü "nem azonos azzal az esküvel, amit a fő

papok a főkegyuraknak tettek". Végre a kultuszmínisztérium és a nun
cius közbenjöttével a Háyti-i konkordátumban foglalt esküszőveget ta
lálta olyannak, amit legitimista meggyőződésével össze tud egyeztetni.
Zichy tehát hat hónapra kormányzója lett a kalocsai érsekségnek. így ki
nevezése csak a következő év, 1925 augusztusában vált esedékessé. A
nuncius kérésére a kormány akkor már nem emelt kifogást Zichy ellen,
aki most viszont a pécsi püspökséget tartotta meg átmenetileg apostoli
kormányzói mínőségben.

Bethlen még mindig Vass Józsefet szerette volna püspökké tenni, de
ez a kísérlete most sem járt sikerrel. Az időközben Rómába visszaren
delt és az ügybe belebukott nuncius, búcsúlátogatásakor megmondta a
külügyminiszter helyettesének. hogy aktív politikust püspöknek nem ne
veznek ki. 1926 februárjában már Orsenigo Cesare volt a budapesti nun
cius. A Szeritszék részéről ismét megpróbálkeztak Mészáros János kine
veztetésével. Khuen-Héderváry, a külügyminiszter helyettese kijelentette,
hogy a kormány Mészáros kinevezéséhez nem járul hozzá. Arra a kérdés
re, mik ennek a politikai okai, úgy nyilatkozott, hogy a kormány ezt nem
okolja meg, nehogy a Vatikán bírálat tárgyává tehesse a tudomására ho
zott politikai kifogásokat, s ezzel beleavatkozzék a magyar belpolitikába.
A nuncius viszont hangsúlyozta, hogy amíg Magyarországon a provizó
rium fennáll, nem lehet követni más gyakorlatot, mint amit a kárionjog
előír. A Vatikán most már nem sokat habozott. Február 20-án fl nuncius
bejelenti, hogy a pápa Virág Ferenc szekszárdi plébánost kívánja kine
vezni pécsi püspöknek, aki bizonyára kellemes lesz a magyar kormány
nak, mível röviddel előbb tűntette ki kormányfőtanácsosi címmel, és
Virág politikával egyáltalán nem foglalkozik. Virág neve bombaként ha
tott, mert nálunk akkor még szekatlan volt, hogy plébánost nevezzenek
ki püspökké, de a kormány nem emelt kifogást és a kinevezés megtör
tént. A tárgyalásokba egyébként Somssich vatikáni követ is belebukott.

Intesa semplíee

Hamarosan ismét kiéleződött a helyzet a Szentszék és a kormány
közt. Erre az adott okot, hogy 1927 márciusában a pápa Horváth Győző

felszentelt püspök, kalocsai nagyprépostot tábori püspökké nevezte ki
Zadravecz István helyére, akit, miután belekeveredett a frankhamísításí
perbe, január 9-én a honvédelmi miniszter saját kérésére nyugdíjazott.
A kormány szeretett volna olyan megegyezést elérni, amelynek segítsé
gével jelöltjeit a Szentszékkel elfogadtathatja. Serédi Jusztiniánt, a ró
mai magyar követség kánonjogi tanácsosát felkérte tehát, tapogatózzék
Gasparri államtitkárnál, akinek benső munkatársa volt, lehetne-e erről

a kérdésről beszélni. A bíboros-államtitkár nem zárkózott el a tárgyalá
sok elől. Erre Klebelsberg kultuszminiszter Rómába utazott s arra kérte
Serédit, mutasson rá az államtitkár előtt arra, milyen nagy támogatást
nyújt a kormány a katolikus iskoláknak, amelyeknek egész szervezete
összeomlanék, ha ezt megvonnák tőle. Az így előkészített tárgyaláson,
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1927. március 24-én, Klebelsberg és Verseghy Nagy Elek vatikáni követ
szóbeli megegyezést ért el. Gasparri elvileg elfogadta a püspökök kineve
zésének a kormány által javasolt módját, vagyis kész volt arra, hogy a
püspöki kinevezések előtt a Szentszék megbízottja bizalmas és titkos be
szélgetéseket folytasson a kormány valamelyik tagjával. A legnagyobb
eredménynek az látszott, hogya bíboros-államtitkár elfogadta: a kor
mány a Vatikán jelöltjeivel szemben nemcsak politikai, hanem bármiféle
ellenvetést felhozhat. Ez azért látszott eredménynek, mert él háború utáni
konkordátumokban a kormányok csak a politikai vétó jogát kaphatták
meg. Klebelsberg meg volt elégedve. A tábori püspöki szék betöltésénél
a Szeritszék figyelembe vette a kormány jelöltjeit és 1928-ban megtőr

tént Révész István kecskeméti apátplébános, majd 1929. február 22-én
Hász István győri teológiai tanár kinevezése.

Időközben azonban, 1927. április 2-án váratlanul meghalt Prohászka
Ottokár, mire a nuncius közölte a kormánnyal, hogy a Szentszék Shvoy
Lajost, a Regnum Marianum plébánosát nevezte ki utódjául. A kormány
nem emelt ellene kifogást s a kinevezés június 20-án már meg is történt.
Úgy látszik azonban, valami félreértés mégis csak volt a Klebelsberg
Gasparri megegyezés körül, mert a bíboros-államtitkár még a fehérvári
püspöki szék betöltéséről folyó tárgyalások idején, 1928. május lO-én írás
beli jegyzékben foglalta össze a tábori püspökök és a megyés püspökök
kinevezése előtti tárgyalásokra vonatkozó szóbelí megállapodást, amit az
államtitkárságon "intesa sempLice"-nek neveztek. Ebben Gasparri leszö
gezi, hogy 1. a jelölt kiválasztása a Szeritszéket illeti, 2. a kiválasztás előtt

azonban bizalmas és titkos beszélgetés-Iesz a kormány egyik tagja és a
pápai reprezentáns között arról, kik volnának a kinevezésre alkalmas
személyek, de mindig fennmarad a Szentszéknek a szabad kiválasztás. A
vatikáni magyar követ május 14-én nyugtázta a jegyzék vételét és rög
tön megjegyezte, hogy az nem felel meg teljesen az 1927. március 24-1
megegyezésnek. A kormány válasza a hercegprimással folytatott tanács
kozás után készült el. Azt kérte benne a Szentszéktől, hogy a székürese
désre az államtitkár részéről kitűzött két hónapos határidőt hosszabbítsák
meg, mert ilyen rövid idő alatt nem mindig lehet felmérni valamely
püspökség vagyoni áJIagát.

Gasparri a vatikáni követtel folytatott megbeszélés során kijelentet
te; a május lO-i jegyzékében megadott szövegen már nem változtathat
nak. így a megegyezés továbbfejlesztése nem sikerűlt, de a végrehajtás
során kialakult joggyakorlat nem sokban különbözött a főkegyúri jog
körül a század elején alkalmazott eljárástól. Eleinte a külügymíniszter
szóban közölte a kormány jelöltjeit a nunciussal, aztán a neveket egy
lapra felírva átadta neki. 1939-ben azonban a gyakorlat már úgy módo
sult, hogya külügymíníszter jegyzékben közölte a jelöltek nevét - mint
a főkegyúri prezentálásnál -, bár nem használta az ilyenkor szokásos
frazeológiát, A vatikáni követ emiatt aggályoskodott is 8 ezt meg is írta
a leülügynek. Az ellenben válaszában kijelentette, hogy a rozsnyói, a kas
sai, a veszprémi ésa szombathelyí püspöki székekre vonatkozó jegyzéket
a kormány jelöltjeinek névsorával "jelen esetben is" (1939. június 23.) a
külügyminíszter írásban adta át a nunciusnak és "ezen abevált praxison
nem kívánnak változtatni", A Vatikán a jegyzék ellen nem tett kifogást.
Az "intesa semplice" kiegészítését Klebelsberg a prímási szék betöltése
kor felmerült újabb vita kapcsán is megkísérelte, ez azonban szintén nem
járt sikerrel, más irányban viszont ,a megegyezés mégis kiegészült, mert
érvényét kiterjesztették a pannonhalmi főapátság, a zirci apátság, a csor-



nai prépostság és a piarista rendfőnökség megüresedő székeinek betöltésí
módjára, majd az utódlási joggal kinevezett koadjuktorokra is.

Izgalmak Serédi prímássága körül

Az így kialakult barátságos viszony előtt azonban még nehéz és si
kertelen küzdelmet folytatott a kormány Serédi Jusztinián kánonjogi
tanácsosnak a hercegprímási székre történt kinevezése ellen. Mikor Cser
noch János 1927. július 25-én meghalt, a sajtóban találgatni kezdték utód
ját. A külügyminiszter már augusztus 2-án javasolta, hogy a Szentszék
a 76 éves Szmrecsányi Lajos egri érseket nevezze ki Csernoch utódává.
Az idős érsek azonban nem szívesen hagyta volna ott érsekséget. Klebels
berg akkor Glattfelder Gyula csanádi püspökre gondolt, de Serédi útján
még egyszer megpróbálta rávenní Gasparrit, hogy ő győzze le az agg ér
sek vonakodását, Ugyanakkor közölte Serédivel, hogy a csanádi püspök
ségre ő lesz a kormány jelöltje, míg Glattfeldert egri érseknek javasolják.

Szeptember második felében Barcza szentszéki követ ajánlotta Gas
parrinak Szrnrecsányit, de hiába: október 12-én a nuncius jegyzékben kö
zölte, az esztergomi érseki székre Seredit szemelte ki a Szentszék, s kérte
a kormányt, közölje az esetleges politikai kifogásait. A kormány válasza
az volt, hogy Serédit bármely püspöki székben szívesen látná; csak prí
mássá ne nevezzék ki, mert az esztergomi szék betöltéséhez nélkülözhetet
len a hosszú politikai tapasztalat és a személyek ismerete, ezekkel pedig
a Rómában élő Serédi nem rendelkezik. Gasparri nem engedett és no
vember 2-án újabb jegyzékben arról értesítette a kormányt: hajlandó a
Szeritszék Seredit előbb címzetes érsekké és apostoli kormányzóvá meg
tenni, hogy legyen ideje a magyar belpolitikai életben való tájékozódásra.

A jegyzék Gasparri remekműve volt -írja Csizmadia. Igyekezett
honorální a kormány aggályait, ugyanakkor pedig nehéz helyzetbe is
hozta, mert a Vatikánnal kötött egyezmény akkor még nem vonatkozott
az apostoli kormányzók kinevezésére. A kormány november 15-i jegyzé
kében politikai okokból szükségesnek mondta az érseki szék végleges és
gyors betöltését és kérte Serédi elejtését, bár őt szívesen látnák a legkö
zelebb üresedő püspöki székben. Közbenső diplomáciai tárgyalások. után,
amelyeken nem született megállapodás, a Szentszék november 29-én mín
den további nélkül kinevezte Seredit hercegprímassá. A kormányt kíno
san érintette a döntés. Legalábbis a kinevezés közzétételét szerette volna
elhalasztani, hogy a közvéleményt a kormány szempontjai szerint előké

szíthessék. De ezzel is elkéstek és december l-én az Osservatore Romano
nyomán a magyar sajtó is közölte a hírt. Egyúttal támadások érték Kle
belsberget. hogy nem tud érvényt szerezní a főkegyúri jognak. Klebels
berg ekkor rangrejtve Rómába utazott és december 8-án Barczával meg
Seredível felkereste Gasparrit. Ecsetelte a kinevezés súlyos parlamenti
következményeinek lehetőségét, kérte az "intesa semplice" kiegészítését
és Vass József kinevezését győri segédpüspöknek a beteg Fetser mellé,
természetesen utódlási joggal. Gasparrí csodálkozott, hogy a kormány
nem örül a kinevezésnek, hiszen politikai okokból nem tett ellene kifo
gást, és maga kérte a prímási szék sürgős betöltését. Nem érti tehát a
kormány ellenkezését, hiszen a Szentszék eljárása korrekt és jóindulatú
volt. Klebelsberg kérelmeinek megfontolását megígérte, de egyiket sem
teljesítette. Klebelsbergnek meg kellett elégednie azzal, hogy az új prí
más a királykérdésben és a felekezetek közöttí béke ügyében lojális és



megnyugtató nyilakozatot tett. Az "intesa semplice" kiegészítése - mint
már szó volt róla, jóval utána következett be .

•
Nagyon érdekesek és tanulságosak Csizmadia Andor kitűnő rnuve

ben azok a részek is, amelyek a további püspöki kinevezésekről szólnak.
Kiderül belőlük, hogy az eljárás tisztázása után és a világpolitikai hely
zet következtében is a püspöki kínevezesek körül Serédi Jusztinián prí
mássága idején már nem merültek fel olyan kényes személyi kérdések,
amelyeket simán meg ne oldottak volna. A kormány figyelembe vette
a Rómában befolyásos prímás javaslatait a püspöki székekre vonatkozó
ajánlásainál, bár maga Serédi sem tudta mindig elérni, hogy ott az ő

jelöltjét nevezzék ki.
A szerző végül is a Szeritszék és a kormány kapcsolatainak alakulásá

ból azt a következtetést vonja le, hogy a Horthy-korszak végén az anyagi
és jogi összeszövődést elősegítette a közös szovjetellenesség, a kommu
nizmustól való félelem, ami azután a háború utáni helyzetben hátrányo
san éreztette hatását. "A szovjetellenes háború idején mar nyoma sincs
a húszas .években ismételten kiéleződött diplomáciai [egyzékváltásnak,
kultúrharccal, javadalomba beiktatás megtagadásával való fenyegetőzés

nek; a kinevezések gyorsan folynak, az állam és az egyház együttrnű

ködése szinte ,zökkenésmentessé' vált". Viszont részben "ez az összefo
nódás okozta - írja Csizmadia -, hogy a felszabadulás után az állam
és az egyházak között viszonylag nehezen indult meg egymás feladatai
nak, hatáskörének megértése, hogy egyházi részről sokan ellenségesen
álltak szemben az új népi demokratikus átalakulással, ugyanakkor állami
részről sokszor bizalmatlanul szemlélték az egyházak tisztán vallásos te
vékenységét is".

•
TOLDALAGI PÁL VERSEI

A K~NYSZERű KEM~NYS~G

A múlt követte, visszatért
hozzá újból és újból. Allta,
mert menekülni nem tudott
hajdani paradicsomába.
Az erejéből merített,
nem gondolva rá, meddig tart az,
hogy nem lesz-e belőle is
alaktalan és furcsa halmaz,

amit az élet visszahagy
intő például és ijesztőn.

Hogy túnődhetett volna már
a másnapokon, a jövendőn!

Aludt, evett és dolgozott,
igavonója lett magának;
valami megkeményedett
benne és nem volt gyönae, fáradt,

de mikor éjszaka ledőlt,

s a tagjai elólmosodva
külön-külön hevertek, ő

emlékezett a boldoqokra,
az álmoknak szépségeit
magán viselő ifjúságra,
mig csak értelme kialudt,
B magára maradt teste váza.
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AZ ELESETTIDK KÖZűL roy

Mi lett be16lünk? '68Z Mj és barázd4,
reszkető kezek és pöffedt luuak;
Ki tükörbe néz, nem ismer magára,
mert a régi kép eleven marad,

felbukkan itt-ott, megriasztva minket,
sarkallv,a, hogy aZ2'á legyünk,
mivé lenni szerettünk volna egykor;
a régi énünk szembenéz velünk,

és összegyűjtve mindazt az erőt, mit
lehet még, lá bm állok és vagyok,
a tengődés után, mely félhalál már,
küzdeni kezdek bukott angyalok

fogcsikorgató, vad indulatávat,
meghódítani az ellenkező

emberszíveket, vért izzadva, bátran
török gyászos magányomból elő,

köröttem évszakok és égitájak
kárpitjai lengenek, zene árad,
harsona szól, mert egy az elesettek
közül fíatal mása lett magának.

LESZALLNI A TORONYBÚL

Csatornalakók nincsenek,
de hozzájuk hasonlók vannak.
Surranva járnak, szennye2J6k,
és a szemisk nem tiszta ablak,
és jobb is így, mert odabent
iszapos lé van, gyilkos gőz, és
aztán vannak a többiek,
akikben csupa kergetőzés,

öröm van, bátor lendület,
viselni sorsukat s a terhet.
Ok a fény gyermekei, kik
akkor is szépek, ha leoertek;
M sírnak néha: könnyeik
llYémántok tüzével ragyognak.
Ok a kevés igaziak
és áldottak. De én azoknak

az életét megváltani
szeretném, akik árnyban élnek,
akiket régen megjelölt
búneiken át az enyészet,
hogy rongycsomókból por legyen,
8 megszűnve, kikre sose gondol
többé már senki. Szálljanak
le a kevélyek a toronyból,

hogy megtisztítva őket, a
lábukat is megmossák, aztán
ételt, italt is adjanak,
vendégül maguknál marasztván,
mert megmenteni így lehet
és másképpen, hogy is lehetne
ezeket a félszörnyeket,
csak kézenfogva és vezetve,

ahogya beteget szokás,
ki lábadozik már, de gyönge,
s szédülni kezd, mikor kiér
a szabadba, a fényözönbe.

MIND TOVABB

JégtábZák úsznak a vízen,
a hideg felkúszik aszívig
és belemar. Ez nem jelent
semmit sem annak, aki bízik,

előre néz, valahová,
ahol a célpont és a nap van.
A perc, az óra, vagy az év
nem lehet olyan irgalmatlan,

hogy abbahagyjam utamat
és leroskadjak. Szemem tiszta.
Meggémberedett, vén kezem
a jégtáblákat széttaszitja,

és mind bátrabban, mind tová.bb
megyek az élet pereméig,
aztán jöhet a lendület,
mely réges régen bennem érik.
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tGO CSIPKEBOKOR

l r t a Pdlyi Andr68

Mindig Jutka jött utolsónak. Fölakasztotta a kabátját, benyitott a
azobába, Tibor lenyomea a magnó gombját. Szólt a zene.

- Vivát! - mondták többen.
Róbert meg ezt látta maga előtt: gyerekek az iskolapadban, hullám

zó búzatáblák és Jutka itt ül mel1ettea sezlonon,
De a lány rá sem nézett. Valaki viccet mesélt. Botond unottan bá

multa a forgó tekereset. Bédi a szemüveget szorongatta, pillanatra csönd
lett.

- Táncolhatnánk - mondta Tibor.
- Tudod, ha hinni tudnék benne! - mondta két kóccintás közt

Jutka, nevetett, míkor már javában táncoltak.
Róbert most arra gondolt: "Tulajdonképpen sosem kételkedtem ab

ban, hogy létezik." S újra látta: a gyerekek szeme, a búzatáblák, az égö
csipkebokor és Jutka itt ül mellette a sezlonon.

A falon nem volt semmi, csak egy bronzérem. Fehérre meszelt, egy
színű fal, beépített szekrény, fűtőtest.

- Nem bánnám, ha nekem is lenne egy ilyen apám, mint Tibornak
- mondta Botond. - Vesz a fiának egy garzonlakást, mi?

- Szemhathelyen főorvos - mondta Róbert.
- Na. A fia meg egyetemre jár. És vesz neki egy lakást.
Botonddal tulajdonképp csak akkor barátkozott össze, amikor meg

tudta, hogy egy iskolába mennek tanítani. Mehetett volna Győrbe is
kollégiumi nevelőtanárnak. de mégis emellett maradt. Altalános iskola
Kecskeméten. Nem valami nagy karrier. Botond bölcsész volt, Róbert
biológia-földrajz szakos. A menzáról ismerték egymást.

Az igazgató azt mondta nekik, amikor először beszélgettek:
- Ezt nem tudom másképp megfogalmazni, csak így: a lelkek ta

lálkozása. Valami belső kapcsolat létesül a diák és a tanár közt, valami,
amit - nevetett - csak így nevezhetünk : a lelkek találkozása. S akkor
azt mondom: sikerült az óra.

Róbert mosolygott, Botond mereven forgatta kezében a hamutartót.
- Gyújtsanak rá - mondta az igazgató.
Még beszélgettek egy ideig, elköszöntek, mentek ebédelni. S azóta

nem egyszer eszébe jut: valami, amit nem lehet megfogalmazni. Valami
belső kapcsolat.

- Geil ez a fehér hajú diri - mondta Botond.
- Istenem. Ilyenek az emberek.
És jöttek felé a szemek. Az arca megmerevedett, suttogni kezdett,

Botond azt kérdezte, mi baja, jöttek felé a szemek. Ezek a letagadhatat
lan szemek. Kanalazta a levest. Az osztályt látta maga előtt. Az apró tüze
ket. Megannyi apró tűz, láng, ő meg kapkod a tekintetével, keresi őket.

valaki nevet. A lelkek találkozása. újra nevet. "Mit nevetsz, fiam?"
Azt mondta Botondnak:
- Te ebben egyáltalán nem hiszel?
Botond hallg.at, felnevet.
Most itt vannak Pesten. Tibor lakása. Akos ül mellette, azt kérdi:
- És te hiszel?
- Öregem, ezt nem érted. Mit ért ebből egy gépészmérnök! Ott ál-



lok a dobogón, szorít a rnellem, végignézek a fej eken, egyszerre megcsap
valami. Kis megtört arcok, mosolyok, csillogó arcok, gyermekráncok, iz
galom-ráncok, láttál te már izgalom-ráncot? S egyszerre ki kell nyúj
tanom a karomat, áll a karom a levegőben, már rég zaj van, iszonyú zaj,
kiszáradt a torkom, suttogok, azt mondom: "Csöndben legyetek." Egy
szer már igazán hemennék Botond órájára.

Tibor az asztalnak dől:

- Azt hiszem, Fellini a filmművészet Michelangelója.
Verával beszélget. A Lánynak szép sima haja van, meleg tekintete,

karcsú ívelő szemöldöke, mosolyog. Akos húga. Tibor felpillant rá, ki
csit msreven, zavartan néz, beletúr göndörödő hajába, keze végigfut az
asztalon, bátortalanul megpihen a lány kezén.

Akos rájuk néz, tekintete egy pillanatra megáll a húgán, aztán azt
mondja Róbertnak:

- Rendben, mit ért ebből egy gépészmérnök, Nem ért semmit. De
te hiszel benne?

- Én kérdeztem Botondtól. ült, fölnevetett, mondom neki: "Mi
van?" Lassan Iehúnyta a szemét, lányos szeme van, dús szemöldöke, azt
rnondta: "Nézd, Robi, én látom, hogy te eleve egy spirituális lény vagy."
Kanalaztuk a levest. "Miért?" - kérdem. "Neked mindenben hinned
kell. Nem tudsz mást, csak hinni. Én meg racionalista vagyok. Amit nem
fogok a két kezemben, az nincs is." Nevettünk. Ez volt az egész. Senki
sem tud válaszolni. Mindenki kérdez, és senki sem válaszol.

- Valamiben hinnie kell az embernek - mondta Akos. - A hit
ben növekszik az ember.

Jutka állt most a hátuk mögött.
- Szép - mondta halkan. - Tudod, én evangélikus vagyole Még

hittanra is jártam. Két évig, akkor Pilisen laktunk. Aztán jöttünk föl
Pestre. Az apám géplakatos. Nem valami egyházias lélek. Ha hinni tud
nék benne!

- Hiszek a gyerekek szemében - mondta Róbert. - Féltem az ál
talános iskolától, persze nem is alaptalanul. S közben valami összeszorít
Ji,l a torkom, jönnek a szemek, csillogó-vibráló-szíkrázó szemek, lángok,
tűz van bennem, éget belülről a tűz, valami keserű illata van, meleg-ke
serű íze, szédülök. Zajonganak. Istenem, milyen primitiv szó: zajonga
nak. Allok a szélben, összecsapnak fölöttem a szélhullámok. nevetni volna
kedvem, de valami görcs szorít, Soha nem éreztem ilyet.

- Szép - rnondta ismét Jutka.
Róbert a lányra nézett, egy pillanatra elkapta a tekintetét. Egészen

más volt, mint várta. Fák lengették benne a lombjukat, nyugodt, komoly
fák, mélykék éggel, lassú folyam partján. Hogy lehet valakinek ilyen sze
me? S közben állandóan ugyanaz: "Ú, ha hinni tudnék benne!"

Ákos szólt újra:
- Hát kimondtad végre, hogy hiszel bennük.
- Igazad van. Az ernber szégyelli a hitét.
-- Miért? - kérdezte Jutka.
- Nem tudom - rnondta Róbert.
Akos nézte a földet, a fölgöngyölt szőnyeget, Tibor megint beindí-

totta a magnót, Botond Hédivel táncolt, Tibor kérdőerr nézett Verára.
Akos a földet bámulta, azt mondta:
- Kinek van valóban hite?
- Te szent - mondta Vera, a húga.
Ákos tekintete Verára szaladt.
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- Táncolhll.tnánk - jegyezte meg Tibor. Átfogta ll. lány derekát, a
magnó lassú számra váltott.

- Nézd - mondta Róbert Ákosnak. - En soha nem kételkedtem
abban, hogy létezik. Azt hiszem, soha. De most nemis erről beszélek.

Jutka is leült, karja egy pillanatra Róbert kezét érintette. A fiú rá
nézett, nézte a szemét, az előbb olyan volt, mintha fák lengetnék benne
ll. lombjukat - gondolta -, olyan nyugodt és sima. Most meg sehol sem
látta a fákat. Kék tükör volt a szeme, apró, lilás villanásokkal.

Ákos várakozva nézett rá.
- Én most a gyerekekről beszélek - mondta végre. - A tanításról.
- Szeretnék egyszer én is tanítani - jegyezte meg Jutka.
- Képzeld - folytatta Róbert -, a múltkor bementem az osztály-

ba, megcsúsztam valami almacsutkán, éreztem, hogy zuhanok, minden
megingott köröttem, az utolsó pillanatban kaptam el az asztalt, harso
gott az osztály, majdnem mind kis vidéki gyerek, kiabálósak, nevetett
az osztály, dőltek [obbra-balra, végre a lábamon álltam és néztem. Ne
vettek. Leteszem a kezem az asztalra, mozdulatlanul nézek, megzsibbadt
a karom, ők meg nevetnek, csupa csillogás volt az osztály, csupa tűz,

mintha üvegport hintettek volna végig rajtuk, néztem őket. S akkor ki
buggyant a könnyem, folyt végig az arcomon, görcsösen kapaszkodtam,
iszonyú volt, szép volt, s egészen tisztán éreztem, hogy valami hiányzik,
valami nagyon lényeges hiányzik. Akkor már rég csend volt, egész mély
csend, pisszenés nélkül ültek, én meg kibámultam az ablakon. Egy szekér
döcögött az utcán, és fehér port fújt a szél. Azt szerettem volna, hogy
nyár legyen, végtelen melegű nyár, szikkadt földek és aranyló búzatáb
lák, s robogjon velem a vonat. A búzatáblákban mindig benne van a béke,
az, ami hiányzik, s benne vannak a szemek, s valami, ami megfoghatat
lan. Azt hiszem, erre mondta a fehér hajú diri, hogya lelkek találkozása.

Ákos hallgatott, Jutka a térdére kulcsolta a kezét, szólt a magne
tofon, Tibor megint intett nekik.

- Na és ezt kérdezem Botondtól - folytatta Róbert. - Hisz-e eb
ben, hogy a lelkek találkozása? Ki hisz ebben? Valaki még hisz ebben?
Azt mondta az igazgató: "S akkor azt mondom: sikerült az óra." Nekem
még egyetlen órám sem sikerült. Rossz pedagógus vagyok. Nem szület
tem nevelőnek. Arra születtem, hogy megérezzek valamit, ami elfoszlik.
Ami nincs is. Azt mondja Botond, hogy spirituális alkat vagyok. Mi az,
spirituális alkat? Tudod - aztán hirtelen odafordult a lányhoz, kijaví
totta magát -, tudjátok, én abban a legborzalmasabb percben gondol
tam erre. Arra, amiben már senki sem hisz. Biztos te sem hiszel, Akos,
pedig te vallásos gyerek vagy, jó fej, rendes, a piaristákhoz jártál gím
náziumba, nem? És jól végezted az egyetemet. De ez megfoghatatlan. Ez ke
vés. És tulajdonképpen nevetséges is. Tulajdonképpen nagyon nevetséges.
Csak amikor ott álltam az osztály előtt, folytak a könnyek az arcomon 
mít tud ebből egy gépészmérnök! -, akkor hittem benne.

Ákos azt mondta:
- Azt hiszed, ennek semmi köze az Istenhez?
- Igen, lehet. Most nem hiszek az egészben. Akkor hittem. Most

egyáltalán nem tudom, mi van! Csak azt tudom, hogy kevés! Kevés, ez
nagyon kevés! Keresem, hogy megfogjam. hogy tapintsam, hogy sírjak.
Kinek? - tekintete ismét Jutkára tévedt, végigfutott rajta, tétován, iz
gatottan. - Kinek? - kérdezte újra halkan. - Nézd, én általában el
megyek templomba. Szombat délután feljövök vonattal, este itt összejö
vünk, két pohár bor, soha nem iszom többet, mínt két pohárral, vásár-
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nap elmegyek misére, hétfőn reggel szoktam csak visszamenni, Hétfőn tíz
után van csak az első órám. Tudom, hogy mit akarsz mondani. És mégis
kinek? Jobb erről nem is beszélni.

Jutka megsimította a kezét.
- Istenem, milyen tehetetlenek is a férfiak.
Róbert azt gondolta: "Szerelem? Ö azt mondja, tehetetlenek a fér

fiak. Azt hiszi, hogy a szerelern segít. Talán igaza van. Talán szeretem."
Elmosolyodott, megrázta magát.

Akos fölállt, odalépett az asztalhoz, szódát ivott.
Amíg egyedül maradtak, Jutka a fiúra nézett, a kezét már elemelte,

azt mondta:
- Teljesen megértlek. Igazad van. Hányszor érzek én is ilyesmit!
Fehér falak, csöndes, magányos falak, csak egy bronzérem van a

falon, csak egy beépített szekrény meg egy fűtőtest. Az ablak a Dunára
nyílik.

Botond meg Hédi már abbahagyták a táncot. Botond odalépett hoz
zájuk, kubai cigarettaval kínálta őket.

- Tényleg az apád vette ezt a lakást?
- Igen.
Hallgattak. Róbert nyugtalanul kapkodta a tekintetét. üresnek, ko-

párnak tűnt a lakás, hogy csak ketten voltak.
- Hol vannak a többiek? - kérdezte.
- Töltök még - felelte Tibor.
.:.- Honnan vetted ezt akonyakot?
Konyakot ittak, fényes cimkéjű üvegből.

- Jutka hoztá. Még a múlt héten. Igyál.
- En nem iszom többet, csak két pohárral.
- Borból. Ez nem bor.
- Miért nem jönnek?
- Korán jöttél.
- Korán?
Tibor néz rá. Róbert egy órával korábban jött. Most hirtelen rá kap-

ja a tekintetét.
-- Tibor. te zsidó vagy?
- Igen.' -
- Nem is keresztelkedtél ki?
- Nem. Miért?
Koccintanak. Most a lila villanásokat látja maga előtt. Jutka szeme

olyan, mint egy tükör, lila villanások benne.
- Szeretem az érett búzamezök békéjét - mondja Róbert. Hir-

telen azt kérdi: - Es hiszel?
Tibor elnevetí magát:
- Ezért jöttél korábban?
- Nem is jöttem korábban!
"Hazudsz - mondja magának. - Korábban jöttél. Nézd, közelednek

a szemek, a tüzek, a szél, mícsoda lángolás készül, akár valami tűzijáték.

Te meg hazudsz. Ostobán, lila villanásokkal a szemedben, akár Jutkának,
nevetségesen, vigyoriri. Majd mutogatnak rád: »Ez a tanár csúszott el egy
almacsutkán.« Azt mondják : a »csúszós.« Ez a csúfnevem. »Csuszí.« S
mindez a hazugság miatt, a vibrálás is a hazugság miatt, Csak a csönd
nincs sehol."



-,- Mindenütt a csöndet keresem - szólalt meg most Tibor. - Min-
dig mindenben a csöndet. Ez az én hitem.

Róbert döbbenten nézett rá:
- Mindenki a csöndet keresi.
- Szép, nyugodt, sima az arca. S közben mégis ez az iszonyú tá-

volság!
- Miről beszélsz?
- Kiről! így mondd: kiről? Róla l
- Vera?
- Dehogy! En a csöndről beszélek. Valahol van. Gondoltál már erre?

Vera is van. Nem tudom. A vállában van a csönd, nyugodt, szép válla
van. Megsimítottam. - Zavartan Róbertre pillant. - Megsimítottam
a vállát. Ne haragudj, hogy az előbb így rád kiabáltam. Igazad van. És
mégsem Veráról beszéltem. Vera nagyon sok ...

- De?
- De. Nem tudom.
Róbert hátradőlt a székben.
- Egy hét telt el azóta - mondta. Jutkáról kezdett beszélni. - Rá

tette a kezét a kezemre, megjegyezte, hogya férfiak tehetetlenek, s ta
lálkozott a tekintetünk. Teljesen lezser volt. S közben tisztán éreztem
mindent. Azóta hordom magamban a szeme nyugtalanságát. A lila vil
lanásokat. Azóta szorít valami, még annyi bíztenságom sincs, mint előtte.

Hallom, hogya gyerekek azt mondják: "Csuszi". De nem ez a fontos.
- Töltök - mondta Tibor.
- Ne játsszd a nagyot.
Elpirult. Róbert folytatta:
- Pedig van valami, ami ennél is mélyebb. Vagy nem? Most azt

hiszem, nem. Csak emlékszem valamire. A búzatáblákra emlékszem, tu
dod, aranyló búzatáblák közt futott a vonat, s halkan fütyültem valamit,
valami meleg dalt, valamit, amit úgysem lehet megmagyarázni. Csak a
vonatrobogást, csak azt lehet megfogni. Botond azt mondta, csak abban
hisz, amit meg lehet fogni. "A vonatrobogást - mondtam neki -, azt se
tudod megfogni." Erre odanyújtotta az öklét. "Tessék -- mondta -, itt
fogom a vonatrobogást." Nevettünk. Kanalaztuk a levest. Ilyenkor mín
dig nevettünk.

Tibor szólní akart,
- Pillanat - folytatta Róbert -, csak befejezern. Azt mondtam ké

sőbb Botondnak : "Igazad van, a vonatrobogást meg lehet fogni, csak a
búzatáblákat nem." "Pontosan" - felelte. É:s megint nevettünk.

Fölállt, odament az ablakhoz. Nézte a Dunát. Tibor ült tovább, le
emelt egy könyvet a polcról, lapozta.

- Csak azt akartam rnondani - szólt újra Róbert -, hogy valamire
felelni kell. Mi van ebben az egészben? Allandóan jönnek a szemek, tü
zek, micsoda fény lesz a végén, még a holtak is föltámadnak, csupa csil
logás mind, mindenütt ugyanaz a szikra, ugyanaz, ami a búzatáblákban
meg Jutka szemében, amikor lengtek-bólongattak benne a fák, mélykék
égbolt mögöttük?

Tibor olvasni kezdett:
- "Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jethrónak a Midián papjá

nak juhait, és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez,
Hórebhez."

- Mit olvasol?
Tibor folytatta:
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- ,,:es megjelenék néki az úr angyala tűznek lángjában egy csipke
bokor közepéből, és látá, hogy imé a CSlipkebokor ég vala; de a csipke
bokor meg nem emésztetik vala. S mondá Mózes: Odamegyek, hogy lás
sam e nagy csudát, miért nem ég 'el a csipkebokor. És látá az úr, hogy
odaméne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból. mondván: Mó
zes, Mózes, Ez pedig monda: Imhol vagyok. És monda: Ne jöjj ide közel,
oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, amelyen állasz, szent föld.
Es monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Abrahámnak Istene, Izsák
nak Istene és Jákobnak Istene."

- Ez mi? - kérdezte Róbert.
- Ez la legkedvesebb részem. Szinte kivülről tudom.
- Ez a Biblia?
Tibor letette eléje a könyvet.
Csöngettek. "Most fel kellene állnom - gondolta Róbert. - El kel

lene mennem." Tibor fölállt, kiment ajtót nyitni. "Soha ilyen tisztán nem
éreztem, hogy egyedül kell lennem. S közben mégis arra gondolok: talán
Jutka jött. Soha semmiféle biblia nem volt a kezemben. Se kicsi, se nagy,
hittanra se jártam, de azért valahol már hallottam ezt. Az anyám mesélte.
:Égő csipkebokor. Ezt nem szabad elfelejtenem: égő csipkebokor. A lán
gok, a tűz, egyre lobogóbb, föl-fölcsap, nyelvek az égig. Hóreb az Isten
hegye, »Ne jöjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely,
amelyen állasz, szent föld.. És azt mondta: »En vagyok a te atyádnak
Istene, Abrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene.« És még
sem állok föl. Tulajdonképpen gyáva vagyok."

Jutka utolsónak jött. Halkan szólt a zene, senki sem táncolt. Róbert
ült a sarokban, szemével állandóan a lányt kísérte, mozdulatlanul ült.
Valaki viccet mesélt, nevető arcok, Ákosnak fenyőzöld szeme van. Néz rá.

- Mi van veled, Róbert? - kérdi.
Nem is válaszol.
- Táncolhatnánk - mondja Tibor. Nézi a göndör, bolondos fejét.

"S még azt kérdeztem tőle, hogy hisz-e!" Könnyedén magához húzza Ve
rát, táncolnak, mintha nem is ő olvasott volna föl egy órával ezelőtt az
égő csipkebokorról. Mintha nem is ő mondta volna: "Mindenütt a csön
det keresem."

Akos odaül mellé.
- Rendes gyerek vagy - mondja Akósnak. - Te vagy köztünk a

rendes. Nem is sejted, mi van másokban. Szoktál másokért is imádkozni?
- Másokért igen, de mások helyett nem. Mások helyett nem imád-

kozhatom.
- Nem érted, miről van szó.
- Miről van szó?
- Igaz az, hogy vagy a szerelem, vagy az Isten?
- Nem igaz.
- Könnyű mondani.
- Hova mész, Róbert?
- Elmegyek.
Akos megy utána.
- Megbántottalak?
- Dehogy.
- Mi van?
- Idefigyelj. Lehet olyan ember, akit nem érdekel az Isten?
- Lehet. Az pogány.
- Akkor téged miért érdekel?



- Mert én hiszek.
- Inkább így: azért hiszel, mert érdekel.
- Nem tudom.
- Fura vagy te, Ákos. A legfontosabb dolgokat nem tudod.
- Megint azt mondod: mit ért ebből egy gépészmérnök ! Azt hiszed,

én 'egy fabábu vagyok, egy automata Pinocchio? Mi? Azért, mert a tech
nikai dolgok érdekelnek? Azért, mert szeretem a gépeket? Beszéljünk
másról. Beszéljünk géptanról. Mindjárt kiderül, hogya legfontosabb
dolgokat nem tudod.

- Megsértődtél.

- Lehet. Bocsáss meg.
- Lehet, hogy igazad van, Ákos.
A szeme közben ismét Jutkát kereste. Jutka Hédivel beszélgetett,

csöndesen, hang sem hallatszott hozzájuk. a szoba másik felébe. Botondék
kártyáztak. Ültek az asztalnál, Vera odahajtotta Tibor vállára a fejét.

- Belelátsz alapjaiba - mondta Botond.
- Bár látnék bele alapjaiba :- felelte Vera.
Nevettek. Ákos őket nézte. Aztán Jutkáékat. Jutka fölállt, megiga

zította a szoknyáját, bekapcsolta a magnetofont. Ákos Róbertra tekintett,
Róbert mintha nem is figyelne rá. Leengedte a kezét, várt. Halkan, rezze
nés nélkül azt mondta:

- Lehet, hogy igazad van, Ákos. Én beszélek, pedig épp nem szólha
tok egy szót sem. Azt kérdeztem ma Tibortól, hogy hisz-e? Fölolvasott a
Bibliából. Azóta vannak szavak, melyeket nem merek kiejteni. Ne jöjj
ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról. Ez titok. Mindenkinek megvan a
maga titka. A tied is egy titok. Lehet, hogy vak vagy. Minden vak lát. Te
is látsz. Magamról tudom. Én is látok. Pedig vak vagyok, rettenetesen vak
vagyok. Az a csúfnevem, hogy Csuszi. A vak Csuszi. Nézd, négy évvel fia
talabb nálam ez a srác, ez a Tibor, s ez magyarázta meg nekem, hogy mi
ről van szó,

Ákos erre azt mondta:
- A Lélek ott fú, ahol akar.
Róbert egy percre sem vette le a szemét Jutkáról. A lány intett neki.

Odament, Jutka azt mondta:
- Nem táncolsz ma?
- Nem tudok minden szombaton táncolni. Azért jövünk össze, hogy

táncoljunk?
- Hát miért?
- Jó, táncoljunk - mondta a fiú.
Próbálta meglesni a lány tekintetét. Nem sikerült. Lehunyta a sze

mét, úgy táncolt. Ki volt festve a szempillája, fekete vonás volt a szeme
helyén. Róbert arra gondolt, amit az előbb mondott. "Mindenki vak 
mondta magának. - S mindenki lát valamit."

Jutka megszólalt:
- Egész héten azon töprengtem, amit a múltkor beszéltetek. Ha hinni

tudnék benne!
Hallgattak. Róbert percekre el-elengedte magát, figyelte a lány tes

tének ringását, két szám közt megálltak, megsimította a haját.
- Az a baj - mondta -, hogy mindig csak az egymás vakságát

vesszük észre, és sohasem azt, amit a másik lát.
- Mílyen filozófus kedvedben vagy.
Tibor leállította a magnót. Azt mondta:
- Közkívánatra komoly zene. Johanna a máglyán.
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Föltette a másik szalagot, beindította. Hédi odaült a magnetofon mel
lé. Botond hátradőlt a sezlonon, Meleg volt a levegő, Vera kinyitotta az
erkélyajtót. Kicsi erkély volt, inkább csak kiugró. Vera féllábbal a szobá
ban állt, úgy dőlt neki a rácsnak. Ákos odalépett mellé. Róbert néhány
lépésre tőlük ült az egyik széken. Az egész beszélgetést hallotta.

- Furcsa vagy mostanában, Vera.
A lány fölnevetett.
- Miit nevetsz?
- Szerelmes vagyok.
- Tudod, hogy miről beszélek.
- Figyelj ide, Ákos. Már rég szeretnék veled értelmesen beszélni.

Persze nem itt. És nem most. De ... soha nem érsz rá. Én meg halogatom.
:Én szeretem Tibort. Nem tudom, mit jelentek neki, egyáltalán nem tu
dom, mit jelenthetek egy fiúnak. De én szeretem. Nagyon.

- Halkan.
- Félsz, hogy valaki meghallja?
- Naiv vagy.
- Tulajdonképpen még sosem voltam szerelmes. Most nevetni fogsz.

Ügy érzem, hogy töle függ az életem. Úgy érzem, ő valami több, mint
én; ő a teljesség, arnire vágyom.

- Ebbe igazán nem szólok bele. Szereted, kész. Természetes. Húsz
éves v:agy, rendben, itt az ideje. Nincs is közöm hozzá. De a hited, Vera l
Mi történt a hiteddel?

- Nem tudom.
-- Mit nem tudsz?
- Semmit sem tudok, Ákos. Csak azt, hogy őt szeretem. Ez az én

mindennapi fohászom. Tibor nem is tudja, nem is érzi, őrzöm, reszketek,
egyszer úgyis meg kell mondanom neki.

- Megdöbbentesz, Vera. Itt állunk, látod, nekidőlünk a rácsnak, bent
szól a zene, bámulok le az utcára, a szakadékba. S arra gondolok: Iste
hem, hova zuhantál! Istenem, hogy menjek érted! Hogy fogjam meg a
kezed, rántsalak vissza. Utolsó perc, talán ez az utolsó perc, jaj! Mit te
gyek veled?

Elhallgatott, bámult le az utcára. Elengedte a rácsot, a keze lógott le
a rácson kívül, himbálta, mintha a szél lengetné, "Vivat et semper vivat
Porcus praeses noster!" - hallotta bentről. Eljen és örökké éljen a Disznó,
a mi elnökünk. Egyszerre arra gondolt, amit Róbert mondott: "Fura vagy
te, Ákos. A legfontosabb dolgokat nem tudod."

Róbert ekkor fölállt a székről, átment az ajtóhoz, nekidőlt a kis köny
vespolcnak. épp szemben volt Jutkával. Nézte a lány szemét. Jutka a mag
nót figyelte. Rezzenés nélküliek, merevek voltak valamennyien. Ülő, fek
vő szobrok. Róbert állt, megreccsentalatta a parkett, de egyetlen szem
sem futott felé. Néma, egyszerű arcok, gyenge világítás. Tekintete végül
Jutkán állapodott meg. "Megyek, megyek! - hallatszott tisztán a készü
lékből. - Ha hív az Úr, én megyek! Jó kardom, merre vagy? Ha hív az
Úr, én megyek, sietek!" S Jutka parányit megrezdült. Róbert egy pilla
natra elkapta a tekintetét. Fák lengették benne a lombjukat, nyugodt,
komoly fák, mélykék éggel, lassú folyam partján. Hogy lehet valakinek
ilyen szeme? Olyan melegség öntötte el, amilyet csak gyermekkorában
ismert. Összeszorult a torka, köhintett.

- Táncolhatnánk - mondta Tibor. Vera már ott állt mellette. A fiú
keze végigfutott a vállán. Róbert ismét Jutkát kereste a szemével. s ott



vibrált előtte a kép: a gyerekek az osztályban, jönnek a szemek, a leküzd
hetetlen szemek, pedagógusnap. Istenem, először kapott virágot, s még
sem ez volt az igazi. A búzatáblák nyugalma, kibámult a vonatablakon,
kattogtak a kerekek, s arra gondolt, hogy végsősoron a szemek nyugalma
van a búzatáblákban. S az igazgató azt mondta: "a lelkek találkozása",
Botond közömbösen és tüntetően forgatta a hamutartót a kezében. "Geil
ez a fehér hajú diri" - mondta, "Spirituális alkat vagy." S akkor tisztán
látta maga előtt az égő csipkebokrot. Ne jöjj ide közel, oldd le a te sarui
dat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld. S ismét a szemek,
a vonat, a búzatáblák, a zuhanás, és amikor sírt az osztály előtt, Jutka a
sezlonon, mélykék ég a szemében, fák, méltóságos fák, csipkebokor, kiolt
hatatlan 'csipkebokor. Minden kő egy csipkeboko,r, minden szem egy csip
kebokor. - Erre ra gondolatra megremegett. Azt mondta magának: "Tu
lajdonképpen sosem kételkedtem benne, hogy létezik."

Botond meg Hédi táncoltak már, Tibor még babrált a magnóval, Ró
bert odalépett Jutkához. Allt a sezlon mellett, Jutka fölnézett rá, Róbert
meg sem mozdult. Hangosan, hogy Tibor is hallja, azt mondta:

- Meleg van, kinyitom az ajtót.
S Jutkára tekintett:
- Szerétnék valamit mondani.
Kint álltak az erkélyen, nekidőltek a rácsnak.
- Allandóan a szemedet nézem - mondta a fiú. - Hogy lehet va

lakinek ilyen szeme? Most megint a lila villanások. Te nem veszed észre,
hogy már rám is átrágadtak ezek a lila villanások?

- Miket beszélsz?
- Komolyan beszélek.' Allandóan csak ez van bennem: kevés, kevés,

kevés. Szívom magamba a tekinteteket, olyanok a gyerekek szemei, mint
az égő csipkebokrok, szívom magamba a tájakat, aranyló búzatáblák, szí
vom a levegőt, szívom a világot - és kevés. Még mindig kevés.

Jutka most fölnézett rá, alacsonyabb volt nála. nyugodt hangon azt
mondta:

- Milyen nehezen mondod ki, amit akarsz.
- Allandóan fogódzkodnom kell. Elvesztem az egyensúlyern. Tanár-

nak rossz vagyok, ügyetlen, átvernek, nevetnek rajtam. Csuszi. Elcsűsz

tam egy almacsutkán, Tele van ilyennel az életem. S közben folyton ér
zem, hogy van valami, amit meg kellene fognom. Néha már a kezem közt
van. Emelem a kezem. óvatosan. nézem, nincs. Kevés!

- Szeretsz?
- Szeretlek, Jutka.
- Te bolondos. - És átfogta a fiú nyakát.
Róbert feszélyezetten, esetlenül állt.
- Te - mondta a lány. - Néha tényleg úgy csodállak. Néha épp

azt mondod ki, amit érzék. Tudod, van úgy, hogy valami nagy, óriási
vágy fog el, imádkozni akarok. Pedig én nem hiszek, engem sosem nevel
tek vallásosan, és szerintem ez az egész nevelés kérdése. Ha hinni tudnék
benne! De ma? Idefigyelj, van itt nálam valami.

- Micsoda? - kérdezte Róbert.
- Kiírtam magamnak valamit - mondta Jutka. - Olyan, mint egy

ima. Valami könyv volt, ilyen egyházi könyv, apa cuccaí közt találtam.
Figyeld olvasom. "A végső biztosítékot, hogy Isten velünk van, csak a hit
adja meg. A hit, mely nem cselekvés vagy tett, a megváltás eszköze, ha
nem meghódolás Isten előtt, annak felismerése, hogy önmagában az em-

30



ber tehetetlen, hogy emberileg nincs semmi remény, és csak az lsten üd
vözíthet:'
~ Ez neked ima?
- Nekem ima.
- Miért írtad ki?
Jutka visszagyűrte a papírt szoknyája apr6 zsebébe. Keze a fiú kezét

kereste, néhány centire megállt tőle a korláton. Róbert most a szernét ku
tatta. Jutka pillanatra feltekintett, aztán elnevette magát. Róbert át
ölelte a lányt, magához húzta, Jutka feje odazuhant a vállára. Aztán csöp
pet felemelte, a fiú arcához simult az arca, lassan, szertartásosan ismét
egymásra talált a tekintetük.

- Szeretsz?
- Szeretlek, édes.
S újra az a melegség, az a titokzatosan mélyen ébredő, tudat alatt

őrzött gyermekkori melegség. "Istenem -- gondolta a fiú -, ezt nem hit
tem volna. Itt állunk az erkélyen, félhomály, fölolvas nekem, én meg át
fogom a vállát. Bent táncolnak, valahol villamos zörög, fények az utcán.
Most nyugodt vagyok."

Amikor leültek, úgy ült, hogy lássa Jutka tekintetét. Megdöbbent,
amikor újra fölcsillantak a lila villanások. Jutka azt mondta:

- És mégsem tudok hinni. Micsoda börtön ez, vagy mi? Akarok, sze
retném - és lehetetlen. Vagy nincs is ilyen éles határ a kettő közt? Vagy
mi van?

"Oldd meg saruidat - gondolta Róbert -, mert szerit föld, ahová
lépsz. Égő csipkebokor. Miért nem emésztődik föl ez a csipkebokor? Oda
megyek és megnézem. És újra a villanások a szemében. Talán te is csak
egy láng vagy, szikra, hogy szorítanám a vállad! De még mindíg nem!
Megfoghatatlan. Ami megötted van. Benned van. Keresem. S közben mi
csoda tűz: minden kő lángol, lassan nem lesz olyan tárgy, amelyik ne
lángolna,"

- Jutka - mondta -,odaülök melléd.
- Gyere.
ültek. A lánya vállára hajtotta a fejét. A többiek táncoltak.

Sötét, rosszul megvilágított utcában mentek Akóssal. Akos nem ls
nézett rá, a földet bámulta, akadozva beszélt.

- Egyszer mondtál nekem valamit, Robi.
- Igen.
- Hogya legfontosabb dolgokat nem tudom.
- Ezt mondtam? .
- Igazad volt.
- Nem értelek.
- Rengeteget gondolkoztam. Nekem sosem voltak hitbeli kételyeírn.

En sosem gondolkoztam azon, hogy van-e Isten, vagy nincs. Szerves, ki
szakíthatatlan része volt ez az életemnek, központi része, s azt hittem,
mindenben igazam van. Azt hittem ... no nem.

- Most miért hallgattál el?
- Nehéz neked elmondani.
- Miért?
- Ez tulajdonképpen gyónás. Egyszer meg kell végre gy6nnom ezt

is. Es főként neked. Hisz adósod vagyok, te ráztál föl.
- En?
- Nem is igaz. Vera. Es mégis te. Azt hittem, én vagyok az igaz. A
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rendes, ahogy te mondtad mindig. Azt hittem, több vagyok, mint a többiek.
És semmi sem vagyok. Gőg. Tudod, mícsoda gőg azt mondani: vegyetek
rólam példát! És én ezt mondtam, Pedig lehet, hogy engem valóban csak
a gépek érdekelnek. S ez az egész apostolkodás csak megszokás volt? Most
kétkedek, Robi, ne kérdezz tőlem semmit. De el kellett mondanom, Éle
temben először kétkedek, s először sejtettem meg, hogy milyen mély hit
lakik azokban, akiket kicsinyeknek tartottam. Benned, Tiborban, Jutká
ban ... Verában.

- Nem értlek, Akos.
- A hit a legtitokzatosabb dolog. Én sem értem. És mégis.
Alltak a sarkon, a másik utcából erős fény vetődött rájuk. Nyári este

volt, meleg szél fújt, egy-egy ember az utcán, egy-egy világos ablak a há
zakon. Aztán a csönd, az éjféli utcák csőndje, a körülfoghatatlan csönd.

'Mindig Jutka jött utolsónak. Benyitott a szobába, Tibor lenyomta a
magnetofon gombját. Szólt a zene.

- Vivát! - mondták többen.
Róbert meg ezt látta maga előtt: gyerekek az iskolapadban, hullámzó

búzatáblák, s Jutka itt ül mellette a sezlonon. Valaki viccet mesélt, Botond
unottan bámulta a forgó tekercset, Hédi a szemüvegét szorongatta, pilla
natra csönd lett.

- Ha hinni tudnék. benne! - mondta két koccintás közt Jutka, ne
vetett, mikor már javában táncoltak.

Róbert most arra gondolt: "Tulajdonképpen sosem kételkedtem ab
ban, hogy létezik." S újra látta: a gyerekek szeme, a búzatáblák, az égő

csipkebokor és Jutka itt ül mellette a sezlonon,
I

KONSZTANTINOSZ KAVAFISZ VERSEI

KÖNYÖRGÉS

Egy hajóst elragadtak a tenger mély hullámai. 
Gyanútlanul az anyja megy a templomba, gyújtani

egy hosszú, tarka gyertyát a Boldogságos Szűz előtt,

hogy hozza vissza gyorsan s útjára adjon szép időt -

s mindig fülelve nézi, hogy merre jár a szél.
S míg veti a keresztet s imádkozik s remél,

az ikon nézi búsan és komolyan, mert tudja már,
hogy nem jön vissza többé az a fiú, akire vár.

A TElMPLOMBAN

Szeretem a templomot - a hexapterigáit,
edények ezüstjét, a kandelábereit,
a fényeket, a. szészékét, az ikonjait.

Ha belépek a Görögök templomába,
és tömjénillatai fogadnak
és liturgikus hangjai meg kórusai,
a papok magasztos külseje
és minden komor ütemű mozdulatuk,
ahogy stólájuk díszeiben ragyognak 
olyankor fajtánk nagy tisztességén tűnődöm

B dicsőséges bizantinizmusunkon.



I1ANUEL KOMNENOSZ

A király, Kir Manuel Komnenosz
egy mélabús, szeptemberi napon
érzi a közelítő halált. Az udvari
(megfizetett) csilLagászok összevissza
[ecsetmek, hogy sok éve hátra van még.
Ezt mondják ő k, de ő maga eközben
régi, jámbor szokásokra emlékezik
s kolostorok celláiból hozat
egyházi öltözéket magának
s azokban jár és öröm r gja el,
hogy egy pap vagy szerzetes lényébe öltözött.

Boldogok mindazok, akik hinni tudnak
s úgy végzik, mint Kir Manuel,
áhitattal hitükbe burkolózva.

SZINES űVEGBOL

Végletesen felzaklat egy részlet,
Joannisz Kantakuzénosz és Andronikosz Aszán lánlla,

Iréne
koronázásából, a Blakhernai palotában.
Minthogy mindössze néhány drága kövük voU
(és nagyon szegény a mi boldogtalan államunk),
műékszereket viseltek. Egy csomó üvegdarabot,
pirosat, zöldet, kéket. De nem látok én
e hitvány, színes ü1)egdarabokban
semmit, ami megaIázó,
vagy illetlen. Ellenkezőleg, olyanok,
mint keserű tiltakozás a megkoronázott
házaspár méltatlan nyomorúsága ellen.
Jel.képe annak, mi járt volna nekik,
mi lett volna való, mikor megkoronáznak
egy Joannisz Kantakuzénosz urat
meg Andronikosz Aszán leányát, egy Iréne úrnm.

MYRES, ALEXANDRIA, KR. U. 340.

Amint meghallottam a csapást, Myres halálát,
elmentem hozzá, bár kerülöm különben,
hogy keresztények házaiba járjak,
főképp, ha gyászuk van, vagy ünnepet ülnek.

Egy folyosón megálltam. Nem akartam
beljebb menni, mert észrevettem,
hogya halott rokonsága rám meredt
nyílt meglepetéssel és rosszallással.

Nagy szobában volt kiterítve.
A sarokból, ahol álltam,
láthattam egy darabját: csupa drága szlSnyeg
és ezüst meg arany edény.

Alltam, és sírtam a folyosó végén
és arra gondoltam, hogya kirándulás, a t4rsasá"
MlIres nélkül már semmit sem ér,



és arTa gondoltam, hogy nem látom soha t6bbé
féktelenül gyönyörű éjszakai csavargásainkon,
ahogy újjong és nevet és verssorokat szaval
tökéletes érzékkel a görög ritmus iránt,
és arra gondoltam, hogy örökre elveszítettem
szépségét, hogyelveszitettem örökre
a fiút, akit eszeveszetten imádtam.
Mellettem néhány vénasszony suttogott
élete utolsó napjairól - hogy folyton Krisztus neve
volt az ajkán,
hogya kezében fogta a keresztet. 
Azután belépett a szobába
négy keresztény pap és forró imákat
mondtak és Jézushoz könyörögtek,
vagy Máriához (nem ismerem jól a vallásukat).

Tudtuk mi, persze, hogy Myres keresztény.
Tudtuk az első perctől fogva, mikor
tavalyelőtt csoportunkhoz csatlakozott.
De pontosan úgy élt, ahogy mi.
Gyönyörökre mindnyájunknál mohóbb volt,
két kézzel a pénzt szórva szórakozásra.
Nem érdekelte őt a világ véleménye,
buzgón vett részt éjszakai verekedésben az utcán,
valahányszor véletlenül a bandánk
ellenséges bandába ütközött.
A vallásáról sohasem beszélt.
Sőt, egyszer azt mondtuk neki,
hogy magunkkal visszük a Serapionba.
Igaz, úgy látszott, mintha ez a tréfánk
nem esnék jól neki - most jut eszembe.
Igen, most emlékszem két más esetre is.
Amikor italáldozatot mutattunk be Poseidonnak,
elhúzódott tőlünk és máshova nézett.
Amikor egyikünk rajongva
azt mondta: "Alljon a mi társaságunk
a nagy, a minden-szépségű Apolló
védelme alatt" - azt suttogta Myres,
(a többiek nem hallották): "Engem kivéve."

A keresztény papok rázendítettek,
az ifjú lelkéért könyörögni. 
Megfigyeltem, hogy milyen buzgalommal
és milyen feszült figyelemmel
hitük szertartásaira, készítettek
mindent elő a keresztény temetésre.
Es hirtelen valami furcsa érzés
vett rajtam erőt. Úgy rémlett homályosan,
hogy Myres eltűnik a közelemből,

és mintha egyesülne, Ő, a keresztény,
övéivel, és úgy rémlett, i d e g e n
én lettem itt, n a g y o n i d e g e n, a kétség
egyszerre elfogott: és hátha szenvedélyem
csapott be, és m i n d i g i s idegen voltam neki?
Es iszonyú házukból kirohantam,
és menekültem, mielőtt megmásítaná
az () kereszténységiik Myres emlékezetét.

Vas I.tván fordításai



HARRISON FISH UTOLSÓ ÓRÁJA (2. rész.)

lr t a Juan José Arreola

(Telefoncsengetés.)
HARRISON Azt hittem, hogy elvágta avezetéket.
HARRAS Csakugyan. De ez nyilván fontos. Beszéljen!
HARRISON (reménykedve, rekedten) Halló!... Igen... igen ... csak

mondja ... hogyan? .. micsoda ... a képet? .. de már elvitték, alig
húsz perccel ezelőtt... Igen a papírok rendben voltak, két aláírás-
sal ... Tolvajok? Igen, azonnal értesítem a rendőrséget ... A mú-
zeum dolgozói t igen ... azonnal! (Visszateszi a kagylót.) Istenem!
Ellopták a Cranach-omat! Érti? Akik érte jöttek, tolvajok voltak!

HARRAS (nagyon nyugodtan) Kérem, nyugodjék meg, egy remekmű

nem veszhet el csak úgy! Emlékezzék a Giocondára, elveszett és vé
gül mégis megtalálták.

HARRISON '(újra telefonálni próbál) Halló! Halló! Halló! (leverten ha
nyatlik egy karosszékbe)

HARRAS Harrison! Szedje össze magát! Kiabálni, ájuldozni egy kép
miatt, mely már nem is a magáé!

HARRISON Hogyhogy nem az enyém? Ötvenezer dollárért vettem!
HARRAS (kedvesen) De már a múzeumnak ajándékozta!
HARRISON Akkor is az enyém! A Metropolitain-ben kis plakettet tesz

nek a képek alá.
HARRAS (gúnyosan) Persze! A kis plakett! Ne aggódjék, majd intézke

dem, hogy a plakett azért ott legyen a maga nevével!
HARRISON (hirtelen) Maga szervezte a lopást! Ráadásul tehát tolvaj isI
HARRAS Csak nem gondolja, hogy azért rendeztem az előbbi jelenetet,

hogyeltereljem a figyelmét, és azalatt kivíhessék a Cranachját az íro
dából!

HARRISON Akkor mondja meg, mit csinált a képemmel?
HARRAS Biztos helyen van! Végtelenül szeretem a művészi alkotásokat!

A maga képe jelenleg egy hitvány kocsma pincéjében van. Csinos kis
felfedezés lesz, ha a detektívele megtalálják.

HARRISON Megtalálják. abban bizonyos lehet!
HARRAS Megtalálják, ha nyomra vezetem őket. Ami a plakettet illeti,

az ott lesz. " ott lesz ...
HARRISON Megígéri?
I;lARRAS Megígérem. Bár szívesebben rendeztem volna jótékonysági

tombolát, esetleg árverést. Igen ... (A gondolat megihleti.) Igen ... és'
miért ne, most mindjárt!

HARRISON Mit mond?
HARRAS Pompás alkalom! A terem közönsége már bebizonyította, hogy

értékelni tudja a műalkotásokat ... Hölgyeim és uraim itt az alkalom,
ne mulasszák el! Itt az alkalom, hogy elragadják a Metropolitaíntól és
hazavigyék idősebb Lukas Cranach képét, mely az imént itt függött
a falon.

HARRISON Egy pillanat ... egy pillanat ... Ez a kép sem a magáé, sem
az enyém, többé senkié sem lehet!

HARRAS (a whiskys üveggel háromszor az íróasztalra üt) A legmaga
sabb ajánlatokat kérem. Az idősebb Lukas Cranach egyik képe, fára
festve, cellulózoldattal befújva. Egy méter hatvan magas, hetven centi
széles, Éva anyánkat ábrázolja, mielőtt kiűzetett a paradicsomból. A



boldog vevőnek átadjuk a mű eredetiséget igazoló okmányokat. Ki
kiáltási ára húszezer dollár. Igen uraim és hölgyeim, jól értették, a
világegyík legkiválóbb művészi alkotása potom húszezer dollár l

HARRISON Azt hiszem, enyém marad a kép.
HARRAS Ne tartson együgyűnek. Persze, hogy végülis megőrizheti a

Lukas Cranach-ot, de árverezni azért bőkezően és lelkesen kell. Meg
nyom egy gombot, árverező tömeg morailásá: hallani.) Húszezer dol
lár ... huszonegyezer dollár ... huszonkétezer dollár ... huszonhárom
ez,er dollár ... huszonötezer dollár ... huszonötezerszáz dollár ... hu
szonhatezer dollár ... huszonhétezer dollár ... huszonnyolcezernyolc
száz dollár ... kilencszáz... huszonkilencezer... harmincezer dollár.
(A közönséghez.) Ki ad többet érte? Senki? Lehetséges ez? Ennyire be
csülnek ma egy halhatatlan műalkotást? f:s maga, Harrison engedi,
hogy ez a kép végképp eltűnjék?

HARRISON (magávalragadja a játék, már belevegyül a hangja, dadog)
Harmincezer dollár ...

EGY MűGYűJTO NO (felemelkedik a zenekari ülésről) Harminckétezer
dollár. .

EGY FÉRFI (nem messze a nőtől) Harmincháromezer dollár.
A NO Harmincnégyezer dollár.
A FÉRFI Harmincötezer dollár.
A NO Harminchatezer dollár.
A FÉRFI Harminchétezer dollár (Harras összeüti a tenyerét. Harrison

várja a pillanatot, hogy kimondja az utols6 szót.)
A NO (a férfihoz) Ezer dollárral mindig többet fogol) kínálni, mint ön.
A FÉRFI Harmincnyolcezer.
A NO Ezerrel több. Éva egy hármas kép része.
A Ff:RFI Adám az enyém ... Harminckilencezer.
A NO A kígyó pedig az enyém ... Negyvenezer. Mégha az ördögnek kel

lene is eladnom a lelkemet! Mindig többet fogok ígérni, mint ön.
Gyűjteményem van hármas képekből.

il> Ff:RFI Ez ugyan sosem lesz teljes. Negyvenkétezer. Nekem különben
két képem van Botticelli egyik triptichonjából, a Szent Családból, csak
a Gyermek hiányzik. " Negyvenötezer ...

A NO Remek! A gyermek az én tulajdonomban van. Negyvenhatezer ...
HARRAS Felkérem az árverezőket. hogy személyes megjegyzéseiket mel

lőzzék és csak ajánlatuk összegét mondják. Folytassuk. Negyvenhar
ezer dollárnál maradtunk. Még van egy kis dolgunk.

A FÉRFI (rövid számvetés után) Ötvenezer dollár.
HARRISON (Abbahagyja a dolgot és karosszékbe süllyed. Harras várja

a nő közbeszólását. Dobpergés.)
A NO (egy kis kacérsággal, a férfihoz) Vegyük meg együtt a képet!
A FÉRFI (gavallérosan, kicsit hamiskásan) És ki fogjuk egészíteni a hár-

mas képet?
A NO (szemérmesen) Ha akarja!
A FÉRFI Átengedi nekem Botticelli Gyermekét?
A NO Igen, Uram ...
A FÉRF] Emmet Simpleton, engedelmével.
A NO Nagyon örülök. Engem Barbarának, vagy Babbie-nek hívnak.

(Harrashoz.) Simpleton úr és én együtt vesszük meg a képet.;
HARRAS Helyes. (A közönséghez.) Senki többet. Ötvenezer dollár? Senki

többet? (A whiskysüveggel az asztalra üt. A gyűjtőkhöz.) Szívesked
jenek a színre lépni és rendezni a formaságokat.



A NO (kinyitja retiküljét) O Istenem, otthon felejtettem 8. csekkfüze
temet! Nem kölcsönözne nekem holnap reggelig huszonötezer dollárt?
Ha úgy tetszik, színház után együtt vacsorázhatnánk nálam.

A Ff.:RFI A legnagyobb örömmel asszonyom! Nagyon boldog vagyok! Kö-
szönöm l (Aláír egy esekket és átadja Harrasnak.) .

HARRAS Tökéletesen rendben van. Köszönöm!
HARRISON (a gyűjtőkhöz) Arra nem gondoltak, hogy a kép hamisít

vány is lehet?
A NO Köszönöm a kedves figyelmeztetését, de minden effajta baleset el

len védve vagyok. Félmillió dollárral biztosítottam magam, és vala
hányszor az eredeti helyett másolatot veszek, a biztosítótársaság meg
térítí az összeget.

HARRAS Hölgyeim és uraim, az árverési pénzből filmet csináltatok
Harrison Fish példás életéről. Képzeljék el, milyen részleteket tud
hatnak meg ebből az életrajzból, a film eszközeivel! Ha minden együtt
lesz hozzá, megígérem, hogy színes film lesz. (A nő jelt ad Harrasnak,
hogy közeledjék, s valantit a .fülébe súg. Harras a-rca furcsán felderül.)
Képzeljék csak mi történt! Elhatározták, hogy összeházasodnak és van
szerencséjük önöket is meghívni az eljegyzésükre... Igen uraim- tíz
röpke perc - Simpleton úr és Simpletonné asszony - engedjék meg,
hogy én legyek az első. aki így hívom önöket - művészi vetélkedé
sükből a szerelern mámorába estek. Szívből gratulálunk, kedves ba
rátaink! Szeretnénk tovább csevegní önökkel, de sürgősen folytatnunk
kell műsorunkat. Legyenek olyan jók... (A két gyűjtő el akarja
hagyni a termet.) Nem, nem, mit csinálnak ... Erre jöjjenek! (A szín
pad hátsó ajtajához vezeti ő/vet.) A második ajtó jobbra ... Csinos kis
szalon, nagyon barátságos, kizárólag Harrison Fish számára fenntartva.
(A két műgyűjtő egymásra mosolyog és egy parodizált nászinduló
hangjára kivonul.).

HARRAS (az óráját nézi.) Szent Isten! Éppen ideje hogy áttérjünk Mae
történetére. Készüljőn fel kérem, mert ez az est legfontosabb műsor

száma.
HARRISON (fáradtan) Mae? Idejön? És hogyan, fiatalon vagy öregen?
HARRAS (keményen) Sem fiatalon, sem öregen. Mae nem jön el.
HARRISON (reménykedve) Ez a szám elmarad?
HARRAS Egyáltalán nem! A férje jön el helyette.
HARRISON (lesújtva) Mi dolgom vele? .
HARRAS Meg fogják érteni egymást! Szabályszerű papírokat hoz ma-

gával, fölhatalmazást, hogy Mae mánden ügyét ő intézhesse az asszony
nevében, mert egy kis nyugdíjat kell folyósítania. Mae-t szanatórium
ban ápolják.

HARRISON Ez a találkozás nagyon kellemetlenül érint. Szívesen adok
nyugdíjat, csak mondja meg, mennyit; de kérem, hagyja el ezt cl szá
mot! Tegye meg kérem!

HARRAS (igen hivatalosan) Nem magáért, Mae férjéért kell. Vár! Na
gyon messziről jött. Magában van minden reménye. Teljesen tönkre
ment, sorsa most egy régi szerelmi történettől függ. Engedelmével be
hívom. (Kinyitja az ajtóL) Kérern jöjjön be! (A közönséghez, bemu
tatva abelépőt.) Roscoe Hamilton úr!

RpSCOE (zavartan áll meg a küszöbön, 50 éves, közönséges, orra vörös,
szeme zavaros. Tántorog, mint egy alvajáró vagy részeg, mindene ta
padós, teste, lelke, gesztusai, hangja. Nagy zsebkendővel törölgeti ar
cáról a verejtéket. Bajusza ápolatlan, ruházata gyűrött. Bendzsó kisé-
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retiel régi dalokat hallani. Révedezve) Míndig arról álmodtam, hogy
New-Yorkban telepedjem le! Jónapot, Harrison Fish úr!

HARRISON (szárazon) Jónapot.
ROSCOE Ne haragudjék, nem jól érzem magam! Mindig arról álmodtam,

hogy New Yorkban telepedjem le, de nem érzem jól magam! Ez az
átkozott lift ...

HARRISON (csak hogy mondjon valamit) A felesége nélkül jött!
ROSCOE Bocsásson meg, de ő nem jöhetett. Szegény! Gyógyintézetben

van. A fejében van a baj. De biztosíthatom, nagyon jól ellátják.
HARRISON Sok pénzbe kerülhet.
ROSCOE Hát ... kerül. Akármilyen intézetbe mégse engedtem bezárni

Mae-t. Elhiheti!
HARRISON (hogy minél előbb befejezze) Mibe kerül? Tudhatja, hogy

kész vagyok segíteni Mae-tl
ROSCOE Furcsa, hogy ennyi év után még emlékszik rá. De mint a köz

mondás mondja: jobb később, mint soha!
HARRISON Mennyibe kerül a szanatórium? (Leül egy karosszékbe. Har

ras szemléli őket.)

ROSCOE Mindenekelőtt engedje meg, hogy gratuláljak a remek irodá
jához. Magam is üzletember vagyok és mindig arról álmodtam, hogy
New Yorkban telepedjem le! Mondja, nagyon drága a lakbér az
Empire-ben?

HARRAS (szolgálatkészen) Az adminisztrációs iroda mindenről fel vilá-
gosítástad. Egyébként rövid időn belül egy teljes emelet szabad lesz.

ROSCOE Mindig arról álmodoztam, hogy New Yorkban telepedjem le.
HARRAS Egy teljes emelet az Empire-ben bizonyára megfelel magának..
ROSCOE De egyik évről a másikra halogattam. és most már félnék is

ebben a rettentő Bábelben futkosni.
HARRAS Soha sincs késő!

ROSCOE Tudja Fish, nem azért lát ebben az állapotban, és nem azért
fogadok el mínden nagylelkű segítséget, mintha anyagi gondjaim len
nének.

HARRISON (türelmetlenül) Mcndtam már, hogy kizárólag Mae-t segí
tem. Magához semmi közöm.

ROSCOE De furcsa! Én meg azt hittem, kizárólag nekem tartozik szám
adással! Különben is a zsebemben van néhány papír, ami felhatalmaz
Maeanyagi ügyeinek intézésére. Akarja látni? Belépésem előtt azt
hittem, ebből fog állni a segítsége. (Egy mozdulattal pénzadást je
lez.) Érti?

HARRISON Térjünk a tárgyra. úgy látom, nincsenek aggályai. Mennyit
akar?

ROSCOE Az istenért Harrison, minek néz engem? Lézengő koldusnak?
HARRISON Nincs egyéb mondanívalónk egymásnak!
ROSCOE Hát ebben téved. Fogalma sincs róla, milyen nehezen szántam

rá magam, hogy ide jöjjek. Az ügyvédjének sok fáradságába került,
hogy meggyőzzön. De végre is minden a maga hibája, és semmi ki
vetnivaló sincs abban, ha én is megtalálom aszámításomat.

HARRISON Miután feleségül vette Mae-t én többé semmiért sem va
gyok felelős.

ROSCOE A házasságért nem! De .a boldogságunkért l Hogyan lehetnék
boldog egy asszonnyal, aki idáig jutott?

HARRISON Mennyire van szüksége Mae gondozásához ? Mennyibe kerül
maga szerint az a szanatórium?



ROSCOE (meglát egy doboz cigarettát az fróasztalon) Az áldóját. Irígy
lern! Ilyesmit még ünnepnapon sem engedhetek meg magamnak! (El
vesz egy cigarettát.) Megengedi?

HARRISON (kétségbeesetten) Megmondja végre, míbe kerül az a szana
tórium?!

ROSCOE Azt hiszi, pénzzel mindent rendbe lehet hozni! Nem mondorn,
néha igen. De az én életemet, az én összetört életemet ki hozza rend
be? Maga bizonyára nem. Az olyan beteg, mint Mae iszonyúan drága.
Miatta zöllöttem le anyagilag.

HARRISON Megmondtam már, hogy hajlandó vagyok segíteni!
ROSCOE És azután? Mire való a házasság, ha nem arra, hogy két-há

rom gyermek édesítse meg az ember életét? Fáj a szivem, hogy sen
kim sincs, akinek jó példát mutathatnék. Ha legalább egy fiam vol
na, nem koldulnék itt. Mindig arról álmodoztam, hogy New Yorkban
telepedjem le!

HARRISON Ezzel kapcsolatban semmit sem tehetek magáért!
ROSCOE Maga a felelős mindenért. Ezért is határoztam el, hogy ide

jövök kártérítést kérni. Mae az első baleset után rokkant maradt.
HARRISON Hogyhogy?
ROSCOE Nem vádolom, abban az időben magának sem volt elég pénze.

De a barátja, az orvostanhallgató majdnem megölte szegény Mae-t.
HARRISON Miket beszél itt összevissza?
.ROSCOE Ne adja az ostobát! Barátja, az orvostanhallgató, aki kisegi

tette a bajból. Csekélyke összegért hozták rendbe a dolgot ... de sze-
gényke örökre rokkant maradt. Hogy szerétett volna gyermeket! Ebbe
bolondult bele! Melyik asszony nem vágyik gyermekre! Kivált a tör
vényes férjétől!

HARRISON Baleset mindig történhetik, értse meg! A legjobb orvos is
követhet el hibát!

ROSCOE Az bizonyos, hogy baj minden órában történhet. De mindig
akad egy szerencsétlen, aki a többiekért is lakol. Ahogy én magáért!

HARRISON Láthatja, hogy kész vagyok segíteni Mae-t!
ROSCOE Egy maroknyi dollárral! Mit jelentene az, mondja meg nekem.

ha havi száz dollárt adna: olyan ember, mint maga - annyi, mintha
egy szál haját adná! Mint egy hajszál, mint egy porszem, annyi volna
ez magának, Fish Harrison!

HARRISON (közönyösen) Mi egyebet tehetnék?
ROSCOE Magának egy ember élete semmi? Egy emberé, akinek időről

időre innia kell, hogy szemethunyjon és tovább éljen!
HARRISON Részeg, és már azt sem tudja, mit beszél!
ROSCOE (könnyekkel küzdve) Olyan szomorú volt az életem! És senki

nek sem mondhatom el, mit kínlódom! Egyedül vagyok! Senkim sincs,
csak Bob. Ismeri; Bob Collins. A közelben van a bisztrója.

HARRISON Nem hagynáabba? Csak arról beszéljen, amiért idejött!
ROSCOE Csak nem akar elkergetni, mert elpanaszolom a bánatomat?
HARRISON Nem érdekel a bánata!
ROSCOE Pedig maga okozta! Ne higgye, hogy nem értem! Fiatalkori

bűn! De Mae-nek a lelkét is megrontotta, és ez az, amit nem lehet
dollárral megfizetni.

HARRISON Akkor ne fogadja el!
ROSCOE Szeretné, mi? Mit nem adna érte, ha valami hamis méltóság

gal az arcába vágnám a pénzt? Igenis van méltóságom, bárhogy ké
telkedik benne. És ezért a méltóságért fog fizetni!
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HARRISON Míndenkínek olyan az élete, amilyet érdemel!
ROSCOE Akkor maga az utca minden szennyét megérdemelnél
HARRISON Fogja be a száját, vagy kihajítom !
ROSCOE Jó, jó. Azt hiszi, többet ér nálam! Téved. Azért, hogy részeg

vagyok és alamizsnát kérek, még mindig jobb vagyok, mint maga!
Ez a kéz, mely a pénzt elfogadja magától, ez a kéz kinyúlt afelé az
asszony felé, akit maga a pocsolyába taszított. Mert én kihúztam Maet
a pocsolyából, hogy úgy mondjam el a dolgokat, ahogy voltak. Es az
sem az én hibám, hogy folytatta az utat, amelyet maga jelölt ki neki.
Mégakkor is, mikor már volt mit ennie és volt hol aludnia.

HARRAS Kérem, ne vitatkozzanak, hanem figyeljenek ide! (A közönség
hez). Most olyan párbeszédet hallanak, hogy mindannyiuknak tetszeni
fog. Egy pillanat ... (Zene hallatszik, aztán a fiatal Harrison és Mae
hangja.)

MAE Harrison, Harrison, mi bajod?
HARRISON Szomorú vagyok, Mae, nagyon szomorúl
MAE Nem szeretsz?
HARISON Imádlak, Mal", imádlak, mégis szomorú vagyok!
MAE Miért, Harrison?
HARRISON Mert nem tudlak olyan hamar feleségül venni, ahogy sze

retném. (A kis kunyhóról szóló dalt énekli.)
MAE Milyen szép dal! (Ó is énekli.)

A kanyargó folyóparton
kicsiny kunyhó int felém.
Be szép lenne ha örökre
ott élhetnénk, te meg én.

Megvárom, míg feleségül vehetsz. Harrison! .
HARRISON Hogyelvegyelek ... ez a legforróbb vágyam. úgy fáj, hogy

még nem tartozol végleg hozzám!
MAE Azt hiszed, hogy én nem szenvedek? Arról álmodom ...
HARRISON Hallgass meg, Mae! Férfinak nehéz a várakozás. Szerétnék

tiszta maradni, szeretném megőrizni magamat neked. (Roscoe alig
tudja tűrtőztetni nevetését.) Attól félek, én is csak olyan leszek, mint
a többí, és én is szaladok majd a könnyű kis nők után, és akkor el
vesztem; becstelen leszek, nem leszek többé méltó hozzád!

MAE Miért beszélsz igy? :f;n majd gondodat viselem és mindent meg
teszek, hogy mindenki mást eHelejts, és csak az enyém légy!

HARRISON Nem szeretsz úgy, ahogy én téged! Ha szeretnél, nem en
gednéd, hogy annyit szenvedjek érted!

MAE Nem akarom, hogy szenvedj értem, Harrison. Ölelj meg!
MAGNO Ez a párbeszéd, uraim és hölgyeim, két nagyon fiatal ember

közt zajlott le. Az egyik 17, a másik 22 éves volt. Szép tavaszi napon
történt. Csónakjuk lassan siklott alá a csendes folyón. Semmi külö
nős nincs benne, hogy Mae egy szép estén odaadta magát Harrí
sonnak.

ROSCOE Ha ez szép estén és a ringó csónakban történt ... akkor igazán
csodálatos! (Harrisonhoz.) Tiszta akart maradni, nem akarta kőnnyű

lányokra pazarolni a fiatalságát. Milyen romantikus! Mae karjaiban
akart tiszta maradni, ugye? Aztán vigye az ördög! Vagy valami hü
lye, mint én, vegye feleségül! Gondolom, voltak mások is, akiket
ugyanez a sors ért. Rájuk nem gondolt, Harrison? Vagy talán Mae he
lyettesítette míndegyiket? Takarékos megoldas!

HARRISON Hallgasson már, ostoba!
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ROSCOE Beismerem, egyáltalán nem vagyok olyan intelligens, mint ma
ga, Harrison! Irigylem. Élelmes ember! Brávó! Mialatt mi -olcsó lá
nyokhoz jártunk, maga olyan kis ártatlant keresett, mínt Mae, és min
dig ugyanazt énekelte neki:

.,A kanyargó folyóparton
kicsiny kunyhó int felém.
Be szép lenne . . ."

Utálom, tudja?! No de ez az élet, én pedig hülye vagyok! Sose volt
dolgom rendes lánnyal, akkor is, mikor megnősültem, éppen Mae kel
lett nekem!

HARRISON (Roscoe-hoz lép, megfogja a kabátja hajtókáját és megrázia)
Elhallgat végre! '

HARRAS (szétválasz.tja őket) Nyugodjék meg, Harrison, nekem vigyáz
nom kell Hamilton úr testi épségére!

HAHRISON Akkor nailgattassa el, mert ha nem ...
HARRAS (szelíden) ...mert ha nem, akkor mi lesz, Harrison? Ne kény

szerítsen, hogy szigorú legyek! Az idő múlik, ne arra pazarolja, hogy
ostobaságokat mond és csinál!

HARRISON Hallgattássa el ezt a hülyét ...
HARRAS Azt hiszem, már nincs különösebb mondanivalója!
ROSCOE (zavartan) Hát ez furcsa ... maga megcsalt a feleségemmel,

mielőtt elvettem, és most meg van sértve, hogyemlékeztetem rá. Ha
csak ... szegény Mae ... nem az ő hibája volt ... Mindenáron gyere
ket akart ... hát keresett egy apának valót. Az én becsületemet már
tönkretette! Azt mondják, Bob Collinsszal is jóban volt... ezt el
sem tudom hinni. Bob a legjobb barátom ... Neki míndent megbo
csátok. De ennek a ... (Sírvafakad.)

HARRISON (Harrashoz) Mikor lehet már kidobni innét?
HARRAS (az óráját nézi, békítgetve) Nos hát, kedves Hamilton, maga

mindezt szépen elfelejti, és kap havi 100 dollár segélyt. Rendben 'Van?
(Megveregeti Roscoe vállát.)

HARRISON Whiskyre fogja költeni!
ROSCOE Azt csinálok a pénzemmel. amit akarok!
HARRAS (véget akar vetni a dolognak) És most kérem, menjen el! Min

den hónapban megkapja a száz dollárt, mindaddig, amíg Mae él! El
hiheti, nem üres szó, Most pedig menjen!

ROSCOE Még csak azt szeretném, Harrison úr, ha Harrison úr maga
adná nekem az első száz dollárt! Nagyon kevés pénzzel jöttem New
Yorkba, visszamenni se nagyon tudok! Ha olyan kedves volna, Fish úr.

HARRISON (előveszi a pénztárcáját, kivesz belőle egy bankjegyet és az
íróasztaIra dobja) Tessék!

ROSCOE (elveszi a pénzt) Köszönöm! Nem is olyan rossz ember maga.
Bocsásson meg, ha kicsit sokat fecsegtem. de nagy teher nyomta a
szívemet. És tudja, Bob ... Nem is gondolok rá többet. Hát a viszont
látásra, Fish úr! Majd tudatom Mae felől! Szegényke gyakran emle
geti magát, és a meg nem született gyereküket. Isten vele, Fish úr.
(Harrison nem válaszol.)

HARRAS A viszontlátásra, és hálás köszönet, Hamilton úr! (Az ajtó felé
tuszkolja.)

ROSCOE (megáll az ajtóban, cigarettája már elhamvadt) Harrison, ha
szabad kérnem, nem kínálna meg?

HARRISON (nem válaszol).
HARRAS (rámutat az íróasztalra) Vigye el mind l
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ROSCOE (boldogan felkapja a dobozt) Köszönöm, köszönöm! Isten ve
lük, uraim, mégegyszer nagyon köszönöm. (Mielőtt elmenne, újra
szemügyre veszi a dolgozószobát.) Mindig arról álmodtam, hogy New
Yorkban telepedjem le!

HARRISON (magábaroskad).
HARRAS Bátorság, bátorság, Harrison! Már csak az utolsó szám van

hátra, de minden erőnkre szükség van, hogy ezt is jól elintézzük l Ezt
a kis jelenetet, hogy pontos legyek (a műsort nézi, vidáman) ... igen...
az utolsó táncnak nevezhetjük. Mit szól hozzá?

HARRISON (mintegy álomban) Az utolsó tánc? Mit akar ezzel?
HARRAS Az előadás, akár a népünnepélyek, látványos számmal végző-

dik, egy vidám tánccal ...
HARRISON (nyugtalanul) De ki fog táncolni?
HARRAS Maga, Harrison, maga! Hiszen remek táncos!
HARRISON (kimerülten) Én? Nagyon kérem, csináljon velem amit akar,

de ne kívánja, hogy táncoljak !
HARRAS Nyugodjék meg, Veronicával fog táncolni. Remélhetőleg nem

utasítja vissza!
HARRISON Veronicával?
HARRAS Igen, Veronicával l Fel is öltözött hozzá. Behívom!
HARRISON (visszatartja) Veronica itt van?
HARRAS Igen. És úgy aggódik! (Ki.nyitja az a.itót, Veronica belép).
VERONICA (csinos fiatal nő, a Music Hall csillaga. Ezüst kosztümö.t vi-

sel, olyan mint egy múmia, bőre száraz, ráncos, ruháján fehér, nedvtZs
mohajoitok, platinaszőke haja ziláltan hull a vállára, arcának eg"..'ik
felét folyondár fedi, jobb fülénél hervadt orchidea, a folyondár
gyökere nyakára fonódva, alá hull a ruha kivágására. Ruhája hasíté
kánál a lábát látni; olyan mint az oxidált bronz. Feketés, arany és
zölde~ jáspisok. Arca sápadt. Fe.ie inog. Szemei ragyognak. Az egész
jelenség bomlásnak indult pompás ételre emlékeztet.)

HARRISON (mint egy lidércnyomásos álomból ébredve) Te vagy! Mit
jelentsen ez a tréfa?

VERONICA (csodálkozva) Mi van veled, feldúltnak látszol! (Harras
foxtrottot játszik a magnon). Végyakarjaidba Harrison, és táncol
junk!

HARRAS Nos, táncoljon, Harrison. Mi baja?
HARRISON (nem mozdul, dermedten áll).
HARRAS (Veronica felé tuszkolja) Azt mondtam táncoljon. (Kezével üti

a taktust, olyan mint egy ördög. A pár néhány lépést tesz.) Bravó,
gyorsabban, még gyorsabban! (A zene szédiiJetesre gyorsul, Veronica
hirtelen megpörgeti Harrisont, Harrison nagy erővel eltaszítja magá
tól, Veronica beleesik az egyik karosszékbe.)

HARRISON Nem birom tovább! Nem birom tovább! (Uuűaital nézi ső

tét ruháján a fehér foltokat. Kezével a szivét tapogatja: vágtató rit
musban dobog. Szívdobogást utánozó zaj hallatszik, mely a repülőgép

érkezéséig egyre erősödik.)
HARRAS (Veronicáho.z) Menjen, keressen orvost! Ott a telefon, ne men

jen el! Lehetőleg dr. Finkelt hívja, Harrison úrnak rohama van. (Ve
ronica kimegy.) Bátorság Harrison, már csak néhány perc van hátra.
(Úráját nézi, repülőgép zúgását hallani.) Mit érez? Feleljen!

HARRISON (ingadozva) Szédülésfelét.
HARRAS Nem ezt a szót akarom hallani. Próbáljon mást.
HARRISON Félelmet, iszonyatot ...
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HARRAS Nem, nem! Gondolkozzék csak! Gyorsan! Már csak néhány
másodperc van hátra! Mit érez?

HARRISON Undort!
HARRAS Bravó, mondja hangosabban! Ordítsal Zuhan a repülőgép!

HARRISON (örjöngve) Undort! Undorodom! Mérhetetlenül undorodom
mindentől! (A repülőgép zaja szinte elviselhetetlen.)

HARRAS (megkönnyebbült sóhajjal nézi az óráját és kezével jelt ad.
Nagy robaj, a világosság kialszik. Függöny. Betörő üveg és l~omló fal
zaja. A repülő motorja fölrobban. Az iroda riasztó berendezése mű

ködni kezd. Kiabálás. Pánik. Távoli sziréna hang, ami közeledik, majd
minden zajt elnyom. Hirtelen csend.)
(Desessz-trombita hallatszik, mint kezdetkor. Harras, papírral a ke
zében, mosolyogva megjelenik a függöny előtt.)

HARRAS 1945. július 28-án reggel egy bombavető súrolta az Empire
State Building épületét a 70. emelet magasságában. Három halott és
húsz sebesült.
Apropo, önök még sohasem éreztek undor? Ne felejtsenek el, Harras
nak hívnak, és a meglepetések specialistája vagyok. Szolgálatjukra.
(Meghajol és eltűnik.)

(A játék vidám dzsessz-tussal végződik.) Pápay Klára f01'dítása

A TIZENÖTÖDIK ÉV
(Annának)

Amihez csak közöm van a világon.
tizenöt éve megosztom veled.
A kbzelséoed örömét kívánom,
és te betöltöd minden percemet.
Szólítalak az éjszakai csendben,
s hallom a hangod, mint zengő zenét;
szemednek csillaga virraszt felettem,
és ránk borul a mérhetetlen éq ...
Nem, nem tudok már elszakadni tőledI
Ragyogásod sugár-körébe zár.,.
Allj elébe a suhanó időnek,
hogy sose múljon el tőlem a nyár.
Neved száz húron hullámzik felém,
s bennem zsong, mint a legszebb költemén1l.

2.

Te vagy a nem-hervadó nyár csodája.'
éveimben tündökölsz, mint a nap,
fény-szőttefényed sosem hull homályba,
éltetve élsz, hogy éljek általad.
Te vagy a part, mely révet adva várt rám
és nálad minden értelmet kapott.
Atfogsz az álom, s ébrenlét határán,

.s megszépítesz minden pillanatot.
Ha nem vagy velem, hívlak, mint a ,gyermek
valóság, s képzelet hozzám ölel.
Profán imát mondok a szerelemnek,
hogy minden napja veled jőjjön el,
s föltárt titkait éveinkbe fonva
emeljen, vigyen, föl a csillagokba!

BaUssy László
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ESZM~K ~S T~NYEK

Már eredetileg is újévi első szá
munkban kívántam megemlékezni ar
ról a szimpozionról, amelyet az IDO-C
mozaikszóval jelölt nemzetközi kato
likus szervezet (Information Docu
1Tentation on the Conciliar Church =
tájékoztatás és adatszolgáltatás a zsi
nati egyházról) a protestáns Egyhá
zak Világtanácsának saltóosztályával
együttesen rendezett október második
hetében Rómában. "Egyház és közvé
lemény" volt a tárgya a háromnapos
értekezletnek, amelyen katolikusok és
protestánsok míntegy hetvenen vet
tünk részt, különböző, főleg európai
országokból. Naponként egy előadás

hangzott el, amelyet kerekasztal-meg
beszélés követett. Az első előadást a
domonkos N. D. Chenu professzor "A
közvélemény Isten népe körében", a
másodikat Htms-Jiirqen Schultz, a
stuttgarti délnémet rádió szerkesztője

"A vallási tájékoztatás problémái", a
harmadikat Henri Fesquet, a párizsi
Le Monde rovatvezetője "A vallási tá
jékoztató és lelkiismerete" címmel tar
totta. Fejtegetéseik és a nyomukban
kialakult állásfoglalások bizonyára ér
dekelní fogják olvasóinkat, annál is
inkább, mert ezek határozták meg ed
dig is a Vigilia beállítottságát és szab
ták meg törekvéseit.

•
Közössép, történetisép, a világban

való jelenlét: ez az a három mozza
nat, ami megalapozza magában az
egyházban is a tömegérintkezési esz
közök szerepét és ezen keresztül a
közvélemény jelentősését - állapítot
ta meg Chcnu. Kisebb-nagyobb cso
portoknak mindig volt valamiféle kö
zös vélekedésük az egyházról és an
nak dolgairól, magát a .Jcözvéleménv"
szót azonban mai értelemben helvesen
csak olyan viszonyok között alkalmaz
hatjuk, amikor a közösséghez tartozó
egyének sokaságának módíában áll
befolyásolni a közösség irányítását.
Közvéleményről így az egyházzal kap
csolatban is csak a társadalmi és po
litikai élet demokratizálódása nyo
mán beszélhetünk. Az egyház vezetői

sokáig el zárkóztak ennek a változás-
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nak tudomásul vétele elől. Most azon
ban a II. vatikáni zsinat is kimondta,
hogy az egyházat "népnek" kell tekin
teni, "Isten népének", s az egyháznak,
mint .Jcözösségnek" belső törvénye,
hogy tagjai mindannyian résztvesznek
a közösség feladatai nak munkálásá
ban. Ebből ered egyéni és együttes fe
lelősségük is, aminek átérzése és vál
lalása viszont megköveteli állásfogla
lásaik szabadságát. Ahhoz pedig,
hogy szabadságuk birtokában helyesen
határozni tudjanak, elengedhetetlen
számukra a hiteles tájékozódás az
egyház ügyei felől.

A modern élet - mutatott rá
Schultz - átfogó értesülésekre tá
maszkodik, amelyek nem merülhetnek
ki csupán hírek továbbadásában. Meg
kell világítani a közlesek tárgyi tar
talmát és azok összefüggéseit ls. Az
ilyen információk alapján mérlegel
jük a magunk és mindannyiunk hely
zetét és alakítjuk ki magatartásunkat.
Igy tudatosul az egyénben az embe
riség egészéért való végtelenül sok
féle felelősség is. Az ember "nagyko
rúságához" ma már nemcsak az tarto
zik hozzá, hogy sokoldalúan tájéko
zott legyen, és a szükséghez képest
véleményét nvílvánítsa, hanem az is,
hogya dolgokat világméretben lássa
és a reá háruló teendőket is eszerint
ítélje meg.

Az egyház ebben az adott világban
ténykedik. Nemcsak a teológusoknak
és a lelkipásztoroknak, hanem Isten
egész népének feladata tehát - emel
te ki Chenu -, hogy kutassa, külön
válassza, él'telmezze korunk külön
böző megnyilvánulásait és ezeket az
isteni ige fényénél értékelje. Hogy a
kinyilatkoztatott igazság jobb fogad
tatásra és megértésre találjon, fel kell
ismerni az ,.idők jeleit", azokat az
eseményeket és áramlatokat, amelyek
nek megvan a jelentőségük az egyház
számára is. Ilyen "jelek" a mind gyor
sabb szociallzálódás, a dolgozó osztá
lyok gazdasági és társadalmi előtöré
se, a nő belépése a közéletbe. a fej
lődésben lévő népek politikai tudatá
nak növekvése, az emberiség vágya
kozása a biztosított békére. Meg kell
ragadni és ki kell dolgozni mindezek-



nek kapcsolódási pontjait a keresz
tény tanításhoz. Az egyház meghirde
tett korszerűsödésének ugyanis nem
azt kell jelentenie, hogy csupán alkal
mazkodik a világ változásaihoz, ha
nem annak tudomásul vételét, a gya
korlati következmények bátor levoná
sával együtt, hogy Isten jelen van és
a jelenben beszél. Mindenkor a "je
len" tehát az a lényeges pillanat, ami
kor felül kell vízsgální a múltat, hogy
kirajzolódjék a jövő. Ezért van az,
hogya közvélemény megtapasztalása
és kellő tájékozódás nélkül ma már
a teológus sem mehet semmire. Neki
is a tények ből kell kiindulnia, nem
pedig olyan elvont tanbeli levezeté
sekből, amelyek figyelmen kívül hagy
ják a tényeket. A II. vatikáni zsinat
egyik legnagyobb cselekedete, hogy
ezt a múltban megszekott és nem ép
pen sikeres eljárást egészségesen meg
fordította: nem elvontan szerkesztette
meg egy eszményi világ képét, hogy
annak elfogadását javasolja a kor
társaknak, hanem a való fejlődés és
változások elemzése alapján igyeke
zett megjelölni bennük azokat az em
beri értékeket, amelyekben máris az
evangélium" meghagyásai érvényesül
nek.

•
Minden újságírónak kötelessége,

hogy tárgyilagosan és hitelesen tájé
koztassa lapjának olvasóit. Az imént
mondottakból következik azonban,
hogy egyenesen vallási meggyőződésé

ből folyó kötelessége ez a katolikus
újságírónak. Kérdés azonban, hogy
mennyíben és milyen határig lehet
séges ez. Méltán állapította meg
Schultz, hogy miután az özönével be
futó hírekből, jelentésekből és más
lapokból a szerkesztőnek vagy magá
nak az újságírónak kell kiválogatnia
azt, amit fontosnak tart, a tájékozta
tás teljessége és tökéletes tárgyilagos
sága emberileg lehetetlen. Be kell ér
ni azzal, amit el lehet érni, vagyis az
zal, hogyaközreadottak helytállóak
és korrektek legyenek. A sajtó - je
lentette ki Fesquet is - lényegénél
fogva több okból tökéletlen eszköz.

Első ok az a gyorsaság, amellyel az
újságírónak dolgoznia kell. Még heti
lapoknál és folyóiratoknál is, ha idő

szerű eseményekről kell írnia, nincs
annyi ideje a publicistának, mint va
Iamelv nem időhöz kötött tanulmány

szerzőjének, hiszen korlátozza a lap
zárta. Tulajdonképpen azon kellene
csodálkozni, hogy azok az újságok,
amelyek sokat adnak megbízhatósá
gukra, s ilyen a túlnyomó többség,
oly kevésszer tévednek. További ok
annak lehetetlensége, hogy az újság
író minden oldalról tökéletesen tájé
kozott legyen, akár abban a tárgy
körben is, amellyel hivatásából kifo
lyóan foglalkoznia kell. A szerkesztő

is nem egyszer kénytelen rövidíteni a
kézíratot, sűríteni a benne foglalta
kat. (Személyfleg egyetlen orvosság
lenne mindezekre - jegyezte meg
F'esquet -, ha az újságíró más fog
Ialkozást választana.) A nehézségek
harmadik forrása végül, hogy az új
ságíró, de a közönség figyeimét is a
dolgok természetéből következően el
sősorban a válságjelenségek és a ha
tárkérdések ragadják meg, amelyek
felől, vagy amelyeket illetően lehetet
len nyomban tárgyilagos és kiegyen
súlyozott értékelést nyújtani.

Magától értetődik folytatta
Fesquet -, hogy különösen egyházi
ügyek felől a katolikus újságírónak
minél szélesebb körben kell tájéko
zódnia. Ki kell kérnie a főpásztorok

és a papság tanácsait is, de kézenfek
vő, hogy csak olyan esetekben fordul
hat hozzájuk, amikor felteheti, hogy
megfelelő, nem pedig kitérő válaszo
kat kap. Nem elegendő azonban csu
pán az egyháziak véleményét tuda
kolni. Egyes esetekben épp ilyen fon
tos lehet számára a katolikus világiak
és a nem-katolikus keresztények, sőt

a nem-hívők véleménye is.
A hivatásával óhatatlanul együttjá

ró nehézségek magyarázzák - emelte
ki hangsúlyosan Eesquet -, hogy az
újságírás az igazi újságíró számára az
alázatosság olyan iskolája, amely ve
zeklésnek is felfogható. Minél idősze

rűbb és kényesebb problémákat tár
gyal, annál bővebben kap ellenséges
leveleket, amelyeknek rendszerint
névtelen írói tapintatlanul és durván
bírálgatják. S- külörrösen a katolikus
publicista van kitéve annak, hogy
azok közül, akik levelet intéznek hoz
zá, többen fenyegetik, mint bátorítják.

•
A nyilvánosság olyan fogalom, ame.

Iyet csupán számokkal nem fejezhé..
tünk ki - adta elő Schultz. A nyilvá-
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nosság valami egészen más, mínt az
egyének puszta összegezése, Nemcsak
mennyiségileg, hanem mínőségileg is
újat jelent. Aki a nyilvánosság szá
mára ír vagy beszél, annak nemcsak
az egyes olvasókat vagy hallgatókat
kell figyelembe vennie, hanem a po
litikai szerkezeteket, a szociális és
pszichológiai együttest is. Akikhez a
publicista fordul, nemcsak azt köve
telik meg, hogy kifejezésekben alkal
mazkodjék hozzájuk, hanem, hogy az
őket környező vaLóság átfogó megér
tésérőL tanúskodjék. Áll ez a papokra
is. Vannak köztük, nem is kis szám
ban, akik a mai társadalom nagyobb
vagy kisebb bajainak elemzésében
igen meggyőzőek, de szavakban gaz
dag beszédjük sem mond semmit,
amikor a vU ág egészére vaLó tekintet
teL pozitív módon kellene kifejteni,
mit jelentsen ma az evangélium. A
társadalmi helyzetek keresztény kom
mentálása még mindig nem elég épí
tő, hanem fenntar-tásos éselítélő. Hol
ott a keresztényeknek azon kellene
lenniök, hogy minden vonatkozásban
az emberiség egészét képviseLjék, hi
szen az evangélium az egész embe
riségnek szól, az egészet kívánja for
málni. Isten számára nincsenek titkok
és titkolózások, nincsenek tabuk, min
den nyitott előtte. Szakítani kell tehát
azzal a csupán befelé tekintő gondol
kodási és kifejezési móddal, amely
gettóba szorítja az evangélíurnot, mert
így csak a látszat az, mintha halakat
halásznánk. a valóság az, hogy legfel
jebb a már régen megfogott halakat
ápolgatjuk. Helyesen hangoztatta Mar
tin Buber, hogy bármiféle hithirdetés
csak akkor számíthat sikerre, ha
kommentárja az életnek.

A probléma, amely napjainkban fel
merül, nem oldható meg rétorikával
és rutinnal. Nem elegendő, ha lehe
tőleg evilági szókinccsel élünk, mert
magát a gondolkodásunkat, a tuda
tunkat kell másként formálnunk.
Egyébként abba az eretnekségbe
esünk, amelyet a teológia "doketiz
musnak" nevez. A doketizmus lénye
ge, hogyahelyzetektől függetlenül,
azok fölé emelkedve beszélünk Isten
ről s ígyemberl'é válását, megteste
sülését látatlanba vesszük. Sem a be
szédünket, sem az írásunkat nem sza
bad megterhelnünk tarthatatlan igé
nyekkel. Nekünk a heLyeset és a sziik-
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ségeset is az adott körülmények közt
Lehetségesnek keretébe keü áLLítanunk.
Ami szorosan a katolikus sajtót ille
ti, tájékoztathat természetesen magá
ról a hitről is, de sokkal szerencsé
sebb, ha hitteL, vagyis hitből fakadó
lelkülettel tájékoztat mindarról, ami
az emberiséget és az embereket fog
Ialkoztatja, Tárgyilagosság, barátság,
világosság, bátorság és kritika, ha a
hit fényében lép elő, mindez sokkal
nagyobb hatást érhet el a hit javára,
mintha magáról a hitről beszélnénk.
Sciiuitz is tisztában van azzal, hogy
a tájékoztatásnak ez a felfogása sokak
fülében alighanem túL profánnak
hangzik. Ám eredetileg maga az
"evangélium" szó sem a vallás vagy a
bölcselet, hanem a sport és a politi
ka köréből származik. Olyan tárgyi
tartalmat jelöl, amely a mindennapi
életben van otthon. "Evangélium" a
nyilvános bejelentés a piaeteren vagy
a stadionban. S mindezeken a helye
ken kétértelműséqtót mentes, egyete
mesen érdekes, mindenki áUaL érthe
tő és szemLéLetes megnyiLatkozások
kellenek.

*
Nem szabad arról sem megfeledkez

nünk, hogy a modern ember jogot for
máL szabadságára, elutasítja azt, hogy
"ráJbeszéljék", azt akarja, hogy érvek,
kel győzzék meg. Sokkal hozzáférhe
tőbb így a belátható és tisztességes ér
vek, mint a propaganda számára. Ide
genkedik a vallási propagandatól is,
hiszen úgy érzi, hogy ez is. mint a
többi propaganda, érzelmekre és in
dulatokra, s nem az értelmes át gon
dolásra épít. A kiuoiikus sajtó [eltula
ta, hogy időszerű beszélqetést foLytas
son a társadaLommaL Aminek nincs
helye, az a rámenős vita és diktátum.

A katolíkus sajtó - emelte ki
SchuUz - sohasem szorítkozhat csu
pán annak kiteregetésére, ami céljai
mellett szól, hanem ki kell terjesz
kednie az ellenérvekre is, és becsüle
tesen meg kell vizsgálnia azokat.
NyíUan és sokszínűen keH visszatük
röznie a véLeményeket és az esemé
nye/cet, mert ezt .kővetel.i meg a szem
léletek pluralizmusa a mai pluralista
világban, és csak ilyen módon lehet
munkálóia a társadalmi együttműkö

désnek is.



A katolikus újságírónak es publi
cistának olyan alapállásból kell kiin
dulnia, amely számol a másikkal, az
ídegennel, az ellenségessel. s mind
egyiknek kész megadni a maga jogát.
A másiknak, az idegennek, sőt az el
lenségesnek megértésére mindenkor
annak saját előfeltevéseiből kiindulva
kell törekedni. A világ, amelyben
élünk, igen nagy ellentétek világa.
Csak akkor maradhat fenn, ha általá
nosan kibontakozik a készség, hogy
az ember ne csupán vádlója, hanem
védője is legyen mindenkori ellentá
basának. Ehhez természetesen ismer
ni kell az ellenoldalt is. Figyelemmel
kell kísérni meggyőződéseinek alaku
lását, hagyományait, jövőre vonatko
zó elképzeléseit, éspedig tárgyilagos
tájékozódás alapján. Legyünk tudatá
ban annak, hogy a másiknak, az ide
gennek, az ellenségesnek is van igaz
sága, s ezért meghallgatást érdemel.
Az "egész" igazság mindig magában
foglalja a "másik" igazságot is, s en
nek kell hangot kapnia a katolikus
sajtóban.

Mindez persze sértheti azok érzé
kenységét, akiknek meggyőződésük,

hogy egyedül ők vannak az "igazság"
birtokában. A tájékoztatásnak azon
ban éppen az a feladata - állapítot
ta meg Schultz -, hogy szélesítse a
látóhatárt, még "a fészek mclcgének"
rovására is. Kényszerítés arra, hogy
a más gondolatokba, sorsokba és tör
ténésekbe nyert bepillantás nyomán
az ember kilép jen abból a körből, ahol
biztonságba ringatta magát, s ide tar
tozik a provincializmus, az egoizmus,
a nacíonalizmus mellett a felekezeti
eskedés köre· is. A tájékoztatásnak
ugyanis nem a vágyálmokat kell alá
támasztania, hanem a valóságra kell
intenie, annál is inkább, mert a leg
fenyegetőbb tények nem azok, amiket
felismerünk, hanem amiket tudatunk
ból kiszorítunk.

All ez az egyházi és vallási ügyek
ról nyújtott tájékoztatásra is - emel
te ki Chenu -, s ebből következik a
katolikus publicista szerepének "rend
kívüli méltósága" annak az egyház
nak életében, amely csak akkor felel
het meg küldetésének, ha benne áll,
jelen van a számára és számunkra
adott világban. Az újságírónakaz ese-

ményekről a lehetŐ legnagyobb hű

ség gel kell beszámolnia. megkülön
böztetve mindenkor magát a tényt at
tól az ítélettől, amelyet felőle formál.
Minthogy azonban a közlés csak ak
kor "hír", ha a vonatkozó ténynek
van valamí emberi vagy vallási jelen
tősége, az újságíró már eleve értékeL
is, ami nem mentes a kockázattól, ezt
a kockázatot azonban vállalni tarto
zik.

Vállalni annál is inkább - muta
tott rá Eesquet -, mert az egyházon
belül is világossá kell válnia, hogy el
térő vélemények nemcsak vannak, de
joggal lehetnek és meg is nyilatkoz
hatnak. Ez a feltétele annak is, hogy
a mai kor kívánta módon egészséges
és termékeny kapcsolat fejlődjék ki
egyfelől az egyháziak, másfelől a köz
véleményalakítói és kifejezői között,
A legutóbbi időkig ugyanis elég ba
rátságtalan volt a viszony a sajtó és
főleg a főpapság között. Gyakran
megrótták az újságírókat, hogy olyas
miket írnak meg, amiket nem kellett
volna megirníok, vagy, hogy helyte
lenül, olykor tiszteletlenül kommen
tálják a dolgokat. A hierarchia egyéb
ként is hajlott arra, hogy a sajtósza
badságot, mint általában a szabadsá
got, inkább nagy rossznak, mint va
lami jónak tekintse. A zsinat óta lé
nyegesen változott a helyzet - tette
hozzá F'esquet -, de még ma is ta
paszt:alható, hogy a papok nehezen vi
selik el, ha "egyszerű" világiak tár
gyalják az egyház problémáit, hacsak
nem akként teszik, hogy a "hivata
los" verziókat ísmételgetík.

Örvendetes tény mindenesetre - je
lentette ki F'esquet -, hogya vezető

katolikus folyóiratok, heti- és napila-
. pok sokkal kevesebb gátlással kűzde

nek abban a tekintetben, vajon meg
írjáüc-e azt, ami történik s amit ők1

maguk gondolnak. Bizonyos például,
hogy Franciaországban a katolikus
sajtó munkatársaí ma "grosso modo"
rendelkeznek azzal a szabadsággal,
amelyre szükségük van, és sokkal rit
kábbak a lelkiismereti konfliktusok,
amilyenekbe azelőtt oly gyakran ke
rültek. Inkább az fordul elő, hogy
egyes katolikus újságírók ezzel a sza
badsággal sem mernek élni; annyira
megszekták a múltban, hogy a min
denkori tekintély nézeteit kell véde
niök, hogy továbbra is ez látszik a
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•

désnek. hogy amikor lelkiismerete in
dításai szerint tájékoztat az egyház és
a vallás ügyeiről, akkor a szó igazi
értelmében apostolkodást végez. Az a
körülmény, hogy erre nincs olyan kül
detése, mint a papságnak, nem annyi
ra gyöngeség, mint erősség számára.
Hiszen - jegyezte meg Chenu - a
közvélemény nem valami "szolgálta
tás", ami a tanítóhivatalhoz fűződik,

hanem a hit szabad tevékenysége Is
ten népében.

legbölcsebbnek előttük. Pedig ha a
felsőbbségnek való engedelmesség ke
resztény s különösképpen katolikus
erény is, az engedelmesség határait
találja a rendelkező hatalom határai
ban, s ma már az életnek egyre szé
lesebb területe kerül kívülre rajtuk.
Az az értelmezés, amelyet a hierar
chia egyes tagjai adhatnak ennek
vagy annak az eseménynek, nem szük
ségszerűen az egyedül lehetséges, s
nem föltétlenül a legjobb. Az a kato
likus publicista, aki elhallgatja a sa
ját személyes véleményét, mondván,
hogy ő nem felelős a dolgokért, vagy
hogy az ügy nem az ő ügye, Fesquet A kerekasztal-megbeszélések után a
szerínt alanyHag és tárgyHag is bűnös szlmpozion résztvevői egyhangúan
keresztény. Nem foglalni állást csu- megállapodtak a következő záró-nyi
pán azért, hogy kedvező megítélesre latkozatban:
találjon a konformista, fejbólintó ka- "Amióta újból felismertük, hogy az
tolíkusok körében, olyan kísértés, egyháznak, mint közösségnek, a nyH
amely ellen mindenkinek küzdenie vánosság előtt kell élnie és nyilváno
kell, de mindenkinél jobban az újság- san kell hirdetnie az evangéliumot a
írónak, éppen mert akkora a felelős- világ részére, a gondos tájékoztatás
sége a közvélemény irányában. önmaga felől és a gondos tájékozódás

Nyilvánvaló, hogya katolikus újság- önmaga számára fontos feladata en-
iró korántsem tévedhetetlen, még ak- nek a közösségnek. A titkolózás és az
kor sem, ha tőle telően mindent elkö- elkendőzés az egyházon belül ellen
vet, hogy sokoldalú ,tájékozódás alap- tétben van ezzel a feladattal. Az egy
ján a legnagyobb tárgyilagossággal háznak pontosan kell tudnia, mi tör
rajzolja meg a valóságot. Azzal is tisz- ténik a vHágon, és rajta kell lennie,
tában kell lennie, hogy számára is hogy mint hithirdető közösség az ese-
parancs az okosság. Az "okosság" szót ményekkel kapcsolatban befolyást gya-
azonban - húzta alá Fesquet - nem koroljon a közvéleményre. Bár a tá
köznapi értelemben, hanem teológiai jékoztatás szakemberei, akik egyházi
értelmében kell vennie. Az okosság téren tevékenykednek, lojalitással tar
nem az a híres arany-középút, aho- toznak egyházi előljáróile iránt, ha
gyan egy kissé rövidlátó "józan hig- mégis konfliktusos helyzetbe jutnak,
gadtság" állítja, hanem "az értelem ami nem ritka napjainkban, cselek
és a hit érveinek fényében számítás- vésüket alapvetően az igazság szolgá
ba vett és tudatosan vállalt kocká- lata, a szolidaritás azokkat, akiknek
zat". Végeredményben tehát, mihelyt nincs lehetőségük a megnyilatkozásra,
a publicista írásba fog, egyedül marad s mindezeket megelőzően a saját lel
a tollával és a lelkiismeretével. Szük- kiismeretük határozza meg. Az egy
ségszerűen már csak a saját lelkiisme- házi tájékoztatóknak azért is igényel.
rétével folytathat párbeszédet, arnikor niök kell a szabadságukat és függe t
feladatát végzi. Feladata az, hogy fel- lenségüket, hogy elősegíthessék a ta
világosítsa a közvéleményt azokról az lálkozást és a kőlcsönös megértést a
eseményekről, amelyek az egyház éle- mai pluralista társadalom különböző

tének felületén vagy mélyében tör- világnézetű tagjai között. Az éltető

térinek. Igaz, hogy az egyháziak je- feszültséget egyházi vezetők és tájé
lentős része nem érti még meg, hogy koztatók között sok álproblémától
a vallási dolgokat ugyanazzal a sza- mentesítené, ha a jövő teológusok, pa-
badsággal lehet és kell tárgyalni, mint pok és lelkészek tanulmányaik során
a profán kérdéseket, benne azonban jobban megismerkednének a modern
meg kell lennie annak a meggyőző- • publicisztika követelményeivel."..

Az igazságot nem lehet tűzbe vetni, hiszen ő maga a tűz!

Friedrich Dürrenmatt



A KISÜT

Az emberi személyiségnek joga az,
hogy birtokoljon. Tárgyakat, eszközö
ket birtokoljon, életének jellegzetes
útitársait, amelyeket óhaja és ízlése
szerint ő választ ki magának s ame
lyekkel személyes viszonyba lép, mert
rangot ad nekik: használati tárgyaivá
emeli őket. Mmtha kedves dolgaink
nak e csapata személyiségünk "tere
bélyességét" jelölné ki. S bár az em
ber szabadon rendelkezik dolgaival,
mégis: alig van olyan tárgyunk. amit
ne adhatnánk kölcsön. A szeretet meg
ts kívánja, hogy kölcsön adjuk őket,

annál is inkább, mert minél sokré
tűbbé és sokigényűbbé lesz az élet,
annál elkerülhetetlenebbé válik a köl
csönzés, hiszen nem lehet mindenki
nek mindene, 'amire szüksége van. És
éppen azért kívánatos is a kölcsönzés,
mert tárgyainkkal együtt új meg új
szálakkal kötődünk egymáshoz s e szá
lak - mintszemélyiségeink telefon
drótjai - alkalmat adnak az érintke
zésre. S ha ez valóban igaz, akkor a
kölcsönzés különös kockázat elé ál
lítja a kölcsönzöt: személyiségének
egy töredékét nyújtja át a kérőnek a
bőrönddel, tűvel, könyvvel, a kölcsön
kérőt pedig különös felelősséggel ter
heli meg: nemcsak egy tárgyat vesz
át, hanem egy személyíség eltulajdo
níthatatlan részét is.

A 'kölcsönzés tehát aktus: cselek
mény, amelynek külső jele, a tárgy,
ideiglenesen gazdát cserél, s tartalma
a bizalom, amely elhatározta magát a
segítésre. Mondjuk azt, hogy szertar
tás? Valóban az, hiszen lényegében
szertartás minden, ami két embert
összeköt: szertartás a beszélgetés, a
panasz, az étkezés, a vallomás, a já
ték, a csend s a kölcsönzés is. Olya
nok a szavai is, amelyek ezt az oly
gyakori szertartást bevezetik: tapin
tatosak, mert kérnek, pontosak, mert
amit kérnek, arra a kérőnek szüksé
ge van, s ígérik a visszaadást, mert
aki kér, tudja, hogy csak a kölcsönös
ség alapján kaphat. Hogy van az, hogy
ez a teljesen tiszta képlet (a kölcsön
zés képlete) az idő múlásával elho
mályosodik? Tudjuk az okát. A köte
lességérzet egyfajta feszültség ben
nünk s éppen ezért néha elfárad, akár
Q figyelem.' Mégis: avisszaadást meg-

(KOLCSÖNADAS - VISSZAADAS)

szegni, vagy elodázni annyit jelent,
mint szeretetlenséggel viszonozni a
segítőkészséget, mint önként vállalt
figyelmünkre ralegyinteni. S mi más a
szeretet, mint akarattal felidézett s fe
szült figyelem, mely mindíg a másik
ra irányul?

S milyen széles skálája van mulasz
tásunk magyarázatainak: sajnos elfe
lejtettük (akitől kértünk, az nem fe
lejtette el) - a gondjaink, amelyek
nek se szeri, se száma (akitől kértünk,
nem hivatkozott gondjára, vállalta a
kölcsönadás tényleges gondját) - nem
volt kedvező alkalom, megérkeztek
vendégeink, az eső esett, az a haso
gató migrén s a hőség, az a rekkenő

hőség - ok minden, s mindennek az
ellenkezője. 0, hová lett a tapintat, a
pontosság, a kölcsönösség - mínden
sikerre törekvő kérés igazi motívuma?

A lelkiismeret frissíti fel ernyedő

kötelességérzetünket: a lelkiismeret,
amely hihetetlenül pontos, amikor
visszaidéz, félreérthetetlen, amikor ál
lít valamit, s egyszerű mint ez a szó:
igen. A visszaadás módja s ideje így
rajzolódik ki előttünk, akár egy elfe
lejtett fotográfia, s ha kezünkbe akad
a kölcsönkapott tárgy, megszületik az
elhatározás: a fotográfiából élő kép
lesz. És a kölcsönzés tárgyai - mint
ha egy misszíóját teljesítő, fura kis
csapat volna - megindulnak vissza
felé. Legtöbbször aprók ezek a tár
gyak, de ahhoz elég nagyok, hogy a
szeretetlenség, a békétlenség, vagy az
elromlott szomszédi viszony fészket
verjen bennük: egy citrom, fél pohár
ecet, egy tű, egy gomb, két kanál por
cukor, a dugóhúzó s az esőkabát.

Ez a visszaadás a cselekmény vég
ző aktusa. Nem tartoznak hozzá azok
a nyers, sokszor durva megjegyzések,
amelyek a visszaadást néha kísérni
szekták: amelyeket oly "eredetieknek"
érezünk a szánkban s amelyek oly
"találóan" veszik célba akielégített
kölcsönzöt. Vajon miért van ez? Mi
ért érzünk ellenszenvet a segítő iránt?
Mert akaratlanul is ő igazolja, hogy
rászorultunk, vagyis egyedül kevés va
gyunk? Kicsinyesnek, mériesk élőnek,

aprólékosnak mondjuk őt, mert fél
pohár ecetért fél pohár ecetet, két to
jásért két tojást kér vissza. Pedig nem
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is tehet mást. Nincs jogunk akárkit 
nagyvonalúságunk ürügyén - meg
szólni pontosságáért, azért, mert szó
szerint kéri számon tőlünk azt, amit
ígértünk neki.

És a könyvek, amelyek vándorolnak,
kölcsönkérőtől kölcsönkérőig s egyre
távolabb a kölcsönzőtől. Legalább ti
zenkét könyvet számolok össze hir
telenjében, amelyekről biztosan tu
dom, hogy nem az enyémek. Mintha
a könyv kivétel lenne a kölcsönadott
dolgok sorában, mert sem a borotvám,
sem a rádíóm, sem a lepedőm, sem a
krumplireszelőm nem másé. Hogyan
van ez? A könyv a testet öbtött szel
lem. Hiába vettem meg, mégsem ma
radéktalanul az enyém, mint például
a radírgumím, mert a tartalma; a
szelleme, éppen az, amitől könyv, köz
kincs s így pályafutása mintha túlrnu
tatna rajtam: nemcsak velem, mások
kal is akar találkozni. Nem lehet, egy
általán nem lehet megtagadni. Érde
kes: mind a tizenkét könyv kitűnő

szerző műve, Csak a jó könyvek ván
dorolnak. A gyengécskék visszatér
nek. Most valódi tulajdonosukra gon
dolok: alig emlékszem rájuk, feledés
be merültek. Hogyan is maradtak ná-

NAPLÚ
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Iam ezek a könyvek? Biztos, hogy
nem erőszakkal tartottam meg őket.

Nálam felejtődtek. És a tulajdonosok?
Miért nem zaklattak könyveikért ?
Nem értékelték könyveiket kellőkép

pen? Talán - nem is olvasták? Ez
hiba: én tudom, hogy értékesek. Te
hát akkor mégis nálam vannak jó he
lyen? Van ebben igazság. Az igazi ér
ték tudata, netán féltése cselekede
tekre sarkall mírrket, Es mégis, a könyv
sem lehet kivétel a visszaadás kötele
zettsége alól. Ha összehoz a sors a
tulajdonosokkal, bocsánatot kérek tő

lük, átnyúltom a megtisztított köny
veket s megkérdezem: - nem hiány
zott nekik szernélyíségüknek az a tö
redéke, amely éppen az emberiség
szellemének legjobbjaival fonódott
össze? S mit mondok majd, ha azt
válaszolja: - de igen, s ennek én va
gyok az oka? Vagy, ha nem hoz ve
lük össze a sors?

Adni és visszaadni, összefüggőmoz
zanatok. Aki szokott adni, az nem fe
lejt el visszaadni sem. Kezdjük el a
visszaadás sorozatát, úgy, mintha ven
dégségbe mennénk. Felkészülve az
örömre, ami mindig ott lépdel az igaz
ságos cselekedetek nyomában.

Vasadt Péter

A PüSPÖKI SZINODUS MUNKÁJA II. (Vegyesházasság, liturgta, érté
kelés, kívánalmak.) Tudósításom első részében, amely folyóíratunk múlt évi
decemberi számában jelent meg, a püspöki színodus tárgysorozatába felvett
öt téma közül ali első háromra - egyházi törvénykönyv, tanbeli kérdések, sze
mináriumok reformja - vonatkozó állásfoglalásokat Ismertettem.

Negyedik témaként utánuk október Ifi-án a vegyesházasság következett.
A megbeszélések alapjául szolgáló jelentést Paolo Marella bíboros, a nem-ke
resztényekkel foglalkozó vatikáni titkárság elnöke terjesztette be. Abból in
dult ki, hogy mindazokban az országukban, ahol katolikusok és nem-katoli
kus keresztények nagy számban élnek együtt, elkerülhetetlenűl keletkeznek
vegyesházasságok. A katolikus félnek azonban ilyenkor is szigorú kötelezett
sége, hogya házasságból származó összes gyermekeket katolikus keresztelés
ben részesítse és katolikus vallásban nevelje föl. A vallásszabadságról szóló
zsinati nyilatkozat értelmében viszont a katohkus egyháznak is az az állás
pontja, hogy mindenkínek joga van akként tisztelni Istent, ahogyan azt lelki
ismerete parancsolja, következésképpen a nem-katolfkus fél lelkiismereti sza
badságát is tiszteletben kell tartani. A probléma tehát az, hogy miként egyez
tethető össze a katolikus fél említett kötelezettsége és a nem-katolikus fél lel
kiismereti szabadsága.

Marella ezzel kapcsolatban több, de nem egyformán fontos kérdésre kérte
a szinodus válaszát. Az első két kérdés, hogy meghagyják-e az eddig haszná
latos kifejezéseket ("vegyesházasság". .,vegyesvallás" és "kultuszkülönbség"



okozta akadály), vagy Új kifejezéseket (például "felekezetközi házasság") ve
zessenek be, alíg talált visszhangra. Ugyanígy az utolsó kettő sem, de erről majd
később. Annál nagyobb érdeklődést és vitát keltett a harmadik és negyedik:
kérdés. Vajon a felekezeti különbség okozta házassági akadály alól való fel
mentéshez elégséges-e, ha az illetékes egyházi tekintély erkölcsi bizonyos
sággal bír afelől, hogya katolikus fél hite nem forog veszélyben s a katolíkus
fél minden tőle telhetőt megtesz a gyermekek katolikus keresztelese és neve":
lése érdekében, a nem-katolikus fél pedig tud a katolikus félnek erről a köte
lezettségéről s legalábbis nem zárja ki a gyermekek katolikus keresztelését éli
nevelését? Célszerű lenne-e törölni a felekezeti különbség okozta akadályt?
Ugyanígy heves vítákra vezetett az ötödik kérdés, amely a házasságkötés ká
noni formájára vonatkozott, vagyis arra a [ogszabályra, hogy katolikus hívó
egyházilag érvényes házasságot csak az illetékes helyi plébános és két tanú
jelenlétében köthet. A kérdés ekként hangzott: "Célszerű lenne-e elejteni a
kánoni formát akként, hogy helyébe a következő rendelkezés lépjen: a) ha
katolikusok egymás között kötnek házasságot, a kánoni forma továbbra is fel
tétele a házasság érvényességének, b) ha a katolikusok nem katolikussal köt
nek házasságot, akkor a kánoni forma csupán a megengedettség feltétele?"
Végül egy további lényeges kérdés: "Ha azonban a kánoni forma továbbra is
az érvényesség feltételének számít, akkor célszerű lenne-e, hogya helyi fó
pásztor adhasson felmentést alóla a saját lelkiismerete és bölcsessége szerínt,
vagyis ennek a jognak gyakorlását ne tartsák fenn egyedül a Szeritszék szá
mára?"

A szinodus tagjai általában tárgyilagosnak ítélték Marella bíboros előter

[esztését, legfeljebb azt kifogásolták némelyek, hogy amikor a negyedik kér
désről beszélt, észrevehetően a házassági akadály fenntartása mellett foglalt
állást, a hatodik kérdést pedig akként fogalmazta meg, hogy már elébe vágott
az ötödik kérdésre adandó válasznak. A vitában, amely október 21-én ért
véget, úgy a konzervatív, mint az újító irányzat részéről neves és tekintélyes
személyek szólaltak fel. Konzervatív oldalon Heenan westminsteri és Santos
fülöpszigetí bíboros-érsekek. az újítók oldalán Alfrink utrechti és J)öpfner
müncheni bíboros-érsekek vitték a vezető szerepet.

Alfrink azzal a megokolással, hogyavegyesházasság ügyét a zsinati okmá
nyok szellemében kell vízsgální, a kánoni akadály törlését javasolta. Ami a
kánoni formát illeti, szerinte ettől csupán a házasságkötés megengedett vol
tát kellene függővé tenni, a felmentést alóla a püspökökre kell bízni. Még
jobb lenne azonban, ha eltörölnék mínd a kánoni akadályt, mind a kánoni for
mát. Meg kellene változtatni a vegyesházasságra vonatkozó eddigi kifejezé
seket is. Hasonlóan érvelt Döpfner bíboros is. Ami a gyermekek hitbeli neve
lését illeti, szerinte egyedül a katolikus félnek kell kötelezettséget vállalnia,
ilyet ne kérjenek a nem-katolikus féltől. Vegyék fontolóra annak Iehetőségéf

is, hogy az illetékes főpásztor külörileges esetekben és igen komoly okokból
hozzájáruljon a gyermekeknek nem-katolikus felekezetben való neveléséhez.

Ezzel szemben Santos mindenekelőtt azt kívánta, hogy amennyiben változ"
tatnának az érvényben lévő rendelkezéseken, a változtatások ne legyenek ál
talános érvényűek, mert visszás kihatásokkal járna bizonyos helyi körülmé
nyek kőzőtt. Az ő álláspontja az, hogy továbbra is fenn kell tartani a kánoni
akadályt, legfeljebb a katolikusok és ortodoxok közti házassággal tehetné
nek kivételt. Az eddigi kifejezéseket se módosítsák, Örtzzék meg a kánoni for
mát, mint az érvényesség feltételét, s alóla ezután is csak a Szentszék ad
hasson felmentést. Legfeliebb a ..kautélák", a biztosítékok terén lehetne enyhí
teni az eddigi előírásokat. Szerinte is beérhetnék a lényeg megőrzésével, vagy
is azzal az erkölcsi bizonyossággal, hogy a katolikus fél hite és a gyermekek
katolikus nevelése nem szenved csorbát. Heenan bíboros még Santosnál illi
nyomatékosabban emelte ki, hogy a nem-katolikus fél lelkiismeretének tisz
telete sem feledtetheti el a katolikus fél lelkiismereti kötelességét. Még ha
ennek nyomán meg is növekednék a nem-katolikus keresztény lelkészek előtt

kötött vegyesházasságok száma, a szinodus nem hunyhat szemet ama veszély
előtt, amely a kánoni akadály törléséből származhat, Minda kánoni akadályt,
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mind a kánoni formát lcihatásajk változtatása nélkül érvényben kell tartani.
Bár a vita menete nem egészen erre mutatott, hamar kiviláglott, hogya

kánoni formának a házasság megengedettségére való csökkentése nem fog
többséget kapni, még kevésbé a formalcötelezctt3ég megszüntetése. A legmesz
szebemenő áHáspontot e téren a holland, a francia és a német püspökök kép
viselték. Mellettük sorakezott fel nem kevés ázsiai püspök is. Később azonban
már Alfrink és Döpfner bíborosok is, akikhez Frings kölni bíboros-érsek is
csatlakozott, inkább annak szükségét húzták alá. hogy amennyiben a kánoni
forma változatlanul érvényben marod, a felmentés jogát teljes hatalommal a
püspököknek kellene gyakorolniok. Döpfrier ezt azzal a megszor-ítással kívánta
kíbővítení, hogy "a püspöki konferenciák által megállapított irányelvek sze
rint". Érdekes, hogy amíg az üléseken a püspökök felmentési teljhatalmát elv
ben senki sem vítatta, ülésen kívül több aggály merült fel ellene. Nem keve
sen abbeli félelmüket fejezték ki, hogy egyes püspökök, kiváltiképpen az egy
öntetűen katolikus országok püspökei, kevésbé lesznek hajlandók felmentést
adni, mint a Szeritszék.

Október 28-án, a szinodus utolsó munkaülésén ment végbe a feltett kér
désekről a szavazás, amelynek eredménye a következő: Az első kérdésre

. (eddigi kifejezések megtartása) 116 igen, 64 nem, A második kérdésre (új ki
fejezések) 29 igm, 110 nem, 41 fenntartás. A harmadik kérdésre (enkölcsí
bizonyosság elégséges volta) 137 igen, 6 nem, 42 fenntartás. A negyedik kér
désre (elejtsék-e a tiltó akadályt) 28 igen, 128 nem, 29 fenntartás. Az ötödik
kérdésre (rnódosítsák-e a kánoni forma hatályát) 33 igen, 125 nem, 28 fenn
tartás. A hatedik kérdésre (felmentő hatalom átruházása a püspökökre) 105
igen, 13 nem, 68 fenntartás.

Mint jeleztcm, a két utolsó kérdés kisebb jelentőségűnek tekinthető.

A hetedik kérdés: míután a vegyesházasságot is míse alatt, vagy külön szer
tartással mísén kívül Lehet megkötni, helyes-e, ha a lelkipásztor - tisztelet
ben tartva a házasfelek tel jes szabadsázát - az egyik vagy másik liturgikus
formát ajánlja, figyelemmel a felek különböző lelki felkészültségére? 153 igen,
5 nem, 27 fenntartás. A nyolcadik kérdés: a plebános részesítse-e különleges
lelki gondozásban a vegyesházasságból alakult családokat? 171 igen, 16 fenn
tartás.

A színodusnak az a vonása, hogy elsősorban mint a pápa tanácskozó
szerve ült össze, érzékelhetően kidomborodott a Iíturgía reformjának tár
gyalásakor. Giacomo Lercaro bolognai bíboros-érseknek, a liturgikus tanács
(Consilium ad exsequandam Constitutionem de Sacra Liturgia) elnökének
jelentése alapján ugyanis kivétel nélikül olyan javaslatokról kellett véleményt
mondanía, amelyeket a pápa Jcözvctlen munlcatársai dolgoztak ki. A szinodus
elé vitt íkérdéseket két csoportra oszthatjuk. Az egvrkct elvan kérdések tet
ték, amelyeket a liturgikus tanács már teliesen megoldott és végleges állás
foglalás okából a pápa elé terjesztett. A második csoportba sorolhatók az
olyan kérdések, amelyeket még maga a liturgikus tanács is mérlegel. Az első

csoportot illetően a pápa óhaja feltehetően az vo-lt, hogy mielőtt nyilvános
ságra hozna elhatározásait, megerősítést nverjen azokban a szinodustól is.
S hogy e tekintetben nem is csalódott, mutatja a szinodus szinte egyhangú
helyeslésa. A második csoportba tartozó kérdésekben pedig kétségkívül a
liturgikus tanács akarta meghallgatni .a színodust, hogy így biztosabbam je
lölhesse meg a legjobb utat a további haladásra.

Az ún. "pápai kérdések" a következők voltak:
1. Kívánatos-e, hogy a jelenlegi római kánon mellett további három

kánont vezessenek be? 127 igen, 22 nem, 34 fenntartás.
2. A kenyér konszekrálásának jelenlegi formulájához: "Ez az én testem",

hozzáfűzzék-e: "amelyet értetek adok"? 110 igen, 12 nem, 61 fenntartás.
3. A bor konszekrálásakor hagyjáik-e el a formulaból a "hit titka" sza

vakat ? 93 igen, 48 nom, 42 fenntarfás.
4. Elrendelhessék-e a püspöki konferenciák, hogya mise eddigi Credoja

helyett az Apostolt Hitvallást is lehessen imádkozni? 142 igen, 22 nem, 19
fenntartás.



A magyarázat szelint a többféle kánon azért kivánatos, hogy magában
a kánonban is kifejezésre jussanak az egyházi év magy időszakai. A kenyér
konszekrálási forrnulájának kibővítésével figyelembe vesziik a Lukács-evan
gélium fontos szavait, amelyek egyben a szentrníse-áldozat közösségí [ellegét
is híVPI!1 p1'7·fikeHptik. A 1'01' vOJ"s7f'ikrá'á~i f'ormnlá iának rövidítése viszont
azért indokolt, mert a "hit titka" beszúrásnak mincs szentírásí alapja.

A liturgikus tanács kérdései a szentrnise és a breviárium szerkezetére,
enneik részbeni módosítására vonatkoztaík. Hogya szentmíse javasolt új rend
jéről a színodus tagiaí közvetlen benyomás alapján alakíthassák ki vélemé
nyüket, P. A. Bugnini, a Iíturgikus tanács titkára, október 24-én bemutatta
számukra a Sixtus-kápolnában azt a mísét, amelyet a líturgíkus tanács
..nomwtívnak" szánt. Ez a mise, amelynek időtartama 45 perc, a hívő nép
részvételére épül. A magvarázat szerínt szükséges hozzá egy segédkező, egy
felolvasó (rendszerint világi hívő), továbbá kórus vagy kántor.

A normatív misének bevezető része igen rövid. Amíkor a pap az oltár
hoz megv és azt köszönti, egyes esetekben megfüstöli, a híveik himnuszt
vagy zsoltárt PtldkeJnek. A pDP ezután köszönti a híveket s velük eg-yütt kezdi
meg a "bŰ'n'bánatl ~kvst",amely versekből és leegyszerűsített Confiteorból
áll. Ezt követi vagy a Kvrie, vagy a Gloria, de sohasem a 7,ettő ugyanabban
a mísében. Az ige liturgiája a vasárnap! és a főbb ünnepi misékben három
olvasmányból áll. Egyi'k az ószövetségi szerrtírásból. másík az Anostoíok Cse
lekedeteiből vagy az apostoli levelekből. a harmadik az evangéliumból való.
Az olvasmányok csak három évenként ismétlődjenek. Credót csak vasárnap
és ünnepnapokon kell rnondaní. Minden vasárnapi misébe be kell irktaíni a
Hívek könyörcését az egyház és a világ egyetemes érdekű és az egyházköz
ség küdön ügyeiért. Az Offertórium rövidebb, hogya papnak módja legyen
ünnepélyesen az oltárhoz vonulni, a segédkező kíséretében. a-ld a kenyeret
és a bort viszi. A hívek és a kórus közben zsoltárt vagy himnuszt énekel.
A pap kezet mos, ma id az oltárnál átveszi az adományokat. A kánon szer
kezete hasordó a jelenlegjhez. A Miatyánktól kezdve a pap és a hívek egy
mással szoros kapcsolatban készülneik elő az áldozásra, majd a hívek az
olt,srt ].-i't·'"b-Pfogj:Slk h, a papr-sl PrYV'SPrY~ aktusban v--szik magukhoz ~Z 01
táríszentséget. A misét az áldozás utáni üma, az áldás és az elbocsátás fe
.;ezi be.

Az igazság az, hogya szinodus tagjai nem túlzott lelkesedéssel fogadták
;' t'("'martiv tyli.,,'t ,A"t':1 FI rh',·rlp,~re. h0rYV a marra pg""'7éhp n tetszilk-e n"'kik,
71 igen, 43 nem, 62 fenntartás volt a válasz. A fenntartásokból azonban kitűnt,

hogy az atyák egy része ne-m értette meg pontosan, rnit javasol a liturgikus
tanács. Félre-értették elsősorban a "no~"1TIatív" jelzőt, ami,t jogi értelmében
mint .Jcötelezőt" fogtak fel, holott csak "mérvadó" a jellege. Az angol be
számolök elei től fogva a .,stMldard-mass" kifejezést használták. A hivatalos
magyarázat szeránt csak arról van itt szó, hogy amíg a mÚi~tban az V. Pius
pápa által jóváhagyott "magánmise" szolgált mintául az ünnepélyes mlsék
számára is, addig a jövőben a rnísének azt a formáját kell mintának tekin
teni, amiikor a hívek maguk is résztvesznek. mint egyházi közösség, a szent
rrnsében. A magánmisét tehát a közösségi mise váltja fel szabályként. A nor
matív mises-"F'rke7ete ezvébként semmiben sem különbözrk a két Instruk
ció által előfrt míse szerkezetétől, Eltekintve egyes részektől, amelyeket a
normatív rnise egyszerűsít, ami különbség mutatkoziik, csupán azokat az imá
kat érinti, amelyeket a misemondó pap jelenleg még a hívektól különváltan
mond, amelyeknek tehát "rnagánterrné'szetük" van. Emia'tt rövidül meg
például az Offertórium is, ugvanakkor viszont rkifejezőbbek lesznek az együt
tes cselekmények

A normatív rnisével kapcsolatban felrnerült általános érdekű kérdések
voltak:

1. Elrendeljék-e kfsérletí jelleggel az ige liturgiájában a három olvas
mányt? 72 igen, 59 nem, 41 fenntartás.

2. Megengedjék-e az Introitus, az Offertórium és a Communio anti/onái
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!telt/ett olvan más énekek használatát, arnelveket a püspöki konferenciák
[óváhagynak? 126 igen, 25 nem, 19 fenntartás.

A breviárium reformjára térve át a liturgikus tanács javaslatainak
csupán lényegét emelem ki. Az új breviárumnak eszerint két főrésze lesz:
a Laudes és aVesperas. Felépitésük: himnusz, 3, illetve 2 zsoltár, olvasmá
nyok, Benedictus vagy Magnificat, imák, Miatyárrk, záradék. Mindkettőnek

szövegét a liturgikus tanács akként kívánja megállapítani, hogya világi hí
vek is könnyen mondhassák, bizonyos alkalmakkor a pappal együtt. A bre
viárium továbbra is tartalmazza az ÖSS7.PS zsoltárokat, éspedig négy hétre
elosztva. A jelentősebbeket többször is alkalmazzák. egyes zsoltárokban pedig,
amelyek történeti vagy átok jellegűek, megjelölik azokat a részeket, ame
lyeket tetszőlegesen el lehet hagyni. A Matutinum olvasmányokká változik
(az Oszövetség és az Újszövetség egy esztendőre elosztva, továbbá részletek
az egyházatyák, a régibb és újabb lelki írók rnűveiből). Megmarad a Comple
torium, a kisebb Horák közül viszont csupán egy lesz kötelező.

Szavazáskora brevíáriumra vonatkozó [avaslatok mind megkapták a két
harmad többséget.

A liturgikus kérdéseknek október 21-25-ig tartó tárgyalása során a
szlnodus tagjai' általában nagy elismeréssel méltatták a liturgikus tanács ed
digi murrkáját és rnódszerét. Többen rámutattak arra, hogya liturgikus
reform kényes, bizonyos mértékben krí tikus pontra érkezett. Az első állomás
után ugyanis, amit a szertartások egyszerűsítése és az élő nyelv 1:evezetése
jelez, most már magu/wt a liturgikus 1,önyveket kell megreformálni, a szer
tartások ezerkezetét megú.1ítani és új formulákat kidolgozni. Hogy ez a munka
valóban megfeleljen a lelkipásztori szükséaleteknek, .Jcíkísőrletezésí" időt kell
megállapítani. Ez az álláspontja a liturgikus tanácsnak ls, mert a helyi vi
szonyokat mindenütt ajánlatos figyelembe venni. Félő viszont - jegyezték
meg egyesek -, hogy a kísérletezés immár idegességet vált ki a papság köré
ben és bizalmatlanságot kelt a hívekben is. Ennek adott hangot Cicognani
bíboros-államtitkár is. Kiemelte ugyan, hogy csupán saját személyében és
nem hivatali állásának súlyával szólal fel, ám határozottan kijelentette:
"Elég volt már a kísérletekből. elég volt az újításokból." Nyomában mások is
kívánták: mondía meg a liturgikus tanács egyszer s mindenkorra, miként
kell cselekedni, bocsássa ki az új liturgikus könyveket s fejezze be ezzel az
egész reformot.

A többség mégis amellett foglalt állást, hogy okosabb, ha az új szertartá
sokat a véglegesítés előtt kellőkévpen kipróbál ják. Egyesek javasolták, hogy
ilyen kísérletekre csupán a püspöki konferenciák legyenek illetékesek, mások
viszont a kísérletezés Iehetőségét az egyes papok számára is fenn kívánták
tartani. A szInodus végülis kettős eljárásban állapodott meg. A liturgikus
tanács elóbb készítse el tervezeteit, küldie meg azokat az egyes országok
liturgikus tanácsaínak, ezek pedig meghatározott időre szólóan haladéktalanul
léptessék életbe azokat egyes, általuk kiválasztott közösségekben, A beér
kező észrevételek alapján azután a római liturgikus tanács dolgozza ki a vég
érvényes fogalmazványt,

'I'anácskozásaínak befejeztével a szinodus október 28-án békefelhívást
szővegezett meg és fogadott el, amelyben a többi közott ezeket mondía:
"A katclíkus egyháza maga társadalmi küldetésétől elválaszthatatlannak te
kinti a béke munkálását a világban. Ezért állhatatosan kérjük az összes ke
resztényeket, legyenek a béke művesei, mert ha az ember az, aki a háborút
okozza, az ember az is, aki békét teremt. A legnagyobb felelősség a béke
irányában azokat a nemzeteket terheli, amelyek a leghatalmasabbak. Kérve
kérjük a nemzetek vezetőit, ismerjék föl, hogy az emberek, miután ugyan
egy az Atyjuk, mind testvérei egymásnak, s hogy a felebaráti szeretet is
teni törvényét soha még nem kellett annyira alkalmazni a nemzetek viszo
nyára, mint napjainkban." •

A Kúria tagjai és a püspökök egyaránt kedvezően nyilatkoztak a szlno
dus lefolyásáról. Robert Rouquette, az Etudes ismert teológus-tudósítója sze-



rlnt ennek az első teljes összejövetelnek természetszerűen megvoltak a fo
gvatékosságaí, az eredményt azonban nemcsak kielégítőnek, hanem egyenesen
kitűnőnek kell mondani. "Amit a szinodus végzett - írja Rouquette -, túl
ment mínden reményen. s maga a pápa is, aki kezdetben kissé nyugtalan
kodott, utóbb megelégedését fejezte ki." Mario von Galli, az Orientierung'
ugyancsak neves főszerkesztője, aki általában színtén pozitívnak ítéli a
szinodus munkáját, még külön loíemelí : ,.Nem kevés lényeges pontban a
püspökök elevenen tudatára ébredtek egységüknek. S az eredményt már emíatt
hogyelszigeteltek, vagy magukra hagyatottak S az eredményt már emia:tt
sem lehet alábecsüíni.?' Manfred Plate, a Christ in der Gegenwart hírmagya
rázója szerint a püspöki szinodus máris alkalmasnak mutatkozott annak az
"űmek" kitöltésére. ameIvalegfőbb egyházkormányzatban a XVI. század
vége óta amiatt keletkezett, hogya bíborosok konziszt6riuma elvesztette kol
legiális szerepét, VI. Pál bátor kísérlete létrehozta így a római Kúria új
kollegiális ellensúlyát, bár a színodus szabályzatának részleteit még a gya
korlati tapasztalatok nyomán jobban ki kell alakítani. Rouquette bizonyosra
veszi, hogy VI. Pál határozó hatalmat is kész adni a szinodusnak, mint ahogy
már most megtörtént azzal a négy Ikérdéssel kapcsolatban, amelyeket a litur
gikus reform ügyében ő maga terjesztett a színodus elé. Az IDO-C által
Rómában teológusokkal rendezett kerekasztal-érekezleten egyenes utalás tör
tént arra, hogy személyes megbeszéléseken, amelyeket a pápa a szinodus
egyes püspökeivel folytatott, sejtetni engedte, hogy szándékában áll határozat
hozatal jogával felruházni a szinodust. Nem kétséges tehát, hogy bár a pápa
figyelmen kívül is hagyhatja a határozatokat, a szinodus egyre nagyobb je
lentőségre fog jutni, éspedig nemcsak mint az egyházon belüli dialógus egyik
formája, hanem rnínt híd a pápai primátus és a püspöki kollegialitás között
az egyház vezetésében.

Ami a végzett munka érdemét illeti, a legnagyobb eredménynek a hit
beli kérdések kezelésére vonatkozó állásfoglalást és a liturgikus reform
előbbrevitelét tekinthetjük. Á. legtöbb bírálatot és kifogásolást a szinodusí
többségnek a vegyesházasságra vonatkozó állásfoglalásai váltották ki. Hogy
mely oldalakról és milyen okokból, arról még majd szólni fogok.

Minél valószínűbb, hogya II. vatikáni zsinat volt az utolsó egyetemes
zsinat, annál szükségesebb, hogy a püspöki színodusnak mint az egyház ál
landó intézményének további kiépítésében figyelembe vegyék azokat a kívá
nalrnakat, amelyek a tapasztalatból márís leszűnhetök - állapítja meg
Mario von Galli.

Be kell tartani mindenekelőtt a színodus alapokmányának azt a rendel
kezését, hogya tárgyalásra kitűzött témákat legalább egy fél évvel 'előbb hoz
zák a püspöki konferenciák tudomására, éspedig részletes vázlatban. Ezúttal
ugyanis a két legfontosabb kérdésre. a hitbeli eltévelyedésekre ésa vegyes
házasságra vonatkozóan a püspöki konferenciák csak augusztusban kapták
meg az előterjesztéseket. Sarkalatos hiba, hogy a püspöki konferenciákat nem
vonták be a témá/( kiválasztásába, pedig ha kikérik tanácsukat, sok "üres
járat" elmaradt volna. Két téma, az egyházi jog és a szemináriumok, egy
szerűen nem volt érett a tárgyalásra. Gátló körülmény, hogya szinodusi tagok
nagyrészét kötöttél, a püspöki konferenciák utasításai. Ez megakadályozott
minden igazi megbeszélést, mert a tagok sorban olvasták fel a magukka'!
hozott iratokat. Célszerűbb IE tt volna, ha ez az iratcsere már a színodus előtt

megtörténik a püspöki konferenciák között, mert 8'kkor utasíthatták volna
képviselőiket, hogy milyen vitatott kérdésben miként foglaljanak állást.
Egyébként azonban a püspöki konferenciák küldötteinek olyan mértékben
kellene bírniok testületük bizalmát. hogy váratlan kérdésekben az otthoni
többség szándéka szerint, de megkötöttség nékül nyilatkezhassanak. Az ér
deruleges munka megkönnyítése okából a tagokat kezdettől fogva munkacso
portokba 'kellene beosztani, rnskor is a teljes ülésen már az itt lefolyt meg
beszélések eredményét vitatnák meg. Nem bizonyult szerenesésnek. hogy a
teológusokat kizárták a szinodusról. Kiderült végül, hogy mennyíre helyesen
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ítélt a pápa, amikor az alapító okmányban a sl!inoduBnak még két tovdbbi
formáját helyezte kilátásba. Egyik a regionális szinodusok, amelyek elenged
hetetlennek látszanak például a vegyesházasság kérdésének megoldására is.
A másik további forma a különleges kérdésekben összeülő szinodusok, mert
nyilvánvaló, hogy például a kifejezetten teológiai problémákat is ilyen szino
dus elé kell majd utalni. (Mihelics Vid)

AZ OLVASO NAPLOJA. Még egy utolsó, sírontúli üzenetet hagyott ránk
Tamási Aron, még egy utolsó ágat a rnűvészete gyönyörű vadrózsájáról."
I1':lete utolsó hónapjait enyhítette meg ennek az ágnak a növekedése; ezzel a
zsenge ággal hárította el magától öt hónapon át a már szebájába köszöntött
halált. Az alkotó kedv még egyszer föllobbant. "Mint a Jégtörő Mátyásban
egy távoli csillagról ... egy régi tervből elindult feléje egy fiatal Szellem, hogy
.nehéz dolgokban szelgáljon neki' - írja Illés Endre szép bevezetőjében. 
A Vadrózsa ága szelleme volt, mely elindult feléje. Remegő és fénylő fonál,
mely napokra, hónapakra a régi, remegő fényekhez kötötte. Nagyon erős

fonáJI volt, kiemelte a fenyegető, idegen anyagból. Irt, mint régen." Illetve,
rnert írni már nem bírt, diktált, s amit egyik nap tollba mondott, a másikon
kijavította. "Május 26-án kora délután halt meg. Előző este még javítva for
máigatta mondatait. És két nappal előbb, május 24-én, még ragyogó, inger
kedő csoportképet festett íróbarátairól. A Szellem öt hónappal ajándékozta
meg. A továbbélés hónapjaival. És olvasóit egy félbeszakadt művel, utolsó
vallomásával."

Ez a félbeszakadt vallomás Tamási Aran életművében a legszebb, legvon
zóbb művek közé tartozik. A haldokló az ifjúságat idézi; és ezen a vadrózsa
ágon valóban rajta csillog az ifjúság harmata. És hogy a haldokló, a halál
ellen küzdő író erre a végső vallomásra valóban rá tudta varázsolni az ifjú"
ság harmatát, humorát, csillámló derűjét: ez többre vall, mint jó íróra. Nagy
lélekre vall. Lélekre, mely szívcscn el-elbújt az ember "gyarló valójának"
álarca rnögé, hogy csak a szeméből süssön ki olykor; vagy nagy homlokán
suhanjon át, vagy fontolva ejtett szavaiban húzódjék meg; s aztán, épp a ha
Iállal szemközt, a halál ellen végleg megrnutatkozzék, olyannak, amilyen: egy
szerűnek, tréfásan mosolygónak és végtelenül komolynak, tréfáival is mindig
az igazságért rnunücálkodónak, kicsit néha naivnak is, mert halálosan komo
lyan veszi azt, amit mások jobbára már csaik szavaknak vesznek, s épp ebben
a naivságában példásan komolynak, magvasnak. erkölcsösnek, a felelős, nagy
magyarság értelmében magyarnak, de sose magvarkodónak, és székelvnek,
valóban ,,8 székelység emberi követének", népszínműi góbéskodások nélkül 
úgy, hogy ebben a "székelység emberi követében'' minden SeÓ égvformán hang
súlyos, és a "követség" értelme és biztosítéka az, hogy a székelység fölnő benne
az egyetemes emberségbe; ízig-vértg székely, de nem folklór, hanem székely
színű humánum. '

Mint ahogy annyit félreértett "misztikuma" sem mísztíkum, hanem "eo
kitágított valóság ábrázolása". O maga hozza szóba ezeket a félreértéseket,
félremagvarázásokat, süket vagy konok megncmértéseket, azt a botfülű föl
fogást, melynok alapján "majdnem általánossá terjedt rólam az a vélekedés,
hogy bennem az alkotói stílus, 'kissé a külső körülménvele folytán is, hol a
realizmus, hol pedig a rnísztíkum közőtt jön és megy, illetőleg megy és jön".
Holott igazi író nem váltogatja úgy az alkotói stílust, ahogyan a szél fúj, s
ahogyan véleményét egynémely krítíkus, igazedván belső meggyőződése he
lyett a mindenkori "külső körülményekhez"; igazi Írónál az alkotói stílus a
mondandóhoz igazodik, 8 mondandó pedig egy benső törvény és "látomás"
szerves kívánalmai szerint jelentkezik, nem pedig aszerint, mi a pillanatnyi
divat, amin míndíg osak a selejtes "tehetségek" kapdosnak. "Az igazság az
- rnondja Tamási Aron -, hogy mindig nyughatatlanul törekedtem arra,
hogy mondanívalórnnak megfelelő kifejezési formát találjak." A mondaniva16
mögött pedig ott van a "látomás", a maga saját igazságának a fölismerése,

~ Tamási Aron: Vadrózsa ága. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1967.



a maga életének II azon át a létnek a problémája, úgy, amíot 6 látja; mlndes
változataiban is egység, mint lombostul, törzsestül a fa, szerves létezés és
növekedés, és nem lehet fölszabdalni lombra meg gyökérre, és a törzsét "rea
lista" meg "miszíikus" darabokra, a szerves, élő egészet nem lehet barbárul
vagy tudóskodó-osztályozó értetlenséggel föltrancsírozni anélkül, hogy az életet
meg ne ölnénk, s az élő, növekvő, lélegző fából holt tűzifát ne aprítanánk (s
még az is kérdés, egyáltalán lehet-e így melegední mellette).

Tamási Aron "ösztönös szimatról" beszél, igen találóan: valóban ez a
lényeg, ez az "ösztönös szímat", vagy ha tetszik, ez az intuició, ez a közvet
len kapcsolat. érintkezés a dolgok. a lét lényegével. illetve azzal, ami az írói
intuíció számára a lét lényege. Ez Tamási Aronnál "a míndennapí valóság
nak és az ernb-rt élet felbuaevanó lelikének összesimuló találkozása". Erdemes
folytatni az idézetet, meggondolva hozzá, hogy egy utolsó vallomásból idé.
zünk, egy játékosságában is összefoglaló és tisztázó summázásból, egy végső

és megföllebbezhetetlen tanúságból, amit maga az ír6 tesz műve mellett, és
művéről. "Az a kettősség, vagyis a testnek és a léleknek jelenléte az emberi
személyiségben, gyakran láthatatlan csatatérré teszi a személviség életét.
A csatatér helyén harmóniát csak úgy tudunk teremteni, ha a test és lélek
egymás elleni harcából az emberi élet egységét próbáljuk megteremteni . "
Irásaímban ezért annyira visszajáró törekvés a test és a lélek egységének szol
gálata. S ezért van, hogy a látható valóság nem feledkezik meg a népmese
lebbenéseiről, sem az úgynevezett misztikus irodalmi kifejezés a való élet
tényeiről. Vagyis, ahogya test és lélek egységét igyekeztem és igyekszem
szolgálni, úgy a valóság és misztikum irodalm! formájának együttes és har
monikus megjelenítésére vágvom. Mindennapi szóval ezt tudnám kifejezni,
hogy az én irodalmi törekvésemben a misztikum az emberi létezésre kiter
jedő valóságot jelenti, mely a társadalmi realitás hullámzásait is magához
akarja vonzani." - És néhány lappal tovább, ugyanerről, a Jégtörő Mátyás
sal kapcsolatban: "A magyarázat, azt hiszem, eléggé világos. Sőt, nemcsak
világos, hanem az éS7- számára annyira elfogadható, hogy néha mosolyogní
kell azokon, akik misztikusnak mondják ezt a magyarázátot. Nem mísztíkus,
hanem a kitágított valóság ábrázolása."

Fontos mondatok ezek Tamási Aron művészetének megértéséhez. De van
még jónéhány hasonlóan fontos a könyvben. Igy például az a pár sor, amit
az "ábrázoló képek" földerengéséről ír, egy műve, a .Jégtörő Mátyás, és egyál
talán művei geneztset. alkotó képzelete sajátos természetét érzékeltetve. Föl
tesz magának egy-egy "kérdést"; és mihelyt fölteszi. rajzani kezdenek az "áb
rázoló képek". olyasformán. rnint a népi képzeletben; ezek a képek lesznek
aztán eggyé, "az emberi létezés örömének zászlója alatt", s így nő ki egysé
gükből a mű, ezzel a sajátos képi fogantatással.

Mert Tamási Áronnak ilyen eredendően képi, és metaforikus a látása.
Kicsit bonyolultabb elvontsággal így is mondhatnánlk:képileg, és metafo
rikusan ragadja meg a valóságot. Műveí számtalan példát szolgáltatnak erre;
most csak egyetlent hozzunk föl. egy nagyon szépet és jellemzőt a Vadrózsa
ágából. Egy Kosztolányinál tett látogatására emlékezik, Kosztolánviné házi
asszonyi figyelmére, .maga Kosztolányi pedig - írja - oly nagykedvű és
színes társalgó volt, hogy egész este szivárvány alatt ültünk".

Az effajta, váratlan teljességgel kiviruló képekben nemcsa:k az az elragadó,
hogy milyen találóak. hamm az is, hogy lehetetlen nem érezni bennük a ki
virágzás örömét, "az emberi létezés örömének" zászlósuhogását. a metafo
ríkus teljességnek valami üde, paradicsomi boldogságát. A félbeszakadt vallo
más utolsó két lapja. az Iróbarátok seregszomléje ennek a telibe találó "m6d
szernek" a felejthetetlen reme'klése, Németh László "egy füzet fölött, mely
előtte feküdt a leterített asztalon, a gyümölcsfa szigorúságával beszélt, bármi
ről beszélt" - olvassuk, és soha szebb és igazabb [ellemzést nem olvashattunk'
még a fiatal Németh Lászlóról. Nyomban utána egy hamisítatlan Tamási-mo
soly kíséretében megjelenik Illés Endre, aki "csupa költészet, de mértanl
vonalakban", és bármennyit fáradoztunk is rajta, hogyelkapjuk fogalmaink
hálójával Illés Endre arkkori elbeszéléseinek [ellegzetességét, soha így nem vol-

&'7



tunk képesek rá: ezzel a természetes könnyedséggel, szinte a Zsuzsa-novellák
légiességével. Két sorral alább következik hozzá egy végső kiegészítés, Illés
Endre "virágtermő vonalairól", s az ember egyszerre érezni kezdi a fogalmi
gondolkodás és elemzés gyalogjáró reménytelenségét ehhez a röpkén játszi tel
jességhez képest.

•••
A költészet "nehéz szerelem"; és kivételesen szerenesés esetektől elte

kintve egy költőnek egyáltalán nem olyan könnyű "megcsinálnia magát", és
valóban költővé válnia, mint ahogyan általában hiszik. Non fit, sed nascitur,
a szólás szerint, de sok ilyen, csak félig igaz szólás van. Költőnek valóban szü
letni kell, de nem elég csak születni költőnek; azzal, amit a költő a születés
sei kapott, gazdálkodnia kell; ezt a kincset, vagy kínt, míndegy, meg kell men
tenie, át kell mentenie ezer csapdán, akadályon, veszedelmen (amelyek közt
nem a legkisebb a korai önteltség verme, melyben annyi mutatós tehetség tör
te már ki a nyakát). Szóval "nehéz szerelem" a költészet, és nehéz megbékül
nünk magunkban ezzel a kéretlenül kapott, de ha már megkaptuk. életünket
jelentő adománnyal: ezt bizonyította a "líra regényének", Vas István önélet
írásának, Entwicklungsromanjánakelsőkönyve, és ezt bizonyítja most a má
sodik is.*

Gazdag könyv, izgalmas nyomozás. Legelőször is talán azt kell elmondani
róla, hogy mindenkinek nélkülözhetetlen, aki eztán egyreszt a kor, a hú
szasból harrnincasba forduló évek Irodalmával, másrészt, speciálisabban, az
úgynevezett "harmadik nemzedék" genezisével foglalkozik. Persze nem az
egész nemzedékre érvényesek a nyomozás eredményei, hanem csak a nemze
dék egyik ágára. Vas István mellett legfőképpen Zelk Zoltánra: a generá
ciónak arra a raj ára, amely a Kassák köreiből indult, onnét szakadt ki, és ki
alakulására, maga-megtalálására döntően hatott ez a Kassákkal, illetve "avan
gardizmusával" való szembefordulás. De erre, más vonatkozásban, még visz
szatérek.

A második elmondandó: Vas István költészetének, költői szemleletének
néhány nagyon fontos "kulcsát" rejtette el ebben a könyvben; A félbeszakadt
nyomozás tehát azoknak is nélkülözhetetlen, akik az ő művévcl foglalkoznak,
és az ő művészctét akarják jobban megközelíteni. S mivel a költőt és az em
bert nem lehet szétválasztaní (még akkor sem, ha a költőnek látszólag - de
csak látszólag - semmi köze az emberhez), a költészet kulcsai természetesen
nyitják az emberi-költői személviség zárait is. Figyelmes olvasó nem mehet el
közömbösen az olyan sorok és vallomások mellett, amilyen - egy példának a
többi kőzül - a Judit-szerelem beszámolójában ez a néhány: "Ugrattak és
mulattak rajtam, de azért hirtelen megnőtt a becsületem, amiért ilyen csinos
lány leplezetlenül üldöz a szerelmével. Én azonban szánalmasnak éreztem ma
gamat ebben a tragikomikus szerepben, és megint átkoztam életem stílusának
azt a bizonyos kettősségét, amely most sorsomnak ebbe az egyidőben lefolyó
boldog és szomorú játékába is belelopja a maga iróniáját, sőt qroteszkséqét,"
- Ugyancsak lehetetlen nem kellő figyelmet szentelní a következőknek

(míntegy száz lappal előbb): "A sorsot - vagy az e néven összefoglalt külső

tényezőket - én is miiuiiq túlerőnek ére,zlem, amellyel csak ritkán tudtam
nyíltan szembeszállni: többnyire a menekülést és a visszafordulást, a mocs'Írba
vonulást, olykor a fenntartásos kapitulációt választottam megoldásul. Ez a
rejtőző harcmodor - ha meggondolom. hogy életben maradtam, s megmen
tettem nemcsak ép eszemet. de sok mindent abból is,_ami rám bízatott - nem
volt eredménytelen, de tetemes veszteségekkel, sokféle sebbel járt ez is .. ,"

Aki önmagát rajzolja, óhatatlanut elraizolja magát, s azt rajzolja ki több
nyire, ami számára önmagában a legtetszetősebb. vagy legkívánatosabb, Igy
aztán a "gezeichnetes Ich" - ahogyan Gottfried Benn mondja egyik versében
- meg a valódi nem míndig fedi egymást. Vas Istvánnál nincs, vagy alig van
ilyen elrajzolás; a nyomozást, úgy érezzük, nem siklatja tévútra semmiféle ön-

• Vas István: A félbeszakadt nyomozás, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961,
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szeretet; ellenkezőleg: az önírönía kopóazimatja vezetI. A "megrajzolt ~n"

nem tér el a valóditól ; a "hős" nem idealizálja magát. így aztán teljes hi
telességgel bontakozik ki előttünk, a költő és .költészete fedezetéül, a sze
mélyiség és egyéniség: ez a "rejtőző harcrnodorú" lélek, örökös habozásaival,
bizonvtalansázaival, állításaival. malvr-ket félig nyomban vissza is von, nem
mintha nem hinne bennük: inkább abban nem hisz, hogy joga lenne bármit is
fönntartás nélkül, az érvényesség igényével állítania; örökös "talán"-okban
mozog, menekülve, vissza-visszafordulva, megadva magát, de fenntartásokkal,
s köztük is fő fenntartásként ennek a "talán"-nalk a jogával, amit aztán vég
képp nem enged, és ha el akarják venni tőle, akkor ez a folytonos vissza
vonuló és kitérő és habozó lélek bátrakat megszégvenítő bátorságra képes,
vakmerően mindent kockáztatva; és így mikor valóban mindenki visszavo
nult és mocsárba bújt, ő egyszercsak ott találja magát a sík mezőn, szemközt
a mérhetetlen túlerővel, melynek - lesz, ami lesz - nekimegy, kicsit ügye
fogyott mozrí ula tokkal, errváltalán nem pn<ies p0 7han, szinte Úgy, mintha
nem is az ellenséggel szembe, hanem az ellenség elől futna, és mintha nem
ls az ellenség hátráIna előle elképedve, hanem ő hátráIna az ellenség elől.

S akkor, a győzelem tetőpontjában egyszerre csak "szánalmasnak érzi magát
a tragikomikus helyzetben", és működésbe lépnek a habozások, gátlások,
Irónták és öniróniák, úgyhogy amit más világot rengető tettként kürtölne
széjjel, azt ő szégyenli, mint "groteszkséget", és ezért újra visszavonul, most
már a saját győzelme, a "hirtelen megnőtt becsülete" elől, majdnem meg
szégyenülten. és mindenképpen szabadkozva, egyetlen zsákmányaként a meg
mentett "talán"-nal, azzal a fönnakadt. kétkedő hangsúllyal. ami talán sem
mi, és talán mínden.

1r:rthető, ha ez az egyéniség nem tudott hozzáhangolódni aKassákéhoz.
Azt hiszem, az egész EH-Ügy: hogy Kassák fogadott lánya apjától elszakadva
hozzá "pártolt" - végülis másodlagos, és inkább csak ürügy volt. mintsem
igazi ok. De ,így is sokat nyomott a latban, s alighanem az érzelmi töltést
adta hozzá egy eleve rendelt ellentéthez. Vas István mindenesetre elszakadt
Kassáktól, (nemcsak ő. hanem Zelk Zoltán is). ,.hűtlen lett" hozzá. ..elárul
ta", ahogy eltávolodását Kassák a maga szígorával minősítette; s ebből élet
reszóló ellentét, blzalmablanság, animozitás származott. És az, hogy A fél
beszakadt nyomozás a maga triódján egy kicsit vádiratféle is az úgynevezett
avangardízmus ellen.

Azt hiszem, a dolgok tisztázásának első lépése az lehetne, ha ezt az
úgynevezett avangardízmust nem neveznénk avangardlzmusnak. Vannak
ugyanis szavak és címkék, melvek egy ideig hasznosak, találóak; aztán idővel

annyi míndent foglalnak alájuk. hogy hasznavehetetlenné válnak Ilyenkor
a legjobb eldobni őket, és a mítosz alatt megkeresni a valóságot. Aminek
persze nem ez a helye; itt épp csak néhány megjegyzésre futhatja.

Először is: úgy gondolom. ez az a pont, ahol a "gezeichnetes Ich" ef!:'!
leheletnyit eltér a valóságtól. Egváltalán nem tagadom Vas István "anti
modern törekvéseit" sem a múlfban, sem ma. Ezeket az ..antimodern" voná
sokat kissé talán túlrajzolja az önarckénen ; annyira kiraizolja őket, hogy
az arckép e[iY kicsit antirnodernebbé válik avalódinál. Idézem már színte
klasszikussá híresült - és joggal híressé lett - Keveháza-elemzésének egyik
konklúzló iát: "Csak a tudatos és tudat alatti, a nyílt és a rejtett, a személyes
és személytelen, az érthető és érthetetlen elemek keverésének és arányának
végtelen lehetőségeiből születik érdekes és többszólamú művészet." A félbe
szakadt nyomozás antirnodern polérntájából azonban már-már olybá tűnhet

nék, míntha Vas István mindencstül és kizárólag a tudatos, személyes és
érthető mellett kötötte volna le magát és Iírá iát: holott egész Iírája épp az
ellenkezőjét tanúsítja: objektiváU személyességét, a tudat alatti [elenlétét fl

tudatosban, az érthetet1enét az érthetőben. Vagyis az elemek keverését, jobban
rnondva vegyülését ; anélkül természetesen, hogy mindenestül a tudattalanba,
személytelenbe, érthetetlenbe vetné magát. Arról van szó nála, hogy a ho
mályost a lehetőségig átvífágítsa, nem pedig arról, hogy egyszer s minden
korra és rníndenestül e1utasítsa. Ebben pedig a maga médját -, mondhatnám
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ha tetszik, ha nem -, Ő Is részese annak ,a "modern" Iírának, amely SUot,
Appollínaíre, sőt Rilke, és mások után, és a szürrealízmus után - de ter
mészetesen az "antilira" lirán innét - alakult ki; ennek a részese, mondom,
úgy, ahogyan az Apollinaire, Eliot, Kavafisz, Nelly Sachs, Saint-John Perse
fordítójánál önként is értetődik.

Ami végül a magyar avangardot Iillimt irodalomtörténeti jelen
séget illeti, eszembe sincs, hogy tagadjam e téren Kassák döntő jelentőségét,

Csupán abban kételkedem, hogya magyar avangardot mindenestül egynek és
e7('J"l0~rl'ik vehetjük K'pssókkpl. Volt itt más is, és ez a más másutt is volt.
Többnyire illem szekták kellően figyelembe venni, szemük előtt tartani,
hogy megvolt a maga - jobb híján moridjuk így - "avangardista" szakasza
Babitsnak is, Kosztolányinak is; egyáltalán nem tartták számon Bányai Kor
nél első köteteinek expresszionista-"avangardista" jellegát (ami pedig nagyon
erősen hatott a Nyugaton keresztül); s úgy gondolom, egy kicsit jobban
hangsúlyozzák a keldeténél (és hangsúlyozza itt-ott Vas István) a "kassáki
avangard" előzménytelen-idegen voltát a magyar költészetben. Talán any
nyira azért mégsem idegen és előzménytelen. Azért van a magyar Urának
egy "expl'esszív" vonala is, Baróti Szabótól Vörösrnartyn át - nem is any
nvira Kassákig, mínt egészen világosan Füst Milánig. akit többnvire megint
elég méltatlanul felejtenek el a modern magyar vers megújítói között. S hogy
az előzmények közé ,l maga módján Arany is beletartozik, azt épp Vas István
mnt.at ia m"g FI Keveh-'7'7 k"'tv'dn. A kérrlps t<>hM. mino"'nKPnnen bonyolultabb,
mínt amennyire A félbeszakadt nyomozás alapján a Iölszfnesebb olvasó vél
hetné.

Dehát nem is fölszínes olvasónak való könyv ez. Alapos, elrnélvedő 01
vasénak való; s azok aztán úgy teszik le, és míután letették, ÚgV veszik me
gint a kezükbe, újra és újra olvasva, egészében vagy egy-egy külön is remek
részletében, hogy az utolsó évek egyik legsokrétűbb, legérdekesebb alko
tásával találkoztak. S amellett a szerény, mértéktartó, okos írásművészet

egyik emlékezetes példájával. (Rónay György)

SZINHAzI KRÓNIKA. A Madách Színház Kamaraszínháza mutatta be
Edward Albee: "Nem félünk a farkastól" cimű drámáját, amely (Elbert Já
nos kitíínő fordításában) az Európa könyvkiadó "modern amerikai drámá
kat" összegyűjtő kötetében nyomtatásban is megjelent. Mint irodalom és
mint színház is, az évadna k: eddig legjelentősebb eseménye ez a bemutató,
Az 1928-ban sziiletett Edward Albee, az utolsó évtizedben nőtte ki magát az
egyik lepjelentősebb és legizgalmasabb amerikai drámairóvá. Első, eouiel
vonásos darabjainak egyikét, a .Esessi Smith halálá"-t nálunk is játszották. Ez
az 1959-ben írott darab, amely tárgyát a faji előítéletek köréból meriti, még
inkr'bb szok1Jányos eszközökkel és az Amerikában annyira divatos pszicho
analízis módszereivel próbál a "néger kérdés"-nek nevezett problémakomp
lexum szö1Jevényeiben eligazodni. A "Nem félünk a farkastól" három évvel
később, 1962-ben íródott és egy csapásra világhírűvé tette az író nevét. Itt
élesebben kiraj.zolód0ft már, hogy merre felé irányul majd elsősorban ér
d,,""7,~rTésl'. JlJ65-htm r,-tn Fd1"''''rl A 7h"e a ,.Ti.ny Ali""" (Kir'si Aliz) című dlt
rabját, amely nagy vitákat váltott ki. Az író a végső és leglényegesebb kér
déseket teszi föl itt s0játos keretben. Kicsi Aliz, a kastély úrnője, karosszék
ben ülő, tisztes öreg hölgy. Ez azonban csak látszat, mert a paróka és eauéb
kellékek mögött csodálatos szépségű nő rejtőzik, aki ugyanakkor a kastély
ban végbemenő kegyetlen Játékot is irányítja. Voltaképven mindnyá.jan ki
vanna.k szolgáltatva neki. Kicsi Aliz a rossz megtestesítője, s övé a világ. A
kérdés csak az, hogy van-e valami ,a halál kapuján túl, és ha igen, fölül ke
rekedik-e legalább ott a jó.

Albee, sok más jelentős kortársához hasonlóan, nem tud határozott igen
nel válaszolni erre a kérdésre. Nem tud azért, mert az emberben lévő rossz
problémáját sokkal bon1Jolultabb1w.1~ érzi, semhn(!?J a hagyományos kate
kizmusok fehér-feketéjével megoldható lenne. Ezzel a problémával küsz
ködik a "Nem félünk a farkastól"-ban is. Azzal a különbséggel, hogy itt nem

ilO



egziszenciális jelentosegü kérdéseket vet föl, hanem magának az emberi eg
zisztenciának kérdésesséqét muta.tia be. Egy középkorú házaspár (a férfi ta
nár egy kisebb amerikai egyetemen, hat évvel idősebb felesége a rektor lánya)
csontig ható marakodásának vagyunk szem- és fültanúi három felvonáson ke
resztül. Még egy házaspár van a szinen, egy újonnan kinevezett fiatal ta
nársegéd a feleségével. Előzőleg mind a négyen a rektor estélyén voltak. Már
ott is jócskán ittak, s ezt folytatják George és Martha (az idősebb házaspár)
lakásán. Az alkohol fokozatosan minden gátlást fölold s a mind kegyetlenebbé,
gyillwsab['á vál6 párbes;:édek során úgy terül ki a négy ember legbensőbb

énje, mint amikor egy kopott, de a látszat kedvéért kívülről még úgy-ahogy
karbantartott kabátot kiiorditanak, és nem látni mást, csak ronggyá sza
kadt bélést. Sokat moruloo k: az alcímek, amelyeket Albee a három felvonás
nak adott: "Kisded játékok", "Walpurgis-éj", "Ördögűzés". A "kisded já
tékok" afféle bemelegítőt képviselnek, az egymás gyötrésének szinte már ru
tinos nyitányát. Georgeot és l\Ilarthát egyáltalán nem zavarja a csak aznap
este megismert fiatal pár ,jelenléte. Viszont teljes sikerrel kapcsolJák be
6ket is az egyre vadabbul kibontakozó "Walpurgis-éj"-be. A gyönyörűségnek
homlokegyenest az ellenkezője, ami itt történik. Minden seb fölfakad, az em
beri lélek legriasztóbb szakadékai nuílnak meg a már senkit és semmit nem
kímélő ütések nyomán. Lemeztelenített, mindenükből kifosztott csontvázak
maradnak a csatateren. A romok között ott hever az a hazug játék is, ami
az utolsó kapaszkodó t jelentette George és l\Ilartha számára, hogy valami
értelmet adjon az életüknek. Mindenki előtt gondosan titkolva, csak egymás
között játszották ezt a játékot, amelynek keretében gyönyörűen fejlődött,

okosodott és végül már egyetemre járt: soha meg nem született fiuk. A me
nedéket jelentette számukra ez a kegyes mese a hétköznapok sivárságával
szemben. Most, hogy ezt is kibeszélték és belerángatták a pocsolyába, l\Ilartha
végül így búcsúzik tőle: "Én megpróbáltam, Isten a tanúm, hogy megpró
báttam . .. az egyetlen, amitmegpróbáUam tisztán és sértetlenül megőrizni

ennek a házasságnak a fertőjében, a csömörös éjszakákon, a szánalmas, ostoba
nappalokon, szitok és röhej közepette... Istenem, micsoda röhej... meg
próbáltam megőrizni a kudarcok során ís, mikor egyik kudarc a másikat
hozza, mikor minden új kísérlet dermesztőbb és csömörösebb az előzőnél,

mert az egyetlen dolog, amit ... az egyetlen személy, akit megpróbáltam vé
delmezni, e romlott, omlatag házasság fölé emelni; az egyetlen fény ebben
a reménytelen ... sötétségben ... a FIUNK." Az asszony hosszú dikciója alatt
George már hosszabb ideje a kezében tartott fekete kötésű szertartáskönyvből
a "dies irae", dies illa"-t recitálja latinul.

Hogy mi ez a "fertő", ez a sok "kudarc", "medő kísérlet", amikről

Martha beszél? A lehető legáltalánosabbak, a legköznapibbak, amilyenek úgy
szólván mindenkinek az életében előfordultak vagy előfordulhatnak. Az el
nem ért karriér, a létre nem hozott nagy alkotás, a menthetetlenül elszálló
ifjúság. Albee gondosan vigyáz arra, hogy ne egyedi esetet rajzoljon meg,
amellyel szemben könnyű igy vagy úgy. állást foglalni. Lépten-nyomon és
magas művészi szinten általánosít, mert magát- az emberi létet, annak ér
telmét (vagy értelmetlenségét) veszi célba, ahogyan a születés és halál mezs
gyéi között elhelyezkedik. A hitetlen intenzitású és egy pillanatra sem lan
kadó feszültségű szöveg valóban, akárcsak a nagyító a fénysugarakat, egy
pontba sűríti az emberi egzisztencia egész törékenységét, kiszolgáltatottságát
olyan belső és külső tényezőknek, adottságoknak, amelyeknek nem vagyunk
urai. Ugyanakkor nem a kétségbeesést sugallja, hanem a könyörtelen önma
gunkba nézést, sorsunk őszinte számbavételét, és sürgeti a leszámolást min
den olyan illúzióval és hazugsággal, amit csak azért találtak ki az emberek,
hogy elkerülhessék a szembenézést a valóban lényeges kérdésekkel.

Albeet e darabjával kapcsolatban pesszimizmussal is vádolták. Pedig
nem az, még csak nem is keserű, és telve van szánalommal. Csak éppen nin
csenek illúziói, és úgy látszik, valóban nem lát ő maga sem megnyugtat6
kiutat. Problemafölmnése, és netuentcin: frazeológiája is, katolikus kultúrájú,
va,I'U le"alábbis katolikus műveltsé"ű íróra vall. De a le"jobb esetben is csak



d{JMsztikus, Vágy ámi még vatószínúbb, hogy lj is korunk: ;elent/'Js keres5i
közé tartozik. Megrendülten áll az emberi nyomorúság és lelki szomjúság
előtt, de arra aki egyedül olthatja el ezt a szomjúságot, csak a hiány negatívu
mának bemutatásával tud utalni, akaratlanul. Nyilvánvaló, hogy ha annak

.idején meg is tanulta, mai felnőtt eszével nem tud mit kezdeni a gyermek-
ko1'i hittan néha túlzottan optimista és egyszerűsítő formuláival. Es ebben
a tekintetben nem áll etniediü, sok kortársa küszködik hasonló kétségek
kel. Figyelmeztetés ez mindazok számára, akikre az evangélium vígasztaló üze
nete van bízva. Helyesen állítja szembe Paulette Martin a "misztérium szin
házáról" irva az "esszencialista" teológiával az "egzisztenciális" teológiát,
amelyet elsősorban az jellemez, hogy tudomásul veszi földi létünk alapvetó
"vílágiasságát".

A Madách Szinluiz Kamaraszínházának előadása minden tekintetben
méltó a darab művészi szintjéhez. Tolnai Klári és Gábor Miklós az idősebb,

Vass Eva és Linka György CL fiatal házaspár szerepében olyan együttest kép
viselnek, amelyre a világ bármelyik színpada büszke lehetne. Lengyel Györg1l
jó tempójú, magas feszültségű előadást rendezett. Jánosa Lajos aprólékos
gonddal megtervezett diszlete, és Míalkovszky Erzsébet kosztüm jei hibát
lanul szolgálják a drámát. (Doromby Károly)

KEpZOMOVESZET. Bölöni György művészeti írásai. "Képek között" a
címe annak a testes kötetnek, amelynek anyagát Erki Edit irodalomtörténész
válogatta össze Bőlöni György irodalmi kritikusnak és publicistának (1382
1959), Ady egyik legközelebbi barátjának és a költő párizsi napjai króriíká
sárrak képzőművészeti tárgyú írásaiból. (Szépirodalmi kiadó, 19615.)

A gyűjtemény néhány darabja a régmúlt és a közelmúlt mestereivel (Leo-
nardo, id. Pieter Brueghel, Székely Bertalan, Munkácsy) foglalkozik, a legtöbb

-azonban a magyar kortársakkal (Rippl-Rónai, Gulácsy, Fényes Adolf) és a
rnodern franciákkal, akik közül több kiváló művésszel (Claude Monet, Rodin,
Maillol, Bourdelle, Brancusí, Pascíri) Bölöni személyes kapcsolatban is állott.

A kötet írásai legtöbbször nem hatolnak túl mélyre, a cikkek ritkán nyújt
ják a bemutatott mesterek munkásságának alaposabb analízisét, - Bölöni
érdemei mégis igen számottevőek: a magyar művészeti irodalomban az elsők

között ismerte fel Paul Cézanne életművének korszakos [elentőségét, s fenn
tartás nélkül támogatta azokat a magyar alkotókat, akik Van Gogh-ot,
Gauguin-t, Cézanne-t tekintették vezérlő csillaguknak.

Az idő Bölöni ítéleteinek majd mindegyíkét jóváhagyta; egyik, 1906-08
cikkében például így írt az akkor mindössze huszonhárom éves Czóbel Bé
láról: "Czőbel nagy kolorista, akinek kezén pillanatok alatt születnek meg a
bátor, hatásos színhanmóniák." Nagy megértéssel állott a Kernstok körül cso
portosuló Nyolcak-kör tagjai mellé; egyre-másra jelentek meg meleg hangú
cikkei Czigány Dezsőről. Márffy Ödönről. a .Jcülönleges és páratlan jelen
ség"-ről: Tihanyi Lajosról, akinek "portréi igazi lélektani látományok", s a
Nyolcak többi festőjéről, valamint a velük rokon szellemű szobrászokról, így
a Beck-fivérekről, VedresrMárkról. Évtizedekkel később Bölöni jogos önér
zettel mondhatta el önmagáról: "Els1ősorban én voltam, aki ezt az induló festő

generáctót - a Világ-ban s másutt hadakozva értük - nyeregbe segítettem."
Bölöni György valóban nagyon sokat tett kora legelőrernutatóbb, legér

tékesebb rnűvészetí törekvéseinek és művészeínek népszerűsítéséért, - azért,
hogy az úitól mindig idegenkedő közvélemény megbarátkozzorr-aaclsőháború
előtti avaritgarde festészettel és szobrászattal ; ő volt a Nyolcak érces szavú
heroldja és éles pengéjű testőre, akire festő- és szebrász-baj társai mindíg
számíthattak az epígonizmus, az avítt akadémizmus, a rnüvészetí bezápultság
ellen folytatott harcukban.

•
Ojabb kiadványok Ferenczy BéniTól. Az elmúlt esztendő legvégén került

forgalomba a Magyar Helikon kiadó nagyformátumú Ferenczy Béni-albuma,
amely az 1967-es év eiyik legszebb magyar képzőművészeti kiadványa volt,



A képanyag - amelyet Szántó 'tibor állított össze - szobrászatunk és rajz
művészetünk mcsterének főként a harmincas évek derekától kezdődő érett,
kiteljesedett korszakát mutatja be. (A kitűnő - részben színes - fotókat
Gink Károly és Vattay Elemér készítették.) A reprodukált művek hiteles ké
pet adnak Eerenczynek, a reneszánsz szépségeszmény XX. századi életrekeltő

jének rnunkásságáról: csupán az útkereső, ifjúkori alkotásokat mellőzi a kö
tet, amelynek oldalain női aktok, portrék, gyermekábrázolások közepette ott
lájuk a művész egyik leghatalmasabb remekét, az 1951-eskörtefa-Corpust is.

A hosszú és súlyos betegség esztendeiben készült virágcsendéletek közül
is szerepel néhány; e kései akvarelleknek, rajzoknak nemrégiben Perneczlcy
Géza szentelt finom esszét ("Ferenczy Béní estéje", Nagyvilág, 1967. szeprem
berí szám).. Perneczky véleménye szerínt e lapok - amelyeket "gyermeki ár
tatlanság" és "a hegyi kristályok tisztasága" jellemez - éppoly becsesek,
mint a korábbi Ferenczy Béní-alkotások.

Az album élén Illyés Gyula baráti szeretettől áthatott arckép-vázlata
olvasható. Hadd idézzünk pár szót Illyés írásából: "E rnűvek, amelyek a kor
mínden vívmányának ismeretében készültek, rendkívüli erővel sugározzák egy
rendkívüli lélek rnondandóját ... Ez a mondandó óriási: az, hogy a világ nincs
elveszve."

A Helikon bibliofil Ferenczy-kiadványával egyidőbern a Corvinánál is
napvilágot látott egy kötet a rnűvész oeuvre-jéről: Szabó Katalin fiatal mű

történész kísmonográfiája. E könyvecskével is meg lehetünk elégedve (ha
nem is minden tekintetben), A szerző kitér Ferenczy Béní eddig kevéssé is
mert, kubista és negroid periódusára is ("Női akttorzó" és "TérdeIő férfi",
mindkettő 1923-ból), tárgyalja magisztrális plakett-sorozatát, valamint szob
rászatával azonos jelentőségű grafikai munkálkodását is, s - Renoir, Maillol,
Oharles Despiau személyében - megnevezi azokat a szobrászokat, akik Fe
renczy Béní ösztönző példaképei voltak.

Nem tesz viszont említést Szabó Katalin Ferenczy Béni Krísztus-kompo
zícíóíról, pedig ilyenek szép számmal vannak: "Krisztus a kereszten", relief
1947; "Kálvária", relief, 1949; a már említett körtefa-feszü1et; "Krisztus meg"
keresztelése", bronzszobor, 1955; "Menekülés Heródes elől Egyiptomba", ak
varell, 1960 stb. Kétségtelen fogyatékossága ez a kis kötetnek, amely ilyrnó
don nem ád hiánytalain áttekintést a rnester tevékenységéről,

•
Az iparművészeti Múzeum novemberben bemutatót rendezett azokból az

üvegfestményekből, amelyeket Bolmányi Ferenc, az avaritgarde piktúra egyik
legkülönb hazai művelője készített egy szekszárdí vendéglő részére. Bár a szá
zad elején történtek kísérletek Magyarországon is az üvegfestészet megújítá
sára (Rippl-Rónaí, Kernstok, a gödöllői kolónia stb.), modern rnűvészeink kö
zül mégis kevésben ébredt fel az érdeklődés e művészeti technika iránt. Bol
mányi Szekszárdra szánt üvegablakai mintha azt jeleznélc kezd megtörni a
jég ...

Bolmányi Ferenc festészetének régtől fogva egyik fő értéke a tüzes kolo
rit, a színek merész társítása: ezek az erények jellemzik nyolc vitragc.át is,
amelyek - rnínt Major Máté építészettörténész-professzor írja a kis kiállítás
katalógusúban - "csorbíthatatlanul, a maguk teljességében hordozzák és 
szószerint is - ragyogtatják Bolmányi minden alkotói kvalítását, visszahe
lyezve jogaiba az üvegfestészet kissé »dívatjamúlt« műfaját." (d. i.)

ZENEI JEGYZETEK. (Pécsi Sebestyén és Margittay Sándor orgonaestje.)
A Zeneművészeti Főiskola újjáépitett orgonája jó alkalmat ad arra, hogy
legkiválóbb orgonistáink hétről hétre telt ház előtt adjanak bizonyságot
tudásukról és széleskörű repertoárjukról, amdy a Bach előtti korszak nagy
kezdeményezőitől egészen a hangszer legmodernebb irodalmáig ível. Ebbel'l
a nagy vattozatoseaabam mégis a megpihenés, az önfeledt rác$odálkozás pil-



lanatait jelentette Pécsi Sebestyén és Margittay Sándor orgonaestje, melynek
műsorát Johann Sebastian Bach alkotásaiból állitották össze.

Kétféle alkat, kétféle játékmód találkozásának lehettünk tanúi ezen az
estén. Pécsi Sebestyén inkább a művek sokarcúságát, a regisztrálás lehető

ségeit a hangkombinációk ezernyi árnyalatát valósítja meg, mintegy figyel
meztet .arra, mennyire gazdag és kimeríthetetlen az orgona hangja és álta
lában Bach művészete. Külön szeretnénk kiemelni azt a pedagógiai törek
vését, hogy műsorának mindegyik számát kotta nélkül adta elő. Igy mind
egyik mű legbelső rétegébe hatolva felszínre hozta az orgonaalkotásokban
rejlő hatalmas lehetőségeket, azt a gyakran csak érintett belső tartalmat,
amely a hang és a mögötte élő valóság között feszül. Bachnál pedig kii
lönösképpen figyelni kell a művek belső tartományára. Elég ennek jellem
zéséül a magyarországi Bacti-kuttusz egyik legnagyobb alakjának, Hammer
schlag Jánosnak könyvéből az In dulci jubilo című korálelőjátékra vonat
kozó sorokat idézi (ez a darab is szerepelt Pécsi Sebestyén műsorán): "A mai
Bach-hívő kell hogy fáradságot vegyen magának a szövegekkel való köze
lebbi megismerkedéshez, de még az evangéliumi énekekben jártas is ki kell,
hogy kutassa a számos szövegváltozat közül azt, amelyikre Bach a címfel
iratban utal. Figyeljük csak a csodálatosan gyöngéd szinekben tündöklő Ma
donna képet: In dulcí jubilo . . . Lefelé csörgedező triolák a dallam körül, mint
mosolygó angyalfejek. És a tenorszólamból szinte lopva kandikál elő újból,
egy zseniálisan egyszerű kánonban, a cantus firmus, tulajdon látásában gyö
nyörködve mint egy gyeI'mek, aki egy csöndes tó napfényhímezte felszínén
váratlanul felfedezte saját tükorképét." Érdekes ez a néhány mondat azért
is, mert egy ma már talán korszerűtlen zeneirodalmi stílus kifejezésmód
ját tárja elénk, de vitathatatlanul igaza van ott, ahol a művek belső lénye
gét próbálja feltárni, és ana figyelmeztet, hogy nem elég a felszínt kimun
kálni. Pécsi Sebestyén játékának egyik legszebb jellemzője ez a mélyre igyek
vő gondos elemzés, amely sok zenei szépségnek lesz kútiorrása. Kár, hogy
olykor mintha kissé légiesebb, könnyedebb lenne a mai hangzáseszménynél.
Igaz, sokszor figyelmeztetett a1Ta játékmódjával, hogy a cembaló korában
járunk amikor az emberiség nem szerette még la romantika óta feltorlódó
hangtömböket, inkább a kifinomodott, választékos orgonahangban lelhette ked
vét. A d-moll toccata és faga előadását még így is kissé elsietettnek kellett
vélnünk, s a művész pedáljátékának hangereje sem volt mindenütt egyensúly
ban a regisztereken tcikisertetezett hangzással. Felejthetetlen szépen sikerült
a már említett In dulci jubilo mellett a g-moll preludium és fúga nagysza
bású megszólaltatása és a C-dúr toccata szenvedélyes vallomása.

Hogy mit jelent a kotta nélkül való játék - a közönség idegeinek -,
azt Margittay Sándor műsorának előadásakor alaposan megfigyelhettük. Min
den lapozás állandóan izgalmat jelentett, és sokan inkább rettegéssel fi
gyelték a művészt, mintsem elmerültek bámulatos játékába. (Meggyőződé

sünk egyébként, hogy olyan organistának, mint Margittay egyáltalán nincs
szüksége partitúrára:) Pedig ahogy megszólaltatta hangszerét, ahogy reqiszt
rálta műsorának számait, ahogy póztalan magától értetődő egyszeriíséggel
megoldotta ia legvirtuózabb futamokat, az mind arra utal, hogy igen jelen..
tős művészegyéniség, hangszerének európai rangú virtuóza. Ez a fajta Bach
játék valahogy közelebb áll hozzánk - hatalmas hangereje, és az a törek
vése, hogy az égbetörő barokk gondolkodást kifejezze, korhűvé és korszerűvé

formálják előadását. Nehéz lenne a romantikus hévvel és szenvedéllyel meg
szólalatott műsor bármelyik darabját is kiemelni, hadd idézzük vissza mé
gis a hatalmas c-moll passacaglia és fúga lenyűgöző előadását, vagy az
a-moll p1'eludium és fúga határozott karakterű és nagyel'ejű formába ön
tését. Margittay Sándor előadásmódjának egyik érdekes jellegzetességére is
felfigyelhettünk ebben a műben, arra, hogy az ő számára mindegyik orgo
nadarab természetes egységet képez. olyan folyamatot: melynek csúcspontja
van, de a csúcshoz el is kell jutni. Ezt a felívelő, felfelé törekvő folyamatot,
amely valójában a zenei anyag belső megformáltsáQa, mindegyik műben tö
kéletesen megvalósította. Talán ez a magyarázata, hog1l néhol romantikus-



nak érézzllk a 1átékát. .Persze 13acnt6l sem volt idegen li szenveaély. Laczk6
Géza a Nyugat nagy nemzedékének sajná~atosan keveset emlegetetett próza
írója (nagy történelmi regényei míly kedves olvasmányok voltak ifjúságom
ban!) irja ezzel kapcsolatban egyhelyütt: "Ahogy Jézus testi megjelenésében
szegény galileai vándorember voU, de lényegében a héber vallásos gondo~at

világszintre emelője, és mindannyiunk Megváltója, úgy Bach, ez a szegén1l
lipcsei kántor, lényegében a német zenei lélek világszintre emelóje s íg1l
a Wagneroen kiteiJe"edő modern zene törzsapja, kútJ orrása".

(Wuguer-matiné a Zeneakadémián.) Ha már Wagnernál tartunk, hadd
jegyezzem meg, hogy a jelek szerint, ő inkább nagyapáink nemzedékének
uott az "egyetlen" zeneszerzője. Legaláb/jís erre utalt, hogyaRádiózenekar
máskor oly népszerű és telt házakat vonzó matinésorozatának első előadásán
(Kóródi András vezetésével játszott Wagner-műveket a zenekar) kongott a
Zeneakadémia nagyterme, s még e kevés néző sem jött tűzbe, inkább részvét
lenül figyelte a zenekar korántsem tökéletes játékát, és a karmester - eg1lé
nisége elég messze áll Wagner lázas, mindent lehengerlő világától - meg
bízható, de nem átszellemült irányítását. Egyetlen mű után sem forrósította
át a közönséget az a lelkesedés, amely Wagner hatalmas egyéniségéből, ~e

veleíből és műveiből ís árad. Persze az eszmények változnak. És ami eset
leg harminc-negyven-ötven évvel ezelőtt forradalom volt, ma már hag1lo~

mánll, amit túlleptünk. Mahler még a tanítvány szeretetével és apályatárs
csodálatával csüggött Wagneren, és halálhíre annyira megrázta, hogy maga
is megbetegedett. A "bécsi iskola" nagy képviselői szintén Wagner útján
indultak, de hamar letértek róla, mert érezték. hogya huszadik század esz
ménye egészen más, és a mai ember érzelemvilága még annál is sokkal bo
n1l0lultabb és differenciáltabb, ahogy azt Wagner ábrázolta. Talán ez is a
magyarázata, hogya légkör nem melegedett az udvarias elismerés fölé, ta
lán az is, hogy sem Szőnyi Olga, sem Szirmay Márta éneklése nem keltett
mé~y benyomást.

És csak tétován, csodálkozva eszmélkedhetünk, miért eme~kedik például
Bach, Viva~di vagy Mozart népszerűsége ná~unk évről évre, s miért csökken
másoké hasonló iramban ..•

(Ötven éve húnyt el Páter Felicián.) 1967 nyarán múlt el ötven eszten
deje, hogy Páter Felicián, az éneklő ifjúság mozgalom pozsonyi apostola tra
gikus körü~mények között elhunyt. Emlékének: Schleicher László szíves tá
jékoztatása nyomán áldozunk e néhány sorral.

1861-benszületett Selmecbányán (neve akkor még: Móczik József).
1893-ban szentelték pappá, ekkor kapta. a Felicián nevet. Egy ideig a pesti
ferencesek templomában orgonált. Itt fedezte fel a pozsonyi származású, ké
sőbbi jónevű bécsi zeneszerző Franz Schmidt édesapja, aki fiának keresett
orgonatanárt. A rend is felfedezte tehetségét, taníttatta, egyszerre végzett egv
festőakadémiát és a konzervatóriumot. 1905-benhosszabb pozsonyi munkás
ságután megszervezte az ottani ceapella fiúénekkart, amely az egész or
szágban hamarosan hiressé vált. Énekkarának olyan mecénásai voltak a többi
között, mint Mikes szombathelyi és Majláth gyulafehérvári püspökök. Az
énekkar legnagyobb eseménye és élménye az 1912-es lourdesi szereplése volt.
A Nemzetközi ká~vária tizedik stációjának felszentelésekor Páter Felicián
énekeseinek ajkán csendült fel a dal. Rómában is szerepeitek X. Pius pápa
előtt, aki a Sixtus-kápolna híres énekkarával állitotta párhuzamba őket.

Váratlan és tragikus ha~ála után is (merénylet áldozata lett) sok kiváló
tanítványa ápolta tovább a hazai zeneéletet az ő útmutatásainak szellemében.

(Rónay Lászl6)

FILMEK VILÁGÁBOL. Nyár a hegyen. jj••• ~n dolgozni akarok. Ele
eendő / harc, hogy a múltat be kell vallani." Ezzel a József Attila idézettel
'kezdődík Bacsó Péter filmje, melyet Zimre Péter társaságában írt. Kissé filo
zófiai fogantatású film; tézis-mű lehetett volna belőle, ha az alkotök élesebb
kontrasztokkal dolgoztak volna. Az idézettel ellentétben nem a múltat vall
ják be, inkább a jelent. De IDem a míndennapok, hanem filmművészetün1ll
'elenet. .

•



'Ó"jalbb filmjelnk többségére az átmeneti állapot [ellemző. Az utóbbi év
tizedek nemzetközi filmművészetében új kifejezési formák, új szemléletmó
dok születtek. Hosszabb egyhelyben állás után nálunk is változások kezdőd

tek. Filmjeink egy része mínd nyíltabban a dcommersz igényeket elégíti ki
(Egy magyar nábob, A múmia közbeszól), elkészítésükben csak kereskedelmi,
tömegfogyasztásí szempontok érvényesültek. Ezzel egyidőben néhány - több
nyire "fiatal" - rendező keresni kezdte a lehetőséget, hogy új mondamívalót
kőzöljön, igényesebb művészí eszközökkel (Apa, ünnepnapok). Múveikben lé
nyeges - filmekben eddig alig érintett - kérdésekre összpontosítanak, 8
igyekszenek a kortárs filmművészet irányzatait asszímilální. De elsőfilmes

rendezőink többsége is jóval felül van már a harmincon, nagy lemaradást
kell pótolniok. Mivel pedig nincs szó robbanásszerű asszimilációról - amely
a fejlődési folyamatot meggyorsíthatna -, inkább valamilyen átmeneti álla
pot alakul ki. Egyre több olyan filmümik van, amelyben "valami mozog", s
ugyanakkor egyik sem teljes, egységes alkotás. Néha egy művön belül is
egyszerre több stílusirányzat figyelhető meg, elkoptatott, konzervatív részlet
megoldások váltakoznak újszerűekkel, míntha a rendező - akár a szakács
könyv szerint - míndenböl venne egy keveset, nehogy túllőjön a célon, okta
lan fölháborodást keltve. Ez alól talán csak ott találunk kivételt, ahol az al
kotók szigorúan egy 'kérdésre koncentráltak, a nagyot markolás helyett a re
dukcíóra törekedtek, s kisebb föltűnést keltve valósítottak meg radikálisabb el
képzeléseket (Szegénylegények).

Bacsó fUmjében két a valóságból jól ismert fenotípus t jelenít meg. Az
egyik a hivatásos forradalmár, akí szilárdan hiszi, hogy az ő világában majd
minden megoldódik, hisz míndenre megvan már a magyarázat; s míkor hata
lomra jut, beszűkült tudata nem birkózik meg azzal, Ihogy· a létezés többszó
lamú, s erőszakkal pótolja a vbelátást, Vele illem lehet vitatkozni (senki sem
knván) , eszközeiben nem válogat, s csak azt tudja elképzelni, hogy neki van
igaza. A másik típuat a "baloldali intellektuel" fogalmával szokás jelölni. Elé
gedetlensége a szabadság hiányából fakad, nem elsősorban abból, hogy nem a
saját nézéte az uralkodó. Ha vállalja is a bebörtönzés kockázatát, akkor ezt
azért teszi, rneet tisztában van vele, hogy szabadségának elvesztésével éppen
e szabadság mellett tesz hitet. A háború végéig a 'két embernek majdnem kö
zös a sorsa. Utána azonban elválnak útjaik, s az egyik bebőrtönzi a másikat.
Most - a ftilm·ben - annyi év s olyan nagy változás után mlndkettő újra ta
lálkozik az egykori munkatábor területén. amelynek barakkjaiból egy festő

nyaralót csinált, s ahol annak idején az egyik fogoly, a másik meg parancs
nok volt. Mícsoda alaphelyzet? Micsoda lehetőség a probléma földolgozására?
sajnos azoniban mindez inkább csak lehetőség maradt. A néző néha fölfigyel
egy-egy részmegoldásra, egy-egy bemondásra ("Ezek itt annakideién össze
vissza bezárták egymást!"), de a rendező a lényegre összpontosító lecgyszerű

sítés helyett, inkább az érthetően összerakott cselekményszálak kialakításán fá
radozott. Holott az alaphelyzet elsősorban egy olyan rendezői koncepciónak
kedvezett volna, amelyben a cselekményesség. a pontos időrend csak másod
rendű fontossággal bír a konfliktus magjához képest. Bár el kell ismerni, hogy
ennek a fölismerésnek a nyomai föllelhetők a rendezői munkaban, Bacsó oly
kor a cínema veritére emlékeztető rnódszereket is alkalmaz, de félő, hogy en
nek a médszemek az eszköztelensége alkalmatlan egy rendkívül Ikiélez.ett hely
zet főldolgozására. Az ellenkezőjének bizonyításához míndenesetre következe
tesebben kellett volna eljárni. így túl sok az indokolatlan átmenet, és klisé
szerü szembeállítás. Bacs6 filmjében is, - mínt már annyi más magyar film
ben, - az "új nemzedék" az ellenpólus. Ez azonban legalábbis vitatható. sem
mi sem igazolja, hogy egy új nemzedék nem hordozza magában az előzők alap
vető vonásait, s nincs kitéve ugyanazoknak a kísértéseknek. Legfeljebb a vál
tozat új, amelyben az erőszak és a megalázás jelentkezik. De maga az alap
helyzet valószínűleg egyidős az emberiséggel, függetlenül a korosztályoktól. Az
általálIlOSlítás tehát indokolt és hasznos lett volna, s egy pillanatra mintha
a rendezők érzékelték is volna a lehetőséget: abban a jelenetben, ahol a fiatal
szereplő megfenyegeti az egykori elítéltet, akinek ugyanúgy csak az önuralom



é! a hallgatás az egyetlen védekezőeszköze, mint eUlzc5 sorsában. Itt egy pa.
lanatra föl~llant a nézőben: a régi szítuácíó, lám "újra termelődik", Sajnos
azonban nincs folytatása, pedig érdemes lenne beszélni a kérdésről. így amit
az új nemzedékről megtudunk, Illem több annál, rnínt amit a statisztika mond:
az egyiket érdekli a múlt, a másikat nem. (Ungváry Rudolt)

MOLNÁR KATA EMLÉKEZETE. 1967 júniusában csendesen, feltűnés nél
kül halt meg Molnár Kata, akinek irásai gyakran szerepeltek a Vigiliában.
Úgy indult irodalmi pályáján, mint Kaffka Margit legméltóbb utóda, tehetséget
Schöpflin Aladár méltatta a Nyugat 1936-os évfolyamában, kiemelve az írónő
..művészí lendületét. heves életérzését és bőven áradó elbeszélő stílusát".

1899-ben született Nagykanízsán, édesapja erdész volt, édesanyja korán el
özvegyült. Családja széfhullását írta meg Molnár Kata első regényében az
Egnek a mécse k-ben (1936.) Aránylag későn induló író tehát. Életútja eleinte
egészen másfelé vezette. 1917-ben érettségizett; 192ü-ban, tehát három eszten
dővel később (súlyos izületi betegsége kényszerítette erre a szünetre) beiratko
zott az akkor létesült Közgazdaságtudományi egyetemre. Hat félévet végzett 
közben megszületett második fia is -, és ekkor volt kénytelen félbehagyni
tanulmányait. Életanyaga azonban bőségesen volt: írói nyersanyagát részben a
gyermekkor, részben az egyetemi évek megaláztatásai szolgáltatták. Első no
vellái az Új Időkben jelentek meg, majd a Prágai Magyar Hirlapnak lett egyik
állandó írója. Itteni működésére, érdekes, újszerű, lélekelemző írásaira Móricz
Zsigmond (aki akkor a Nyugat főszerkesztője volt) is felfigyelt.

Az Egnek a mécsek sikere után (Radnóti Miklós is elismeréssel írt róla fl

Gondolat 1937-es évfolyamában) Molnár Kata a "lélekelemző" regény termetén
kezdett kísérletezni. Amint maga írja: "Szégyelltem, hogy első regényern any
nyira olvasmánvos. mást akartam, olyat, ami mélyebbre ás, a lélek mélyéig".
Ebben a törekvésében találkozott össze a Nyugat akkoriban feltörekvő úgyne
vezett "ha~madik nemzedékével" (legnevesebb tagjai: Radnóti Miklós, Vas
István, Weöres Sándor, Zelk Zoltán, Kolozsvári-Grandpierre Emil, Rónay
György, Thurzó Gábor, Toldalagi Pál, Hajnal Anna, Bóka László, Devecseri
Gábor, Jékely Zoltán, Louess Gyula stb.), melynek prózaírói ugyancsak hasonló
irányban igyekeztek kitágítani az ábrázolásmód lehetőségeit. Mintájuk Alain
Fournier Az ismeretlen birtok című regénye volt (Lovass Gyula fordította le
ezzel a címmel), amelynek főhőse, a nagy Meaulnes eléri álmainak országát.
Erről azonban nem lehet egészen pontosan tudni, létezik-e valóságban is,
vagy képzeletének szülötte-e. Molnár Kata nagy regénytrllógiája (Nyári közjá
ték, A lélek készülődik, A földalatti folyó) szintén ebbe a vonulatba tartozik,
s ha: legutolsó darabjában érezni is valami erőltetett homályt, kuszaságot, a
regényhármas második tagját megérdemelten tüntették ki a Baurngarten-díjjal.

Regényei mellett ekkor még bőven sorjáztak novelláí is. A Nyugat majd a
Magyar Csillag, a NapKelet, a Vasárnapi Újság és nem utolsó sorban a Vigilia
állandó és megbecsült munkatársa, Novellái inkább a rnűfaj hagyományos
módszereit követik, bár némelyikben ugyancsak feltűnik a rnélyebb lélekábrá
zolás igénye. Molnár Kata is részese lesz a fiatalok nagy nemzedéki kísérle
teinek, az Irodalmi Almanachnak (melyről Szerb Antal irt oly emlékezetes
méltatást) és az Ezüstkornak is. Tehetsége egyre inkább fölfelé ível, a méltatá
sok a magyar prózairodalom legnagyobb ígéretét látják benne.

Aztán a második világháború többekhez hasonlóan, az ő pályáját is el
vágta. A megújuló irodalmi életben ugyan jelentkezik ő is (az újra induló
Vígiliába is ír), de hamarosan elhallgat, s válogatott elbeszélései (AnyáT, szü
letnek) csak 1955-ben jelennek meg. Közben családi életében súlyos válságok
támadnak, majd betegség szegezi ágyhoz, és vissza-visszatér képzeletébe két
elveszített fiának képe.

Két kisebb kötete (egy mcse és egy ifjúsági regény) jelenik még meg, s a
hatvanas évr-ktől egvre betp<,phJ"'Tl és errvre magánvosabban végleg elhallgat.
Nyolcszáz oldalas nagy regénye kézaratban maradt, művészí irányulását és
módszerét, úgy látszik, meghaladta a fejlődés.
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Néhányan segftettékcsak tüzelővel. kisebb kölcsönökkel. Egyszer tizenhat..
oldalas levélben megírt önéletrajzot kaptam tőle, Aztán egy táviratot, mely
ben invitál: látogassam meg.

A látogatás elé azonban pontot tett váratlan halála. Csak levelét őrzöm

és remegős, megható, öreges aláírását. (Rónay László)
,. __ . "'-'- .,_.<~

"BEZZEG A MIIDONKBEN." Ha felnőttek társaságában szó esik fiata-'
lokröl, igen gyakran ejtik ki - hol gúnyosan, hol meghökkenve, hol megbot
ránkozva - ezt a már szállóigévé vált mondatot: "Ezek a mai fiatalok!" és
utána mindjárt azt is: "Bezzeg a mi időnkben!" Ez a két felkiáltás egymás
mellé sorakoztatva rendszerint párhuzamot jelent a múlt és a ma között, a
régi" és a mai fiatalság között, alaposan elmarasztalva az utóbbit. Holott ugyan
így beszéltek rólunk nem is olyan régen a nálunk idősebbek, azokról pedig
ősapáínk. Ime a bizonyíték!

Előttünk fekete vászonkötésben a Katolikus Nénlan 1848 évi első évfo
l"'''',.",.,. T<iadia a ...TIi és ()l"sli lr;;.,v,"<hdó társ1l1~lt" Pesten. fele-lős s?:er1{eso:1;ó:
Szabó Imre veszprém megyei áldozópap, a pesti kir, egyetemben hitszónok és
nyilvános r. tanár. akinek tollából a 29. oldalon egy kis cikk olvasható a kö
vetkező címmel: "Mondjunk valamit a fiataloknak, hogy az öregek is értsenek
belőle".

Mi ez a mondanivaló? Szóról szóra a következő: "Sok panaszt hallottam
már életemben, de ef?,y sem esett annyira a szívemre, mint midőn a szülőket

hallottam panaszkodni gyermekeikre. Ha elgondoljuk míllv sok zondba, fá
radtságba kerül egy gyermek fölnevelése. 11lig hínettük. hogy találkozzék olly
rossz gyermek, ki szüleit nem becsüli. ts fáidalom mégis sok van Ilven, Fölnő

sok fiú, de alig mohodzík a balsza, jószerivel 11 gatvát sem tudja csípőre kötni
II már nem akar függni apiától. anviának szavát épen semmibe sem veszi. Be
csületes rendet sem tud vázní a kaszával, a barázdát kacskarlnzósra szántia,
a szőlőt a világért sem tudná szépen sarokra metszeni és mégis ő akar rendet
szabni a háznál. Az egész legénysége abban áll. hogy pipázni, a csutorát kézre
adni, s ha apjától kap, a nóta árát a címbalomba tudia vetni s ha megharag
sztk, betyárosan elkerengeti .. , Fölnő sok leány, de alig mosdik ki egy kicsf t;
alig tudja bekorra kötni hajában a pántlíkát, már édes anyiának parancsolni
akar. Becsületes rántást sem tud pirttani. a káposztát mindig kozmásra főz~

fonala szakad a takácsnál. kenyere rasadós mint a csiriz, azt sem tudia hány
itcze tejből lesz egy font túró s mégis ő akar asszony lenni a háznál. S rnond
ja csak neki az anyja, ne czédákodiék akoresmán, esténkint ne ácsorogion az
utczán, noiszen van aztán mít hallani anvámasszonvnak, Hát még ha beházó
sodik valahová a legény, vagy menyecskét visznek a házhoz. akkor már bizton
elülhetnek az öregek a kuszkóba, mert csak annyi becsületük van mínt a ko
pott kődrnennek. szükséaből néha előrántiák a kuszlvikból."

"Ejnye, aztán volnának ilyen rossz gyermekek? Fájdalom, bizony vannak.
Es aztán mi lehet annak oka, hogy vannak ilyenek? Nagy részben magok a
szülők, mert magzataik nem nevelik az Isten félelmében. Sok szülő azt gon
dolja eleget tesz kütelességének ha gyermekeket megeteti. felöltözteti, megtisz
togatia. Pedig ez nem elég. Jóra, isteni félelemre, alázatosságra, engedelmes
ségre kell tanítani a gyermekeket."

Ezekután a cikk írója a gyermekek hibái miatt a szülőket marasztalja el
és inti őket, hogy személyes jó példával járjanak elől. Ne patvarkodianak egy
más között a gyermekeik előtt, az öregek türelemmel bánjanak a fiatalokkal.
legyenek békességtűréssel irántuk. De intő szóval fordul a fiatalok felé is
kérvén őket szeressék szüleiket, mert Isten nemcsak hosszú életet igér azért,
hanem azt is, hogy "imádságuk napján meghallgattatnak" (Sir. könyve 3 r. 6 v.).

"Tiszteljetek minden embert, különösen az öregebbeket. Hajtsatok sza
vaikra. Lássátok a csibe is az öreg tyúktól tanul Kaparni. Összevissza megy ott
• dolog hol a fiatalság az öregeket nem becsüli, nem hallgatja".

Ennyit mond a száz év előtti katolikus újságíró a "fiataloknak, hogy az
öregek is értsenek belőle", Bár a kifejezések régiek, a kérdés ma is Időszerű,

• nyilván az is lesz örökké, (Mátrai BéZa)

..
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•
L'ETAT HONGROIS ET L'EGLISE CATHOLIQUE ENTRl!l

LES DEUX GUERRES MONDIALES

par Endre Szigeti

ce n'est qu'au prix de grandes épreuves qu'apres la deuxíeme guerre
mondtale les Eglises hongroíses historiques ont pu s'adapter a la nouvelle
époque polí tique, socíale et économique, diamétralement opposée a I'ancienne;
n s'agít d'abord de I'Eglise catholique qui depuis 1000 ans, est mieux líée
que les autres au pouvoir d'Etat. Nous ne pouvons comprendre sa sítuatíon
actuel1e qu'en connaíssance des relatíens de l'Etat et de I'Eglíse pendant
l'époque de Horthy (de 1919 a 1944).

Jusqu'á présent, I'examen de cette époque n'a été effecttré que par des
historiens marxistes, selon les points de vue de I'hístoriographie politique.
A leur opposé, dans SOIIl livre de 442 pages qui vient de paraítre sous le titre
"Formation et pratique des rapports juridiques de l'Etat hongroís et des
Eglises a I'époque de Horthy" le professeur de I'uníversíté de Pécs, Andor
Csizmadia analyse cette époque en tant que [urtste, Il est persuadé d'aíder
par cet ouvrage la coexistence pacifique des marxístes et des fideles des
religions positives, car ainsi qu'il I'écrit "il désire montrer aux premiers les
rapports des enseígnements de l'histoire et s'efforce de permettré d'en tirer
les conséquencea qui convíennent. En méme tempes. sans blesser te sentírnent
religieux des seconds, il veut révéler comment, a I'aídé de réalités ínconnues
ou méconnues on peut définitivement supprimer les fautes du passé, et éviter
d'y retomber", .

Sur la base des recherches approfondies qu'il a effectuées dams les
archives écclésiastiques, et dans celles de l'Etat, le professeur Csizmadia
publie d'abord des faits accompagnés de documents sur les rapports de l'Etat
et des Eglises entre les deux guerres mondiales. Comme il le dérnontre, cette
péríode est caractérísée par le fait que, d'armée en année, les Eglíses hísto
ríques se sont de plus en plus liées a l'Etat, et índírectement aux classes
socíales dominantes.



En Hongríe, apres la révolutíon bourgeoíse de 1918, on l\ abordé les
a:ffaires de I'Bglíse a l'instar des républiques bourgeoíses eceldentales et ce
ne fut que pendant la breve période de la république des Conseils de 1919,
que l'Etat et les Églises furent aussí radicalement séparés qu'en Union
Soviétique. A I'époque de Horthy, par centre, non seulement on rétablít les
andens rapports de la monarchie libérale entre l'Etat et les Eglíses, maís
eneore on les resserra scíemment. Au Sénat, en dehors des prélats catholiques,
protestants et catholiques de rite grec, on fit place aussí au grand rabbín
des ísraélites orthodoxes et réforrnés, Dans les commíssíons admmístratíves
municipales, les confessiens furent représentées contormément a leur pro
portion nurnéríque, pour chacurie d'elles les írnpőts ecclésiastiques furent re
couvrés comene les írnpőts .publícs, et ohacune des reltgíons adrníses béné
fi cia proportionnellement des secours cornmunaux, Juridiquement, la [onction
de l'Etat et de l'Eglise s'est aussí manífestée par la reconnaissance du
caractere d'institutíon publique des religions admises, étarit domné que les
Eglises assurnaiént plusieurs fonctions d'Etat au Heu de l'Etat (Iécoles,
ihöpitaux, institutions socíales et culturelles, enseígnement de la morale, etc).
Vers la fin de cette époque l'Etat assumait les frais d'entretíen des écoles
religíeuses, en alléguant que .J'entretíen des forces religieuses et morales de
la nation est déposé en premier lieu entre les mains de nos Eglises hísto
ríques" comme l'écrívit Kunó Klebelsberg, le politicien culturel de ce
temps-la.

Les évéques et les ordres enseignante de l'Eglise catholique disposaient
ensemble de 502.837 hectares de proprlétés foneiéres. Maís la plupart de
leurs usufruitíers ne les explnitaicmt pas assez convenablement et, parfoís
l'Etat devaít renfloner certaíns évéques, Les rnoyens d'exístence des curés
étalent aussi assurés, car les revenus des plus rnodestes d'entre eux étalent
complétés par la caísse centrale de l'Etat, seul, d'une maniere stupéfiante le
traítement des vicaires était extrémemerit bas.

Cet enohevétrernent matériel et juridique et la rívaüté des Egliscs entre
elles explíquent en partie comment il a pu arríver que lorsque vers la fin
de la guerre, sous la pression croíssante de l'Allemagne hitlérienne, la con
fession israélíte fut dépouillée de son statut juridique de culte Iégalement
établí, pas un prélat des Eglíses chrétiennes n'est íntervenu lors de la dis
cussion du projet de loi au Sénat. Les chefs des Eglises se sentaient trop
faibles vis-a-vis du pouvotr de l'Etat de plus en plus soumis au nazísrne,
lorsqu'Il laíssa emmener les grandes masses de religion juive aux carnps
d'extermination. "Les protestatians sont lenteset prudemment forrnulées.
L'auteur du texte eraint que toute protestation plus vive n'entraíne la
suppression des secours de l'Etat a l'EgIise, et que la sécularisation des écoles
relígieuses dans I'esprit nazí n'y réponde" écrit Csizmadia qui constate par
la suite que "l'importaL.'lt appuí apporté aux Eglíses et les grandes dífférences
de la répartí tion de ces secours matériels ont eu pour résultat endre autres
qu'apres la seconde guerre mondiale en Hongríe, la démocratíe populaire
hérita des Eglíses accoutumées a étre entretenues, a peine capables de se
suffire il elles-mémes et un clergé dépourvu de toute unité, de l'époque de
la contre-révolutíon".

Certaínement, la raíson en est en partie que, sous le rapport ecclésíastique
les réforrnes rnűries déja avant la premiere guerre mondiale n'avaíent pas
été effectuées par la suíte, bíen que leur nécessíté ait été reconnue par des
catholiques conservateurs tels qu'Albert Apponyi et qu'en [anvier 1919 il une
conférence épiscopale on ait déclaré que "dans la vie de l'Eglise, les ré
forrnes ne peuvent avoír lieu dans I'esprit de I'Eglíse que si elles partent de
l'Eglise elle-mérne". Au début de l'époque de Horthy, le président du Conseil
István Bethlen a posé la question s'il ne serait Das opportun de placer la
fortune de I'Eglise dans des entreprises índustríelles, et Kunó Klebelsberg
proposait de louer a long terme les terres appartenant a. l'Eglíse, sans touoher
au droít de propriété. Cependant, les grands bénéficiaires ecclésiastíques 
bien que de semblables désirs aient été exprimés plus tard par les mouve-
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ments socíaux chrétiens - s'opposaíent il ces solutiens et n'adrnettaíent tout
au plus que des intéretes bancalres.

A cette époque, les relatíens entre l'Etat hongroís et le Saint-Siege se
sont auss! constítuées de facon toute particulíere. us rois de Hongríe, se
référant aux mesures donatríces de biens et organísatriccs de I'Eglise, comrne
d'autres souverains du rnoyen-áge, [ouissaient d'attributions écclésiastiques
considérables, avec I'approbation du Saint-Siege de Rome. La bulle publiée
au concile de Constanec de 1414-1418 les confirmaaussi, puís le code
Werbőczi, grand justicier (1514) les systématísa et en stabílísa l'exercice.
La plus importante de celles-ci, c'était que le roi pouvait nornrner les
évéques, Les rois de la dynastde des Habsburg exercaíent ce droit. Maís en
1918 101's du désastre militaire et politique de la monarehíe austro-hongroíse,
Charles IV abdiqua. renoneant il l'exercice des droits de souveraín, et le
nouveau code ecclésíastique entré en vígueur en 1918 s'efforca d'abolír les
anciens droits coutumiers locaux et énonca: la nomination des évéques
constítue le droit exclusif du pape. Lorsque l'assemblée nationale élut le
pratestant Mí'klós Horthy régerit du royaume de Hongrie la loi stipulant ses
attríbutíons [uridiques - comformément il la conception du corps épiscopal
et des députés Iégítímístes - énenea que Horthy, en tant que "chef d'Etat
provisoire" ne pouvait exercer le droít de patronage supréme, revenant au
1'01. Cependant, le gouvernernent ne voulait pas renoricer il faire valoir son
ínfluence quant a la nomination des évéques aux postes vacants. us recherches
de Csizmadia révelent la lutte diplomatique acharnée des gouvernements de
cette époque pour remplir les évéchés, En.fin, en 1927, un aceord conclu entre
le Saint-siege et le gouvernement hongroís (l'"intesa semplice") donna a
l'Etat hongroís le droít d'intervenir dans la nomination des évéques, sous
forrne de recommandatíons confidentielles et de véto d'ordre polittque. Plus
tard, ce droít fut étendu aux coadjuteurs et aux supérleurs des ordres les
plus importants.

C'est ainsi constate Csizmadia qu'á ,J'époque de la guerre contre I'Union
Soviétique,' il ne reste aucune trace de l'échange de notes diplomatiques
réitérées et acérées des annéés 20 avec le Sairit-Siege, de la lutte culturel1e,
des rnenaces de supprimer l'enregístrement des traitements; les nomínations
d'évéques se font rapidement, la coopération de l'Etat et de l'Église s'effectue
désormaís sans accrue. Par contre, c'est ern partie a cause de cette fusion
qu'aprés la libération, la compréhension réciproque des táchas et de la com
pétence des Eglises et de l'Etat ne s'est arnorcée que difficilement et que,
du cőté ccclésiastique nombreux furent ceux, qui considéraient en ennern
mís les réformes de la nouvelle démocratie populaire et qu'en rnéme temps,
de la part de l'Etat, on observaít avec doute l'actívíté puremerit religjeuse
des Eglises".

•
INFORMATIONS

55 ans prés son ordinationvet 25 ans apres son íntronísatíon Mgr' l'évéque
J6zsef Pétery est décédé le 25 novemore. a I'áge de 77 ans, Ses obseques ont
eu lieu le 2 décernbre dans la cathédrale de Vác. Le requiem solorinel
célébré par Mgr, Lajos Shvoy, éveque diocésaín, a été suíví de la quíntuple
absolution d'usage, donnée par les évéques Mihály Endrey, Imre Szab6, J6
zsef Ijjas, József Cserháti et Lajos Shvoy.

A Kalocsa, Mgr, l'archevéque András Hamvas, président de la confé
rence du corps épiscopal a recu de nornbreuses visites a l'occasion de sa fete.
Le dírecteur László Nagy, lui a transmis les bons souhaits du ministre József
Prantner, président de l'Office des Affaire Ecclésiastiques de l'État. Mgr.. I'é
véque Imre Szabó et le président László Semptey ont exprimé les voeux du
clergé d'Esztergom et de Budapest le ohanoíne prévót Imre Várkonyi direc
teur national et le secrétaíre général István Szántay ceux de l'Actio
Catholica, et de la part de la Société Szent-István respectívement de celle
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de Uj ~mber et de Vlgi1ia Miklós :1J':sty et 13a1duin PénZeS ont salué
I'archevéque.

Le 6 décembre, le corps épíscopal hongroís a tenu sa quatrieme et
derniére conférence de I'année 1967, sous la présidence de Mgr, Lajos Shvoy,
assistant au tröne, éveque diocésaín de Székesfehérvár. A l'ordre du jour
fíguraient les affaires de I'Institut Pontifical Hongrois de Rome, et celles de
l'Académie de Théologie de Budapest, l'ínstructíon supérieure de la musique
Iíturgique, dans le cadre de la Iíturgie la traduction en langue hongroíse des
pérleopes et leur publication, la question de la subvontion d'Etat E'xtra
ordínaire pour I'année 1968, la proposition pour l'établissement d'un "Centre
de Gestion des Collections catholiques", de rnéme que la modírication CiU
réglement d'état-civil religieux, la modernisation du Magyar Kurir, Iítho
graphíque de l'agence de presse catholique hongroise semi-officielle, et l'as
surance des fonds nécessaires pour continuer sa publication, enIin les
questions relatíves au Congres Eucharistique International "qu! doít étre
organísé en 1968 il Bogota-Avant d'entamer I'ordre du jour, Mgr, l'évéque
Pál Brezanóczy, admínístrateur apostolique d'Eger, secrétaire du corps épís
copal, a rendu compte du premier synode épíscopal aux particípants de la
conférence.

La Société Nationale Hongroíse Cecilia a fété le 70eme anniversaire de
sa fondation. A cette occasíon, on a organisé dans la salle d'honneur du
Séminaire Central de Budapest une Assemblée Générale de jubilé présídée
par Mgr, Lajos Shvoy, éveque diocésain, président de la Société. Au cours
de l'assemblée, on a évoqué la mémoire des membres défunts de la Société,
en premier lieu de Zoltán Kodály, qui en étaít le président d'honneur, puis
de Gergely Alajos Tamás, composíteur et chef d'orchestre réputé, ainsi que
de Gyula Kertész, Secrétaire Général de la Société Nationale Hongroise Cé
cilía, également décédé l'année derníere,

Mgr, József Bánk, administrateur apostolique de Győr qui a prís part a
la séance tenue il. Rome de la commíssíon pontificale chargée de rédiger le
nouveau code ecclésiastique, en c;ualité de membre de cette cornmíssíon a
fait il la radio du Vatican une déclaration dans laquelle il exposait les
principes dírecteurs de la réforme projetée du code ecclésiastique. Il a dit
que, dans le nouveau code la nouvelle formulatien de I'autorité qui est en
premier líeu le "service conforme il l'enseígnement de N. S. Jésua-Christ"
aura la prépondérance, Les pénitences diminueront sensiblement dans le
droit pénal; particulíerement les "latae sententiae" immédiatement applí
cables,

Une íntéressante présentatíon liturgique au cours de laquelle on a dé
montré comment n'ímporte quel prétre officiant tout seul peut rendre plus
solennelle la célébratíon de la sainte rnesse a eu lieu il I'église de la com
mune d'Asványrárö qui avait été gravement endommagée par l'inondation de
1954, et qui a été réconstruite depuis conformément aux exígences de la nou
velle líturgie. A Asványráró c'est une intéressante innovation que non seule
ment les garcon, mais aussi les filles prennent part au service de l'autel, les
[ours de sernaine, elles lisent les parties changeantes au nom des fideles.
Ce sont les filles qui, il l'offertoire, portent sur l'autel le eibeire contenant
les hostles et les burettes d'eau et de vin.

Mgr. l'évéque József Bánk, jusqu'ici professeur de droit canonique a
l'Académie centrale de Théologie de Budapest a résilié ses fonctíons, il cause
de ses multiples occupations de prélat. A la suite de la publication du con
cours, le corps épíscopal a nommé József Borovi professeur de droit
canenique. Cette nomination a été ratífíée par les autorítés compéterites de
l'Etat. Le nouveau professeur, né en 1917, était jusqu'ici le více-recteur du
Séminaire Central de Budapest.

Nouvelles publications catholiques: Dans le 2eme moitié de décembre la
Société Szent István a publíé la plus récente traduction en langue hongroíse
de l'Ecriture Sainte du Nouveau Testament.

i'k.: 'Sdd B'La - 82M-68. F(lvál1oo Ny••• ~. - i'v.: Llaetl Millió.



KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

új katolikus kiadvány: A Szent István Társulat kiadásában december má-.
sodík felében jelent meg az újszövetségi szentírás Iegújabb magyar fordítása.
Ara 80,- forint. Beszerezhető a Szent István Társulatnál, Budapest V. Károlyi
Mihály u. 4-8. III. lépcső 1. emelet.

Pétery Józse! püspök, életének 77., áldozópapságának 55. és püspökké
szentelésének 25. évében november 25-én csendesen elhunyt. Temetése decem
ber 2-án volt a váci székesegyházban. Az ünnepélyes requiemct Shvoy Lajos
pápai trónálló. székesfehérvári megvéspüspök mutatta be, amely után a díszes
katafalknál az ilyenkor szokásos ötös abszolúcíót Endrey Mihály, Szabó Imre,
Ijjas József, Cserháti József és Shvoy Lajos püspökök adták meg.

Kalocsán sokan keresték fel Hamvas András kalocsai érseket, a püspök
kari konferenciák elnökét nevenapja alkalmából, Az Allami Egyházügyi Hi
vatal elnökének Prantner József miniszternek jókívánságadt Nagy László 10_
osztályvezető tolmácsolta. Az esztergomi és budapesti papság üdvözletét Szabó
Imre püspök és Semptey László helynök közvetítette, míg az Actio Catholica
részéről VárLanyi Imre prépost-kanonok, országos igazgató és Szántay István
főtitkár, a Szerit István Társulat részéről EstY Miklós, az új Ember és a Vi
gilia rnunkatársaí nevében Pénzes Balduin köszöntötte az érseket.

A magyar püspöki kar december 6-án tartotta meg 1967 évi negyedik és
egyben utolsó konferenciáját Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehérvári me
gyéspüspök, elnökletével. A tárgysorozat keretében megtárgyalták a római pá
pai magyar intézet, a budapesti ihittudOlIlláJnyi akadémia ügyeit, a magasabb
egyházzenei képzés biztosítását, a liturgia vonalán a perikópák magyar fordí
tását és kiadását, az 1968 évre esedékes rendkívüli államsegély kérdését, az
Actio Catholica országos elnökségének előterjesztéséta "Katolikus Gyűjtemény

kezelési Központ" felállításáról, valamint az egy!hází anyakönyvi szabályzat mó
dosítását, a félhivatalos magyar katolikus ihíviigynökség kőnyornatosának, a
Magyar Kurirnak modernízálását és :további megjelenésének anyagíbiztosítá
sát, végül az 1968-ban Bogotában megrendezendő nemzetközi eucharisztikus
kongresszussal kapcsolatos kérdéseket. Még a tárgysorozat előtt Brezanóczy
Pál püspök, egri apostoli kormányzó, püspökkari titkár számolt be a konferen
cia résztvevőinek az első püspöki színodusról.

Az Országos Magyar Cecilia Egyesület hetvenéves fennállását ünnepelte és
ebből az alkalomból jubiláris közgyűlést rendezett a budapesti Központi Sze
rnínáríum dísztermében. A közgyűlésen Shvoy Lajos székesfehérvári megyés
püspök, az egyesület elnöke elnökölt. A díszülésen megemlékeztek az egye
sület halottairól, így elsősorban Kodály Zoltánról, aki az egyesület díszelnöke
volt, továbbá Tamás Gergely Alajosról a neves zeneszerző karnagyról, és Ker
tész Gyulár61, az OMCE-nek ugyancsak az elmúlt évben elhunyt volt főtátká

ráróI.

Bánk Józse! püspök, győri apostoli kormányzó, aki az új egyházi törvény
könyv megszerkesztésére hívetett pápai bizottság tagjaként részt vett a bizott
ság római ülésén, nyilatkozatot adott a vatikáni rádíónak, amelyben ismer
tette az egyházi törvénykönyv tervezett reformjának irányelveit, Elmondotta,
hogy az új törvénykönyvben előtérbe kerül a tekintély és az autoritás új meg
fogalmazása, amely elsősorban szolgálat az úr Jézus tanításának megfelelőert.
Az új büntetőjogban lényegesen csökkennek a büntetések, különösen az ún.
tüstént beálló, "latae sententíae" büntetések.

Juhász Vilmos a neves író, történettudós és újságíró, aki a második világ
háború után két éven keresztül társszerkesztőjevolt a Vigíliának, New York
ban 68 éves korában elhunyt.



Vigilia 1968 J a n u á r

Ára 6. - Ft,

Asványráró község templomában, amelyet még 1954-'ben súlyosan megron
gált az árvíz, s amelyet azóta újjáépítettek és az új liturgia követelményének
rnegfolelöen alakítottak ki, érdekes liturgikus bemutató volt, amelynek kere
télben azt rnutatták be, hogy báranelyík egyedülálló pap hogyan teheti ünnepé
Iyesebbé a szentmisét. Érdekes újítás Asványrárón, hogy nemcsak a f'iúkat , ha
Inem a lányokat is bevonják az oltárszolgálatba, hétköznapokon ők olvassák a
változó részeket a hívek nevében. A lémyok viszik felajánláskor az oltárra az
áldoztató edényt a benne lévő ostyákkal és a boros és vizes kancsókat.

A budapesti központi Hittudományi A1cadémia kánonjogi tanszékének ed
digi professzora, Bánk József' püspök, főpásztori elfoglaltsága miatt megvált
katedrajától. A magyar püspöki kar a meghírdetett pályázat után Borovi Jó
zsefet nevezte M a kárionjog professzorává, A kinevezést az illetékes állami ha
tóságok [óváhagyták, Az új profess2íor, aki 1917-ben született, eddig a budapesti
Központi Szemínárium vicerektora volt.

Újkígyóson bensőséges keretelcközött ünnepelte gyémántlakodalmát Bánfy
János és felesége. A jubiláns négy évtized óta tevékeny tagja az egyházközségi
képvlselőtestületnek. Ijjas József püspök, apostoli kormányzó levélben köszön
tötte a [ubilánst.

" Ilona". Családi és személyes jellegű problémáival fordult hozzánk olvasónk
névtelen levélben. A névtelenséget így indokolja: "Ugye megbocsátanak, ha nem
írom alá a levelet, rhisz.en a gyóntatószékbe is névtelenül lép be az ember ..."
Allapitsuk meg itt mindjárt, hogy a hasonlat kissé sántít az adott esetben. Mert
bár' igaz, hogya gyóntatószékbe névtelenül lép be mindenki, ott mégis meg
van a Iehetősóge annak, hogy az egyedi problémára a kellőképpen árnyalt
egyedi választ kapja. A gyóntató pap nem kürtölí ezrek előtt vílággá, hogy
mílyen, esetleg csak az ő egyedi esetükre érvényes eligazítást adott X-nek
vagy Y~nak. Amikor Imi azt kérjüle olvasóínktól, hogy levdeiken tűntessék föl
nevüket és pontos címüket, azt nem indiszkrécióból tesszük, hanem azért, mert
a hozzánk intézett kérdésekre gyakran csak levélben tudunk megfelelő. ki
merítő és kielégitő választ adna. A nyomtatott szó ugyanis akarva-nemakarva
általános érvényűvé teszi a legsajátosabb eseteket is. Így olvasónk kérdésére
is 'egyelőre csak két, valóban általános érvényű megállapítással válaszolhatunk.
Az egyik az, hogy egy huszonhat éves önállóan kereső férfi döntésével kapcso
latban, mégha mégolyan életbevágó is az, a szülőket a :szeretettel előadott vé
leményadásori és tanácson túlmenő kötelezettség nem terheli , és helyesen
teszik, ha nem is rnemmek ennél tovább. Ami pedig ezt a kérdést illeti: "... ha
sreretettel fogadom Zs.-t - amit szavern szerint meg is temnék --, nem vét
kezern-e a parancs enem?", erre csak azt válaszolhatjuk, hogy szeretettel, és
annak kimutatásával semmiféle parancs ellen nem lehet vétkezni, hiszen
maga Jézus mondotta, hogy a szeretet a legfőbb és mínden mást megelőző

parancs.

Konsztantinosz Kosxiiisz (1863-1933) újgörög költő, akinek verseit e szá
munkiban közöljük. konstantinápolyi eredetű családból született Alexandriában,
ott is élt, részint apjától örökölt vagyonából, részint mínt tisztviselő. Kitűnő

Ismerője volt a késő antikvításnak, és szülővárosa egy szúk értelmiségi rétege
nagyrabecsülte. Míntegy százhetven verse maradt ránk; életébein nem adott
ki könyvet. Egyike az első ".modern" (kifejezésben puritán, romantikus ele
meketelvető, "tárgyilagos", ,,objektív") kőltőknek; ma a huszadik századi líra
egyik legnagyobbjának tartják. Magyarul az 1966"'ban Kövek címmel meg
jelent újgörög lírai antológia közölt válogatást verseiből Vas István és Somlyó
György fordításában.
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