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Mihelics Vid

A "POPULORUM PROGRESSIO"
KÖRLEVÉL JELENTŐSÉGE

Most, március 26-án lesz egy éve, hogy VI. Pál pápa kibocsátotta Po
pulorum Progressio szavakkal kezdődő körlevelet, amelyhez fogható ér
deklődést mindezideig kevés egyházi megnyilatkozás vont magára. Vol
tak, akikegészéIben lelkesen helyeselték, voltak, akik részleteiben eluta
sítóan bírálták. arra azonban, hogy valami módon állást foglaljanak,
míndazok indíttatva érezték magukat, akik hivatásukból vagy feladat
körÜJkJből kifolyóan nem nézhetik közőmbősen a benne táegyalt kérdése
ket. Egymás után széltak hozzá, éspedig kedvezően, a nagy nemzetközi
azérvezetek irányítói, köztük U Thant, az ENSZ főtitkára, és Biany Ra
gan Sen, a FAO (az ENSZ élelmezés- és mezőgazdaságügyí szervezete) ve
zérigazgntója. Elismerésüket fejezték ki más keresztény egyházak vezetői,

időrendben elsőnek E. Carson Blake, az egyházak ökuménikus tanácsá
nak főtitkára. Tüzetes elemzés alá vették a körlevelet marxista oldalon,
annál is inkább, mert a nyugati liberális nagypolgárság egyes lapjai úgy
tüntették föl a körlevelet, mínt a katolíkus egyház szövetségí ajánlatát a
szocíalízmusnak, S magától értetődően széles hullámokat vert a körlevél
a fejlődő országckban, abban a "harmadik világban", amelynek érdeké
ben a pápa elsősorbankívánta egy olyan közvélemény kialakulását, amely
cselekvésre késztetheti az illetékeseket.

Immár elég idő telt el ahhoz, hogy a külőnböző vélemények és a köz
ben lefolyt viták ismeretében tárgyilagosan próbáljuk megítélni a körle
vél [elentőségét, előbb általánosságban, majd a mí itteni külön nézőpon

tUIliklból is.

"FejJődés a béke új neve"

Köztudomású, hogy a Populorum Progressio harcot hirdet az éhség,
a nyomorúság és ,a gazdasági ígazságtalanságok ellen. A pápa felhívja a
gazdag nemzeteket, hogy vállalják magukra egy olyan világ megterem
tésének költségeit, amelyben míndenkí emberileg teljes életet élhet: "A
gazdag országok fölöslegének a szegény országokat kell szolgiá1nia. Azt a
szabályt, amely valamikor a legközelebbiek javára szólt, ma a világon
szükséget szenvedők egésWre -kell alkalmazni, Egyébként is a gazdagok
látják ennek elsősorban hasznát. Huzamos fösvénységü:k ugyanis csak
Isten ítéletét és a szegények haragját vonhatja reájuk, aminek belátha
tatlanok a következményei." A pápa javasolja, hogy létesítsenek nemzet
közi pénzalapot, éspedig azokból a megtakarításokból. amelyeket a fegy
verkezésre fordított kiadások csökkentése révén érnének el. Ebből az
alapból kellene pénzelní azt a világprogramot, amelynek célja a nyomor
gók megsegítése és a nyomorúság felszámolása. "Amikor annyi nép éhe
zik, amikor annyi családi otthon nyomorban sinylődik, amikor annyi em
ber marad tudatlanságba merülten, amikor annyi iskolát, kórházat és
elnevezésére méltó lakást kefl építeni, akkor tűrhetetlen botrány minden
közösségí vagy egyéni tékozlás, mínden olyan költekezés, amely nemzeti
vagy személyi fitogtatásból történik, s az egész kimerítő fegyverkezési
verseny. Kötelességünk, hogy felemeljük ellene szavunkat." "ütött a cse
lekvés órája - jelenti ki a pápa. - Annyi ártatlan gyermek életben ma-
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radása, annyi szerencsétlen családnak emberi körűlmények közé jutta
tása, a világ békéje, a civilizáció jövője forog kockán, Minden embernek
és minden népnek vállalnia kell felelösségét."

A pápa párbeszédre ösztönöz a gazdag és la szegény nemzetek között,
hogy együttesen határozzák meg a szükséges teendőket.'Azoknak, akik
támogatásban részesülnek, biztosírtékot kellene adriíok, hogy minden se
gítséget hatásosan használnak fel, mert "nem arról van szó, hogy az élős

dieket vagy a resteket részesítsék kedvezésben." Hangsúlyosan kiemeli
a pápa: "Akik segítséget kapnak, megkövetelhetik, hogy ne avatkozzanak
be politikai életükbe s ne zavarják meg társadalmi szervezetüket, Mint
SZUV&én államoknak, az ő dolguk, hogy intézzék ügyeiket, meghatároz
zák politikajukat és szabadon tájékozódjanak a választásuk szerinti tár
sadalmi rend felé." A szabad árucsere szabálya nem irányíthatja már
egymagában a nemzetközi kapcsolatokat, Hozzá kell azt igazítani a szociá
lis igazságosság követelményeíhez, mert enélkül "a szabad verseny arra
a gazdasági díktatúrára vezet", amely "a pénz nemzetközi imperialízmu
sának" szűlője. A nacionalizmus, amely "igazi javukkal ellentétben el
szigeteli a népeket", és a faji gyűlölség szintén akadályai az igazságo
sabb és az egyetemes szelídardtás alapján jobban szervezett világ kiala
kitásának. A pápa azonban bízik abban, hogy az együttműködés mélyeb
ben átérzett szüksége és az összetartozás iránti élesebb érzék végül is fö
lébe kerekedik a megnemértéseknek és az önzéseknek.

"Fejlődés ra béke új neve" - rögzíti a pápa. Mint a legfontosabb kö
vetkeztetést szűri le ezt azokból a fejtegetéseiiből, amelyeket két fő részre
tagol. Egyiknek "Az ember integrális fejlődéséért", a másiknak "Az em
beriség szolídáris fejlődése felé" a címej.Harcra kelm a nyomorúság el
len és küzdení az igazságtalanság ellen annyi, mint a jóléttel előmozdí

tani az összesség emberi és szellemi haladását, ezzel tehát az emberiség
közös javát. A béke nem csökkenthető an-a, hogy nincsen háború, rnert
az ilyen állapot az erők mindig ingatag egyensúlyának gyümölcse. A béke
nap-nap után épül, egy olyan Isten-akarta rend munkálásában, amely
tökéletesebb igazságosságot teremt az emberek között," Vílágméretú Illem
zetkőzi együttműködés szükséges ehhez, ennek eredményes menete vi
szont előkészítő, összehangoló és irányító intézményeket tételez föl. Em
lékeztet a pápa az Egyesült Nemzetek képviselői előtt 1965,.ben mondott
beszédére, Ebben azt kívánta, hogy mind nagyobbra nőjön azoknak az
intézményeknek tekintélye, amelyek vállalták a fejlődést felkaroló együtt
működést, s kifejezte azt a reményét, hogy előbb-utóbb fokomtosan létre
jön az a "világt,eikintély", amely hatásosan tud ín1:ézkedni jogi és poilitikai
síkon. "Némelyek bizonyára utópisztikusnak ítélik 'az ilyen reményeket
- mondja mcstaní körlevélében a pápa -, de lehetséges, hogy éppen az
ő realizmusuk fogyatékos, mert nem vették észre annak a világnak dí
namJizmusát,amely testvériesebben akar élni."

A körlevél felhívással zárul, amelyben a pápa előbb a katolikusok
hoz, utána a keresztényekhezés az ístenhívőkhöz, majd pedig az összes
jóakaratú emberekhez fordul: legyenek "egy új világ' építői".

A cím is fordulat

Ami a körlevélben első olvasásra feltűnt: a fogalmazások modern stí
lusa. "Az enciklika el akarja 'é1'ni az utca emberét, - írta már megjele
nésekor a Frankfurter Allgemeine Zeitung. - Elejtve a kuriáJ:i,s nyelv
terjengős redőzetét, rövid mondatokat használ, De ez még IlJ€IIl1 mánden.
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Dráma! hangsúlyokat helyez el és vádakat emel. Nem ázt célozza, hogy
megnyugtassa, hanem hogy mozgásba hozza a szellemeket." Újdonság
ként hatott az is, hogy a körlevél eredeti szövege nem a latin, hanem a
francia, továbbá hogy a pápa nemcsak a Szentírást, az egyházatyákat, a
pápáikat és a legutóbbi zsinat okmányait, hanem kortárs-szérzők műveít

is idézi.
Némi bizonytalanság mutatkozott a "p:mgressio" szó helyes fordítása

körül. Az eredeti francia kifejezés, amelyet a körlevél hivatalos francia
kiadása is megtartott, a "développement", ami valóban "fejlődést" jelent.
A latín szó azonban nyilvánvalóan többet tartalmaz ennél. Nell-Breuning
szerínt li "felleme1kedélS" adná vissza igazi értelmét. Nem kétséges azon
ban, fordítható a körlevél címe a "népek haladásának" is, s ebben az
esetben - míne többen figyelmeztettek rá - már a címe egymagában
is roppant fordulatot tükröz, mert hiszen a pápák IX. Piustól kezdve kö
zel egy századon át korunk legsúlyosabb tévedéseként ítélték el azt a fel
tevést, hogy Róma püspöke valaha is egyetérthetne vagy kíbékülhetne a
haladéssal. Ezt szögezte re az 1864-<ben kiadott Syllabus is. Wöllner Fe
renc a Rómában kiadott magyar nyelvű enciklika-fordításához írt beve
zető tanulmányában szintén úgy méltatja VI. Pál pápát, mínt aki "zász
lóként az egyházi szóelemzés regtsztráíó készülékeiben oly sokáig sokkat
kiváltó .haladás' szót tűzi kör1evelének elejére, s merész javaslataival vál
lalja azokat a kookázatokat, amíket a szekatlan lépés elkerűlhetetíenül

magában hordoz".
S valóban ",szoka1ilJan lépésnek" kell tekintenünk, hogy VI. Pál olyan

természetű konkrét javaslarbOikra is indíttatva éreztie magát, amelyek egy
hangú megítélés szerínt kívül esnek a pápai Illetékességen. Kilépve a tár
sadalomkrítíka és az erkölcsi kívánalmak területéről, olyan politikai és
gazdasági kérdésekhez nyúlt, amelyeknek megoldása a politikai és gaz
dasági felelősséget viselök feladata. S ha már koekázatról is emlí
tés ,történt, ez a későbbiek során főleg albban jelentkezett, hogy ez
írányú javaslatait a szakemberek zöme - legalábbis egyelőre - keresz
tűlvíhetetlennek minősítette. AH ez míndenekelőtt a fejlesztési világaiap
tervére, amelyet a pápa már a Bombayiban rendezett eucharisztikus világ
kongresszuson felvetett.

Vágyálom, "reáluwpia", szemléltetés?

Csupán katolikus részről elhangzott észrevételekre szorítkozva, az
Orbis Catholicus erre a megádlapításra jutott: "Mindannyian örülnénk.
ha ez a javaslat, amelyet már akkor:iban vágyálomnak mondtak, reálutó
piának bizonyulna, amelyet a politikai okosság kényszerít ki, s ugyan
így örülnénik annak is, ha létrejöhetne az a hatásos politikai vílágte
kintély, emely gondoskodra tud a béke fenntartásáról és szilárd egyen
súlyba tudja hoznia népek köztí együttműködést,de míkor gondolhatunk
komolyan erre?" "Term~ hogy csak javára várnék az emberiség
nek, ha a fejlesztési verseny lépne a íegyverkezésí verseny helyébe 
mondja L. Kaufmann, az Orientierung ciikkírója -, de akkor tis nyitott
kérdés, hogy míként Iehetne polítfkamentessé tenni a fejJ.esziesi világ
alapot, A valósághoz sokkal közelebb vinne az a kívánság, hogy a gaz
dasági kapcsolatokat nemzetközi egyezmények útján fűzzék egyre szoro
sabbá, IS legyenek fígyelemmel ra gyengébb tagok érdekeire."

Altalában nem 'sok sikert jósoltak a kapitalista országokban azoknak
a konkrét elgondolásoknak sem, amelyekkel a pápa a rejlett ipari népek

147



és a fejlőcí5 vagy tá ,gyármati sorból imént kikerüli népek közt tapasztai
ható egyenlőtlenségeket vélte kiküszöbölhetőnek. Colin Clark is például,
jóllehet az ő The conditions of economic progress ('lA gazdasági haladás
feltételei") cimű könyvére, amely világszerte standard-műnekszámít, ma
ga az enciklika is hivatkozik, jobbára ellenük mond, A körlevél szeránt 
írja Clark - a szegényebb országok gazdasági nyomorúsága sokban ab
ból ered, hogy rendszerint csak mezőgazdasági termékeket tudnak ki
vinni, amelyeknek ára erős ingadozásoknak van alávetve s általában süly
lyedő irányzatot mutat azértüik behozott ipari termékek árához viszo
nyítva. Ez azállítás nagyon igaz. Az enciklika azonban azt javasolja, hogy
az egész világra érvényes magasabb "normáikat" fogadjanak el a mező

gazdasági árakra, márpedig ha ezt keresztülvínnék, annak közvetlen kö
vetkezménye lenne a fannereik új arisztokráciájának kialakulása, amely
garantá~t piacon mozogna. Amellett azonban a világviszonylatban garan
tált árak szükségszerűena termelés csökkentését hoznák magukkal. Meg
kerülhetetlen gazdasági törvényszerűségez, ami azután konfliktusok for
májában hatna ki a nemzetek viszonyára is. Bizonyos, hogy a szegény
országokban a mezőgazdák sürgősen segítségre szorulnak, ezt azonban
nem nyújtaná nekik az a "jáI'lhJatatlan javaslat", hogy míndenütt emeljék

, a világpiaci árakad. Egyetlen mód itt az ilyen országok kivitelének elő

nyös kezelése. Arra kellene törekedni, hogy a javasolt világalapot a sze
gény országok kivitelének támogatására használják fel mind mezőgazda

sági, mind ipari vonalon. A gazdagabb országok nyílván felvennék ezt .a
kivitelt, ugyanakkor a szegény országoknak meg kellene egyezniök, hogy
barátságosan kezelik egymás kereskedelmét. nem úgy, mint jelenleg. Min
denképpen tisztálban kell lennünk azzal is - hangoztatja Clark -, hogy
soha sem lesz könnyü az embereket mozgósítaní arra, hogy gyakorlati
eszközökkel menjenek a szegényebb országok: segítségére. Jellemzőnek

mondja erre a párizsi La Croix cikkét, amely csaknem egyidőben jelent
meg az enciklikával, s amely szerint négy francia püspök biztosította a
szőlőtermelőket annak a fellépésüknek erkölcsi támogatásáról, amely a
szegény országokból jövő borbehozatal ellen irányul. S nyilván hasonló
álláspontra helyezkednének az angol egyházak is - fejezi be Clark 
rninden olyan javaslattal szemben, amely szabaddá kívánna tenni az ázsiai
textiltermékek bevitelét.

SzociáUs igazságosság a legfőbb norma!

Az Ilyen szakszerű kritikákkal 'szemben míndenesetre helyesen álla
pítja meg Nell-Breuning, hogy tévesen fo:gná fel az enciklikát az, aki ab
ból valami receptet olvasna ki a fejlesztési teendőkre. "Ha itt vagy ott
konkrétumokba is megy, ezt is csak szemléltetésnek kell tekintenünk, nem
pedig mintának arra, hogy máként járjunk el." Ugyanígy Manfred Plate
is fígyelmeztet: nem "előírások" ezek, hanem "Vlallási elkötelezésből eredő

jaVlaJslatok",amely'eiket szabadon vitathatunk. Gabriel Ardant ezerint sem
maguk a konkrét javaslatok a fontosak, amelyeket mint közgazdász ő is
fenntartásokkal fogad, IS amelyek alighanem csupán irodalmi dokumen
tumok maradnak, De igenis fontosaik a motívumként mögöttüik álló po
zitív elemek, éspedig: az állásfoglalás egy demográfiai, azaz népesedési
politika mellett, a rámutatás arra, hogy a jelenlegi anarchia rnegszün
tetése okából meg kell szervezná a nemzetközi píacokat, végül a határo
zott és világos megállapítása annak, hogy mélyreható társadalmi refor
mokra vanszükség.
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S "TQ16ban, mínél behatóbban vizsgáljuk a körlevelet, annál egyértél
mübben domborodik ki annak voltaképpeni mondanivalója, az neveze
tesen,' hogy fejlődés, haladás és béke ebben a rohamosan egységesülő vt
lág/ban Csak akkor következhet be, ha mind az egY1e1S népeiken belül, mínd
a nemzetközi viszonylatokban Legfőbb normává. emelik a szociális igaz
ságosság érvényesülését. ELsőrendű követelménye ennek, hogy földünlk
mínden lakója hozzájusson a szükségesekhez, vagyis a "fizikai létmini
mumhoz", utána pedig az "emberhez méltó" élet felitétel,ei.nez is. Utóbbi
természetesen viszonylagos fogalom, ám amilyen mértékben a fejlődő

népeik megismerik mindazt, amiben a haladott népek előttük járnak, a:b
ban a mértékben változik számukra is a mérce, s előbb-utóbb ember
voltuk !tűrhetetlen aláminősűbésének fogják tekinteni, ha nem osztozhat
nak abban, ami azok körében értélc "Minden ernber és az ÖSS'Z!e1S embe
rek" - ez az a formula, amelyet L.-J. Lebtet. az enciklika kidolgozásában
a pápa legfőbb munkatársa, és barátja, F. Perroux professzor sarkigaz
ságként hangoztatott, s amelyet VI. Pál magáévá tett. Ertelmét a formu
lának M. D. Chenu ekként magyarázza: "Nem lehetséges igazán töreked
nem a magam személyí tökéletességére, ha az összes embereknek nincs
meg 'a lehetőségük arra, hogy biológiai, psaíchológtai, kulturálís és mo
rális tekintetben emberré váljanak, gyakorolva felelősségüket, bírtokolva
szabadságukat, tanúsítva szeretetüket."

Hogy a világ efelé az eszmény felé haladhasson, a pápa szerint elen
gedhetetlen, hogy legmagasabb fokon a közhatalom határozza meg a kí
vánaltos célokat és a megvalósulásukhoz szükséges eszközöket. Programole
kellenek tehát, 'amelyekkel az állam kiegészítá az egyének és a kisebb
alakulatok rtevélkenységét. SOkkal élesebben, mint az eddigi pápai ok
mányok, a körlevél ellene fordul annak az elképzelésnek. hogy egyedül
a magánkezdeményezés és a szabad verseny biztosíthatja a fejlődést. El
utasítja a pápa azokat !a tételeket, hogy a nyereséget, a profitot kell a
gazdasági haladás lényegi indítékának tekinteni, hogy a szabad verseny
a gazdaság legfőbb törvénye és hogy a termelőeszközökre vonatkozó ma
gánJtul,ajdon föltétlen, "abszolút" jog, korlátok és megfelelő szociális kö
telezettségek nélkül. A szabad verseny - állapítja meg a pápa - olyan
feleik között, akik "nem nagyon különböznekgazdagségban", [ótékonyan
hat ki a gazdasági életre, mert újításokra és erőfeszítésekre ösztönöz, nem
áll azonbarn ez a nagyon szegény kőzösségekkel való kereskedésre, mert
azok az árak, amelyek szabad egyezkedés folytán alakulnak ki a felek
között, csak akkor lehetnek igazságosak, ha egyik fél sem húz előnyöket

a málsiknaik gy;oogeségéből vagy tudatlanságából.

Van-e még liberális kapitalizmus?

A fejliett kapitalista országokban heves tiltakozásokat váltott ki - ka
tolikus oldalon is - az a kemény bírálat, amelyet a körlevél a Iiberaliz
rnus, illetve a liberális kapitalizmus fölött gyakorol. Nell-Breuning szerint
"az a körülmény, hogy a körlevél, legalábbis első pillanatra, nem árulita
el a kívánatos válágosséggal, hogy mi ellen irányul és kiknek szól bírá
lata, kétségkívül nagyon ártott átütő erejének". Pedig okkal feltehető
- folytatja Nell-Breuning -, hogy a krítika nem a magasan fejlett ka
pitalista országokra vonatkozik, hiszen mint utalás is történik rá a kör
levélben, ezek ,,'8,Zon fáradoznak, hogy alkalmas intézkedésekkel a maguk
gazdaságán belül helyreállűtsék az egyensúlyt". A pápa inkább csak arra
szólítja fel őket, hogy !a fejlődő népekkel való érintkezésben ne iessenek
vissza a végi hibékba.
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:mrdekes, hogy ennek ellenére sokan, köztük Otto Schulmeister is,
[ogosnak mondja azt a kérdést, "v:ajon a pápa és francia tanácsadóieléggé
tudomásul vették-e, hogya mai kapitalizmus, a mai piacgazdaság és a
vállalkozások mai típusa nem ugyanaz, mint 100 évvel ezelőtt"? Bizonyos
- fűzi hozzá Schulmeíster -, hogy a pápai okmány ebben a pontban is
fölöttébb vitatható. "Hatásos egyoldalúságokat" ró a protestáns Christ
und WeZt is a pápa terhére, s mögöttük színtén francia - seerínte az ame
rikaí kapitalizmus ellen irányuló - sugalrnazást vél felfedezni. Ugyan
így 'az olasz [obboldeh sajtó is "a francia baloldali katolicizmus arzenál
jából" való szólamok krítíkátlan átvételét emlegeti. A tőkés országOlk
mérsékeltebb Iapjai azonban általában megelégedtek annak hangoetatá
sával, hogy a Iíberális kapitalizmus íkritikája a körlevél némely helyén
a XIX. század vitáit eleveníti fel, jóllehet az a kapitalizmus, amelyet a
körlevél szem előtt tart, régóta halott, ugyanakkor viszont megfeledke
zik a körlevél arról, hogy a szocíalísta országokban éppen most fo~tak

hozzá, hogy az egyéni érdekeitségnek és a magánikezdeményezésnek,
mínt a termelékenység ösztönzöjének, nagyobb teret engedjenek. A ma
gyar marxista Tarján Imre is, akinek tanulmányáról még szólni fogunk,
ekként vélekedik: "A körlevélben csak a liberális kapitalizmus elítélé
sé ről esik szó, ami kissé elkésettnek tűnik, ha arra gondolunk, hogy a
.laissez faíre' elméletét a monopolkapítalízmus [elentékenyen megha
ladta."

Mindenesetre csodálkoznunk lehet azon, hogy a legtöbb bíráló el
siklott két cáfclhatatían tény fölött. Az egyik, hogy ez a "túlhaladott"
kapitalizmus még míndíg érvényesül - a körlevél által kárhorztatoflt
"neokolonializmus" formájában is - a különböző nemzetek kapcsolatai
ban. Egy-egy áílamon, vagy államcsoporton belül törvények va'gy meg
állapodások fékemetik ugyan az abszolút gazdasági Iíberalízmust, de
nemzetközi téren sok tekintetben az a helyzet, hogy a szabad verseny
nek nincsenek Ikodátati.. Ennek következménye, hogy - mínt laz, encik
lika rámutat - "a szegény népek mindig is szegények maradnak, a gaz
dagok viszont még gazdagabbak lesznek". A másik tény az, hogy a vi
lág sok részében, s éppen azokban a részekben, 'amelyek számára a pápa
a fejlett népek segítségét kéri, a gazdasági és szocíálís problémák még
azon a módon mutatkoznak, ahogyan mífelénk az elmúlt században, A
körlevél Nyugaton kifogásolt megállapításai tehát ebben az irán~~ban

nagyon is időszerűek. Szembeszökően áll ez Latín-Ameríkára. Tudjuk,
hogy Lebret eszméí kerülő úton, Chilén és Brazílián át jutottak Rómába.
S nem ok nélkül vont be a pápa két olyan főpásztort a körlevél kidol
gozásába, mint a brazil Helder Camara és a chilei Larrain. Kézenfekvő

külőnben, hogy amíkor VI. Pál a közjó követelményének nyilvánítja a
rosszul használt vagy la fejlődést gátló nagybirtokok kísajátítását, vagy
amikor erkölcsileg is jogosultnak mondja annak megskadádyozását, hogy
azállampolgá:I"OIk külföldre menekítsék tőkéíket, elsősorban Latin-Ame
ríkára gondolt, ami persze nem jelenti, hogy ne vonartlkoznánalk szavai
Azsíára és Afriikár~a is. Elvégre köztudomású, hogy e kontinenseik: nem
egy országában oaz uralkodó osztályok - Latín-Amerikában ún. "egy
házhű" katolíkus c-étegefkkel együtt - a maguk fényűzéséhez képaclt
égbekiáltó nyomorban tartják a parasztokat és a munkásokat, hogy akik
fejlesztésre hivatottak, vészben e1siklkasztják a fejlesztésre szánJt pénze
ket és segélyeik:et, s hogy a nagy vagyonek urai határon túlra síbolják
azország1ban Ikell.etikezett és a haladáshoz míndenképpen szükséges tő

kéiket.
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Bzilletésszabályozá.s, népestldéspolitika

A körlevél címzettjei. természetesen azok, akiknek a fejlődést elő

kell. segíteniök, támogatást nyújtaníok hozzá, másrészt a fejlesztési se
gély mostaní vagy lehetséges élvezői. Míndkét vonatkozásban elsősorban

államokról. illetve azok kormányairól van szó, Öket sürgeti a pápa, hogy
előbb külőn-külön dolgozzák kli elgondolésaíkat, majd pedig Iközösen
egyeztessék azokat, mert a fejlesztési segély csak akkor éri el célját, ha
program alapján nyújtják és használják föl.

Az egyéneIkitől lényegében csak azt kívánja a pápa, hogy jó szívvel
fizeesék az adókat, amelyeket az állam azért szed, hogy a fejl'8sztési se
gélyprogiramot pénzélhesse és a fejlődő orszégokból behozott javakért
kielégítő árat fiZle1lh€SlSen. Azt is kéri továbbá a pápa, hogy a fejlődő or
szágokban tevékenykedő vállalkozók vagy vállalatok képviselői ne vi
selkedjenek ott kevésbé tisztességesen, mint a saját országukban, vagy
ahogyan ott elvárják tőlük. A fejlett népek tanúsítsanak vendégszerető

magatartást a fejlődő országokból hozzájuk érkező tanulók és rnunkások
irányában. A fejlett országok fi,ataljait arra is ~éri a pápa, hogy mint
tanácsadók, tanítók, előmunkások vagy szakmunkasok helyszínen nyújt
sanak segítséget a fejlődő területeknek.

Az, hogya pápa nem csupán Latín-Amerikát tartotta szem előtt, ki
tűniJk a kÖT'levélből lis. Ű maga hivatkozik arra, hogy mindazok a SZi€

méJ.yes élményei is fellépésre késztették, amelyéket indiai Iátogatása so
rán, s. még előbb - még érsek korában tett - amerfkaí és délamerikai
utamsai közben szerzett,

Feltehetően Indiában érzékelte a pápa legközvetlenebbül, hogy "a
népesség meggyorsult növekedése nagyon gyakran további. nehézségek
kel tetézi a fejlődés problémáit: a népesség tömege gyorsabban növek
szik, mint az eltartásához rendelkezésre álló eszközök, s így láthatólag
zsákutcába jutunk". (Arndt "eszközöknek" fordítottunk, a latin szöveg
ben "opes in promptu", Clark szerint modem gazdasági kifejezéssel élve:
"a rendelkezésre álló reális nemzeti jővedelem'") "Az államnak - je
lenti ki a továbbiakban a pápa - illetékessége határain belül kétségkí
vül megvan az a joga, hogy itt célszerű felvilágosítás és alkalmas inltéz
kedések útján beavatkozzék, feltéve, hogy utóbbiak összhangban van
nak: az erkölcsi törvénnyel és tiszteletben tartják a házastársak jogos sza
badságát. Végső soron a szülőlk dolga, hogy a helyzet teljes Ismeretében
gyermekeik száma felől döntsenek." A szülőknek viszont "követniök keH
Isten hirbe1esen értelmezett törvényeváltel tájékoztatott és az Istenben
való bizalomtól megerősített lellkiiismeretük szavát".

A körlevélnek ez a szakasza semmivel sem megy tovább a már ad
dig ismert pápati. megnyilatkozásoknál, de amit előad, annyira szabatos
és világos, hogy mínd általánosabb nézet szerínt teljesen elegendő a lel
kipásztorlkodás számára,

Vallási háttér

Nem meglepő, hogy egy olyan világban, amelyet a születésszabá
Iyozás, a jólét biztosírésa és a béke ügye annyira foglaJiko7Jtat,a közvé
lernény inkább azokra a részekre reagált, amelyek szorosan ezekhez a
kérdésekhez kapcsolódnak. S bizonyos, hogy a pápa is elsősorban eze
ket a problémaket kívánta előtérbe áHít'ani, amikor a tettekben is meg-
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nyilvánuló nemzetközi szodídaeitás kénYiszet'l1ségére hívja fel a figyelmet.
Ebből folyik az, hogy enciklikája kevésbé teológia és tanítás, min.t vész
kiáltás, elmélkedésre és -cselekvésre ösztönzés, ALapjában azonban val
lási okmány is, amely a fejlesztés és fejlődés legmagasabb céljának a
"teljes humanizmus" előmozdítását vallja, azét a humanízmusét, amely
nem zárkózfk önmagába, hanem "nyriltva áll 'az Abszolútum felé, hálá
san a hívatásért, amely az emberi élet helyes felfogását adja". A fejlődő

népeket óvja a pápa a gazdag népek részéről kísértő materializmustól.
"A fejlődés útján járó népeknek tudníok kell különbséget tenni: bírál
ják meg és küszöböljék ki azokat a hamis javaikat, amelyeik az emberi
eszmény süllyedésére vezetnének, s vegyék át az egészséges és jótékony
értékeket, hogy azokat az ő él'ltékeiikkelegyütt a maguk sajátosságai sze
rint fejlesszék tovább." Az egyháznak, amely tapasztalt az embereket
érintő dolgokban, egyetlen törekvése - idézi a pápa a Gaudium et Spes
konstítúcíöból -, "hogy a vígasztaló Lélek vezérletével folytassa magá
nak Krisztusnak művét, aki azért jörtt a világra, hogy tanuságot tegyen
az igazságról, hogy üdvözítsen. nem pedig hogy kárhoztasson, hogy
szolgáljon, nem pedig hogy neki szolgáljanak".

Ettől 'azalapál1ástól eltekintve azonban a körlevél nem mond sem
mit arról, hogy az egyház, mint ilyen, igehirdetésével és kegyelmi esz
közeivel miként járulhat hozzá a haladáshoz. Még a mísszíonáríusok te
vékénységéről is csak visszapillantóan esik szó. A pápa dicsérőerr em
líti meg szociális-ikaritartív és kulturálís munkájukat, tul:ajdoniképpeni
tevékenységükre azonban csak azzal a félresiklássál kapcsolatban tér ki,
hogy .ziémelyek közülük szülőhazájuk gondolkodás- és életmódját is hoz
zákevecték a hiteles evangéliumi üzenet hírdetéséhez".

Politikai és doktrinális változások

Clark röviddel a Populorum Progressio megjelenése után 'annak a
nézetének adott kifejezést, hogy em az enciikliikát a most következő Idők

ben alighanem többször fogják idézni, mínt a Mater et Magistm kör
levelet, amelyet - úgymond - "jóval felülmúl tőmőrségben. világos
ságban, eleganciában és tartalomban". Az azóta elmúlt év folyamán va
lóban nem volt társadalmi kérdésekkel fo:gla1k'Üzá kongresszus, ahol a
Populorum Progressio szóba ne kerüll volna. A különböző észrevétele
ket mérlegelve két okból kell rendkívül jelentősnek tartanunk erz:t a kör
levelet. Egyik a polítikai, másik a dolktrináJJis hordereje.

Az előbbínél, úgy vélem, a negatívum a fontos, az, amiről a pápa
hallgat. Nem beszél nevezetesen sem arról, hogy a fejlett ipari országok
ezidőszerint még két, egymással többé-kevésbé elíenséges hatalmi tőrnbre

oszlanak, sem pedig arról a szerepről, amelyet jelenleg éppen a fejlesz
tési segélyek visznek ,a "harmad:irk világ" ideológiai befolyásoláséra vagy
megnyerésére irányuló törekvésekben. Tartózkodik a pápa attól is, hogy
a régebbi szociálís enciklíkák hangnemében és nyíltságával elítélje a szo
eialízmust vagy la kommunizmust - ezek ra kifejezéseik elő sem fordul
nak benne. Igaz, hogy a 39. szakaszban kijelenti a pápa, hogya keresz
tények "nem fogadhatnak el olyan tanrendszert, amelynek ateista és ma
terialista filozófia az előfeltétele", ami nyilvánvaló is, ez azonban ko
rántsem hozza még szükségszerűenmagával az ilyen tanrendszerre épülő

konkrét társadalmi rend elutasítását is, föltéve, hogy utóbbi a közjót
keresi és nem sérti tagjainak világnézeti szabadságát, Más szöveg:részeJk,
amelyeket egyes nyugati. magyarázók a szocíaíísta rendszerre véltek al-
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kalmazhatní, korántsem egyértelműek. S ezt annál nyomatékosabban alá
kell húznunk, mert kétségtelen, hogy VI. Pál csakis a segítségre szoruló
országok szempontjéból tárgyalja a problémákat, innen nézve pedig a
világ csupálll két részre oszlik: gazdag és szegény országokra. Joggal
emeli ki Kaufmann, hogy e körlevél mindennél jobban bizonyítja: a "hi
degháború" maradványai Kelet és Nyugat között jelentéktelenné zsugo
rodtaik a pápa előtt, szemben azzal a szakadékkal. amely az északi fél
gömb gazdagjai és a délli. félgömb nincstelened között tátong, s a pápa
ebben az utóbbi és rohamosan növekvő ellerrtétben látja a tulajdonkép
pení veszélyét egy harmadik, s ezúttal nukleáris világháborúnek.

Míg a körlevélnek minket közvetlenűl érintő politikai [elentőségét

főleg ilyen negaeívumokban láthatjuk, addig a doktrinális jelentőségét.

messzemenően pozitívumok adják meg. Katolíkus részről ismételten el
hangrottak ugyan Nyugaton olyan állítások, hogy ami a körlevélben for
radalmlan új, sokkal inkább a nyelv és a hang, mint a tartalom. Ezzel
szemben bizvást megállapíthatjuk, hogy mind a magántulajdon felfogá
sában, mind a gazdaságí-társadalmá kérdésekben a körlevél olyan állás
foglaJ.ásoikat tartalmaz, amelyek észrevehetően csökkentik az ellentéte
ket a hivatalos egyházi tanítás és a szecialista rendszert irányító szocio
lógiai tézisek között.

Vissza a klasszikus szociális tanhoz

Lényeges eltérés az ÖSISZeS megelőző pápai körlevelektől az a nyoma
ték, amellyel VI. Pál kiemeli a föld javainak eredetileg míndenkí szá
mára szóló rendeltetését. "Ha la föld azért van, hogy míndenkinek bizto
sítsa megélhetése lehetőségét és mindenkit ellássori haladása eszközeivel,
akkor minden emberinek megvan a joga, hogy megtalálja rajta, ami neki
szükséges. Mínden egyéb jog kivétel nélkül ennek van alárendelve, még
a tulajdon és a szabad kereskedelem joga is: nem szabad tehát, hogy
meggátolják, hanem ellenkezően megkönnyíteni tartoznak annak meg
valósulását; súlyos és halaszthatatlan társadalmi kötelesség visszaszorí
tani ezeket eredeti rendeltetésükre," S nem habozik a pápa 'kij'e1en,teni:
"A magántulajdon senki számára sem föltétlen és abszolút jog ... Ha pe
dik összeütközés támadna a szerzett magánjogok és a közösség alapvető

szük:séglerteli. között, aikkor a közhatalom feladata, hogy az egyének és
csoportok tevékeny kőzreműködésével megoldást keressen." Ilyen meg
oldási m6d a kisajátítás is. Kifejezetten elutasítja a pápa azt a szemléle
tet is, amely "ikoI'1átoik és megfelelő társadalmi kötelezettségek nélküli
abszolút jognalk tekintené a termelőeszközökre vonatkozó magáritu
1ajdont".

Erdemes itt emlékeztetni arra, hogy azok a katolikus teológusok és
társadalombölcselők, akik kidolgozták azt a "hagyományosnak" mondott,
de osak a múlt században keletkezett szociális tant, amelyet az egyház
a Rerum Novarum óta hirdetett, mennyíre egyoldalúan sarldtottáik ki
Aquinói SzentTamás tanítását és módosították ekként a tulajdonjognak
valóban "hagyományos", mert már az egyházatyák által képviselt kato
likus felfogását. Ök ,tették meg elsődleges természetjogga a magántu
lajdont, olyan abszolút joggá, amelyen az ernberek nem változtathatnak.
Nem kis részben az ő számlájukra írandó így egyfelől az egyház egész
ségtelen összefonódása a kapitalizmussal, másfelől a szocíalizmusnak ér
tékelés nélküli, sommás elítélése.
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Ennek a helyzetnek káros, sőt ér'thetetlen voltára a na.gyemlétkd
XXIII. János riadt rá elsőnek. Minthogy a magántulajdont Szent Ta
más főleg azzal indokolja, hogy az általa .kiváltott nagyobb termelékeny
ség folytán az emberek, akár tulajdonosok, akár tulajdon-nélküliek, bő

ségesebben hozzájuthatnak a szükséges [avakhoz, továbbá, hogy magán
tulajdon birtokában jobban megvédhetik magulkat és családjukat az élet
kockézataíval szemben, a Mater et Magistra már figyelmeztetett, hogy
ami a kockázatok kivédését illeti, a szociális bíztosítások éppúgy aJikal
masak erre, mínt a magántulajdon. Utalt XXIII. János a magántulajdon
értékelésének váltceáséra is, ami abban mutatkozík, hogyajelenlkor
ernberei a munkateljesítményböl származó jövedelmet többre becsülik,
mínt a vagyonból eredőket. S a fejlődés tendenciája azóta is mind
inkább az, hogy a modern ipari társadalomban a sokféle szociálpolítíkai
intézmények és biztosításck révén a dolgozók értékálló vagyon nélkül
is bizakodóari nézhessenek jövőjük elé. XXIII. János most lkiemelt meg
látásának kivételével azonban a Mater et Magistra is az ún. "hagyQiII1á
nyos tant" foglalta össze. Az utána ikövlertkező Pacem in Terris már csak
helyenként kapcsolódott ehhez a tanhoz, amelyről a hamarosan össze
ülő II. vatikáni zsinaton már a1i,g esett szó. A Gaudium et Spes paszto
rális konstitúcíó pedig lk:ifejeZ'eltt visszatérést jelez a valóban klasszikus
katolikus tanhoz.

VI. Pál körlevele lényegében enneik a konstítúclónak állásfoglalámit
ismétli meg, igen sűrűnszószertntí idézetekben is, de jóval erősebb hang
súllyal és követelőbben. Vonatkozik ez kiváltképpen azokra a helyekre,
ahol a pápa óv a magántulajdonnal való visszaélésektől. Mellettüik szinte
elszfulkülnek azok a részek, amelyekben a pápa a magántulajdon [elen
tőségéről beszél a társadalrrn rend és az emberi személyiség kibontako
zása számára. Nem mírutha a pápa kérdésessé akarná tenni a magántu
lajdon intézményét vagy jogosul1ságát -nem teszi ezt általánosságban
a szoeialízmus sem. Csak mánden vonatkozásban következetesebben kép
viseli a magántulajdon kö:i'1kötelez€!1Jtségének elvét, mint az előző körle
velek cselekedték, nagyobb mérvben ismeri el az állam beavatkozási jo
gát, tudomásul veszi a kdsajértítás Iehetőségét és számol azzal, hogy a
magántulajdon is, meg a gazdasági tevékenység köre is a1á van vetve
a társada1rni viszonyok változásánek. Végeredményben tehát ezzel a
mcstaní enciklfkával a hívatalos egyház is a klasszikus katollkus tanítás
értelmében újból relativizálta a magántulajdont, ami VI. Pál történelmi
érdeme marad. Hogy milyen mélyreható fordulat ez, arra csak egy ada
tot hozunik fel: XII. Pius még elvi alapon ellenezte a "n1acionalizálást",
.vagyis egyes közfontosságú javaknak köztulajdonba vételét.

ú.i eljárás, új légkör

Az Orbis Catholicus helyesen húz alá egy további fontos mozzana
tot, amely - úgymond - "üdvös kihatással lesz mind az egyházi életre,
mind az egyház és az egész társadalom viszonyára". Ez pedig az, hogy
az egyház tartózikodóbb immár a természetjogi megállapítások terén, és
amikor társadalomerkölcsi normáit kívánja megalapozni, míndínkább a
leíró módszert követi. Előrelátható így, hogy az evilági problémák
bonyolultságának növekvésével egyre ritkábbak lesznek az egyháZIi. ta
nítóhivatal kötelező szándékú kijelentései, viszont szaporodni fognak az
egyház kritilkai állásfoglalásaí és ösztönzései az erkölcsileg fontos kérdé
sekben. Ám minél szővevényesebbek és konkrétebbek azok a problémáik,
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amelyek. tekintetében az egyház kötelességének érzi az áRásfogla1ást., an
nál Iszükségesebb lesz, hogy ezeket a lelhető legegzaktabb tanulmányo
zásra alapozze. Következésképpen dialógust kell folytatnia az illetékes
tudományágakkal, amihez szakemberekre van szüksége, "Éppen ezért
ha a körlevélben is bejelentett Justitia et Pax ("Igazság és Béke") new
új pápai bizottság eleget tesz majd ennek a feladatnak, aikkor megala
pítása valóban eseménynek mondható."

Örömmel fogadták a Populorum Progressio körlevelet a haladó ka
to1iku.sok az egész világon még akkor is, ha az enciklikában foglaltak
ellen i,trt-ott kifogásolkat emeltek vagy észrevételeket tettek. S amiért
különösképpen értékeltek, az a légkör változása. "Senki sem veih,eti M-·
tatlanba - mutat rá Kaufmann '-, hogy az egyház a tömegek szemében
túl hosszú ideilg szövetségese volt a javak birtokosalnak. Ha most ezek
a biTitolkasolk az enciklika ellen lázadnak, akkor ez csak annak jele, hogy
az egyház többé nem reájuk és a birtokra támaszkodik. Mondhatják ezt
némelyek .eéltudatos propagandának' és ,pápai politikának', de ha, iga
zolja hitelt érdemlőségét, akkor jó és helyes politika." Schulmeister nem
tartja kizártnak, hogy VI. Pál él akarta kerülni a XIX. század botrá
nyához, a munkásság elvesztéséhez hasonló újabb botrányt, s ezért az
egyházat a fenyegető társadalmi világkonfliktusban idejekorán a helyes
oldalra, nevezetesen la szegények oldalára igyekszik állítaní. "Kébséglkí
vül gondolt a pápa a Hochhuth-darfllb vádjéra is, amely utolsó előil:rtJi

elődjét érte, s nem akarja, hogy valaha is terhére róják, amiért hall
gatott."

,,Igéretes dinamizmus"

Még nagyobb örömmel fogadtuk azonban a körlevelet mi, katoli
kusok, akik szecialista rendszerben élünk. Oka is érthető. A változott
magatantás nyomán, amelyet a körlevél képVlÍS€1 a földi valóságok irá
nyában, fokozódni látjuk a Iehetöségét annak, hogy valóban pozitív és
ne csupán taktikai jelleget öltsön a viszony a katolikus egyház és a szo
cialista államok között, Ebben a bizakodásunikban erősítenek azok a
vissz!hangok is, amelyeket jeles marxista gondolkodók körében váltott
ki az enoiklika.

André Moine, a párizsi Mauráce-Thorez-íntézet igazgatója, míután
felvázol'ta a katolíkus doktrina alakulását a Rerum Nooarurn. óta, meg
állapítja, hogy ",a Populorum Progressióban tárgyalt kérdések ,egésze al
kalmasa megfontolásra, la megvttatásra, és közös munkaterv kidolgozá
sára". "A keresztény gondolat új dinamizmusra vett irányt" - irja Moi
ne -, megvan a helye az erőknek abban az összefogásálban,amely;l;ől a
világ megújulását kell várnunk.

Az olasz Alceste· Santini 8.ZIt a meggyőződéset fejezi ki, hogy a Po
pulorum Progressio új frontba állitja az egyházat és a katolicizmust. Az
a társadalom - úgymond -, amely VI. Pál szeme előtt lebeg, olyan
értékekre törekszik, rrnnt az igazságosság, a béke s míndenkinek jóléte.
Pontosan ezek azok az értékek, amelyeket mások is, elsősorban a kom
munísták keresnek és meg akarnak valósítani. Mi sem szükségesebb és
hasznosabb tehát, mírrt "a párbeszéd k,artolúlkusolk és kommunisták, ike
resztények és marxisták között, hogy megtalálják az együtrtműködés te
rületeit, leküzdve mind!két oldalon az idejét múlt íntegrallzmusokat". A
kommunisták bírálátai - hangoztatja Santini - "nem a zsinati egyház-
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nak szólnak, hanem egyedül azokn.akaz irányzatoknak, amelyek felhasz
nálták és még f,eilliasználhaltónak gondolják a vallást arra, hogy fékez
zék a társadalmí, politikai, kulturálís megújulásnak azt az áramlatát.
amelyben nemcsak kommunista, szocíalista, hanem katolíkus és keresz
tény dolgozók is vezérkednek"..

Hazai értékelések a párbeszéd javára

Nálunk la marxizmus világnézeti folyóirata, a Világosság, két figye
lemremélitó itanulmányt is közőbt a körlevélről. egyiket Tarján Imre, má
sikaJt Varga Iván tollából.

"Ha tisztában is vagyunk azzal, melyek az enciklika reálpolitikai ki
váltó okai - írja Tarján ImI1e -, ez mind nem jelenti, hogy lekicsinyel
jük a pápai körlevelet. Éppen ellenkezőleg, előremutató lépésnek tekint
jük." Legsúlyosabbnak látszó kifogását ekként fogalmazza meg: "Örven
detes ugyan, hogy a körlevél nem támadja a szocialízmust, mint társa
dalmi rendszert, mégsem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy az en
ciklika figyelmen kívül hagyja a világproblémák megoldásátnak szocía
lista alternatíváját. S jóllehet a katolikus egyház fejétől nem várhat
juk - nem is várjuk - el, hogy a marxista. materialista világnézet mel
lett nyilatkozzék, a társadalmi kérdések és ,a világot kínzó nagy prob
lémáik megoldásának szocíalista módja, illetve perspektívája, úgy véljük,
nem maradhatott volna említés nélkül."

Eltekintve amtól, hogy az egyháznak nem szabadelköte1eznie magát
egyetlen konkrét társadalmi rend mellett sem, én úgy gondolom; hogy
a pápától már azért sem lehetett többet vární, mert egy olyan világ
egyház feje, amely ~ mondjuk meg őszintén - ezídőszerint előnyösebb

helyzetben van a kapitalista országokban. A körlevél azonban, amely a
társadalmi-gazdasági reformokat a világiak illetékességébe utalja, amel
lett pedig maga is "merész" és "úttörő" átalakulások szükségességét vall
ja, semmiképpen sem gördít akadályt az elé, hogy az egyháznak azok a
hívei, akik a körlevél elveit tényleg át aikarjáik vinni az életbe, olyan
strukturális változások mellett foglaljanak állást, amelyek egybeesnek
a szocíalísta alternatívávai. Ebből következik szerintem a: katolíkus gon
dolkodóknak az a feladatuk is, hogy tisztázzák, mit érteneik "pluralizmu
son" s mit kívánnak ennek nevében, mert például ami a szakszervezke
dést illeti, magam is annak egységessége mellett vagyok SiWgető fel
adat ikatolikus oldalon a forradalmi osztályharc, s általában a forrada
lom olyan szemléletének kialakítása is, amely számba veszi a társadm
rní haladást és mentes a kétértelműségtől. Tanulmányát egyébként Tar
ján Imre is ezzel fejezi he: "A Populorum Progressio számos tekintetben
új bizonyítékát nyújtja annak, hogya katolikusok és á marxisták kö
zött sok létfontosságú kérdésben érintkezési felületek vannak, amelyek
új tápot adhatnak a kereszténység és a marxizmus közöttí dialógusnak,
sőt azon túhnenöen lehetövé teszik a közös cselekvést is a világ égető

problémáinek megoldásában."
Varga Iván megállapítja, hogy "kétség1kívül igazuk van míndazok

nak, akik az 'enciklikát előrelépésnek minősítebték az egyháznak a tá1"-'
sadalmí problémáikkalszemlben elfoglalt álláspontjában". O rmndenek
előtt a tulajdonnal kapcsolatos fejtegetéseket tartja az enciklika ngye
lemre méltó elemeinek. "A pápa - úgymond - erőteljesen hangsúlyoz
za, hogy a tulajdon joga nem a Iegfőbb természeti jog. Nyitva marad,
vajon ezt mennyíben cterjesztí 'ki a termelőeszközök rnagántulajdonára,
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de teljesen e,wérte1mii állásfoglalása a fogyMztasi javak ieMnieiében.
S ezt míndenképpen helyesleesel vesszük tudomásul. Más kérdés termé
szetesen, hogy mennyire reális az egyházfő elképzelése a fogyasztási ja
vak egyenlő elosztásáról. ha nincs olyan struktura, amely biztosítéka
lenne a javak egyenlő elosztásának."

Ugyanaz a kérdés tehát, mínt amelyre az imént igyekeztem vála
szolni. Legfeljebb azt fűzhetern még hozzá, hogy római értesülések sze
rint a körlevélnek .a magántulajdonra vonatkozó fejtegetése eredetileg
még élesebb volt, utolsó pillanatban azonban a pápa az olasz Pavan és
Eerrari-Toniolo ranécsára enyhített rajta. Végső soron Varga Ivánrniaik
is az a nézete, hogy a Populorum Progressio "elősegítheti a hívők és nem
hívők, marxisták és keresztények párbeszédét és gyakorlati együtrtmű

ködését a népek iglRzi haladása érdekében". Annál is inkább, mert úgy
vélí, hogy "az enciklika akarva-akaratlan is olyan irányba viheti a ka
tolíkus tömegeket, amely nem maradhat hatás nélkül az egyház vezető

köreire sem".
A hazai protestáns állásfoglalások közül Szénási Sándorét emelném

ki, aki szerint a körlevélnek "prortestáns megítélés szerint is hasonlít
hatatlanul több az érdeme, mint a fogyatékossága", Érdeme mindenek
előtt a szakítás a kapitalizmus kiszolgálásával. "A katolikus egyház im
már nem spanyolfal a régi, a történelmi fejlődés által megítélt rendsze
rekszámára, és nem bástya az új, az épülő ellen" - jelenti ki Szénásí.
Érdeme továbbá a magántulajdon "nem bibliai szentségének" feladása,
s az, hogy a pápa kiáll a tervgazdálkodás és a gazdasági demokrácia
mellett. Szénásínak is az a nézetre, hogy az enciklika megkönnyítheti a
keresztények és a szocialisták együttélését, párbeszédét és együttmű

ködését.
*

VI. Pál cselekedetei, s azok a megszólalásaí, amelyek a zsinat óta
hangzottak el, mínd azt tanúsítják, mennyíre kívánja a dialógust az
ÖSSZJBS jóakaratú ernberek között, mennyire aggódik ama veszély miatt,
amelynek még rnindig ki van téve a világ békéje és haladása. A Popu
lorum Progressio megjelenésének első évfordulóján semmit sem óhajt
hatunk inkább, mint azt, hogya dialógus szükségességének elismerésén
túlmenően induljon meg a gyakorlati célzatú párbeszéd is a kereszté
nyek és a marxisták között. S hogy erre katolikus részről megadta a
konlkrét alapot, ebben kell látnunlk a mí sajátos szempontunkból a kör
levél igazi jelentóségét.

Idézett frl\sok. Gabriel AJ11dant: L'encyclique,résorudra-t-e,lI1e le Pl'ob1eme du dé
V€.lJopperne!tllt? TémoiglIlagle Olwétien 1967. ápr. 6. - Maríe-Dornírüque Ghen,u: DalIa

. questíone soeíale a.l poroblerna mondíale. Testimoman,ze 1007. május; Pour oíen eomp
rendre !'encyclique, Té~e Ohrétien 1007. áp'r. 6. - Colin Clank: Some implica
tíons of 1Jhe papsl encvctícaa, 'Ibe TllJb1et, 1007. ápr. 15. - L. Kaufmann: trrnstríttene
Enzykllika, Oríerutienung, 1007. ápr. 1·5. - André Moine: Le díalogue sem facilité, Témodg
!l1age CbJrétietnJ'1967. ápr. 6. - Oswald VIOIIl Nell-Breuntmg; Paw VI. zur E·ntwicklungs
hílfe, Stimmen del!' Zeit, 1967. július. - oroís Catholícue (1967. május): Neue Akzente
in doc katholrseheri Gesellsc1haftslelh.re? - Manfred Piliate: Papst Pauls VI. neue Eal.
zY1klllka, CIhriBlt in der Geg,ell1wart, 11967. á'pr. 16. - Otto Sc·nuI:meister: Jenseits von 'úinJks
und Rech1s, Wort und Wahrheit 100·7. május. - S2lé!l11áLSi Sándor: A Populonum Progreil
sio protestáns teológiai rostán, Theolio,glai szerrae, 196'7. szept, okt. - Tarján Imre:
VI Pá: új encikliJkájár6:1, Vilá<gosság. 1967. május. - Val~ Iván: Pál pápa új encikli

kája, Világooság, ~967. jÚill1ius. ~te Sallltini: Iil penmero socíale deUla Chiesa. Re
ligiCllill. Oggi, 1967. ápr.-jun.
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Stánislas Klut

FÉRJ, FELESÉG, GYERMEK

Ha beszélgetés közben haztartásröl, gyermeknevelésről és hasonlók
Iról esik szó, általában míndenkí úgy véld, hogy mindez az asszony dolga:
őrt dliCSlérilk, ha rend van aházoan, de őt hioozta-tják, ha valami nem si
kerül. Számos kötelességét eggyel még meg is toldják : a férjét is ne
velnie kell. Sohasem a2)t mondják: - X. jól tud bánni a feleségével,
hogy X. jól nevelte a feleségét, - hanem rendszerint azt, hogy X. asz
szony jól megnevelte a férjét, A népi vélekedés szerínt a nőt illeti a ház
tartás vezetése, a férfi pedig csak afféle háztartási felszerelés, amelyet
helyesen. ikell használni. S bár ez a fölfogás teljesen téves (amire még
visszatérek), egy igazságra méglis rámutat: arra, hogy manapság mín
denekelőtt a férfit kell a iházasságrra nevelni.

Hogyan Iehet ma a férli nevelése a legfontosabb - kérdezhetné va
lakJi. -, hiszen a legtöbb házi teendő ma is az asszonyra hárul, s neki,
ha állásban van, még jolbiban is !kell értenie a háztartás művészetéhez,

mtnt anyjánaik, vagy nagyanyjának, mert lkeYIesebb ideje jut rá? A férfi
viszont ugyanazt csinálja, amit régebben is: pénzt keres; mi többet kí
vánhatunk még tőle, ha enneik a feladatának jól megfelel?

Mielőtt megmondanánk. hogy mít is !kívánhatunk még tőle, áilapU:"
sukmeg: bár a háztartási munka többsége a feleséget terheli, ebből azon
ban még egyáltalán nem következik, hogy ez az állapot jó, helyes és a
házasság szempontjából hasznos lenne, A túlhajszolt, agyondolgozott és
kimerült feleség nem eszményi élettárs; a hús kisütése és a mosás kö
zött magányosan hozott döntések nem föltétlenül <bölcsek és átgondol
tak. Már osak ezért is érdeke volna a férjnek, hogy megkönnyítse az
asszony munkáját. Ezenkívül erkölcsileg sincs joga arra, hogy rnínden
házimunikát és gondot az asszony nyakába varrjon, csupán azért, rnert
a létalapot ő keresi meg. "Az anyám többet törődött az apámmal, mint
te velem!" - aki a feleségének ilyen szemrehányásokat tesz, könnyen
azt a választ kaphatja: "Az lelhet, de apád keresett i:s annyit, hogy a fe
leségének nem kellett dolgoznia!" Hosszasan lehetne magyarázni, mi az
oka annak, hogy a nök munkavá1lalása tömegjelenséggé vált. Minden
esetre Illemcsak a "suff;ragetJteik" becsvágya okozta ezt. Aki az emanci..
pációt és az "egyenjogúságot" szádja, és minden 'baj gyökerét. ebben látja,
ezzel CSaIk a saját ~()["1áIto1t szellemi látóköréről tesz tanuságot.

A férj és a fakanál

A nevelés a hézasságban míndenekelőtt am jelenti, hogy fölébe kell
kerekedni az egyéni önzésnek és önérvényesítésí szándélknalk; nagy re
pést jelent előre ezen az úton, ha a férj fölismeri az asszony otthoni
munkájának jelentőséglét és nehéz voltát, és ebből 'a fölismerésből le
vonja a gya!kodati következretéseket. A munka után persze míndenkí
fár.adIt, pihenni szeretne és iklikapcsolódni, semmi kedve sincs rá, hogy ki
csinyes apróságokon tötrje a fejét. A férjnek azoniban arra kell gondol
ma, hogy a felesége, ha dolgozik, ugyanebben az állapotban van; de még
ha mncs is ál1á.siban., aJkkor is délután négy óraikor már órálk hosszat tartó
takarítás, bevásárlás, főzés van mögötte; csupa olyan munka, melyet
állva, vagy állandó mozgásban !keH végezni.
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Némely férfi, aikmk legénykorában jól állt kezében a ooprd es a
vasaló, házas emberként csalódott, ha teljes ruhatára nem áll míndenkor
rendelkezésére. "Azért nősültem meg, hogy most magam Viasaljam az
ingeimelt?" - kérdezt szent főlháborodással. Holott a dolgozó házaspá
roknaIk szabállyá kellene rfJenrniük, hogy míndegyíkük maga rakja el és
tartsa rendben a ;saját holmdját. Az otthoni munkát nem volna szabad
"hagyományosan férfti" és "hagyományosan női" jellegűekre fölosztaní.
Minden egyes házaspárnak újra kellene megállapítania, kinek mi a dolga;
s ezen a téren csak az Lelhet a döntő, hogy kettőjük közül ki tud jobban
és ikisebb fáradsággal elvégezni valamit. Az olyan tevékenységIhez pél
dául, mint a ruhacsavarás. nem szükséges kűlönős gyakorlat, csupán
testi erő: ez éppen megfelelő rmmka férfiaknak.

A jó férjneik: nem egyetlen [ellemvonása, hogy segít a háztartásban.
Az asszony munkája iránti tisztelet abban is megmutatkozik, hogy a férj
maga is igy,eksz.ik, hogy ne csináljon otthon rendetlenséget. Az olyan
"férf!iJaikra jellemző" cselekedetek, mint a VÍz kifröcskölése a fürdőszo

bában, a lakásbanszétszóTlt ruhadarabok, a padlóra ejtett hamu, meg
annyi csekélység, az asszonyi háborgás tehát elírnézhető egy ilyenféle
mondattal: "Istenem, talán bdzonyeérvet kapsz, ha beakasatod a kabá
tot a szekrénybe." Csakhogy ez a beakasztás, vagy a hamu eltakacítása,
az aktatáska helyretétele jócskán növeli a háztartási munkák során
amúgy is megtett kilométerek számát, és az ide-oda cipelt kílogrammok
számit.

A férj szívesen ikép2le1í magát drámai, hősi helyzetekbe, amint ép-'
pen megmenti feleségének életét, amikor szörnyü veszélyekkel néz far
kasszemet rendíthetetlenül és Iovagíasan; a mindennapok kis [ócsele
kedeteiihez, az apróbb szelgálatokhoz és segítségekhez azonban "nincs
érzéke". Pedig az élet az ilyen csékcélységek!ből áll, és akd hagyja, hogy
a kényelemszeretet, a szellemi restség és a nemtörődömség vésein át be
léje hatoljon az önzés, adott esetben arra is képtelen lehet, hogy a va
lódi veszéllyel szembenézzen. Pedig a megpróbáltatás órája mindenkihez
beköszönt, mégha nem is fö:I.tétlenül árvíz, éhinség vagy tűzvész formá
jában. J,ffientlkezihoet mint súlyos !betegség,mtint hívatási kudarc, vagy
mínt kísértés egy új érzelem révén.

A míndennapok világa nem a legrosszabb alkalom arra, hogy az
embereik jól megismerhessék egymást. A jegyesség idején tréfásan ke
zelték az anyagi kérdéseiket, afféle tréfa, játék gyanánlt, ami izgatóan
színezte az elragadtatás és a szerelem állapotét; néha még menekülést
is jeilentetrt:a vágyva vágyott közös jövő világába. Az esküvő után nem
csodálatos kaland t'obbé a feleségálltal főzött leves, viszont - az ételeik
mdndenkori állapotának megfelelően - allkalom arra, hogy a csodálat
és elégedettség, vagy a részvét és belátás érzelmeinek tanújelét adjuk.
Az a férfi, aki a "női dolgok" világát megismeri, azt is látja, hogy ezek
egyáltalán nem is olyan !könnyűek, és nem szabad őket lebecsülni. An
nál jobban megérti ezt, ha saját maga is kínlódik az olyan "egyszerű"

tevékenységgel, milllit a vasalás. Meggyőződhet arról is, hogy a nő na
gyongyakran állja meg helyét azon a területen, amelyre a férfi annyira
b:üS7Jke: a hivatásban. A férfi néha könnyebben belátja azt, hogy ra be
vásárlás hozzáértést és mitemgenciát igényel, mint azt, hogy az asszony
leakesedhetaz íparí üzemben végzett munkáért, Aki megszabadul az
olyan elavult fogalmaktól, mint a "női munka", "a nő alacsonyabbren
dűsége", aki elismert, hogy a nő, mint ember ugyanazokon a cselekvési
területeken valósítja meg önmagát, mínt a férfli, az végül talán még egy
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tova:bibiig;aZ'Ságot IS fölfog majd: a ni> abban ~s ~M.önHt a férfihez, hogy
különbözík. A férfd. ember, de egyben férfi is; az asszonyember, de egy
ben nő is. Közhelynek tűnő megájlapítás? Minden bizonnyal, de ha a
férfi bizonyos helyzetekben azt rnondja: "Meg kell értened, én férfli va
!:l'ydk", akkor olyan flajta megértést és a dolgok olyan felfogását köve
teli a nőtől, rníntha az is férfd. volna.

Tapintat és szeretet a bizalmas együttlétben

Ha a férfi arra az élményvilágra gondol, amely szorosan összefügg
. az ő biológiai szerepével, vagyis a szekszuálís vágyak és. tapasztalatok vi
lágára, akkor gyakran mondja, e1keseredetten a feleségéről: "Fogalma
sincs róla, hogy én mít érzék". Hogy talán neki nincsen fogalma arról,
amit a nő érez, az az eszébe sem jut. "Jól begyakorolt" házasságokban olvan
mértékű egyetértés érhető el, hogy az örömteli és kellemetlen események
mindIkét félJben majdnem ugyanazokat a reakciókat váltják ki, és mínd
ketten ugyanazoknak la dolgoknak örülnek, ugyanazok miatt le1kesednek
vagy bánkódnak, azonos módon és azonos okból. A szekszuális tapaszta
latok világában azonban nincs magasabb faka a beavatottságnak annál,
minrtamikor megértjük, hogy a másik embernek van valami titka, amit
nem lehet kibogozni; de tapintatot és szerétetet igényel tőlünk. A férfi
úgy áll az örök-nőiség titka előtt (és a nő ugyanúgy a férfi előtt), akár a
süketen született a halló ernberek vílágában: hallási élményeik felfogha
tatlanok számára, de tudja, hogy léteznek, és ennek megfelelően cselek
szik. Tudja, hogy ha fölJborítja 13. széket, ezzel fölébreszti az alvókat, ha
megnyomja a csengőt, ajtót nyitnak neki, ha föltesz egy bizonyos lemezt,
hálás mosoly jelendk meg barátja arcán. Míndezt a tudást környezetének
közléseiből. és a magatartások beható megfigyelésébőlmeríti. A férfi ha
sonló módon meglehetősenpontos tudásra tehet ISzert a tísztán női vágyra
és rtaplQsz1Jalato!kra vonatkozóan, föltéve, hogy egyáltalán tudomásul veszi
létezésüket. A férfi azonban gyaikJran nem veszi figyelembe az átélés kü
lönbözőségét, Ennek következtében soik nő csak úgy ismeri a szerelrnet,
minrt intellektuális éllmények összességét, és több éves házasság ellenére
testrileg közömbös marad férjével szemlben, és soha sincs része abban a
testi örömlben,ami a Teremtő ésa természet szándékának megfelel. A há
zastárssknak nem csakszellemíleg, hanem testileg isegynetk kell lenniök,
és az öröm, mely a testi egyesülés tapasztalataiból megszületík, erősíti és
tartóssá teszi a szellemi köteléket, Így egés~í,ti ki egymást a szelllemi és
testi, és csaik aikkor nevezhető a házasság boldognak, ha az emberi élet
e :két aspektusa. jó összhangban van.

Mi veszélyezteti a házasságot?

Miért nem ilyen eszményi azonban mínden házasság, miért él - rnín
den látszat ellenére - oly sok asszony azzal a keserű érzéssel, hogy csa
lódcet a házaseágban, míért élnek la kudarc, az elpazarolt élet tudatában?
A szakemberek egyetértenek abban, hogy a legtöbb esetben nem a nő,

hanem a férfi a hibás. Tudjuk, hogy a nő érzékenyebb, "exaltál'tablb" a
férfinál, hogy számára a szerelern míndenekelőtt lelki érzés, és csak má
sedsorban keresi. a fizilkai kieilégülést. A férfinál a testi gyönyörűség vá
gya 'hamarosan betölti az egész tudatát és lelki életét; és a szerelem, még
ha' gyakran magas erkölcsi értékkel bír iLs, elsősorban a testi egyesülésre
irányuló törekvésben nyilvánul meg. Jól ismerjük ezt az életből: milyen
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gyakran el tudja érni a vőlegény, hogy jövendőbeli felesége a házasság
előtt odaadja magát, bár a nőnek az a véleménye, hogy helyesebb lenne
várni ezzel és előbb jól kiélvezni a kölcsönös bizalom és lelki megértés
örömeit, végül is azonban alul marad a férfi szenvedélyével szemben és
odaadja magát, holott ő maga még nem érzi a testi egyesülés igényét. Ilyen
rnódon aztán tönkreteszi saját boldogságát és a férfi boldogságát is. Hi
szen ő, az erősebb, nem tudta megvédeni a férfit saját gyengeségével szem
ben - tehát a nő szenvedí el az első vereséget. A nő többnyire nem
akarja azonnal a testi kapcsolatot; számára a bizalom és a lelki
megértés légköre a legfontosabb; ha ez hiányzik, lehetetlen számára az
igazi odaadás, és .a testi öröm élvezete. A férfi nem törődik ezzel, a le
hető leghamarabb ki akarja ösztönét elégíteni, és az eredmény rend
szerint siralmas. A túl korai nemi kapcsolat csak elégedetlenné teszi a
nőt, ami később kedvetlenségre vezethet, sőt a férfi meggyűlöléséig fa
julhat. A nő számára a nemi kapcsolat csak a lelki kapcsolat kiegészí
tése, és ha a férfi ezt nem érti meg, sohasem lesz harmonikus a házasság.

Mi hát a teendő, hogy a nő testi öröme éppoly erős legyen, akár a
férfié? A férfi ne csak magára gondoljon. Érezve a lehetőségét annak,
hogy a nemi aktust mennél hamarább véghezvigye, a férfi - ahogy mon
dani szekták - elveszti a fejét. S közben egyáltalán nem veszi észre,
hogy az asszony még arra vár, hogy izgalomba hozzák és még nem
akarja, hogy bekövetkezzék a végső aktus. A férfi nyersesége ilyenkor
arra vezet, hogya felesége sohasem elégül ki teljesen, és megutálja azt
az élvezetet, amely becses jutalom lenne.

A férfi brutalitása és önzése más vonatkozásban is konfliktusok oko
zója a házasságban. Milyen sok férfi osztja a véleményt, hogy a szek
szuális odaadás kötelessége a feleségnek, függetlenül attól, hogy kedve
van-e hozzá, vagy nincs. A férfi hiányzó önuralma és mártéktelensége
gyakran vezet súlyos félreértésre; hiszen manapság a hivatással, gyerek
kel, háztartással foglalkozó asszony esténként túlságosan is fáradt és ál
mos ahhoz, hogy szekszuális élvezetre gondoljon. Ilyenkor meg kell ér
teni őt - a nemi aktust rákényszeríteni nemcsak brutális volna, hanem
oktalanság is; miért kellene a férfinek csak azért, hogy ösztöneit kielé
gítse, éppen azt az embert gyötörnie, aki legközelebb áll hozzá, és aki
a legtöbb tiszteletet érdemli. Aki nem gyakorolta fl mértékletességet és
önuralmat a házasság első napjától fogva, annak ilyen helyzetekben nem
lesz elég akaratereje, és házasságát állandóan a szétesés veszélyének teszi
ki, felesége pedig csak bánkódik majd, hogy őt, és nem más Jérjet vá
lasztott. .' .,1

A mohó vágy előtt az etika a sorompó. Ennek a kérdésnek talán ez
a leglényegesebb pontja. A házasság lehet jobb, vagy rosszabb, a házas
társak lehetnek jobban, vagy kevésbé jól ősszeillők - ezek érthető dol
gok, amiket nem lehet elkerülni -, de a házasságnak összhangban kell
lennie minden dolgok teremtőjének törvényeivel és a természeti törvény
nyel is, mert különben nem lesz más, mint hosszabb-rövidebb ideig el
tartó együttélés, testi közösség, ami siralmas és gyorsan mulandó.

Ha a házasság csak arra való, hogy testi élményeket és maximális
élvezetet nyújtson, akkor a jövőre nézve nem jók a kilátásai. A házassá
got a kölcsönös megértésre kell alapozni, a puszta kéjvágyat és bruta
litást föltétlenül száműzni kell. Ha mindkét fél először a másikra gon
dol, először neki akar örömet szerezni, és csak másodsorban akar kapni
valamit. akkor, és csak akkor lesz a szerelern szép, emberlen igaz és nai}'.
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Eg a nők?

Még ha abból indulunk is ki, hogy a házasságban manapság az asz
szony az, aki kevesebbet kap, (ha ugyan nem veszít), hogy ő az, akinek
lényegesen több jut a "mindennapos apró munkákból", még akkor is,
ha elfogadjuk ezt, egyáltalán nem olyan biztos, hogy ennek folytán mín
dig és mindenesetJben az asszony van erkölcsi fölényben a férjjel szem
ben, és a házasélet minden válságának eredetét a férfi oldalán kell ke
resni.

Sok félreértés és konfliktus származik a házasságban abból, hogy
a lányok "kilépve 'az életbe" meglehetősen visszájára fordított elképze.
léseket alkotnak maguknak arról, hogy mi a helyük és szerepük a vi
lágban. Különösenazokban a fiatal korosztályokban, amelyeket a háború
nem tanított meg arra, hogy egyrészt az áldozatkészség és a tartós jel
lembeli értékek, másrészt a szeretetreméltóság és vonzó megjelenés kül
sö jelei kőzött különbséget tegyenek; találunk olyan lányokat, akik csak
két életcélt ismernek el: tetszeni akarnak és szórakozní. A tanulást és a
szakképzettséget, amit oly szívesen emlegetnek ,a mai nő nagy vivmánya
ként, ezek a lányok csupán szükséges rossznak tekintik, eszköznek, mely
nek segítségével ruhákra és társadalmi kapcsolatokra tehetnek szert, A
jövendőbeli férjükhöz többnyire szenvedélyes viszony fűzi őket mind
addig, amíg "együtt futnak", de ennek alapjai nagyon önzőek. Felké
szülve arra, hogy kizsákmányolja a férjét, az asszony nem azért akarja
föladni hivatását, hogya háztartásnak szentelje magát, hanem csak azért,
hogy a korai felkelés és az unalmas irodai munka kellemétlenségeitől

megszabaduljon. Ha az ilyen asszonyt a szerelern és az anyaság nem teszi
érzékennyé a mások igényei és szenvedései iránt,akkor az eset tulaj
donképpen reménytelen. A butaság és az önzés együttesen olyan tartós
keveréket alkot, hogy semmiféle tény és érvelés nem képes áthatolní
ezen az impregnáló anyagon. Az ilyen asszony szemében aztán mindig
csak a férj a hibás, aki nem érti meg, hogy egyedül neki, a feleségnek
van joga az élet élvezéséhez. "Fiatal vagyok és csinos, te azonban arra
kényszerítesz, hogybesa.vanyodjam itthon a lábosok és a pelenkák kö
zött."

Az efféle "luxusteremrtmény" egyébként időtlen, mindig voltak ilye
nek. A szélsőséges esetek szerencsére elég ritkák. Ezzel szemben az olyan
házaspároknál, akik közötJt aránytalan a munkamegosztás, gyakran elő

fordul, hogy a feleség ellenségének kezdi tekinteni a férjét, és gondolat
ban könyvélést végez annak az alapelvnek megfelelően, hogy ,.nem le
szek olyan ostoba, hogy megengedjem, hogy kihasznájon." Mintha a
férje csak erre lesne, hogy elnyomhassa és kizsákmányolhassa! Legyen
tehát olyan ostoba, és hagyja hogy kihasználják? - Nem, erről igazán
nincs szó. Az asszonynak teljes joga van a píhenéshez, a szórakozáshoz,
az élet örömeihez. (Nyilván nem is akad sok férj, aki feleségét csak af
féle "dolgozó háziállatnak" tekintené.) Az olyan felhívásokat azonban,
amelyekcsöndes és önfeláldozó munkára buzdítják-a nőt, a férfiak köny
nyen félreértak, és a saját önzésük és kényelemszeretetüle szabadságle
veleként fogják föl. Viszont az asszony se csináljon tragédiát a padló
fényesítésből, vagy a főzésből. Még a tisztaságtól ragyogó lakás és a
pompás ételek sem okoznak örömet, ha az elkeseredett feleség szegény,
kihasznált páriának érzi magát, és elfojtott érzései vészterhes felhőként

ülik meg az otthont. Ez a "felhős" légkör persze már veszélyes, de még
korántsem reménytelen, (Ellentétben az eljeayzés időszakával, a házall-
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ságban nincsenek tökéletesen helyrehozhatatlan helyzetek) Minden lát
szat ellenére sincs valójában olyan sok konok férfi, aki az asszony okos
és jelenetek nélkül előterjesztett javaslatát a méltányosabb munlgameg
osztásra visszautasítaná. A férfi önzése abban nyilvánul meg, hogy ke
veset törődik a többiekkel; a nőé pedig abban, hogy önmagával törődik

túl sokat. A sérelmek szívós kutatása, a férj hanyagságainak és tapin
tatlanságainak számontartása. a saját lemondások és áldozatok fölsoro
lása - mindig minden értékétől megfosztja ezeket az áldozatokat. Ki
nek van haszna belőle, hogy föláldozod magad ha ellenérzéssel és keserű

séggel a szívedben teszed? Sok férfi nagyot nézne, ha egyszer meghallaná
felesége belső monológjait. Némelyikük meglepetten kiáltana föl: "Te
jó Isten, hát ennyire szívedre veszed a kályhatísztítást? Miért nem mond
tad meg?"

Pontosan igy: "Miért nem mondtad meg?" A nők szeretnék, ha fér
jük magától rájönne a dolgokra, és hajlanak rá, hogy tragédiának fog
ják föl, ha nem jön rá. így keletkeznek az olyan konfliktusok, melyek
férfiak közt sohasem jönnének létre. Valóban megérné. ha kialakítanék
magunkban azt a bizonyos, az együttélés szempontjából oly végtelenül
becses jellemvonást: hogy képesek legyünk tárgyilagosan, epésség nél
kül bírálatot mondani, miközben föltételezzük a partner jóakaratát is.

Oktalan tartózkodás az érzések és vágyak közlésében. önzés és rossz
indulat föltételezése ott, ahol csak tudatlanságról és gyöngeségről van
szó, - mindez számtalan sérelem és kár okozójává lesz, különösen a
szekszuális élet kényes területén. Ez főleg a házasélet első szakaszára
vonatkozik, olyan helyzetekre, melyekből sohasem keletkeznének ösz
szeütközések, ha a házastársak nagyobb érettséggelvtapasztalattal és ösz
szeszokottsággal rendelkeznének. A fiatal házasoknál azonban éppen a
tapasztalat és az összeszokottság hiányzik, amin persze nem lehet vál
toztatní, Az elméleti ismeret és a jóakarat azonban bizonyos fokig se
gíthet.

Altalában mindenki megegyezik abban, hogy az egész házasélet
szempontjából rendkivül fontos la kezdet sikere. Sőt, azt is mondják, a
nászéjszaka dönti el, hogy boldog, avagy boldogtalan lesz-e a házasság.
Ebben van némi igazság - ha ezt az állítást nem tekintjük abszolút ér
vényű szabálynak. Rendszerint a férfit hibáztatják a rosszulsikerült mé
zeshetekért, tulajdonképpen [ogosan, hiszen végül is az intim kapcso
latok területén ő az aktiv fél, aki dönt és megszabja az együttlétek rit
JUusát. Azonkívül a természet a férfit jobban védi is abalsikerekkel
szemben: neki sokkal nagyobb esélye van a szekszuális kíelégülésre, mint
a nőnek, és ezért a könnyebb végéről fogja meg a dolgot, abban a meg
győződésben, hogy az asszony éppoly könnyen eléri a kielégülést, mint
ő. Mégis az az általános hajlandóság, hogy egyedül a férfit tegyék fele
lőssé az ilyen házassági kapcsolatok sikeréért, vagy sikertelenségéért.
nagy veszélyt rejt magában. A fiatal férj viselkedésével megsértheti a
felesége érzékenységet, vagy csalódást okozhat neki, amennyiben nem
váltja be reményeit. (Utóbbi kü1önösen akkor áll elő, ha a túlfűtött ero
tikájú könyvek és filmek hatására a lány túl sokat vár a szekszuális él
ményektől, és a valóság csalódást okoz.) De nagyon sok függ attól, ho
gyan fogja fel a nő ezeket az első csalódásokat: a csalódottság és sér
tettség érzése mögé sáncolja-e el magát, vagy pedig a szeretetből folyó
érzéssel veszi tudomásul férje tapintatlanságát vagyegyszerűen ügyet
lenségét, Ez utóbbi esetben nagy remény van arra, hogy idővel elmo
sódik az első tapasztalatok kellemetlen emléke és- nem árnyékolja be a
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későbbi, több sikerrel járó kísérleteket. Aki azonban a sebzettség és utá
lat érzését ápolja lelkében, rninden lehetőségét tönkreteszi annak, hogy
a helYZ"et megjavuljon. Ha a nőben nincs meg az őszinte szándék, hogy
szerelmet fogadjon el és víszonozzon, ha nem tud örülni a férj-e boldog
ságának, mégha ő maga nem is vett részt benne, akkor már saját hibá
jából, s nem a férfiéból. fosztódik meg annak lehetőségétől, hogy előbb

vagy utóbb elérje a kielégülést. Mert a boldog intim kapcsolatnak az is
föltétele, hogy milyen hangulata van a nőnek; mennyire készséges, rneny
nyire odaadó.

A női érzékenységre és tapasztalatlanságra való hivatkozással tapin
tatot és ügyességet kívánunk a férfitól. De ilyen pillanatokban végül is
a férfi sem ment az izgalomtól, félelemtől, ídegességtől, ami annál na
gyobb, mennél inkább szívén viseli a felesége boldogságát. Paradox tör
vényszerűség: mennél mélyebbek a nő iránti érzelmei, annál tökéletle
nebbül tudja őket realizálni. Ha a nő nincs tekintettel ezekre az érzel
mekre és csak a férfi ügyetlenkedésére összpontosítja figyelmet, majd a
saját élményein indulva bosszúságának és megvetésének ad kifejezést,
akkor kesesztülgázol a másik ember érzelmein és mélyen megsebzi őt

szerelmében.
"Végy el belőle, és több lesz" - mondja a szólás. Fáradozzál mások

boldogságán, s megtalálod a magadét. A nő szempontjából határozottan
jobb, ha inkább a férje érzékenységére gondol, mint a magáéra; inkább
az ő örömének örüljön, semmint a saját kielégülését várja türelmetlenül,
Gyakran megtörténík, hogy a szekszuális boldogság kerülő úton ér ela
nőhöz, hogy csak a férfi izgaimán keresztül lobban benne is lángra.

Egyet azonban végül is meg kell gondolnunk: nem a test, hanem a
szellem által vagyunk ... Bármily hatalmas is a test ereje, bármily nagy
legyen is olykor befolyása az ember szellemi mivoltára, ha hiánytala
nul nem is szelidíthető meg, az mindenképpen lehetséges, hogy ne me
rőben tőle függjünk. Ha a nőnek ezen a téren csalódást okoz az élet, ne
becsülje túl ezt a vesztességet : hány és hány szekszuálisan kielégült asz
szony boldogtalan mégis ...

A természet nem igazságtalan. A férfi könnyebben megszerzi a nemi
kielégülést, a nő számára viszont ott van életének nagy lehetősége az
anyaságban. Ez a kiegészítése és folytatása a nő szekszuális életének,
benne találja meg a nő a legigazibb kielégülést, teljesíti ki önmagát. S
bár eszményi esetben egy boldog és sikeres házastársi kapcsolat gyü
mölcse a gyermek, nagyon gyakran megtörténik, hogy gyermeke szüle
tése után az elkeseredett és a nemiségtől utálkozó nő is kivirágzik és föl
ragyog. A borús tavasz még nem foszlat ja szét egy szép és bőtermésű

nyár reményét.

A harmadik

A gyermek bonyodalmakat okoz a házaséletben, de néhány vonat
kozásban egyszerűbbé is teszi. Bonyolultabbá teszi a dolgokat a családi
költségvetés átalakítása, a felügyelet a gyermekre, mialatt a szülők mun
kában vannak, az ovóda, hogy mít adjanak a gyermekre, hogy mivel
táplálják, aztán a szamárköhögés, az oltások, vagy éppen az, hogy jól
viselkedik-e a gyermek, és így tovább. Ugyanakkor viszont a gyermek
leegyszerűsíti a szülők házassági "belügyeit". Nem probléma többé, hogy
ki kiért van, hogy van-e a kapcsolatnak valami "értelme", és így tovább.
I;\. gyermek megtisztítja a házasságot az önzés és énközporrtúság rárakó-
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dott rétegeitől. Az egyéni törekvések és ambícíók most már közös "ob
jektív" mértéket, felsőbb fórumot nyernek; s ez a gyermek java. A
gyermek iránti szerétet ösztönzően hat a szülőkre s az egymás iránti
kölcsönös elnézésre indítja őket; a gyermek iránti szeretet elűzi azt a
gondolatot, hogy nem vagyunk egymáshoz valók; megerősíti az őssze

tartozás és a felelősség érzését.
Hogy milyen nagy értéket jelent a gyermek két ember életében, azt

akkor értjük meg igazán, ha megfigyeljük a gyermektelen házaspárokat.
A több év után is gyermektelen házasság, különösen [ólszituált embe
reknél, természetellenesnek, egészségtelennek hat. Meddőnek, értelmet
lennek látszik hajszájuk az anyagi javak vagy a karrier után most, ami
kor már régen túl vannak a pálya kezdeti nehézségein; hasonlóak a
"f..erpetuum mobilehez", amely céltalanul működik és nem hajt meg
semmilyen hasznos mechanizmust. Megvásárolják a televíziót, aztán az
autót, aztán külföldi utazásra fizetnek be az utazási irodában; mindad-
dig, mig ez is érdektelenné válik, és a házastársak fölteszik a kérdést:
"Minek is gürcölünk? Kiért?" Mondjuk meg az igazat: csak az időt kell
agyonütni, csak a mindenre kiterjedő magányosságot kell elűzni.

Ha a házastársi szeretet nem egészül ki és nem gazdagszik a gyer
mek iránti szeretet által, akkor fejlődési lehetőségektől megfosztott ér
zelem marad, amely kimerülésre van kárhoztatva.

Manapság sok házaspár kompromisszurnot próbál kötni a gyermek
utáni vágy, valamint a jólét, a karrier és a szórakozás között. Ugy vé
lik, hogy az egyetlen gyermek az eszményi megoldás. Mint mindon fél
megoldás, minden látszat ellenére ez a kiút is előre nem látható csap
dákat rejt magában. Elsősorban is félelem és túlzott gondoskodás veszi
körül az egykét; betegségeinél, tehetsége megállapításánál hiányzik a
szüksézes összehasonlítás lehetősége. Az ilyen szülőknek a gondozás és
a nevelés sokkal nagyobb teher, mint a többgyermekes családokban, mert
minden reményük az egyetlen gyermekben van, és az általa okozott
csalódásokat nem egyenlíthetik ki egy másik gyermek sikerei. Ezen ki
vül a gyermek is kárát vallja az egyedüllétnek: a szülők általában el
kényeztetik, nehezen boldogul a vílágban; csak a felnőttek környezeté
hez szokott és hiányzik neki az igazi gyermekkor, nem tud játszani és
nem fejlődik normálisan.

Arra kellene ebből következtetnünk, hogy mindig a sokgyerme
kes család jelenti az eszményi állapotot, és hogy az egyház semmiféle
okot sem ismerne el az utódok számának korlátozására? Semmiképpen.
Egyébként is nem annyira a gyermekek száma a fontos, mint sokkal
inkább a szülők beállítottsága a gyermekekkel szemben, a készségük ar
ra, hogy áldozatokat hozzanak, ha szükséges. És ha már a családterve
zésről van szó, csak a gyermek javának figyelembe vétele szentesítheti
erkölcsileg ezt a tervezést. Ha a gyermek sorsa miatti aggodalom és a
saját lehetőségek józan mérlegelése határozza meg a szülők eljárását,
akkor a születésszabályozás teljesen jogosult.

Egyébként a mai társadalom olyan helyzetben van, hogy a szüle
tésszabályozás nemcsak jogos, hanem szükséges is: a városodás és az
iparosodás, a nagyfokú munkamegosztás, a munkaszervezés és más té
nyezők együttesen odahatnak, hogy a szülők majdnem életük felét a
gyermekek fölnevelésével töltik el. Legalább húsz évig nem várhatnak
segitséget tőlük (ellentétben például a parasztokkal. akiknek a gyerme
kei már korán segítenek a munkában). Ha tehát a szülők komolyan ve
szik feladatukat, számításba kell venniök lehetőségeiket és a rendelkezé-
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sükre álló anyagi eszközöket. A családtervezésnél olyan körülményeket
kell figyelembe venni, minta jövedelem állandósága, a lakáskörülmé
nyek, míndkét szülő egészségi állapota; a gyermeknek olyan helyzetbe
kell. beleszületnie, ami a fejlődés kedvező feltételeit biztosítja számára.

Egyébként nemcsak erről van szó, A "szívesen látott" gyermek, aki
kedvező körülmények között jön világra, nemcsak a jólétet fogja élvezni,
hanem az otthon derűs, szeretetteljes légkörét is; ez a gyerek nem lesz
"betolakodó", hanem várva-várt szaporulat.

Csak fontos, nagyon fontos ok miatt mondhat le egy házaspár bizo
nyos időre a gyermekáldás ról. "A fogamzásgátlást semmiesetre sem
igazolja az, hogy a család egy ideig kényelmesen és az utódok iránti kö
telezettség nélkül óhajt élni, vagy hogy az apaságot és anyaságot olyan
okokból kívánja későbbre halasztani, mint saját ház építése, autó vagy
televizió vásárlása, avagy hogy pénzt tegyenek félre" - írja "Beveze1€s
a fogamzásgátlásba" című művében dr. Jan Lesinski, aki egyébként a
születésszabályozás híve. Mégis hány ember tekinti elegendő oknak a
felsoroltakat ahhoz, hogyelkerülje a terhességet.

Manapság, amikor általában érdektelenség tapasztalható a gyermek,
az utódok iránt, az egyház, amely elismeri a születésszabalyozás szüksé
gességét, de küzd a családtervezésben megnyilvánuló önzés ellen, az ér
telem hangját hallatja. Az egyház által elismert fogamzásQ'átIó eljáráso
kat nem véletlenül választották ki. Az úgynevezett fiziolóziás módsze
rek, amelyek leginkább összhanghan vannak a természettel, még azzal
a tisztán emberi előnnyel is rendelkeznek, hogy a házastársak tudatos
közreműködése szükséges hozzájuk, és bizonyos mértékia önuralom és
akarati erőfeszítés is; mindez fokozza a felelősségérzetet és azonos mér
tékben terheli meg felelősséggel mind a két felet. Mint ismeretes, nem
létezik teljesen megbízható fogamzásgátlási módszer, a kémiai szerek
pedig kedvezőtlenül befolyásolhatiáka magzat egészséáét. ha használa
tuk ellenére mégis fogamzás történik. Ha azonban a fizíolóziás módsze
rek nem válnak be, nincs ok arra, hogy a születendő gyermek egészsép:e,
normális alkata és fe.ilődése miatt agzódjunk. És azok a házastársak, akik
az időszakos meztartóztatás módszerével élnek, miután nem bíznak olyan
vakon annak sikerében, mint a kémiai és mechanikus módszerek kö
vetői, valahogyan mindig számolnak annak lehetőséaével, hogy a fo
gamzás mégis megtörténhet. azaz nem zárja ki teliességgel a gyermeket,
Az ilyen házaspárok számára így a nem kívánt terhesség sem sorscsapás,
hanem legföliebb véletlenség; lelkileg jobban fö1készültek az apaság és
az anyaság elfogadására.

Mindenesetre, ezek az egyház által is megengedett módszerek csak
alapelveik alapos elméleti és gyakorlati ismerete mellett használhatók.
Csak pontos betartásuk és sok jóakarat biztosíthatja hatékonyságukat.
Irásommal mindenekelőtt az volt a célom, hogy néhány egyszerű, de
gyakran mellőzött emberi igazságra emlékeztessek, melyek egyébként
egyetlen egyre vezethetők vissza: Mindenki legyen szent a másik szá
mára.

Még néhány esztendő, és azután? Az életnek az adja meg értékét. hoqy
mennyiben éltünk - másokért. Az olyan élet, amelyből nem háramlik jó a töb
biekre, rosszabb, mint a halál. Szolgálj tehát mindenkinek. S gondold meg,
mily sok az, amit ajándékba kaptál, s mily kevés az, amit te "áldozol".

Dag Hammarskjöld
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KRISZTUS AZ OLAJFÁK HEGYÉN
ORATORIUM

KORUS éneke.

r. FEL KAR.

II. FEL KAR.

TELJES KAR.

KORUS éneke.

I. FEL KAR.

II. FÉL KAR.

JÚDÁS.

lrta R Ó n a y G Y ö r g y

r.
Jézus, világ megvált6ja,
üdvözlégy, élet adója,
megfeszített Isten-fia,
ezen: kereszted szívem hívja.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Szállj le, éjszaka, szállj,
szenvedés éjszakája,
híítlenség éjszakája,
gyötrelem éjszakája,
irgalom éjszakája.
Takard be lepleiddel a földet,
boritsd rá fekete lepedődet,
Minden kínokra vond rá szemfedódet,
függönyözd el a verejtékezőket.
Száll le, éjszakára, szállj,
fájdalom éjszakája,
kegyelem éjszakája,
árulás éjszakája,
megváltás éjszakája.

II.

Atalszegve kezed-lábad,
átvert tested roskad, bágyad,
mezítelen tépett melled,
ó síratlak, ó ölellek.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Akik a házban ülnek
a lámpa fénykörében,
terített asztal mellett
ülnek és lakomáznak,
eszik a lakoma testét,
isszák a lakoma vérét, 
akik a házban ülnek,
azok nem veszik észre,
mikor nyílik az ajtó,
éppen csak egyarasznyit,
csak hogya Bűn kitérjen,
fejét leszeace surran,
vállát behúzva lépked - 

Nem én vagyok, nem én,
nem én nyúltam a tálba,
nem kezem volt kezével,
nincs ís kezem,' levágták,
hiánya váT a pénzre;
nem én alkudtam érte,
vérdíjat életére;
nem én vagyok, nem én!
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I. Fl!:L KAR.

JÚDAs.
II. FÉL KAR.

TELJES KAR.

I. Fl!:L KAR.
JÚDAS.
II. FÉL KAR.
JÚDÁS.
I. FÉL KAR.
JÚDAS.
II. FÉL KAR.
JÚDAS, távolból.

KORUS éneke.

TELJES KAR.

I. FÉL KAR.
JÚDAS.
II. FÉL KAR. .
PÉTER.
I. FEL KAR.

II. FÉL KAR.

I. FÉL KAR.

TELJES KAR.

EGY HANG.

II. FÉL KAR.

Akik a hc1zban ülnek,
nem is látják osonni,
fal mellett elsuhanni,
árnyékát rejtegetni,
amint kilép az ajtón,
kilép az éjszakába -

Nem én vagyok, nem én!
Résén az irgalomnak,
zárán a szereietnek,
kiLép az éjszakába
a Szive hasadékán.
A tőr ütötte résen,
kés vágta hasadékon
kilép az éjszakába,
utána vér szivárog.
Utána fény szivárog.

Nem én vagyok, nem én!
Fák mögé bú a fénytől.

Nem én vagyok, nem én!
Fától fáig lopakszik.

Nem én vagyok, nem én!
Utána vér szivárog.

N.m én vagyok, nem 4n/

III.

Virágoknak szép virága,
honnét orcád sárgasága?
Hegyes tövis koronázott,
édes orcád vérrel ázott.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Akik a házban ülnek,
lakoma melegében
a lámpa fénye mellett,
azok nem veszik észre,
mikor hullt le a harmat,
mikor szállt le az éj.
Arulás éjszakája -

Nem én voltam, nem én!
Hűtlenség éjszakája -

Nem én t'oltam, nem én!
Azok nem veszik észre,
mikor nyílik ki az ajtó 
Fekete éj homálylik
az ajtó négyszögében 
Mennek az éjszakában,
olajfalomb-ezüstben -

h a l k a n. Fájdalom éjszakája!
Irgalom éjszakája!
Csak egynek nem adatik irgalom!
Csak egytől nem múlik el a pohár!
Arccal a kőre rogyva,
olajfalomb-ezüstben,



I. FEL KAR.

IT. Ff;L KAR.
HAROM HANG.
I. Ff;L KAR.
HAROM HANG.
II. FÉL KAR.

homlokával a sziklán,
halálos szomorúan 
világtalan magányban,
kegyetlen kőtenyéren

világ fölé emelve,
olajfalomb-ezüstben -
Mig lent aludt a három 

Nem én voltam, nem én!
Egy kődobásra tőle -

Nem én voltam, nem én!
Horkolt a fűbe dőlve,

hanyatt a puha fűben

Péter, János, Jakab -
HAROM HANG. t á vol. Nem én voltam, nem én ...
TELJES KAR. Egy kődobásra tőle,

olajfalomb alatt.

IV.

KORUS éneke.

t. FEL KAR.

II. FÉL KAR.

r. FEL KAR.

II. Ff;L KAR.

I. Ff;L KAR.

n. FÉL KAR.

I. FÉL KAR.
II. FEL KAR.
HANG.
KAR.
HANG.
KAR.
HANG.
KAR.
I. FEL KAR.

Asszú földet harmatozván
vérzel, vérzel a keresztfán,
úgy piroslik tested róla,
mint a most nyílt piros rózsa.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Hanyatt a puha fűben,

aludtak, álmodtak.
Nem bírtak fönn maradni
egy kurta óra hosszat;
míg arccal kőre rogyt1a,
kegyetlen kőtenyéren,

olajfalomb-ezüstben
ázott az Úr a vérben.
Világ fölé. emelve
kegyetlen kőtenyéren,

keresztfa nőtt előtte

kopáran és keményen;
olajágon tövis nőtt

keserves koronának,
vesszőt hajtott a cserje
testét megostorozni;
tenyerek kérgesedtek,
és öklök ólmosodtak.
Nem bírtak fönn maradni
egy kurta óra hosszat.
Mert ez volt az. az óra,
mikor elállt a világ szívverése.
Ez az az óra,
mikor a bárányt viszik öletésre.
Ez az az óra,
mikor az őrség elalszik a strázsán.
Ez az az óra,
mikor a kés ízétől fölcsuklik a Bárány.
Es mi vagyunk azok az ácsok,
akik keresztet ácsolunk magunkból,

169



170

II. FEL KAR.

TELJES KAR.

,I. KARREsz.
II. KARREsz.
III. KARRE8Z.
'fELJES KAR.

KORUS éneke.

l. F:EL KAR.

II. FEL KAR.

TELJES KAR.
I. FEL KAR.

II. FEL KAR.

I. FEL KAR.

II. FEL KAR.

TELJES KAR.
J. FEL KAR.

II. FEL KAR.

TELJES KAR.

KORUS éneke.

hogy legyen mire fölfeszítsék
az Istent.
Mi vagyunk azok a h6sök,
akik a szotaa fülét levágják,
de kakasszóra a f6pap udvarában
megtagadják az Istent.
Mi vagyunk azok az 6rök,
akiktől ellopják a várat,
akikt6l feltörik a pincét,
kirabolják a paj~át,

elorozzák a kincset -
Mi 1,agyunk azok az ácsokI
Mi vag1lunk azok a hősök!

Mi vagyunk azok az őrök?

Legyen hozzánk irgalmas az Isten . . .

V.
1m én magam hozzád vettem,
magunk vagyunk, Uram, ketten,
szent fejedet hozzám hajtsad,
szóljon hozzám kékült ajkad.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Aki a fűben alszik,
nem látja lenn a völgyel,
ahol a kardok égnek,
a fáklyák hömpölyögnek 
poroszl6k pora felh6z,
i:satl6sok sz{ja csattan.
álnok cs6kok csobognak
a vérváró patakban -
Legyen hozzánk irgalmas az Isten!
Karddal jönnek, doronggal,
mint egy gonosztevőre -
Még egyszer térdre roskad,
arccal borul a kőre 
vérverejtékben ázik
azon a kőtenyéren -
Világtalan magányban
lépkedni kezd az éjben -
Legyen hozzánk irgalmas az Isten!
Nem bírtunk fenn maradni
egy kurta óra hosszat -
Bírjunk veled maradni,
ha szíjak záporoznak.
Legyen halotti ágyad
a szívünk sziklasírja,
s támadj föl harmadnapra,
ahogyan meg van írva.
Fektess el a véres ágyon,
most szenvedni véled vágyom,
ha megmosom e szent vérben,
fehérré lesz minden vétkem.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,
veled haljak,. veled éljek.



A MATRÓZ HALÁLA
ITta B T U C e NI a T s h a II

Főtisztelendő úr, egy öreg matróz haldoklik Flanigan mama házában!
Tessék azonnal jönni! - hangzott az üzenet.

Smith plébános csak nagy nehezen tudta elnyomni türelmetlenségét.
Fáradt volt és éhes, no meg hosszú papi múltja alaitt elég alkalma volt az
olyan bűnösökre bosszankodni, akik mindig a legalkalmatlanabb időpon

tot keresték ki a meghalásra. Például az éjszaka idejét, vagy azt a pilla
natot, amikor a lágytojást eléje tették az asztalra. De hirtelen eszébe ju
tott, mennyire megbotránkozott, mikor egyszer Bonniboat atya egy hús
vétvasárnapon azt mondta: "Dögfáradt vagyok a végnélküli áldoztatás
tól!" Fontolóra vette, hogy a haldokló bűnösök szemében a halál - hi
szen sok halált látott már - nem valami csekélység, és hogy ő maga,
mint Krisztus fölkent és fölszentelt papja, arra hivatott, hogy lelkeket
mentsen. Mikor házvezetőnője meghallotta, hogy megint haldoklóhoz
szólítják, erősködött, hogy előbb ebédeljen meg. A bélszín tönkremegy,
ha továbbra is a tűzhelyen marad - mondta. A plébános gyorsan fél
beszakította szavait és azt válaszolta, hogy egy ember lelke fontosabb
a roastbeefnél és a kápolnába sietett. Kiemelte a szentostyát a cibórium
ból, ezüstdobozba zárta és a mellére tette a kabátja alá. Vitt magával
szentelt olajat is, mellyel majd megkeni a matróz szemét, fülét, orrát,
száját, kezét, lábát, hogy az érzéki bűnöktől megtisztulhasson. Mikor ki
lépett a házból eleredt az eső; így villamosra szállt. A kocsi robogva-zö
rögve gördült végig az utcán, Smith plébános pedig szemét egy tarka
Odol-reklámra szegezve imádta a Szentostyát. Jól tudta, hogy Flanígan
mama szállódája éppenséggel nem az, aminek lennie kellene, de azon nem
is gondolkodott, hogy odaviheti-e a Szentostyát, hiszen az úr Jézust
igazi bűnösök hallgatták és az úr földi vándorlása idején még alantasabb
lebújokba is eljutott. Flanígan asszony izgatottságtól izzadtan. egy óriási
égő gyertyával a kezében, a ház bejáratánál várakozott, jól tudván, hogy
a pap elhozza a Szentostyát.

- Hála Istennek, hogy megérkezett, Főtisztelendő Or! -mondta.
- Csak ma hajnalban tudtam meg, hogy az öreg katolikus, s amint

az orvos megmondta, hogya végét járja, azonnal elküldtem Főtiszte

lendő úrért. O jóságos Istenem, most itt fekszik, káromkodik és átkozó
dik, mintha a bőréből akarna kibújni. De biztosan megjön az esze, ha
meglátja Önt és megtudja, hogy kicsoda.

A plébános bólintott és követte Flanígan asszonyt a kölniviz és li
nóleum szagú folyosón. Egy nyitott ajtóból három csinos lány kukucs
kált ki pongyolában, felcsavart hajjal. Kettő közülük meghajolt és ke
resztet vetett. Noha rosszlányok voltak, nem fordultak el Istentől és
tudták, hogy ugyanaz a názáreti Jézus halad el előttük, aki a galileai
tavon lépdelt.

- Vissza, haszontalanok! Adjatok helyet azonnal a plébános úrnak,
majd adok én nektek! - kiáltott Flanigan asszony és rájuk csapta az aj
tót. Azt szerette volna, ha háza rendes szálloda benyomását teszi a plé
bánosra.

A hálószobában, ahol a haldokló matróz feküdt, Flanigan asszony
egy keresztet, két égő gyertyát és egy pohár vizet készített az éjjeliszék
rényre. Ezeket mindig készenlétbe tartotta: egyszer az Úr az ő élete vi
lágát is kiolthatja, biztos, ami biztos.
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Ami pedig a matrózt illeti, az bizony egy nagybeteg öreg matróz
volt. " Szélesen csíkozott hálóíngben, magasra feltornyozott párnákon
feküdt. CSUikott szemekkel pihent, és kissé mintha szerit X. Pius atyánk
ra emlékeztetett volna, de a gondolatok, melyek a homloka mögött rej
tőznek - gondolta magában Smith plébános - valószínűleg egészen más
félék. Miután a paténát és a szeritélt olajat letette a vászonteritőre. meg
kérte Flanígan asszonyt, hagyja őt egyedül a haldoklóval. Mikor ma
gukra maradtak, leült az ágy mellé, kezébe vette a matróz kezét. Szinte
sütött az öreg kéz, és Smith plébánosnak nagyon fájt a szíve a matró
zért, aki ennyire beteg és nemsokára meghal. De az idő sürgetett.

..:...- Fiam, azért jöttem, hogy meghallgassam a gyónását - mondta,
A matróz kinyitotta szokatlan kékségű szemeit. Kis időbe telt, míg

felfogta a pap jelenlétét. A kék szemek akkor azonnal elsötétültek a ha
ragtól.

- Hagyjon engem békében, nagyon kérem - mondta. Kissé fel
emelkedett az ágyról, de utána azonnal visszahanyatlott.

Smith plébános fáradtan mosolygott. Tizenöt évvel ezelőtt, mikor
haldoklóhoz vitte a szentséget, az ilyen elutasítástól megijedt és elbor
zadt, mert egy huszonötéves dús feketehajú fiatal papnak nem kőnnyű

megrögzött, öreg bűnösöket Istennel kibékíteni. A dús fekete haj azóta
megszürkült, és ő, mialatt szorgalmasan dolgozgatott Isten szőlőjének

mínden zugában, jól megismerte az emberi gőg és alázatosság gyö
kereit.

- Fiam, maga haldoklik és ezentúl már senkisem fogja remek fic
kónak tartani, amiért megtagadja Istent. Kevés az idő az érdemszerzesre.
En Isten papja vagyok és azért jöttem, hogy meggyóntassam.

Szavai, mint ahogyan várta is, azonnal hatottak - az öreg matróz
szemei nem villogtak többé olyan ellenségesen. elfordított fejjel mondta:

- Ez igaz, plébános úr, de én minden dolgomban úgy viselkedtem,
mint egy piszkos disznó, és most már késő!

- Amíg élünk, sosem késő - monta a plébános -, éppen ebben
mutatkozik meg Isten irgalmassága.

De valóban így van ez? Nem volna irgalmasabb Istentől, ha a bá
natra egy bizonyos meghatározott időt, mondjuk 45 évet adna a bű

nösöknek? Akkor nem kellene mindent az utolsó pillanatra halasztani
és a papoknak sokkal könnyebb lenne a dolguk. A plébános mosolvgott
a saját naív bölcsességén és elképzelte, hogy ez-en Isten is elmosolvodott,
Aztán újra hozzálátott a fárasztó munkához, hogy egy lelke-velejéig bű

nössel beláttassa hanyagságát, közönyét, gyávaságát.
Az máris kiderült, hogy a matróz évek óta nem gyakorolta a hitét.

Oszintén megmondta, nem is emlékezik rá, mikor hallgatott utoljára mi
sét, vagy mikor áldozott. De ezért sohasem feküdt le anélkül, hogy egy
Üdvözlegyet el ne mondott volna, mert a Távolkeleten bizony sohasem
lehetett tudni, nem arra ébred-e az ember, hogy elvágták a torkát. Azu
tán elkezdett mesélní azokról a nőkről, akiket Buenos Airesben és Hong
kongban megismert. Hozzáfűzte, hogy a hongkongi nők tetszettek neki.
Erre a plébános megmagyarázta, hogy jobb lenne, ha végizmennének a
parancsolatokon, és megállapítanák, hányat szeg-ett meg közülük. Mert
nagyobb bűn, ha valaki egy életen át megfeledkezik az istenszeretetről,

míntha megismer egypár fölcicomázott éjjeli pillangót. A matróz úgy vél
te, semmi szükség nincs rá, hogy végigmenjenek a parancsolatokon, mert
ő együttvéve mindet áthágta a szomszéd szamarának elkívánásáig. To
vábbá, hogy a plébános úrnak nincs igaza, mert azok az asszonyok egy-
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általán nem voltak cicomásak, főleg Kínában nem, ahol aranylakkos kör
mökkel és magas vörössarkú fekete selyempapucsban jártak és ha most
vísszagondol, nem sajnálja, hogy megismerte őket, mert ezek a nők olyan
szépek voltak, hogy ő, ha alkalma lenne rá, újra szívesen ismeretséget kötne
velük. A plébános figyelmeztette, hogy ezzel súlyosan vétkezik, rnert az
Úristen, a Szűzanya, Szent József és az összes szentek sokkal szebbek,
mint azok a bizonyos kínai utcalányok a magassarkú cipőkben. A mat
róz azt felelte, hogy ebben nem olyan bizonyos, és ő még mindig nem
tudja megbánni, hogy ezekkel a nőkkel megismerkedett, mert séta köz
ben ruhájuk olyan elragadóan suhogott, és Dél-Amerikában is minden
ugyanígy történt, és az ottani főkormányzó is biztosan ugyanígy véle
kedett, mert minden vasárnap este meglátogatta az öreg Alvarez úrnót "..

A plébános magyarázgatta, hogy ha az embe!' halálán van, ne
ilyen módon beszélgessen Istennel és jobban tenné, ha sietve megbánna
bűneit, hiszen remélhetőleg nem akar a pokolban kikötni és nem akarja
a Jóistent elveszíteni. Az öreg matróz annyit mégis kinyögött, hogy saj
nálja, hogy a szentségektől olyan sokáig távol volt és hogy nem szerette
Istent eléggé, de hiába, azt már nem tudja megbánni, hogy azokkal a
nőkkel megismerkedett, annyira szépek voltak, és akadt köztük olyan is,
aki nagyon kedves volt hozzá.

A plébános kétségbeesésében végre azt kérdezte a matrózt61, leg
alább azt bánja-e, hogy mindazt, ami azokkal a nőkkel történt, nem tud
ja bánni? Mire az öreg matróz azt felelte: bánja, hogy nem bánja, de re
méli, hogy Isten ezt meg fogja érteni. A plébános ene azt válaszolta, f5
is bízik abban, hogy Isten ezt megérti. így tehát feloldozta bűneitől az
öreg matrózt, kiárasztotta Krisztus szenvedésének kegyelmeit Istentől

való megfeledkezésére, a régmúlt idők női ruháira, azokra a női ruhákra,
melyek olyan elragadóan suhogtak. A matróz megkenése a szent olajjal
könnyen ment, mert egészen nyugodtan feküdt, és láthatólag elégedetten
szemlélte, hogyan veszi elő a plébános a szentelt olajat, és hogyan tisz
títja meg tagjait és érzékeit azoktól a cselekedetektől, melyek miatt olyan
hosszú ideig távol maradt Jézustól, és keze, lába, szeme, füle, mit sem
akart tudni róla; de a szeritáldozás már nem volt olyan egyszerű, mert
az öreg matróz szája száraz és kiaszott volt, a plébánosnak segítenie kel
lett egy pár korty vízzel, hogya Szeritostyát lenyelhesse.Ezután úgy lát
szott, a matróz elvesztette eszméletét, de a plébános látta, hogy még él,
mert a hálóruha ráncai lassan emelkedtek és süllyedtek. Letérdelt az ágy
mellé és elkezdte a haldoklók imáját.

- Távozz a világból keresztény lélek, Isten Fia nevében a minden
ható Atyához, aki teremtett, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia nevében, aki
szenvedett érted, a Szentlélek nevében, aki benned lakik, a dicsőséges

Szent Szűz, Isten Anyjának, Máriának nevében, Szent József, Szűz Mária
tiszteletreméltó jegyese nevében, az angyalok és arkangyalok nevében ...

Smith plébános még imádkozott, mikor kinyílt az ajtó és belépett
Flanigan asszony két lánnyal, és letérdeltek az ágy mellé sűrű kereszt
vetések közepett.

- Kezeidbe ajánlom lelkemet - mondta a plébános, A hálóruha
ráncaí oly gyorsan kezdtek emelkedni és süllyedni, hogy az öreg matróz
nem tudott felelni. Flanígan asszony és a két lány mondta tehát he
lyette: Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!

Mivel az öreg matróz igen gyenge volt és nem imádkozhatott. Fla
nígan asszony jóna:k látta keresztet tenni a kezébe, hogy szeme hozzá
szokjon az üdvözítő arcához, mielőtt a másik világon szemtől-szembe
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találkozik vele, és a plébános ezt helyeselte. Elvették tehát az éjjeli
szekrényről a keresztet és az öreg matróz ujjai közé erőltették. Előbb,

mintha nem akarta volna tartani, de végtére erősen megmarkolta és
szeme vágyakozva csillogott. Ekkor a plébános odaszólt Flanigan asz
szonynak, hogy most már, úgy látja, az öreg matróz jó véget ér, s re
méli, hogy ebből mindnyájan okulni fognak és tovább nem vétkeznek.
Mert a hatalmas Isten nem mindig ad az utolsó pillanatban ilyen csodá
latos kegyelmet.

A hálóruha ráncaí egyre hevesebben emelkedtek és süllyedtek, a plé
bános tehát olyan gyorsan mondta a könyörgéseket, hogy Flanigan asz
szony ésa két fiatal hölgy nem tudták követni. Szent József, könyörögj
érette. Szent József, Szent Szűz Mária, nyissátok meg az isteni irgalmas
ság szívét, Jézus, Mária, Szent József álljatok mellettem haláltusámban,
Jézus, Mária, Szent József, segítsetek, hogy békében hallhassak ...

Az öreg matróz hálóruhája nem mozdult többé, arca fokról fokra
összébb zsugorodott, mintha újra gyermeki arccá akarna változni. Az
öreg matróz meghalt, és a plébános most az úr szentjeit és angyalait
kerte, hogy szálljanak le és vigyék az öreg matróz lelkét a Legfölsége
sebb színe elé.

Pápay Klára fordítása

•
KESZTH EL YI DEZSŐ VERSEI

s6 - fény Velencén

Nnyességbe tört') omlás
hát hallgass csak hallgass
fekete evezők kisértik árnyukat

az arcok lehozhatatlanok a földre
bár telenezik arannyal és fákkal a tengert
s látják szemük végtelen távozását

galamb-szárnyakban halak rózsája sikoltoz
hullámokon tévednek el a templomok is 
és fáklyák dobok maskarák

most visszatérhetsz az aranyba
a nap lepkéje vörösen követ
állj be a falra fehéren meztelen

hiszen a kínszenvedés szent térdeplését
úgyis szégyellnéd felmutatni már
ami ezután lesz: kendők szétrepült tömege

néhány szó a téren

a gyik sosem lát csillagot
tudod az idő árnyéka álom
anyád megszült - nem mered
hallgatni a fákat

ez itt Siena -
az ég tökéletes süllyedése a Mr
de a torony!
tengerbe omlanak a haja1c



ötven kilométerro mindig az alkony
s távolodhatsz te is -
hintázó lámpa az arcod
a legvakitóbb madarak között

a szamár~ azonban hiába kocog 
az alvók fejében virágok élnek
a föld elmegy s te csak úszol
amikor felébrednek

amikor dél van Rómában

zsaluk
s fekszem - olyan homályban
hogy már-már gondolat a tenger
s forró ka01llókon surrannak a macskák

Róma

egyedül vagy -
templornaidat madarak építették

a sivatagban mert szeretnék
ha nem fújná lábukat a vizekre a széZ
s addig menne a fa amíg nem Zenne mái
csak az eg1lstlen csillag

én pedig
térden kúlzom feZ"a havazásig
hiába a páZma és a nap

ketten sem vagyunk er6sek 
Róma!
szerettem s most légy örökre
a Zegfehérebb váza pusztulása

betaka-rhatatlan már
aki nem fog Zélegzeni

tengertől távolodva

könnyű lepkeraj verdes át
az esőn egy csillagról

mely homlokod mögött
ég tovább

míg kaglll6k alkonll kísér
és árnllad

átélhetetlen fehérsége

cselekvések árnya

a sivatagot rátette a szélre
II a madarak fényét a szájára vette
kimondani a tengert

az éZet Zétezésén
átúszik egll arc

fehéren és bizonytalanul
boruZnak Ze az állatok
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AZ UTOLSÓ AJTÓ
Kamara-komédia, egy felvonásban.

Irta D e á k K d r o l '11

SZEREPLŰK:

A kisfiú
Pízsamás ember
Középkorú asszony
Öszhajú férfi
Öreg nő

Két kislány

Idő: XX. század második felében.

20 éves leány
Félmeztelen férfi
Hegyesorrú .asszony
Szakállas férfi
Pápaszemes férfi
Fiatal nő

Kopasz' férfi

Történik: bárhol

(Lépcsőházrészlet. A nézőtérrel szemben barna lakásajtó, névtáblával,
kerek, tejüveg ablakkal. Egyéb semmi. A függöny szétnyílása után bal
ról egy nyolc év körüli kisfiú lép be, liheg, mint aki gyorsan Jött fel a
lépcsőn. Lassan odamegy az ajtóhoz, s tétova mozdulattal megnyomja a
csengőgombot. Néhány másodperc múlva az ajtó kinyílik, s a háttérben
látszik egy pizsamás férfi alakja.)
KISFIú Kezicsókolom, anyukám elment a nővérem elé az iskolába és

azt mondta, én maradjak itt és csöngessek.
FÉRFI Csöngess? Itt, énnálam? (Szünet) Miért nem felelsz? Azt mondta

anyád, hogy itt, énnálam csöngess?
KISFIÚ Nem. Azt mondta, hogy csöngessek.
FItRFI Hát akkor itt ne csöngess, fiam. Eredj máshová csöngetni.
(Becsukja az ajtót, két másodpercig sötét lesz. Aztán kigyullad a fény, s
megint egy ugyanolyan ajtó látszik, ugyanolyan helyzetben, a nézőtér

ről. A kisfiú balról megjelenik, odamegy az ajtóhoz és csönget. Két-há
rom másodperc múlva középkorú asszony jelenik meg az ajtóban.)
KISFJÚ Kezicsókolom, anyukám elment a nővérem elé az iskolába és

azt mondta, én maradjak itt és csöngessek.
KÖZItPKORÚ ASSZONY Itt? Azt mondta, hogy maradj itt? Its, hogy

csöngess?
KISFIÚ Igen.
KÖZÉPKORÚ ASSZONY Az nem lehet. Biztosan eItévesztetted az ajtót,

kisfiam. Próbáld meg itt, fölöttünk, a harmadik emeleten.
(Becsukja az ajtót; sötét lesz. Aztán újra ugyanazt az ajtót látjuk, s a
kisfiú balról megjelenik. Csönget. Magas, ősz férfi nyit ajtót.)
KISFIÚ Kezicsókolom, anyukám elment a nővérem elé az iskolába és

azt mondta, én maradjak itt és csöngessek.
ŰSZHAJÚ FÉRFI Ha azt mondta, maradj itt, akkor innen kellett elin

dulnia. Már pedig itt nem járt édesanyád. Te sem jártál itt. Nyil
ván elfelejtetted, mit mondott édesanyád.

(Becsukja az ajtót.)
KISFIÚ Nem felejtettem el. Azt mondta, hogy csöngessek.
(Sötét lesz. Aztán újra megjelenik az ajtó. A kisfiú balról bejön. Této
vázva csönget. Hosszú ideig semmi. Végül egy nagyon öreg, görnyedt
asszony kinyitja az ajtót.)
KISFIÚ Kezicsókolom. Anyukám elment nővérem elé az iskolába és

azt mondta, maradjak itt és csöngessek.
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VJ!:NASSZONY (hangosan, mint a süketek): Nincsenek idehaza. Elmen-
tek a rokonokhoz.

KISFIÚ Nem azt mondom.
VltNASSZONY (kiabál) Miért keresed őket?

KISFIÚ (hangosan) Nem keresem őket.

V~NASSZONY En se szeretem őket, de te ki vagy?
KISFIÚ Anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
VÉNASSZONY Persze, hogy elmentek, mondtam már. Talán süket vagy?
KISFIÚ Bn nem. De a néni ...
(A vénassszony becsukja az ajtót. Sötétség. Aztán újra az ajtó. Kisfiú bal
ról megjelenik. Kinyújtja a karját és csönget. Két kislány nyit ajtót. Mind
ketten nagyobbak, mint a kisfiú.)
KISFIÚ Kezicsókolom. Anyukám elment a nővérem elé és azt mondta,

maradjak itt és csöngessek.
KISLANYOK (nevetnek)
KISFIÚ (hallgat, áll és vár)
I. KISLANY Majd ad neked az anyukám, csak merészelj itten csönget

ni. Tessék elmenni, igenis.
KISFIÚ Anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
I. KISLANY Nem érdekel, mít mondott anyukád, de itt nem fogsz csön-

getni,
KISFIÚ Azt mondta, hogy csöngessek.
KISLANYOK (egyszerre) Nem fogsz csöngetni.
(Becsukják az ajtót; sötét lesz. Aztán újra megjelenik az ajtó, s a kisfiú
balról be. Az ajtóhoz lép és csönget. 20 év körüli lány nyit ajtót.)
KISFIÚ Kézicsókolom. Anyukám elment az iskoláiba és azt mondta, ma-

radjak itt és csöngessek.
LEANY Honnan ismer az anyukád engem?
KISFIÚ Nem tudom.
LEANY Biztos vagy benne, hogy azt mondta: ennél az ajtónál csen-

gess?
KISFIÚ Azt nem tudom.
LEANY. Hát akkor miért csöngettél mégis?
KISFIÚ Mert anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
LEANY De nem azt mondta, hogy itt csöngess.
(Kis szünet)
LEANY Nézd csak, én tanítónéni vagyok, ne félj tőlem. Mondd el szé

pen, nyugodtan, hogy mít mondott az édesanyád.
KISFIÚ Elment a nővérem elé és azt mondta, maradjak itt és csön-

~ssek. .
LEANY Ezt nem mondhatta, gyermekem. Hiszen nem voltatok itt, sem

te, sem az édesanyád. Eltévedtél talán?
KISFIÚ Nem tudom.
LEANY Hol lakol?
KISFIú (váZlat von)
LEANY Hát semmit sem tudsz nekem megmondani?
KISFIú De igen. Anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
LEANY És neked míndegy, hogy hol csöngetsz? Azt mondta anyukád.

hogy a Tisztviselő-ház hetedik emeletén esöngess?
KISFIú Nem. Azt mondta, maradjak itt és csöngessek.
LEANY De hát hol van az az itt?
KISFlO (megvonja vállát)



LEÁNY Boi voltatok akkor, amikor édesanyád azt mondta, hogy ma-
radj itt és csöngess?

KISFIú (halkan) Egy ajtónál.
LEANY Jaj de butuska gyerek vagy te. Most mit fogsz csinálni?
KISFIú Megyek 'tovább és keresern az igazi csengőt.
LEANY Várj kisfiú. Te elhiszed azt, hogy van igazi csengő?
KISFIú Igen, mert anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
LEANY Szegény gyerek, lejárod a Lábad, teljesen hiába. Hát nem vet

ted észre, hogy minden csengő egyforma?
KISFIú A gomb egyforma, de a hang néha más.
LEANY Na és? Nem mindegy? En azt mondom, menj szépen haza és

ne keresd azt a csengőt.

KISFIú Nem lehet; anyukám am mondta, hogy csöngessek.
LEANY (fejét csóválva) Balga gyerek te. Na, Isten veled.
(Becsukja az ajtót: sötét lesz. Aztán újra megjelenik az ajtó, s a kisfiú
balról felbukkan. Odamegy az ajtóhoz és csönget. Félmeztelen férfi nyit
ajtót, az arca be van szappanozva.)
KISFIú Kezicsókolom. Anyukám elment és azt mondta, addíg marad-

jak itt és csöngessek.
FItLMEZTELEN FItRFI Itt? Micsoda hülyeség. Eredj a fészkes fenébe.
(Becsukja az ajtót; sötét lesz. Aztán megjelenik az ajtó, s balról a kis
fiú is. Odaáll az. ajtó elé, kicsit vár, aztán csönget. Kaparászás hallatszik,
aztán kinyílik az ajtó, s egy aggastyán hajol ki, pizsamában.)
KISFIú Kezícsókolom. AnyukámeIment a nővérem elé és azt mondta,

maradjak itt és csöngessek.
AGGASTYAN (megLepetten nézi a gyereket. Kihallatszi,k a rádió hangja:

"A technika mai állása mel1ett... - Visszhangzik: '" Mai állása
mellett ..." - "AlIása mellett ...")

AGGASTYAN Itt, énnálam? Azt mondta?
KISFIú Hogy csöngessek.
AGGASTYAN De nálam?
KISFIú Nem tudom. Azt mondta, hogy csöngessek.
AGGASTYAN De nem énnálam. Nem ismerlek benneteket.
(Becsukódik az ajtó és sötét lesz. Két másodperc múlva ugyanaz az ajtó.
A kisfiú balról be. Az ajtóhoz megy és csönget. Hegyesorrú öregasszony
nyit ajtót.)
KISFIú Kezícsókolom, anyukám a nővérem elé és hogy csöngessek.
HEGYESORRú ASSZONY Mit beszélsz? (Éles hangon) Arra tanított az

úrjézus, hogy szemtelenked]? Az úrjézus nem szereti az ilyen vá
sott kölyköket. Azonnal pusztulj innét, nahát.

(Becsukja az ajtót; pillanatra sötét lesz. S ekkor megint megjelenik az
ajtó. A kisfiú balról, fáradtan, be. Odamegy az ajtóhoz és csönget. Sza
kállas férfi nyit ajtót.)
KISFIú Kézicsókolom. Anyukám elment a nővérem elé és azt mondta,

hogy csöngessek.
SZAKALLAS Már csöngettél. Most mit akarsz?
KISFIú Anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
SZAKALLAS Hát csöngess mégegyszer,
KISFIú (csönget.)
SZAKALLAS Akarod mégegyszer?
KISFIú Igen.
SZAKALLAS Na tessék. Csöngess egy jó hosszút.
KISFIú (csönget.)
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SZAKÁLLAS Nem unod még?
KISFIú De igen.
SZAKÁLLAS Hát akkor mí az ördögöt csengetsz?
KISFIú Mert anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
SZAKÁLLAS J ából is megárt a sok. Mostmár menj szépen a fenébe.
(Becsukja az ajtót; sötétség. Aztán újra megjelenik az ajtó. Kisfiú balról
be. Alig vonszolja magát. Odamegy az ajtóhoz és csönget. Pápaszemes
férfi nyit ajtót.)
KISFIú Anyukám elment a nővérembe az iskolához és hogy -én addig

csöngessek.
PÁPASZEMES Mit beszélsz?
KISFIú Hogy csöngessek.
PÁPASZEMES Amennyit akarsz. De nem itt.
(Becsukja az ajtót; sötétség. Aztán újra az ajtó. A kisfiú balról be. Fárad-

• tan lépked, aztán csönget. Fiatal nő nyit ajtót.)
KISFIú Anyukám elment az iskolához és azt mondta, addig én csön-

gessek.
FIATAL NO És míért mondod ezt nekem?
KISFIú Mert anyukám azt mondta, hogy csöngessek.
FIATAL NO Ha mégegyszer csöngetsz, leverem a körmödet.
(Eltűnik az ajtó mögött; sötét az ég. Megint megjelenik az ajtó. Kisfiú
balról be és csönget. Kopasz férfi nyit ajtót.)
KOPASZ Mit akarsz?
KISFILJ Kezicsókolom. Anyukám azt mondta, hogy csöngessele
KOPASZ Már csöngettél. de kit keresel?
KISFIú Anyukám elment a nővérem elé -
KÖPASZ Nem érdekel.
RÁDIO ".... ezért felvetődött a legnagyobb felelősség kérdése,

amely .. "
KISFIú Az Iskolába és azt mondta, hogy én addig
(Bevágódik az ajtó. Csönd. Sötétség. A.ztán az ajtó újra megjelenik. A kis
fiú balról be. Csönget. Senki nem jön elő. Ojra csönget. Úriási csönd. Az
ajtó nem nyílik. Rövid szünet után a icisfiú harmadszor is csönget. Megint
csönd és senki sem jelentkezik. Néhány másodperc múlva a kisfiú meg
fordul, tétován, a nézőtér felé, - és sötét lesz. Amikor kigyúl a vmany,
az előbbi ajtók helyett egy szürke ajtó van középen, tejüveg nélkül. Fej
magasságban, egy táblán, ez áll: Padlás. A kisfiú, balról be. Csüngetni
akar, de észreveszi, hogy nincs csengőgomb. Hátrál egy lépést és meg
látja a feliratot: Padlás. Hosszan nézi, majd megfordul, lehorgasztott fej
jel. Látszik meg-megránduló vállán, hogy sír. Néhány másodperc múlva
felemeli fejét, majd egészen előre jön, a színpad elejéig. Szembenéz a kö
zönséggel. Hosszan nézi az embereket, arcán fájdalmas szomorúsággal. Tel
jes csönd. Aztán megszólal.)
KISFIú: Dehát most mi lesz? (Visszhangzík) Most mí lesz? - mi lesz?
(Hirtelen csönd; sötétség. S néhány másodperc múlva: világosság.)

Függöny

•
A napnak egyetlen kis sugara sem megy veszendőbe. De a magnak, amit

fölébreszt, időre van szüksége, hogy megfoganjon és az, aki vet, nem is min
díg látja az aratást. Minden termelő tevékenység, a hit műve.

Albert Schweitzer
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FÉNYKÉPEZÉS
lrta Mándy Iván

Nem kelt fel mrl.ndjárt. Az ágy szélén ült, a lábát lógatta. Megpöokölte
az egyik körmét. Most aztán ki az ágyból! A, dehogy. úgy üldögélt, mínt
egy tó szélén. Szürke sávok a redőny rései közőtt. Egy piros pad, vékony
fával. A pad is, meg a fa is csöpögött. Most locsolhatták őket, akárcsak a
teret. Majd míndjárt feltűnik valaki a pad mögött,

A lábát nyújtóztatta. Várta, hogy felbukkanjon valaki ott kint a téren.
Valahogy a tér is az ágyhoz tartozott. A tér, a piros paddal. Néha úgy éb
redt, hogy ott már üldögéltek.

Ma délelőtt jön valaki. Fényképésznő egy laptól. .Dehát ide igazán
nem özönlenek a fényképészek. Se fényképészek, se újságírók, És most
mégis. Irók otthonukban, vagy valami ilyesmi. Amikor az a fényképésznő
telefonált, próbálta rávenni, hogy inkább a Lukács presszóban. "Mindig
ott vacakolok, ott még össze tudok hozni valamit." Reménytelen. Irók
otthonukban.

Hirtelen megmerevedett. úgy érezte, hogy valahol az ágy túlsó vé
gén arrébb csúszik egy arc, belefúródik a párnába. Megmozdul egy váll,
felemelkedik egy kar, Milyen vékony kar! Egy pillanatra még a szuszogást
is hallotta. A kissé nyűgös, álmos hangot. - Senki se hozza be a teámat?
- Ö meg majdnem ráfelelte. - Mindjárt, anya. - Tudom, fiam - hal
Iatszik az ágy végéből. A kéz felemelkedik, botorkálvaelindul, hogy meg
keresse. Ö meg az ágy szélére húzódik, szorosan az ágy szélére. Lehunyja
a szemét, de azért előtte 'Jan, ahogy az ujjak átkelnek a takarón. Mindjárt
ideérnek, de akkor ő már kicsúszik az ágyból, indul a konyha felé.

Megmerevedve ült az ágy szélén. Lassan hátra csúsztatta a kezét.
Párna, takaró, majd váratlanul a matrac árka. Es aztán semmi. :ms aztán
csak a takaró, rádobva a hatalmas ágy másik felére,

Megfordult. Az ágy másik fele letakarva. A takaró alatt paplan, pár
na, lepedő. Valaki egyszer azt mondta. - Még most is ott fekszik a ma
mája? Ott fekszik, és hallgat. Vagy néha teát kér, és akkor maga beadja
neki. - Ezt mondta egy nő. Meghagy addig nem jön, amíg ki nem cse
réli ezt az ágyat.

Miért nem cseréli ki?
Szembefordult a letakart ágyrésszel. Talán egy mozdulatra várt, egy

hangra. Nem volt mozdulat, nem volt hang.
Közben már felkelt, Nem, most nem kell behozni a teát, kenyeret se

kell pirítani. Addig marad a fürdőben, ameddig akar.
Családi album. Mégha igy fényképeznének le borotválkozás közben.

Valaki azt mondta, próbáljam meg villanyborotvával. Dehát én szeretek
pamacsolní. Egész tűrhető kis lakás, mondja majd a fényképésznő, de hogy
került ide ez a hatalmas ágy? Vékony divány a másik szobában, fekete
sárga takaróval. Apáé volt. Anya mozdulatlanul feküdt, de 'apa recsegett.

Anya: Örökké recsegteti azt a diványt!
Apa: Ez nem dívány, ez egy ...
Anya: Akkor se maga vette!
Apa: Ilyet én nem is vennék.
Anya: És mílyet venne? Megmondaná, hogy milyet venne?
Odabent borotválkozott a fürdőben, és közben hallotta ezeket a han

gokat.
-Legalább a reggelit megesínálhatná. Megkönnyithetné a Kálmán

dolgát,
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- Nem könnyítern meg a Kálmán dolgát. Már eléggé megkönnyí
tettem.

- Maga?! Aztán mivel?
Csönd. Csak a dívány dühödt, sértődött recsegese. Aztán a hang a há

lóból.
- Maga"! Maga?!
Kálmán kint ült a konyhában. Teát ivott, aszembenlévő háztetőt

nézte. Ezt mindig szerette. Ahogy lassan iszogatja a teát, és közben az a
háztető, meg a negyedik emeleti gang.

Most csönd volt rnögötte, Az előszoba csőndje, a három kalappal a
fogasen. Az ebédlő csöndje, az asztallal, a székekkel. a letakart dívány
nyal. A háló csöndje,a letakart ággyal.

De amikor mégiscsak megmozdult odabent az a szék a dívány mellett!
Amikor apa mégiscsak kinyúlt a díványról a harisnyáért, meg az ingért.
Ott voltak mind egy kupacban, a széken. Cipők a dívány mögött, törött
orrú, ócska cipők.

- Mert aJhhoz már lusta, hogya szekrénybe tegye a iholmiját - mond
ta anya. - A nadrágját is ott lógatja a széken.

Apa a széket kormányozta a díványról. Valahogy úgy is öltözködött
a díványról. Aztán már hallani lehetett a lépéseket. Majd megint anya
hangját.

- Csak fésülködjön, csak kenégesse a haját.
Apa mándig sokáig fésülködik. Talán addig meg tudom inni a teát.

.Talán addig ...
Apa már indult. Még a tükör előtt fésülködött, még hátrászólt

anyának.
- :És ki vitte be magát a kórházba? Talán Kálmán?
De már indult a kávéfoltos nadrágjában, a fésűt húzogatva ahaján.
- Kálmán akkor is kint volt az uszodában, és ha én akkor nem be-

szélek azzal aszemésszel ...
..:- Kálmán többször is bent járt nála.
- Többször is! - Apa még míndig a feje fölött tartotta a fésűt,

ahogy elhagyta a hálót.
Elhagyta a hálót, elhagyta az ebédlőt. Kiáltások röpködtek utána, de

azzal már nem törődött. •
- Szerenceétlen alak! a fia nyakán lóg, és akkor még Ő •••
Kálmán két kézzel fogta a csészét, odakint a konyhában. Apa most

megy el az előszoba-tükör mellett. Egy pillanatra megáll, végigsimít a fri
zuráján. Mindjárt nyílik a konyhaajtó. apa elmegy a teáskanna mellett,
leemeli a fedelét, Kálmánra néz, megáll mögötte. Egy szót se szól csak
áll a fia mögött.

Ezt nem! Ezt nem lehet! Akkor már inkább ...
Kálmán kint volt az előszobában. Az üres előszobában.

Három kalap a· fogason. Az egyiket levette, elkezdte kefélni, aztán
visszatette. Kissé szédülten állt a kalapole alatt. Remegett a gyomra, és
valahogy mintha egy veszekedés után lenne.

Kihúzta az előszoba-szekrény kis fiókját. Csomó cigaretta, meg egy
kalapács.

Ki kalapált itt? Mit kalapáltak?
Öreg, rozsdás szögek, valósággal ezétfeszítették a dobozt. Mit kellett

megszögelni? Apa szögelt? Na nem, inkább anya. Legfeljebb apa adta
neki a szögeket, Az egész nem tarthatott sokáig, mert anya elkezdte. 
A kezembe adja azt a szögetl Annyit se tud megtenní, hogy ide a kezem-

181



be adja?! - Apa derűsen mosolygott, és a földhöz vágta a dobozt a szö
gekkel együtt. Fejébe csapta a kalapját, elment. Otthagyta anyát a szét
szórt szögek között.

Cígaretták. Apáé lehetett. Régen szivarozott. Ugorj le, öreg, két fájiri
tosért. - Aztán abbahagyta. Sokáig nem szívott semmit. Az utolsó évek
ben cígarettázott. Mindenhol lehetett találni cigarettát: fiókban, szek
rényben. könyvek közőtt, Egy doboz ragtapasz. Chinoplaszt. Apa karjáról
lógott a tapasz. Nyomta, gyúrta, de valahogy mindig le akart esni. Ilyen
kor nagyon gondterhelt arcot vágott, és odaügetett anya ágyához. Az ágy
nál állt, az előrenyújtott karjával, meg a lelógó tapasszal. Anyán szem
üveg, de az se segített. Vaksin tapogatta apa karját. De azért végülis rá
nyomta a tapaszt. Még egy darabig úgy ült azégyban, halvány, diadal
mas mosollyal. Apa a tapaszt nyomogatta a karján, valami fertőzésről

dünnyögött, és lassan távolodott az ágytól.
Chinoplaszt, Mel1ette penge. Ezzel nyeszetelte apa a tapaszt.
Hülyeség az egész ezzel a fényképezéssell Csak ténfergek, és semmi

hez se tudok kezdeni. Azt a regényt kéne folytatni, dehát itthon nem
megy, Mikor írtam én itthon ... !

Valósággal szökött a presszéba a cetlijeivel. Soha nem mondta meg,
hogy melyik presszéba. Apát egy reggel mégis ott találta. Csokoládé-kávét
ivott. Bólintott, mint egy távoli ismerős. Különben az egyik pI'ElSSZÓS
lánnyal beszélt, az Icával. Aztán amikor elment, megint 'bólintott. lea
később odajött. - Milyen kedves papája van, és nem is tudtam, hogy ré
gebbenfilmproducer volt. - Én se tudtam. - Elhülyülve bámult a lány
ra a cetlik közül. Az meg elnevette magát. - Hogy maguk milyen jó
pofák!

Kálmán előketorta a cetliket. Nem, hát itt nem megy, egyszerűen le
se tud ülni. Most már igazán egyedül van, csönd van, de akkor se.

Ica különben megharagudott. - Azért szólhatott volna, hogy rní
kor volt a temetés. Igaz, osak egyszer volt itt a pápája, de akkor is.

Hány órára mondta az a fényképésznő? Tízre? Tizenegyre? Milyen
gépet hoz? 'I'eleobjektívet? Vagy azzal már inkább filmeznek? Fene tud
ja. Azt hiszem, tízre mondta, és most már féltízenegy. Még várok egy
kicsit ...

- Vársz! - hallotta apát valahonnan a szoba mélyéből. - Ahogy
én téged ismerlek, még utána is telefonálsz.

Szinte látta apát, ahogy egy széken ül. Kalapban, házikabátban, és
mosolyogva figyeL - Szereted te az ilyesmit, öreg.

- Ha éppen tudni akarja, Kálmán fütyül erre! - szállt át anya
hangja a hálóból, - Ö már olyan elismert író ...

- Elismert! - Apa csöndesen nyerített.
- Igenis, hogy elismert. Magáról meg senki se tud... az idétlen

verselről.

- Azt maga nem érti. - Apa vállat vont. Elhallgatott, és csak a
kezét nézte. .

Kálmán bement a hálóba. Elkezdte püffölni a párnáját, beágyazott.
Most már az egész ágy le volt takarva,

Anya éjjeliszekrénye mellett állt. Már eltűntek az orvosságok. Csak
aza félig üres Díanás üveg, meg az üveghez támasztott Mária kép. Ez
itt maradt, és itt is kell, hogy maradjon.

Anya ágya mellett állt.
A takaró alatt paplan, párna, lepedő. - Még most is ott fekszik

182



a mamája? Ott fekszik, és hallgat, Vagy néha teát kér, éi akkor maga
beadja neki.

Csöngettek.
- Mondja, maguknál nincs lift?! - Felháborodott, enyhén szep

lős arc a sportsapka alatt. Vállra szíjazott, hatalmas, barna táska.
Kálmán csak nézte. Ez a lány körbenyargalt az emeleteken ...
- Szóval, van lift, csak nem működik! Ezt már ismerem. De azért

bernehetek ... tudja, ezzel fölkapaszkodni a negyedikrel
Ahogy befelé nyomult, még mondott valamit a liftekről, meg az

emeletekről. Odabent letette a táskáját a díványra, közben féloldalasan
pörögve körülnézett.

- Nincs fény, egyáltalán nincs fény.
Kálmán is körülnézett. Nincs fény, hát nincs. A falak míndenesetre

elég kopottak, és azok a virágos minták!
- Tudja, nem akartam vakuval jönni.
Kálmán bólintott. Kűlőnben nem nagyon értette, hogy ez a nő miért

nem akart vakuval jönni. Ezüstösen csillogó gép a kezében, hunyorog,
mint aki még míndíg fényt keres,

- Rosszul választottam ki a napot, dehát igazán nem tudhattam
előre. Tegnap még olyan ragyogás volt.

Az ablaknáléllt a gépével. Lenézett a térre. - Ez itt mícsoda?
Kálmán is az ablaknál állt. Ö is lenézett a térre, - A Teleki. Vala

míkor' itt volt az árusok tere.
. - Mindenfélét lehetett kapni. - A nő alig észrevehetően elmoso-
lyodott.

- Sokan utálják ezt a helyet, dehát én már megszoktam. Meg az-
tán írtam is róla.

A nő elfordult az ablaktól. - Ugye nem kell beszámolnom?
- Beszámolni? Miről?

- A könyveiről. Tudja, az embernek alig van ideje.
- Na, persze.
- Azért higgye el, egész jó képet csinálok. Talán később mégiscsak

kapok egy kis fényt.
~s addig? Addig talán a könyveimről beszélünk, amiket nem ol

vasott? (Érezte, hogy csöndes dührohamot kap.) Jó, nem olvas, de miért
ilyen öntudatos? Vagy most csak utál az emeletek miatt?

A szeba felé fordult. Megint az a sarok volt előtte a dívány és a
fal között. Apa cípőí már eltűntek, de a padló csupa karcolás.

- Kaphatok egy pohár vizet?
- Persze, hogyne.
Megint átvonult az előszobán, a három kalap alatt. Ö meg az ab

laknál áll, a fényt várja, meg a pohár vizet; Feketét kéne adnom, feke
tét, meg egy kis konyakot. Nincs kávéfőzőm. Még anyától maradt va
lami lombíkos, dehát az már ... Nincs kávéfőzőm. Minek? Ki jön fel ide?
- Fiam, ha látogatód van, becsukjuk azt az ajtót, én már. nem tudok
elmenni 'hazulról, de becsukjuk az ajtót. Apád meg addig ... - ... ki
van lökve! - Apa morgott, de azért 'elment. A hálószoba ajtaját pedig
becsukták. Az a becsukott ajtó! Egy lány bénultan nézte. - Mit mond?
Hogy az édesanyja. " és ihogy nem tud elmermi? - Egy darabig még
nézte az ajtót, aztán megfordult, és elment. Kálmán nem is próbálta visz
szatartaní. Aztán volt, aki be akart vágtatrii. - Meg kell ismernem a
mamádat! Míért nem mondtad, hogy beteg, leszaladok egy kis csokiért.

183



- Ne szaladj le. - A lány megsértődött, és elment. Aztán már nem is
kellett !becsukni az ajtót.

Egy rohadt feketét nem tudok adni l
Benézett a kamrába.
Miért? Mit talál ott? Kávéfőzőt? Bárszekrényt, italokkal?
Vasalódeszka a "'falhoz támasztva. Fölötte a habverő, meg valami

háló. Üvegek a polookon. POirOS, üres üvegek. Az egyikben gyertya, meg
citromhéj.

A konyhában kiengedte a vizet. Jól klengedte, Csészealjat is kere
sett a pohárnak.

A nő a hálószoba ajtajánál állt. Kezét végigcsúsztatta az ajtófélfán,
míntha Ihajszáleret símogatna.

- Ez kinek a haja?
Ö meg ott állt a pohár vízzel. Nézte, ahogy a nő gyöngéden meg

érint valamit az ujja hegyével.
- Idekentek valakit az ajtóhoz? - A nő megfordult, elmosolyo

dott. - Dehát maga nem nagyon szokott verekedni.
Letette a poharat az asztalra, a lány mögött állt. Néhány apró haj

szál, beleragadva az ajtófélfába, Néhány őszes hajszál. Vézna, kis bokor.
Talán az ajtóból nőtt ki.

- Valakit idenyomtak. - A nő még mindig mosolygott, és a hajszá
lakatsimogatta. - Ideszorítottak,

- Öszes hajszálak Anya már egészen ősz Volt, apa még nem any
nyira. Dehát, mi lehetett? Talán egyszer, amikor nem voltam itthon ..•
Egyáltalán, mit csináltak, ha nem voltam itthon? Veszekedtek, beszél
gettek, vagy csak hallgattak? Csönd volt.. amikor hazajöttem. Anya oda
bent feküdt, apa az ebédlőben olvasott. De egyszer anya kint állt az elő

szobában, hálóíngben, szétbomlott hajjal. - Holnap küldd el apádat, hol
nap küldd ell - Apa akkor is odebent ült, és olvasott. .

Karcolások a falon, és a hajszálak.
Az úton lehetett valami. Azon az úton. Apa odament anyáért az

ágyhoz. Megfogta, kiemelte a takarák közül, kivezette a fürdőbe. Lassan
vezette, a karjánál fogva. Elhagyták az ágyat, az éjjeli szekrényt, a szek
rényt - kar a karra fonódva. Lehet, hogy beszélgettek. (- Tudja, Ilon
ka.. és akkor Dunsicséknál... á, hát aDunsies Dezsőt ismerni kellett
volna, hol van ma egy Dunsies Dezső!) Lehet, hogy nem szóltak egy szót
se. Elhagyták a hálót, kiértekaz ebédlőbe. És akkor apa mondott vala
mit. Anya megállt, kiabált és reszketett. Mire apa: Mit reszket? Maga
míndíg reszket. - Otthagyta anyát az ebédlő ajtajában. De aztán mégis
visszamehetett hozzá, és akkor ...

- Ez a lakás nem [ellemző magára.
A szoba közepéből jött a hang,
Kálmán elfordult az ajtótól.
Afényképésznő az asztal mögött állt, felfelé bámult. - Az a ha

bostorta!
Villanyégő gipszhabestortában. A plafon közepéri egy hatalmas ha

bostorta. A sarkokban v:alamiv:el kisebbek.
- Ez nem a maga ötlete volt.
_ Nem hinném. Még a régi lakó. Tudja, a hatodikon laktunk ...

bombát kaptunk, éppen a háború vége felé, az utolsó napokban... ak
kor jöttünk le ide. (Mintha régi szöveget mondana, kopott, foszladozó
feliratokat olvasna.) - Az a lakó, előttünk, hát igen nyilas volt, és meg
lépett. Tőle maradt a habostorta.
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- :ms maguk nem. nyúltak hozzá.
Ezt mondta a nő. :ms apa, meg anya felzárkóztak Kálmán mögött. Egy

pillanatra mínd a hámlan ott álltak a szobában.
- Nem. nyúltunk hozzá, semmihez se nyúltunk.
- Még festés se volt?
- Anyámnak olyan kis nyugdíja volt, és hát én se ikerestem va-

lami fényesen.
- Nem nagyon közölték az ötvenes években.
- Nem nagyon. (Mégiscsak ismerhet egy kícsít.) Mások vacakjait

kellett átpofozni. - Belebámult a levegőbe. - Mítrícs apót egyszerűen

nem tudtam behozni.
- Mitrics apót?
- Csősz valamilyen hangjátékban. Már nem is tudom, ki írta. Ne-

kem kellett átgyúrni, nekem kellett feldobni Mitrics apót. Feldobni!
- Miért nem hagyta ki?
-- Nem lehetett. Valahogy körűlötte zajlott minden. A derék, öreg

csősz, meg a gyerekek, akik. körtét lopnak. De aztán nem lopnak, mert
megismerik Mitrics apót. Eszpresszóról eszpresszéra vándoroltam Mitrics
apóval. Azok az ifjúsági. hangjátékok ... !

- Biztosan hallottam egypárat. Ezeket mindig reggel adják, és én
reggel általában otthon vagyok.

A fényképésznö megint olyan tétován nézett az íróra, Már bánta,
hogy ráiharapotterre a gyerek hangjátékra. Most talán a többiről is be
szélní kéne, dehát ...

- Az ott kicsoda?
- GÖI'Igey Artur.
- Azt hittem, egy író, Jókai.
- Ugyan, az egész más. Sokkal derűsebb. (Most lehet törleszteni!)

Attól még olvashatott is valamit.
- Miért ne olvastam volna? Szóval, Görgey tábornok képe.
- Apám írni akart róla, tanulmányt. Görgey, meg a negyvennyol-

cas szabadságharc. Talán ez lett volna a címe.
- Az apja is író?
- :mvekig készült erre a tanulmányra. Könyvtárba járt, jegyze-

telt ... aztán valahogy mégse.
A fényképésznő körbejárta a szobát, Majd kissé szemrehányóan,
- Nincs fény.
- Nincs.
- Magát meg feltartom.
- Nem, dehogy. Azt mondta, majd figyeld meg, hogy én milyen

másképp nyúlok Görgeyhez.
- Ki nyúl Görgeyhez ?
- Az apám.
- Ja, igen.
- Nem akarta elsíetní, Anya meg azt mondta. - Ugyan kérem ma-

ga sose kezd hozzá semmihez! - Dehát apa hozzá kezdett, csak nem volt
vele mezelégedve , .. nagyon készült erre a tanulmányra.

- üljön le!
:Éles, sárga fény tört be a szebába. Az asztal két szélénél álltak. Kál

mán Görgey tábornokot nézte. A nő átkíáltott hozzá.
- üljön már le! Végre van egy kis fény.
A fény valósággal kettévágta a szobát, A nő valahonnalll a túlsó part-
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ról integetett. 6 meg leült. És akkor már a cetlik is körülötte voltak,
szétszórva az asztalon.

- Mintha éppen dolgozna.
- Mintha éppen. - A ceruza csonkkal belepiszkál a eetlikbe. Azok

a kúsza, egymásbatorlódó sorok! Egy-egy szó többször is áthúzva. Egy
másik bekarikázva. Áthúzott szavak, bekarikázott szavak. És minden
féle jelek: hurkok, lasszók, nyilak, valami olyan maszatban!

- Azért nem kell, hogy írjon.
- Nem kell? Igazán?
- Jó, jó, nem akartam megbántani. - A háta mögül jött a hang.

- Hogy maguk milyenek l De itt legalább nem kell megcsodálnom a Iür-
dőkádat.

---.: A fürdőkádat?

- Az egyik kollégája, ha szabad így mondanom, kiküldött a für-
dőbe. Még le se tettem a gépet, és már valósággal rámripakodott. "Men
jen ld a fürdőbe!"

- Nem rossz.
- Aztán, aihogy visszajöttem: "És most mondja el, hogy mít látott?"

Makogtam valamit. Iszonyú dühös lett, és megint kizavart. Amikor már
negyedszer is kíkergetett, a felesége odasúgta. "Mondja már neki, hogy
még sose látott ilyen süllyesztett fürdőkádat;"

- És maga?
- Megmondtam neki, hogy a Széchenyi fürdőben sokkal többet lá..

tok. Erre felrobbant.
Kálmán fölemelte a ceruzacsonkot, bekarikázott egy szót.
- Ismer tőle valamit?
- Kitől?
- Ettől a fürdőkádastól?
- Egypár verset. - A hang elhádegedett, - Mondtam, hogy nekem

erre nincs időm.

Kálmán kihúzott egy szót. Közben érezte, hogy a fény lassan elfogy
körülötte.

- Az embernek annyi mindent kéne csinálni. - A nő valahol az
ajtónál volt.

A zöldes sárga fény rácsúszott a falra. A székre. Apa ült a széken,
házikabátban, fejét kissé oldalt dűtötte, két kezét egymásra tette.

- f,gy profilból olyan, mint egy madár;
Kálmán egy mozdulatot tett a oetlik fölött,
A fény eltűnt, aztán megint előjött, és megint eltűnt. Kálmán úgy

féloldalról csak azt látta, hogy a nő az ablaknál áll. Kezében a gép, le
bámul a térre,

- •.. aztán a fiamat !ki kellett küldeni Svájcba, mert csak ott van
olyan orvosság.

- A fiát! (Hát már fia van? És mióta beszél róla?)
- Azt mégse kívánihatom a férjem szűleitől, hogy rendszeresen

küldjenek orvosságot, meg különben is jobb, ha ott csinálja végig a kú
rát, Azt mondják, ebben a korban még nem olyan veszélyes. Ötéves.

- Hát ha még csak ötéves ...
- Az idegek. - A fényképésznő eltűnt az ablakból. - Attól van

az egész. A fulladások mindenesetre, Az utolsó levélben azt írták, hogy a
fulladások elmaradtak, vagy legalábbis jelentős mértékben csökkentek.
- A hang a háló felé távolodott. - Akkor talán majd haza is hozha
tom. .. akkor igen.
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A hang elhalt a háló felé.
Bement a hálóba? Ott áll az ágynál? Az éjjeliszekrényt nézi? A Dia

nás üveget, meg a Mária képet? Fényképez? Vagy csak ott van?
- Mire jó ez? - Apa dőredőlt a széken. - Mire jó ez az egész?
Kálmán vállat vont, megint áthúzott valamit az egyik cetlin. Föl

emelte a ceruzát, majd Ieengedte,
A padló megreccsent.
Ez a nő még mindig ott áll az ágynál ? Anya meg gyönge, távoli

hangon, kiszól a takaró alól. - Hát akkor hozna nekem egy üveg Dia
nát, kedvesem? Nincs jobb, mint egy ilyen sósborszeszes ledörzsölés. Itt
míndjárt az utca elején talál drogériát,

A nő mintha mondott volna valamit, Padlóreccsenés. Csönd.
Mélységes csönd, ahogy fölnézett a. cetlikból. Egy darabig még úgy

ült az asztalnál, kezében ,a ceruzával. Először a válla kezdett gyanakodni.
A válla és a nyaka. Letette a ceruzát, hátra fordult. A háló félig nyitott
ajtaja. Felállt, benézett. Senki.

Körülnézett az ebédlőben. A fény eltűnt a falról. Az üres székek, az
asztal, a szétszórt papírdarabokkal.

Hova tűnt ez a nő?

Még visszajön, ha lesz fény? Vagy egyáltalán ... ?
Egy pillanatra lehunyta a szemét, Ú gy doboltá az asztalon azt a régi,

gyerekkori hívogatót,
- Egér, egér, ki a házból
most jöttem a kávéházból
aki nem jön ki a házből ...
Fölnézett. Nem volt mellette senki. Két tenyér az asztal lapján. Az

ujjak még doboltak egy kicsit, majd megmerevedtek,
Végígment az előszóbán. Benyitott a fürdőbe. Benyitott a kamrába.

Egy darabig a habverőt nézte. Aztán megint a háló ajtajában állt, mínt
ha ibe akarna szólní valakihez. Megérintette a hajszálakat. Azokat az
ajtófélfába ragadt, vékony hajszálakat. Közéjük fújt, míre megremegtek.

Visszafordult az ebédlő felé. Székek a fal mellett, a letakart dívány.
A falon képek. Az ott Görgey tábornok.

Az asztal körül keringett.
Szétszórt papírlapok az asztalon, és a pohár víz. A nő nem is ivott

belőle. "Kaphatok egy pohár vizet?" És aztán nem is ivott. A szoba kö
zepén állt, fölfelé bámult a gípsztortákra. "Ez a lakás nem jellemző ma
gára." Feketét kellett volna adni, feketét, meg valami ..

Aztán ott ült az asztal előtt, és most már csak a cetliket tologatta.

•
Szomorkodom nemzedékem miatt, amelyben nem találom meg az emberi

volt annyi lényeges vonását; amely maholnap csak bárokat, matematikát és
gépkocsit ismer a szellemi élet formáiként ... Egyetlen sarkalatos problémát
látok én ezen a világon: hogyan kelthetjük fel ismét az emberekben a szel
lemi nyugtalanságot - mit tehetünk azért, hogy rájuk harmatozzék valami,
ami egy gregorián énekhez hasonlít? Az igazi probléma szerintem: újból fel
fedezni, hogy van még a szellemnek élete, amely magasabbra hág, mint az ér
telem élete, s amely egyedül elégitheti ki az ember vágyait.

Antoine de Saint Exupéry
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ESZMtK ts TÉNYEK

"Az a kaland, amelybe az egyiház
bocsátkozott, amikor XXIII. János
pápa elhatározta a II. vatikáni zsi
nat összehívását, korántsem ért 'vé
get azzal, hogy maga a zsinat már
a múlté. Az egyház azóta is a moz
gás egyháza, változásban levő egy
ház, amely keres valamit, mert nem
feledheti többé azokat a felismerése
ket, amelyekkel a zsinat ajándékozta
meg." Ezelckel a szavakkal vezeti be
Theodor Steeman holland professzor
azt a tanulmányát, amelyet "Kon
fl iktus a zsinati egyházban: kísérlet
annak szocíológiai értelmezésére"
címmel a Questitalia tett kőzzé 1967
évi decemberi számában. Sokban
hasonló észrevételeket és következ
tetéseket tartalmaz André Heuier
scheid luxemburgi főszerkesztő hely
zetrajza is, amely "Az egyház két
évvel a zsinat után" címrnel a Theo
logisch-Praktische Quartalschrift ez
évi első számában jelent meg. Mind
két írásban olyan kérdések tárulnak
elénk, amelyeik általánosan foglal
koztatják, részben nyugtalanítják, de
mindenképpen gondolkodásra kész
tetik a katolikusokat, papokat és vi
lágialkat egyaránt.

•
Méltán állapítja meg Heiderscheid,

hogy amíg a zsinat utáni első évben
az érdeklődés inkább egyes rész-egy
házakra terelődött, különösen a hol
land egyházra, addig a másodík év
ben ismét Róma került erősebben a
nyilvánosság előterébe. Szerepük
volt ebben több fontos római ren
delkezésen kívül a Kúríában történt
reformoknak s a püspöki színodus
nak is. TováJbb épült s izmosodott
míndaz, amit az első esztendő még
csak körvonalakban jelzett. Az egy
ház mint hierarchikus szerkezet és
mínt hívő emberek közössége is cso
dálatos életelevénséget tanúsított. Ki
emeli itt Heiderscheíd a liturgikus
újításokat, amelyeknek ennyire mély
reható voltát még a vonatkozó kons
titúció kihirdetése után is kevesen
sejtették. A Kúria reformjával s egy
ben "olasztalanításával" kapcsolatban
a pápa gondolt a világiakra is (köz-
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tük külön a nőkre), mert képviselőík

nek tisztséget adott magas római tes
tületekben. A pápa lépését követve
immár sok egyházmegyében is konkrét
kifejezést kapott a világiak új érté
kelése. Aho>! már megalakultak ilye
nek, bevonták őket a püspökök a
lelkipásztori tanácsokba. sőt 'helyen
ként azokba a bizottságokba is, ame
lyek az egyházmegyei zsinatoikat ké
szítikelő. 'új stílus született az öku
menikus kérdések kezelésében, IS II

pápa :külföldi útjait is már úgyszól
ván magától értetődőnek tekintjük.
"Egészen új stílusról kell beszélnünk
akkor is - teszi hozzá Heiderscheid
-, amikor a pápárrak a népi demok
ratikus államokkal való érintkezéseit
szemleljük. Bár a tárgyalások egyes
keleteurópai országokkal nem tegnap
kezdődtek csupán, mégis Podgornij
fogadtatása a Vatikánban valami tel
jesen újat és elsődlegest jelent.
Ugyanezt mondhatjuk azokról a pápai
kezdeményezésekről is, amelyek a
vietnami háború befejezésére irányul
tak."

Más események is példázzák, hogy
az egyház magatartásában változások
mennek végbe, amelyek óhatatlanul
kihatnak az egyház életének egészére.
S bár meg kell látnunk a kérdőjele

ket is, amelyek itt vagy ott kíraízo
lódtak. s nem vehettük halilatlanba
a figyelmeztetéseket sem, amelyeket
nem egyedül a pápa intézett bizo
nyos újítást törekvések irányában 
jelenti ki Heidersoheíd -, "nyugod
tan állíthatjuk, 'hogya kereszténység
valóban megkezdte holnapi alakjá
nak megteremtését, a réginek, a túl
haladottnak lehántását. s tartalomban
és formában olyan arculatot ad ma
gának, amely a mának és a holnap
nak változott világában és társadal
mában egyedül mutathatja hitelt
érdemlőnek". Mínden problematika
ellenére, amely a Bultmann-féle mí
tosztalanításí fogalmat veszi körül,
Heíderscheid úgy vélí: ezt a !kifeje
zést kell kölcsönvenníe, ha pregnán
san kívánja jellemezni a megújhodás
művét, amely a zsinat nyomán eb
ben a most elmúlt második évben
észrevehetően kibontakozott, Szoros
értelemben vett mítosz talán soha-



sem volt az egyházban, de ki tagad
hatná, hogy legalábbis "tabuk"
ugyancsak akadtak. S ma éppen ezek
a látszólag elmozdíthatatlan tabuk
vannak ledőlőben, Ez a tabutlanítás
- mondja Heíderscheid - nem áll
meg semmi kérdés előtt, amelyet gon
dolkodó emberek felvethetnek s ma
valóban fel is vetnek nemcsak az egy
házon kívül, hanem magában az egy
házban is. A tan és a dogma lénye
ges pontjainak konkrét emberi meg
fogalmazásától kezdve az egyház szer
kezéti rendjén át a legfontosabb er
kölcsi kérdésekig nyúlik ez a vizsgá
lódás.

Nem kétséges - mutat rá Heider
scheid -, hogy az egyházban a hit
és erkölcs kérdéseire vonatkozóan
míndig megvan és meg kel'l lennie a
tanítóhivatal tekintélyének. Aki ezt
nem akarná elismerni, kívül helyezi
magát a katolikus egyházon. De jog
gal feltehető a kérdés: "Vajon a múlt
ban nem olyan mértékben abszoluti
zálták-e a tényleg meglévő és meg
kívánt tekintélyt az egyházban, hogy
az mindent önmagából kifolyóan és
ellenmondás nélkül eldönthetőnekhitt,
s igy mint abszolút nagyság tabuként
érvényesült?" A most mindenfelé je
lentkező bizonytalanság az egyházban
kezdődő dialógus körül, egyfelől an
nak tökéletlensége, 'ahogyan azt gya
korlatlan és arra fel nem készült fe
lek folytatják, másfelől a mód,
ahogyan itt és ott megkísérlik gátolní
azt: mindez világosan mutatja, míly
kevéssé volt a múltban igazi és ko
molyan veendő közvélemény az egy
házban. Ehelyett, hosszú hagyomá
nyám támaszkodva, egy merőben

monarchíkus szerkezetű egyház tekin
télye tartott igényt arra, hogy végér
vényesen maga döntsön el mindent,
s jó katolikusnak az számított, aki
nem is kételkedett abban, hogy en
nek míndig így is kell lennie.

Ma viszont mindenütt közvélemény
fejlődik az egyházban. S ha olykor
nagyon kétes formákat is ölt egyes
tekintélyi döntések bírálatában vagy
elutasításában, ezek "megint csak ösz
szefüggenek azzal a móddal, ahogyan
az illető tekintély kész az egyházon
belüli párbeszédet helyeselni és
ápolni". Emiatt van, hogy ma a vi
lág legkülönbözőbb részeiben - főleg

Spanyolországban és Latin-Ameriká-

ban - olyan feszültségeket észlel
hetünk a tanító" és a hallgató"
egyház kö~Ött, amilyeneket' röviddel
ezelőtt még el sem képzelhettünk.
Magának a papságnak s főleg a teoló
gusoknak körében is mind szabadab
ban nyilatkoznak meg a véleménykü
lönbségek. Mondhatni, nincs a hitnek,
a szentírásmagyarázatnak, az erkölcs
tannak és az egyházi fegyelemnek
egyetlen kérdése sem, amelyet valaha
is olyan átfogóan és teljesen új hang
súllyal tárgyaltak volna, mínt éppen
napjainkban. Hogy mindez vitákat
robbant ki, s feszültségek mellett nyílt
konfliktusokat is hoz magával, egé
szen természetes.

*
Ezt állapítja meg Theodor Steeman

is, utalva arra, hogy nincs társadalmi
változás, amelyet ne kísérne valamí
egyensúlytalanság, A két legfontosabb
mozzanat itt az egyház kinyílása a
világ felé és a világi hívek helyfog
lalása az egyházban. Az egyház ugyan
is nem változhat meg kifelé anélkül,
hogy befelé is ne változzék, s a vi
lági hívek sem foglalhatnak helyet
benne, mint nagykorú és érett tagok,
ha nem módosul a régi tekintélyi
szerkezet.

A zsinat nagy felfedezése - fejti !ki
Steeman - éppen annak meglátása
volt, hogy miután előtte az egyház
annyira csak önmaga felé fordult,
milyen kevés cselekvési Iehetőség

maradt számára a mai világban. Vé
dekezően tekintett a modern kultúrára
és társadalomra, hogy sértetlenül meg
őrizhesse belső életét, s ezzel foglya
maradt egy olyan gettó-helyzetnek,
amelyet ő maga keresett. Életének
fókuszába a saját integritása, a saját
látható egysége került. Szembetűnően

elsőbbséget élveztek azok az értékek,
amelyek az egyház életének ehhez a
szemdéletéhez kapcsolódtak. A tekin
tély messze a magasba emelkedett, s
erősen kidomborodott a központi kor
mányzat, amit kétségkívül alátámasz
tott az L vatikáni zsinat. A világi hi
vek és azok kezdeményezései csupán
a hierarchikus szerkezet kiterjesztését
szolgáló eszköznek számítottak. Ért
hető így, hogy még a teológtal gon
dolkodás terén is nagyon gyakran in
kább az egyházi fegyelem szempont-
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Jai határozták meg a római hatóságok
magatartását, mint az a kérdés, hogy
történtek-e valójában hitbeli tévedé
sek. Minden példánál beszédesebben
bizonyitja ezt az a szimpla tény, hogy
a zsinat a teológiai gondolkozás olyari
irányait hagyta jóvá, amelyek gyanú
sak voltak, vagy éppen megtorűást

vontak magukra még közvétlenül a
zsinat előtt is.

"Tagadhatatlan, hogy az a más típus'Ú
egyház, amelyet a zsinat kíván, nem
fér ö~sze az egyformaságnak és az
integritásnak azzal az erős hangsúlyo~

zásával, amely a zsinat előtti egyhá
zat jellemezte" - állapítja meg Stee
rnan, aki ezzel kapcsolatban mínde
nekelőtt arra mutat rá, hogy az egy
ház semmiképpen sem léphet pár
beszédbe a világgal azoknak a prob
Iétnáknak mérilegelése nélkül, amelyek
új és eredeti átgondolast követelnek
tőle. Amikor a zsinaton az egyház
számot vetett a modern világtól való
elszakadásával és a nagyobb nyitott
ság mellett foglalt állást, alvkor azt
is kimondta, hogy komolyan akarja
venni a modern ember problémáit,
márpedig nyilvánvaló, hogy nem ér
heti be a meg lévő teológiai gondolat
készletével, ha felelni akar azokra. A
világ felé való megnyílás tehát leg
alábbis bennerejlően szükségessé teszi
a fejlődést a teológiában. S itt nagyon
is fontos tisztába jönnünk azzal, hogy
nem az egyháztól függ, hogy milyen
természetű problémákkal nézzen
szembe, mert ezeket a problémákat
nem ő, hanem a világ fogalmazza
meg. Ebből következiik - emeli ki
nyomatékosan Steemam -, hogya fej
lődés a teológiában, ha a párbeszéd
vonalában kívánunk maradni, nem
jelentheti minden esetben csupán va
lamiféle jobb megvílágítását és kidol
gozását annak, amit az egyház ha
gyományosnak tart. "Lehetséges, hogy
a folytatólagosság a:lJsrnat előtti hi
vatalos teológiával Isokkal kevésbé
lesz egyenes vonalba eső fejlődés."

Mindenesetre nagyobb rugalmasságot
keill engednie a teológiában, ha az
egyház eleget akar tenni ígéreteinek.

Emellett azonban a világi hívek
teljes jogú helyfoglalása sem marad
hat következményeik nélkül. Nekik
ugyanis teljesen más tapasztalataik
vannak a kereszténység átéléséről eb
ben a modern világban, más távlatok-
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ban szemÍéUk a tJaÍlási ~s egyházi
dolgokat, egész sor megoldásra váró
új problémát is látnak. Mélyreható
változásokat követel ez is az egyház
gondolkodási és cselekvési módjában,
s ezeknek a változásoknak nagyságát
és irányát sem határozhatják meg
eleve az egyház tekíntélyeí, A nagy
korú viíágiak jelerrlétének és szólás
jogának az egyházban megvan a sa
ját dinamikája, amely magától visz
tovább.

Egészen nyilvánvaló tehát - rög
zíti Steeman -, hogy egy olyan egy
házneík, amely nyitott a világ felé és
párbeszédbe lép vele, egy olyan egy
háznak, amely nem 'kizárólag a
hierarchikus szerkezet, annak inkább
vitatkozó és eszmecserét folytató kö
zösségnek, mint tekintélyi szeruezet
nek kell magát [eljoqnia. Az az egy
ház, amely elismeri valamennyi tag
jának és nem csupán a híerarchiájá
nak teljes fontosságát, ezzel már eí
vetette azt az eszmét, hogy az érint
kezés csak egyetlen irányiban, ~
felülről lefelé történhet, s a megbe
szélést, a tanácskozást fogadta el az
egyházon belül a tevékenység elvének.
Semmiképpen sem jelenti ez azt, hogy
a tekintélynek ne lenne meg a helye
az egyházban - semmiféle szervezett
közösség sem nélkülözheti a tekin
télyi szerkezetet -, jelenti azonban
azt, hogya tekintélyi ezerkezet és az
integrációnak ezzel kapcsolatos típusa
nem maradhat fókusza az egyház éle
tének. "A tekintély a közösség egyik
funkciója - mondja Steeman - s
mínt ilyen néíkülözhetetlen, - de nem
szükséges, hogy fókusz legyen. An
nak a változásnak alapján, amelyen
az egyház önértelmezése keresztül
ment, számítanunk kell a közösségen
beitH olyan irányú törekvésekre, hogy
hangsúlyt kapjon a tekintély funkcio
nálisabb felfogása." Az egyháznak az
az önmagáról adott meghatározása,
hogy Lsten népe, de a püspöki kol
legialitás elve és a liturgia közösségí
jellegének kídomborítása is mind e
hangsúly-áthelyezésre mutat A püs
pöki konferenciák új szerepkörében
és abban a módban, ahogy a püspöki
szinodust választják, világos a meg
indulás az egyházkormányzat demok
ratizálása felé. Altalánosságban is
megállapítható a kezdeményezések
lehetőségének növekedése és a múlt-



belinél solokal nagyobb felelősség vál
lalása az egyház szervezetének alsóbb
síkjaín, külőnösképpen a világi hívek
vonalán. Valóban a tekintély más
tipusa bontakozik ki ekként, s keve
sebb az aggodalmaskodás is az egyház
egyformaságáért.

>I<

Steeman szerínt azokban a feszült
ségekben és konflíktusokban, amelye
ket az egyházon belül manapság ész
lelhetünk, ha nem nyíltan. aJkkor leg
alábbis bennerejlően. de valami mó
don rníndíg a tekintély természeté
nek problémájába ütközünk Nagyon
-gyakran nem is annyira valamely teo
lógiai vagy erkölcsi kérdés a kiváltó
ok, mint inkább ,a teológiai kutatás
szabadságának igénylése, illetve a fe
lülről tanúsított bizalmatlanság en
nek irányában. S mintha csak együtt
dolgoztak volna, Heiderscheid ugyan
erre a következtetésre jut.

Konkrét példának hozza Töl Heider
seheid a születésszabályozás ügyét,
amelyben a döntést a pápa kifejezet
tenfenntartotta magának. Közben
azonban nemcsak a tanulenányozásra
kiküldött pápai bizottság ellenmondó
emlékírataí váltak "indiszkrécióból"
köztudottá, hanem pápai döntés hiá
nyáJban - és kétségkívül Róma óhaja
ellenére - morálteológusok és szo
cíológusok, annak bizonyos mértékben
elébevágva. nyilvánosság elé Léptek.
Al'lásfoglalásaik olyanok, hogy a leg
komolyabban kell kérdeznünk: vajon
nem zárult-e be már minden út
visszafelé, még ha a pápa másként
hangzó elhatározásokra jutna is?
"Ezzel azt is kimondtuk - írja Hei
derscheid -, hogya tekintély folya
matban levő visszaszorítása, vagy egy
abszolút tekintélyből relatív, korláto
zott tekintéllyé való átalaJkulása 
mindazokban a kérdésekben, amelyek
nem nyilvánvalóan a tévedhetetlenség
körébe esnek - még a pápa előtt

sem áll meg. VI. Pál fatimai útjának
helyenként egészen nyílt bírálata
csak egyik példa erre, s nem is a leg
nyomósabb alsok közül, A leghan
gosabb kritikák éppen a születéssza
bályozás most említett kérdésében
értéJk a pápa halogató magatartását.
Am azok a vísszhangok is, amelye

-ket a pápának a papi nőtlenségről

szóló körlevele keltett - különl)sert
a negatív állásfoglalások Németország
ban, Francíaországban, Hoflandiá
ban, a két Amerikában -, olyan ter
mészetűek, hogy néhány évvel ez
előtt még sem tartaírnukoan, sem
formájukban gondolni sem lehetett
volna rájuk. Figyelemmel arra, hogy
a világi papok nőtlensége az évszá
zadok során érinthetetlen tabuvá fej
lődött, ma már nemcsek a hagyomá
nyos egyházi tekintély mítosztaíaní
tásának tagadhatatlan jelenségével
állunk szemben, hanem ugyanúgy a
pap és a házasság kérdésénektabut
lanításával is. A sok sajtóközlemény,
amelyek a problémával fogLalkoznak,
de azoknak a papoknak mindenfelé
növekvő száma is, akik vagy lemond
tak papi tisztségükről, vagy a világi
állapotba való visszahelyezésüket kér
ték - amit ma Róma rendszerint
meg is tesz -, kétségtelen világos
sággal húzza ezt alá. Hogy hová fog
vezetni végülis mindaz, ami. most leg
szembetűnőbben mirut a tekintéily
csökkenése jelenik meg, vajon súlyos
belső válságot vált-e ki, vagy valójá
ban a holnap megnyugodott egyhá
zát ailakítJja-e ki, ezidőszerínt még
nem jósolihatjuk meg. Egy azonban
teljességgel bizonyos: a tekintélynek
a holnapi egyházban főleg szolgálat
nak és funkciónak kell lennie, ke
vésbé kiváltságnak."
Végső soron azonban Heiderscheid

egyáltalán nem borúlátó: "Ha egyes
megfigyelők és az egyház némely tag
jai aggályoskódnak is a mai fejlődés

miatt, nem láthatunk okot pesszimiz
musra. Az igazi, ,a változhatatlan is
mét egészen tiszta sugárzásában lép
het elő,túlhaladva azt a szakaszt,
amelyben közvetlenül élünk A fejlő

dés megnyugtathat annak bizonyos
ságával, hogy nem a kereszténység
végére jutottunk, hanem egy új, iga
zibb, valódibb keresztény korszak
kezdetén állunk, amelyben lehull a
szükségtelen, az Istennek nem föltét
lenül tetsző történelmi vagy egye
nesen mágikus ballaszt, helyében vi
szont elmélyül a tudás arról, ami vég
eredménytben egyedül fontos a létben
és a cselekvésben. Ez esetben pedig
nem aggályoskodhatunk a jövő felől,

hanem szívből köszöntenünk keH a
szemünk láttára végbemenő folya
matot."
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Steeman mint szocíológus magya
rázza meg, hogy miért nincs okunk
nyugtalanságra, A konjliktusnak 
úgymond - megvan a maga nagy és
gondviselésszerű szerepe a zsinati
egyházban. Társadalmi konfliktus
ugyanis akkor kele1ikezik, amikor két
vagy több fél jogot formál ugyanarra
a dologra, bármi. [egyen is ez. Lehet
anyagi dolog, mínt amikor a magán
tulajdont vitatják, lehet szeldemí ter
mészetű is, mínt például a szabadság
arra, hogy bizonyos módon gondol
kodjunk, írjunk és cselekedjünk. A
konfliktus tehát szociális egységet te
remt, az embereket valamely közös
tárgy irányában kapcsolatba hozza
egymással akkor ils, ha a tárgyát il
letően érdekeik más irányban futnak
Mi több, a konfliktusos helyzet min
dig feltételezi, hogy az érdekeltek
egységesülésre, nem pedig szakításra
törekszenek. A konNiktusos helyzet
végződihet persze az érintkezés meg
szakadásával és a felek azétválásával
ís, Ebben az esetben azonban a
konfliktust nem oldották meg. A fe
lek csupán feladták a megegyezés és
egy teljesebb összefogás reményét,
amivel maga a vita is fölöslegessé
vált.

Nagyon meg kell szívlelnünk ezt
a szocíoíógiai igazságot, amikor az
egyházoán ma muta1lkozó konfliktuso-

.kat mérlegeljük - figyellimeztet Stee
man. Mert bármilyen kínos lehet egy
konlliJktusos helyzet, nem kételked
hetünk komolyan abban, hogy a ví
tatkozó felek alapvetően lojálisak az
egyház íránt és annak javát akarják.
A jelenlegi konflikitusokaz egyház
belső életének részét teszik s nem
kívülről jövő támadások. Az az új

A KIS ÚT

Hívő keresztény ember számára
nem lehet kérdéses, szükség van-e
manapság is a bűnbánat hangsúlyo
zására, kell-e a bűnbánat szellemét
ápolnunk saját ,lelkünkben és a ke
resztény közösségekben? Nem lehet
kérdéses, mert 'bárhol ütjük fel az
evangéliumokat, néhány lap elolva
sása után rájövünk, hogy a bűnbá

nat szelleme és annak követelmé-
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pozíció, amelyet AZ ~gyMz juttatott
a világi híveknek, és a ikinyÍl1áS a vi
lág felé nem csupán új problémák
elé állította az egyházat, hanem az
egyháznak meg Ikell engednie, 'hogy
most már a hierarchiához nem tar-'
tozók is beszéljenek az egyház prob
lémáiról. Azoknak vkőzössége, akiknek
jogukiban áll befolyásolni az egyház
gondolkodását és működését, immár
sokkal nagyobb, mínt a zsinat előtt,

és lattól eltérő módon alakul. A régi
szerkezetek találkozása ezekkel az új
munkatársakkaí nehéz lehet, telve fe
szültségekkel, de mindenesetre az egy
házat mínt listen népét jeleníti meg,
ahogyan ezt a zsinat meghatározta.
Igy azok a konfliktusok, amelyeTc fel
merülnek ebben az egyházban, való
jában egységesítő elemei az egyház
életének. Sem egyes reakciók heves
sége, sem az a félelem, hogy túlontui
sok mínden kerülhet vizsgálat aJIá,
nem szüntethetí meg ezt az alapvető

jelleget.
A feszültségek mindenkor azt ma

tatják, hogya közösség egysége nem
fejeződik 'ki többé a régi intézmé
nyes szeríkezetekben, ám éppen a kö
zösség tagjainak szolidaritása az, ami
új utak és új formák együttes kere
sésere sarkall. Hogy a !konfliktusos
helyzeteket igazán megoldhassuk, el
kell fogadnunk azt a tényt, hogy
vannak feszültségek, s nyiltan és
becsületesen meg kell vitatnunk
míndazokat a dolgokat, amelyek a
feszültség tárgyát képezik Az igazi
veszedelem nem azokban a feszült
ségekben rejlik, amelyek napfényre
jönnek, hanem azokban, amelyek a
felszín alatt maradnak s amelyekkel
nem nézünk szembe.

(A BŰNBANATI LELKüLET)

nyei áradnak az Irás lapjairól. A
bűnbánati lelkület kíalakltása, őrzése

és ápolása a keresztény lelkiség lé
nyegéhez tartozík. Ez a leJ:küllet szü
net nélkül élt az egyházban, az első
századoktól napjainkig. Miért?

A keresztény vallás kö:zJéppontjában
Jézus Krisztus megváltó élete, halála
és feltámadása éill, vagyis - a mi
SZeIDS2'Jögünkböl nézve - üdvössé-



günk ügye. Ennek az ügynek, Isten
és ember kapcsolata Krisztus által
törtenö rendezesének az útjában
valejaban a bűn az egyetlen igazi
akaoaíy. Mégpedig arinyira akadály,
hogy sem az ember önmagában (nincs
önmegváltás l), sem pedig Krisztus
vegteren értékű, túláradóan eleget
tevo áldozata önmagában (az üdvős
ség nem kenyszer-intézmény!) el nem
haríthatja, hanem de facto a kettő
együtt szükseges, hogy meg legyen.
F'elreértés ne essék, ez utóbbira (az
ember akaratára, "hozzájárulására")
nem azért van szükség, mert Isten
nem tudná egyedül a saját akaratá
val üdvözíteni az embert, vagy mínt
ha Krisztus áldozata objektíve nem
volna elegendő önmagában is üdvös
ségünk megszerzésére, - hanem mert
Isten kezdettől fogva így akarta, így
felel meg jobban az emberi méltó
ságnak, így követeli a kapcsolat két
oldalú, szövetségi jellege. Az ember
nek tehát magának is sokat kell
tennie üdvössége érdekében, elsősor

ban az akadályokat kell elhárítania,
vagyis szembe kell fordulnia a bún
nel, a rosszal.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a
bűnbánati lelkület a keresztény val
lásosság alapvonásai közé tartozik,
mínt megvalósítandó feladat pedig a
legelsők közé. Ezért van az, hogy va
lahányszor az Isten országának kö
zeli eljöveteléről van szó az evangé
liumban, előkészületül és alapozásul
mindig a bűnbánatot hangsúlyozzák
Isten küldöttei: Keresztelő Szent Já
nos, Jézus Krisztus és az apostolok.
"Tartsatok bűnbánatot, mert közel
van a mennyek országa", hirdeti Já
nos a Jordán folyó partján (Mt 3, 2).
Jézus galileai első tanításainak egyike
a következő figyelmeztetés: "Az idő

betelt: közel van az Isten országa.
Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az
üdvösség jó hírében" (Mk 1, 15). Az
egyház nyilvános műkődésének kez
detén, az első pünkösdkor Szent Péter
beszédének a hallatára azt kérdez
getik az összesereglett emberek: mit
tegyünk? Péter így válaszol: "Tart
satok bűnbánatot. és keresztelkedjetek
meg mindegyiktek Jézus Krisztus ne
vében bűneitek bocsánatára" (ApCs
2, 38). Hasonlóképpen szól Szent Pál
a pogány görögökhöz híres areopá
guszí beszédében (ApCs 17, 30).

Ezekből az elsorolt esetekből az is
kívuagnk, mit Jelent evangeííumí ér
teíemuen "bunbanal.Ot tartani". ::.emmi
esetre sem Jelent csupan egyetlen
bunoánatí cselekedetet, mint valami
varazseszközt, amellyel meg tuajuk
semmisnem rnultunkat, Az ígazi bün
banat sohasem csak a múltra vonat
kOZlK, hanem mínuíg a jovore is. A
kereszteny nunoanat mínuíg megtérés
és lstenhez fordulás l"metanola",
"epistrephem" : ApCs 3, lll), ahogyan
Vi. l'áL pápa 1966. február 17-én ki
bocsátott, "t'oenitemini" kezdetű apos
toli konstítucíójában hangsulyozza.
Lelekforaulással, megtéréssei ujulunk
meg, leszünk "új teremtmennyé"
Knsztusoan és Krisztus által (2 Kor
5, 1'1-111). A bűnbánati lelkület tehát
hármas dimenziójú: :JeLenvaLó gondol
koaasunkban és cselekedeteinkben el
fordulunk a múlt bűneitől, és jövendó
lelki fejlődésünket szelgáljuk. A bűn

bánat igy, ebben a hármas dimenzió
ban nem annyira egyetlen bűnbánati

aktust jelent, hanem sokkal inkább
a megtérés állapotát. Az Istenhez
fordulás stabilizálását, sőt fejlesztését
jelenti mínd bensőleg a szándék és
tudatosítás által, mind pedig külsőleg

a cselekedetek által.
A gyakorlati problémát éppen a

megtérés stabilizálása okozza. A meg
térés első fordulatával ugyanis nem
változik meg esendő emberi termé
szetünk, és legtöbbször megmaradnak
körülöttünk azok a rossz felé hajló
körűlmények is, amelyek vétkezni se
gítettek. Hogy megálljuk helyünket
és fejlődni tudjunk a jóban, feltét
lenül szükségünk van isteni segítségre
és olyan gyakorlatokra, amelyek éb
ren tartják bennünk a bűnbánat és
megtérés lelkületét. Az isteni segítség
a kegyelemben érkezik számunkra,
főleg két szentség: a keresztség és
a bűnbánat szentsége által. A meg
térés kegyelmét alapvetően a kereszt
ség közvetíti, amelyben meghalunk a
bűnnek és feltámadunk az üdvösség
re Jézus Krisztus által, "aki vét
keinkért halált szenvedett és meg
igazulásunkért föltámadott" (Rőm 4,
125). Ha pedig a keresztség után hajó
törést szenvedtünk, menekülésünkre
adja az Úr az egyházban a bűnbánat
szentségét (a gyónást), mint mentő

deszkát - ahogy az egyházatyák ne
vezik. Ezért speciálisan húsvéti szerit-



ség a gyónás, mert a bűn halálából
való feltámadásunkat eszközli. A li
turgikus szemlélet szerínt is helyén
való dolog a húsvéti időben történő

gyónást szorgalrnazni, mivel így az
időszak szímbolíkája is segít a lelkü
let kialakításában. Persze, Igazában
akkor kell gyónnunk, húsvéti időn

kívül is, amikor szükségünk van a
megtérés kegyelmére, vagyis súlyos
bűn esetében.

A többi bűnbánati gyakorlat mind
megtérésünk stabiltzálását szolgálja
ide számítva az ún. ájtatossági gyó
nást is. semmi esetre sem szabad a
keresztséget és a bűnbánat szentségét
úgy tekintenünk, mint valami bűn

törlő mechanizmust és a gyóntató
papot, rnint feloldozó automatát. A
szentségek "önműködő" (ex opere
operato) ereje és hatása nem abszo
lút, felnőtt embereknél míndíg szük
séges a szubjektív, személyes "oda
állás" is az eredményekhez. A szent
ség nem varázsszer" a szentségí élet
egész személyíségünk odaadását
igényli. A szentségen kívülí bűnbánati

cselekedetek (ilyen . szándékkal vég
zett imádságok, böjtök, alamizsnálko
dás, önmegtagadások) éppen ezt a fon
tos odaadást mozdítjákeló, a megté
rés állandósulásátsegítik. Az egyház
mindíg. tudatában volt, milyen jelen
tősek a bűnbánati aktusok a keresz
tények életében, ugyanakkor figyel
meztet is, Joel prófétával mondja:
elsősorban "szíveteket szaggassátok
meg, és ne ruháitokat" (Joel 2, 13),
nehogy üres formalizmus legyen szá
munkra ia bűnbánati gyakodat.

Sajnos, a formalizmus és az auto
matizmus veszélyei gyakorta megkí
sértenek mínket, Igy történt ez a pén
teki böjttel is. Sokan elfeledték cél
ját, rendeltetését, sok keresztény éle
tében egyszerűen "üves szokás" volt
csupán, amit sokan kényük-kedvük
szerint el is hagytak. Ezen az állapo
ton akarnak segíteni az új egyházi

rendelkezések ("Poenitemini" kezdetű

apostoli konstitució l), amikor meg
jelölik ugyan továbbra is a kiváltsá
golt bűnbánati (böjti) napokat és idő

szakokat az egyház hagyománya sze
rint, a súlyt azonban a bűnbánati lel
kületre és a tudatos, személyes be
kapcsolódásra vetik. Nagyobb teret
engednek az egyházi kezdeményezés
nek, a személyes gondolkodásnak és
gondoskodásnak, hogy ezáltal a bűn

bánati szellem 'erősödjék bennünk.
Nem a legszerencsésebb eset tehát,
ha csak azért tartom továbbra is a
"végi szabályokat", böjtöket, mert úgy
könnyebb, hisz nem kell gondolkoz
nom új bűnbánati gyakorlatokon. Az
apostoli konstitució által kijelölt, a
hagyomány szerint megtartott jeles
bűnbánati (böjti) napok és időszakok:

péntek és nagyböjt, ez utóbbin belül
különösen hamvazószerda és nagypén
tek felsorolása sem azt a célt szol
gálja, hogy még tovább könnyítsen
az eddigi böjti fegyelmen hanem azt
célozza, hogy tudatosabbá és elmé
lyültebbé tegye a bűnbánati szellemet
a kereszténységben. Péntek ugyanis
Jézus halálának emléknapja, nagy
böjt pedig a húsvétra, a legnagyobb
ünnepre való közvetlen előkészület

ideje. A magyar püspöki kar a római
felhatalmazás alapján a kötelező hús
eledeltől való megtartóztatás napjait
a nagyböjt péntekjeire, a kötelező

szigorú böjtöt pedig hamvazószerdára
és nagypéntekre "csökkentette", ezzel
az intézkedéssel azonban nem szűnt

meg az egész nagyböjt és a többi
pénteki napok bűribánati jellege.

S valójában, míndnyájunknak szük
sége van az állandó bűnbánatra. Az
elmondott motívumokon kívül ösztö
nözzön a bűnbánati lelkület fejlesz
tésére annak a tudata, hogy a bűn

bánattal is kiváló módon tanúságot
teszünk Isten mellett. A bűnbánat

cselekedeteivel elismerjük, hogy rá
szorulunk végtelen szeretetére és ir
galmára. Csanád Béla

Stephan Andres

Isten nem ut6piákban mutatkozik meg. De ide, erre a könnyáztatta földre
eljön, mindig újra eljön, mert itt végtelen szegénységet, végtelen éhséget s
végtelen szenvedést talál. Isten szereti azt, ami Tőle különbözik, szereti It mély
ségeket . . , Isten Izereti a világot, mert tökéletlen. Mi vagyunk Isten fejlődő
utópiája.



NAPLÓ
TöRTÉNELMILEG BIZONY1THATÚ-E KRISZTUS FöLTÁMADÁSA?

Szörényi Andor professzornak a Vigilia ezévi februári számában megjelent
cikke a címében kérdőjellel teszi fel a nagy kérdést: "Lehet-e ma a
föl,támadt Krisztust hirdetni?" Nagyon modern, a kérdés minden oldalára
kiterjedő fejtegetése végére eltűnik a kérdőjel és arra a következtetésre jut,
hogy az "Isten-távolba jutott emberiségnek még átéltebben és még érthetőb

ben hirdessük az evangélíumot, a húsvéti föltámadás és a megváltó isteni sze
retet örömhírét, mint valaha". A húsvéti feltámadásba vetett hirt kétségkívül
annyira alapja az egyház létének, hogy - mint kiemeli - "nélküle nem
képzelhető el, és nem is születhetett volna krísztusi egyház". Ennek a hitnek
van két szilárd pillére, amelyek megcáfolhatatlan történelmi tények: egyik
a nagypénteki tragédia, Krisztus "kudarca" és az apostolok hitének "csődje";

másik az apostolok pünkösd utáni diadalmas hithirdetése, az a csodálatos át
változás, hogya "gyáva nyulakból rettenthetetlen oroszlánok lettek" és mín
den veszedelemmel szembeszállva hirdették a keresztrefeszített, de föltámadott
Krisztust. Ez a két pillér kiállja a történelemkritika minden vízsgálódását 
mutat rá a szerző -, "beleágyazza a föltámadt Krisztus hitét a történelembe;
ez az, amit történetileg bizonyítani lehet".

A címben szereplő kérdőjel eltűnik ekként, a szerző további fejtegetéset
során azonban újból kirajzolódik előttünk ezzel a kérdéssel: "Vajon a két
történeti pillér bizonyítja-e tudományosan magát a feltámadást is? A hús
véti hit ténye bizonyítja-e tudománykritíkailag Jézus föltámadását?" S ezt
az utóbbi kérdőjelet nem törli el a szerző felelete sem: "A két pillér megdönt
hetetlenül áll, de emberi tudomány, egyenletek,képletek, kísérletek. próbák
és.ellenpróbák útján a kettőt híddal összekötni nem lehet. A hidat semmi
~le egzakt tudományos módszerrel megépíteni nem lehet. A híd egyedül és
éppen a hit ... A két pillér beleágyazza a föltámadt Krisztus hitét a törté
nelembe, de mindez pozitív tudományos vizsgálat számára nem bizonyítja
magának a hitnek a tárgyát." Vagyis - rögzíti Szörényi professzor - az
apostolok húsvéti hite, de az egész egyház hite is, nem a föltámadás történeti
l,eg is bizonyítható tényére épül, "ehhez hH kell, az egész életünket meghatá
rozó döntés kell, mely már nem az értelemnek, hanem a kegyelemre támasz
kodó akaratnak a dolga".

Mi azonban azt szeretnők, 'sőt elengedhetetlennek tartjuk, hogy hitünk
"rationabile obsequium" (ésszerű engedelmesség) legyen, s ezért keressük a
módot arra, hogy éppen a kereseténység alapját képező igazságokatkiszaba
ditsuk az "ignoramus et ignorabimus" kérdőjelének sötét árnya alól. Van-e
tehát mód arra, hogy Jézus feltámadásának 'tényét a történetet kutató ember
számára is elfogadhatóvá és bizonyíthatóvá tegyük?

Mindenesetre azt el kell ismernünk, hogy Jézus egész élete - beleértve
halálát és feltámadását is - a történelem könyvének csak a margójára van
írva. A történelem színpadán ugyan Krisztus a főszereplő, sőt az egész tör
ténelem középpontja - a közérdeklődés fényszórói mégsem Irányultak rá.
A birodalom középpontjától távol, egy eldugott kis ország városában valamí
kisjelentőségű zavargást fojtott el Pilátus - legfeljebb ennyi volt Krisztus
halálának ténye li kortársak 'szemében. Ha a kőszikla meg is remegett azon a
nagypénteken, ettől ugyan nem rendült meg a hatalmas Római Birodalom.
Hiábavaló fáradság volna tehát kutatní az erről fennmaradt tárgyi, történelmi
bizonyítékok után. Ha már akkor meglett volna a mai technikai kultúránk,
Krísztus keresztje körül akkor sem tolongtak volna a rádióriporterek és film
operatőrök, az újságokban még kétsoros hívecske sem jelent volna meg róla.
Egészen más érdekelte, egészen más szenzációk foglalkoztatták annak a kor
nak az embereit. Éppen ezért a történetíró még ebben a feltételezett eset
ben sem tudna felkutatni egyetlen filmkockát, magnótekercset, űjságkívágást,

vagv más "pozitív tudományos bízonyítékot" a feltámadás történetiségének
bizonyítására. "Viszont ez nem jelenti azt, hogy az a jelentéktelen - vagy an
nak tartott - esemény nem éppen olyan valóságos történelmi tény, mint a
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"százados szenzációk", mihelyst valamilyen "egyszertíbb" bizonyítékek vagy
tanúvallomások vannak róla. Ha például a mi kis falunkban meghal egy em
ber és néhány rokona kíséretében kívísszük a temetőbe, ez éppen olyan való
ságos történeti esemény, mint mondíuk a borzalmas vietnami háború. És ha
ez utóbbiról filmhíradók, TV-ríportok és saitóközleménvek százezrei tanús
ikodnak is, ettől nem lesz "valóságosabb" vagy "történelmibb" esemény, mínt
annak az egyszerű embernek a halála, akiről csak néhány szemtanú tesz
bizonyságot. Eppen így Jézus élete - beleértve halálát és feltámadását is 
történelmileg teljesen bizonyított akkor is, ha róla nem "történelmi ríporte
rek" vagy "tudományos kutatók", hanem csak egyszerű, de szavahihető tanúk
számolnak be.

Ezt egyébként Szörényí professzor is természetesnek tartja, hiszen az első

"pillérnek", Jézus "tragédiájának" történetiségét ő is elsősorban az apostolok
nak mint szemtanúknak és az esemény résztvevőinek tanúságával bizonyítja.
Az a néhány profán utalás, amit ismerünk, eléggé bizonytalan forrásokból, a
csőcselék között szállongó mendemondákból merít minden kritikai megros
tálás nélkül. A régészeti leletek is csak az evangéliumokkal egybevetve je
lentenek valamit. Nem kétséges azonban, hogy Jézus sírjának régészetileg
bizonyított helye nem a nagypénteki kudarcnak, hanem a húsvéti diadalnak
köszönheti, hogy nem merült feledésbe. Az apostolok lelkében lejátszódó
válságról pedig természetszerűleg csak ők és a szemtanúk számolhattak be.
Vallomásukat mégis teljes értékű történelmi bizonyítékoknak tekinthetjük,
hiszen a legcsekélyebb okunk sincs arra, hogy szavahihetőségükben kételked
jünk. Szerzőnk is megállapítja: "Az evangéliumoknak erre vonatkozó beszá
molóit történetkritikailag semmiképpen sem lehet kétségbevonni. Ezekben az
elbeszélésekben ugyanis nincs semmi nyoma a .személyí kultusznak'." Ezek
alapján kimondhatjuk, hogy a nagypénteki események megdönthetetlen tör
ténelmi valóságát elsősorban az apostoloknak, mint megbízható szemtanúknak
előadása bizonyítja.

A húsvéti hit diadalmas terjedéséról már bőségesebben állnak rendelke
zésre "pozitív tudományos bizonyítékok" is. Az apostoli hithirdetés nyomán
rohamosan terjedt el a kereszténység. A történet peremén valahol az ismeret
lenségben a hegyről leszakadt parányi kő Dániel jövendölése (Dán 2, 34) sze
rínt óriásivá növekedett és betöltötte az egész földet. Az elültetett kicsiny
mustárrnag kihajtott és hatalmas fa lett belőle CtMt 13. 31). Ezt már észre
kellett venniök a kortársaknak is és valamiképpen állást kellett foalalniok
mellette vagy ellene. Igy aztán a történelem könyvében egyre szaporodnak
a beiegyzések a kereszténység diadalútjáról s ezzel szaporodnak a "történet
kritikai bízonyítékok" is az első keresztények feltámadás-hitéről. De hogy
ennek a növekedésnek éltető ereje, az apostolok Igehirdetésésének szinte
egyetlen tartalma, alfáia és ómegáia a keresztrefeszített és feltámadt Krisztus
volt - ezt már megint elsősorban az ő saiát bevallásukból. a szentírásban
feljegyzett beszédeik tartalmából tudjuk. Megcáfolhatatlan történelmi tény,
hogy az apostolok hittek Jézus föltámadásában és ezt a hitet hirdették is 
de ezt is elsősorban az ő saját szavahihető tanúságukból tudjuk. És ezt a sza
vahíhetőséget egyáltalán nem rontja le az a tény, hogy akkor már az ő lel
kükben erős volt a hit és élt bennük a feltámadt Krisztussal kapcsolatban
valami "személyi kultusz" is.

Ezek után megkísérelhetjük a nagy kérdőjel feloldását és választ adni a
kérdésre: a történelmet kutató ember számára elfogadható-e és bizonyítható-e
Krisztus feltámadásának ténye, az apostolok és az egyház feltámadás-hitének
valóságtartalma? "Ha ezeket a pilléreknek nevezett és megcáfolhatatlan tör
téneti tényeket egymással szembeállítjuk, akkor a történelemkrí tíkus éppen
azért, mert oknyomozónak és 'kritikusnak' kell lennie, azaz vizsgálódásában a
tények mögé kell néznie, szükségszerűen fölteszi a kérdést: Mi történt nagy
péntek és pünkösd között? Valaminek ugyanis történnie kellett, valami döntő

fordulatnak kellett bekövetkeznie l"
Dehát mi lehetett ez a döntő fordulat? Kinek tegyük fel a kérdést, hogy

mi is történt tulajdonképpen? Kézenfekvő a felelet: ezt a kérdést senki más
nak nem tehetjük fel, csak ~z apostoloknak; erre a kérdésre felelni senki más
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nem illetékes, csak egyedül ők! Ha ők őszintén bevallották, hogy nagypén
teken "mindnyájan megbotránkoztak Jézusban" (Mt 26,31), néhány nap múlva
pedig úgy állnak előttünk, mint a feltámadás rendíthetetlen hirdetői: akkor
osak ők magyarázhatják meg, hogy mí történt velük, mi okozta ezt az embe
rileg él.'ltJ1letetlen átalakulást. És ha elfogadtuk tanúságukat, amellye! a két
.,pillért" megcáfolhatatlan történelmi valósággá építették, valóságnak kell el
fogadnunk azt is, ahogyan 'közéjük felépítik a hidat!

Ük a mi kérdéseinkre egyszerűen és a meggyőződés rendíthetetlen nyu
galmával felelnek is: "Ami kezdetben volt, amit hallottunk, amit szemünk
kel láttunk, amit szemleltünk és amit kezünkkel tapintottunk, az élet Igéjét
hirdetjük nektek!" (1 Jn 1, 1.) "Megtagadtátok a szentet és igazat, arra kér
tétek (Pilátust), hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet szerzőjét pedig meg
öltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból, ennek mí tanúi vagyunk."
(Apcsel 3, 14-5.) Amilyen részletesen írják le Jézus szenvedését és ezzel kap
csolatban míndazt, ami hitük csődiét és szégyenletes gyávaságukat nyilvánítja
ki, ugyanolyan "riporteri" részletességgel számolnak be Jézus feltámadásával
kapcsolatban hitetlenkedésükről és nehézkességükről, amely a feltámadt Urat
színte kényszeríiti arra, hogy megjelenésének fizikai valóságát és feltámadásá
na:k "történetiségét" újból és újból bízonygassa nekik. "Miért ijedtetek meg
és míért támadt kétely szívetekben? Nézzétek kezem és a lábam! Én vagyok!
Tapogassátok meg és lássátok!" (Lk 24, 38.) A feltámadt Jézus különböző

megjelenéseinek evangéliumi leírásából világosan kitűnik, hogy az apostolok
tudatosari törekedtek arra, hogy híveiket meggyőzzék: amikor ők a fel támadt
Krisztus hitét hirdetik és annak elfogadását megkövetelik, nem "kieszelt me
séket" hirdetnek, hanem történelmi valóságot, "mert szemlélői voltak nagy
ságának". (2 Pét 1, 16.)

Az tagadhatatlan, hogy amikor az apostolok Krisztus evangéliumát hir
detik és amikor ennek a tanításnak kikristályosodása folytán az. evangéliumi
eseményeket elbeszélik, már a rendíthetetlen hit boldog birtokosai. Ez termé
szetesen átszínezi visszaemlékezéseiket és egykori gyengeségeikről is fölényesen
elnéző mosollyal beszélnek. Mintegy "örömmel dicsekszenek gyöngeségeíkkel,
hogy Krisztus ereje költözzön beléjük". (2 Kor 12, 9.) Ez a hangulati átszíne-.
ződés azonban semmiképpen sem akkora, hogy annak tükröződésében meg
változnának a történelmi tények, és meggyengülne szavahíhetőségük, Ezzel
kapcsolatban szepen fejti ki Szörényi professzor: "Ha a legmodernebb tudo
mányos rnódszerekkel és a legkrttíkusabb szemmel is vizsgáljuk a keresztény
ség történetét és alakulását, akkor IS cáfolhatatlan tény, hogy nem Krisztus
tanítványainak hite teremtette meg a föltámadt Krisztus alakját, ... hanem
éppen ellenkezően, a húsvéti föltámadás az egyedüli alapja és előfeltétele an
nak a hicnek. amelyet az első pünkösd óta a kereszténység vall." Az aposto
lok boldog felszabadultsággal úgy beszélnek Krisztussal való élményeikről,
ahogy az érettségi banketten csevegnek a boldog "érettek" a vizsga vérveret
tékes borzalmaíról, vagy a felgyógyult beteg a kórházi idők keserveiről. Bár
Lényegesen megváltozott a hangulatuk, az elbeszélt események hitélességét
ez lényegesen nem befolyásolja. Míndnyájan egyforma öntudattal mondhat
ják: "Aki ezt látta, az tett tanúságot róla s az ő tanúsága igaz!" (Jn 19, 35.)

Ezek alapján véleményünk szerint Krisztus feltámadásának történelmi
ténye tudományos szempontból legalább annyira bizonyítottnak tekinthető,

mínt bármely más esemény, melyről megbízható tanúk vallomásából értesü
lünk. Ezt a következtetést nem gyöngítheti az a meggondolás, hogy Jézus fel
támadása és megdicsőülése teljesen transzcendentális, természetfölötti esemény,
és rnínt Ilyen kisiklik a földi tudomány eszközei és módszereí alól és csupán
a hit aktusával kőzelíthető meg. Bár igaz, hogy a föltámadás belső tartalmát
tekintve nem "evilági" esemény és Jézus számára nem a földi élet folytatását,
hanem az örök dicsőség kezdetét jelenti, mégis mindez egy konkrét törté
nelmi helyzetben, emberileg megközelíthető körűlmények között történt,
amelyek a kutatás számára föltétlenül hozzáférhetők. így a tudomány bizo
nyíthatja, hogy a Kálvárián meghalt történeti Krisztust pár nappal később

aZ apostolok élve látták és együtt is étkeztek vele. HogyaZitán ebből az is
következik, hogy ő az Isten földreszállott Fia, elsőszülött a halottak között,
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a mi felrtámadásunk eszközlője és a világ ítélő bírája stb., - ez mát' a hitnek
tárgya, és csupán csak ez nem bizonyítható "pozitív tudományos" és "törté
netkritikai" eszközökkel.

Ha pedig ezek után valaki még mindig kevésnek tartaná az elmondotta
kat a feltámadás tényének bizonyítására, hadd emlékeztessünk a régi "hagyo
mányos apologetika" még egy érvére, amely annak idején csak úgy "követ
keztetésként" szerepelt. Eszerint még akkor is bizonyítható volna Krisztus fel
támadása, ha "történelmi feljegyzések", vagyis az evangéliumok nem is be
szélnének róla. Mert ez esetben is magyarázatra szorulna az a kérdés, hogy
mí okozhatta az apostolok csodálatos átalakulását nagypéntek és pünkösd kö
zött. (Vagyis éppen az a kérdés, amelyről itt rní is tárgyaltunk.) És erre azt
a feleletet kaptuk, hogy ennek oka nem lehet sem csalás, sem érzékcsalódás
vagy Iátomások, sem az üres sír ... stb... (v. ö. Szörényl cikke B1. 1.), csak
egy kielégitő ok képzelhető el: Jézus valóságos feltámadása. Ez a régi, de sze
ríntünk egyáltalán nem túlhaladott érv a modern tudományok fejlődésének

fényében most érdekes módon új megvilágítást kap. A modern csillagászat a
távoli és egyébként hozzáférhetetlen égitestekre elektromágnes-sugarakat irá
nyít és a visszavert sugarakon tapasztalt elváltozásokból biztosan tud követ
keztetni az ott lévő fízíkaí állapotokra. Vagy az atomfizikában, ha a Wilson
ködkamrában egy-egy elemi részecske útjában vagy sebességében hirtelen
változást tapasztalnak, tudják, hogy ennek oka csak egy láthatatlan, ismeret
len részecskével való összeütközés lehet. Ennek tömegét, sebességet, sajátsá
gait stb. a tapasztalt változásokból pontosan ki lehet számítani. E számítások
helyességet később a tudomány csaknem mindig más eszközökkel is igazolta.
E módszerek korunk tudományának legnagyobb vívmányai közé tartoznak,
tudományos értékük vitathatatlan. Hát akkor míért nem tartanók tökéletesen
kielégítő, pozitív tudományos módszernek, 'ha az apostolok viselkedésében él!
lelkületében tapasztalt változásokból mi is "kiszámítjuk" ezek egyetlen lehet
séges és elegendő okát: Krisztus feltámadásának történelmi tényét?

(Zempléni Pál)

Fenti hozzász6lást a szerzl5 levél kiséretében juttatta el hozzánk, amely
ben a többi között ezeket írja:"Mint a Vigiliának már évtizedeken keresztül
hűséges olvasója őszinte elismeréssel és nagy megértéssel figyelem azt a mun
kát, meJlyel hitünk igazsá.gait magas színvonaion és a modern kor követel
ményeinek megfelelően tárgyalják. Azt is természetesnek tartom. hogy ebben
a törekvésben sokszor kell megküzdeniök az útkeresés bizonytalanságával is.
Ilyen útkeresésnek tartom a legutóbbi, februári számulcban megjelent Szö
rényi-cikket is. Meggyőződésem, hogy annak minden sorát hitünk őszinte

szeretete sugallta... Ha most a Vigilia széleskörű nyilvánossága elé tárták,
nyilván azzal a célzattal tették, hogy alkalmat adjanak megvitatására." Az
annyira szükséges belső dialógus jegyében egyidejűen közreadjuk S z ö r é n 'lJ i
Andor válas.zát is. Előbb azonban az ő kísérőleveléből is idézzük e sorokat:
"Remélem, hogya hozzászóló éppúgy, mint az olvas6k is rá fognak jönni al'ra,
hogy 15 is, én is, ők is ugyanazt hisszük és valljuk, csak én a mai ember szá

mára próbálom meomaoyarázni, hoO'lJ mié'rt hisszük mi azt, amit hiszünk."

A szerző tulajdonképpen azért írta meg levelét, mert értekezésern vég
következtetését félreérti. Azt írja ugyanis, hogy szerintem "az apostolok hÚ!I
véti hite, de az egész egyház hite is nem a föltámadás történetileg is bizo
nyítható tényére épül, hanem ehhez hit kell ..." O ezzel szemben kijelenti,
hogy elengedhetetlennek tartja a hit "ésszerű engedelmességét" és azt, hogy
a hit s a kereszténység "alapját képező igazságokat kiszabadítsuk az 'Igne
ramus et ígnorabímus' kérdőjelének sötét árnya alól".

Értekezésemben azonban egyáltalán nem állítom szembe - mínt a szerző

teszi főnt idézett első állításában - a föltámadás tényét és valóságát a hittel!
Ez téves "C!lúsztatás" ... mely szembeállítja a valóságot a hittel. A föltámadás
valóságát és megtörténtét legalább úgy vallom, mint tiszteletreméltó vita
partnerern. Alá ill támasztom a "két píllérrel", Csupán azt állítom, hogy en
QU • töltámawnllk • tényét ne.m lehet !il poZitív tudománYok mód.~lvel



és eszközeivel bizonyítani. Ebből azonban nem következik az - amit a 8Zetző

második idézett mondatában ír -, hogy a kereszténység alapját képező igaz
ságokra az "ignoramus et ígnorabírnus" kérdőjelének sötét árnyékát borítjuk,
hanem csupán annyit, hogy más a hitnek és más a tudománynak, a pozitív
tudományoknak a tárgya. A hit éppen azért "ésszerű engedelmesség", mert
érvekkel alátámaszthatom, hogy "elfogadható", sőt "elfogadandó", azaz "ész
szerű"; de akarati döntést, állásfoglalást követel meg, azaz "engedelmessé
get" ... A kétszer kettő négyhez, a matematikai, fizikai képletek stb. elfogá
dásához nem kell engedelmesség!

A szerző azonkívül megfeledkezik egy lényeges dologról: ha 6,Z apostolok
nak rnódjuk is volt Jézus föltámadásának valóságáról érzékszerveikkel meg
győződniök, a mi számunkra csak a hit meggyőződésének lehetősége maradt l
Az apostolok beszámolójának, örömmámorának Tamás apostol nem hitt. O
megkapta Jézustól a végtelen kegyelmet, amit követelt... Nekünk viszont
szól Jézus mondása: "boldogok, akik nem látnak, de mégis hisznek" - his3
nek az evangéliumnak, az apostoloknak, az ő tanúságtételüknek.

Végül a szerző a modern csillagászatból vett hasonlattal próbálja bizo
nyítani, hogy az apostolok "viselkedésében és lelkületében tapasztalt változá
sokból" ki tudjuk "számítani", mégpedig "tökéletesen kíelégítö és pozitív
tudományos rnódszerrel" Jézus föltámadását. A hasonlat azonban nagyon
sántít. Mert a csillagászatban a kísérletek, próbák, számítások stb. az ered
ménnyel "egy síkban" vannak, megmaradnak természettudományos vonalon.
Jézus föltámadása azonban mind lényegében, mind médjában természet
fölötti tény ÉllS valósá!:, melyet csak a "hit szemével Táthatok".

(Sz(jrénllí AndO'i')

AZ OLVASÓ NAPLÓJA. K~pes Géza Iírájában új forrást fakasztott a
"görög pillanat". Ez az "aránylag rövid utazás" nem is annyira a görög vilá,
(és antikvitás) kultúrélményét jelentette számára; inkább azt lehetne mon
dani : ezen át embersége legmélyebb erőivel szembesítette.1 Azzal, ami az em
berben és a világban elemi, és aminek nem is jelképe, hanem megtestesülése
a tenger:

Selyem fűnél s forr6 leheletn~Z simábban
hullámzol körülöttem, alattam:
szám megtelik sóval,
zsigerem szerelemmel
irántad, a világ iránt,
melyre te hoztál,
s melyet megértek s megbocsátok mostmár.
Úszom hanyatt, hullámaid fényrajza vet6dilc
az égre - part sehol, nem is kell,
csak víz kell, te kellesz, tényhabos tM,
tenger - köszönöm, horni véDre
emberré mostál.

Képes Géza nem "gyönyörködik" a tengerben, hanem fürdik benne. ölel~
kezik vele; nem "gyönyörködik" a tájban, hanem él benne, birtokába veszi.
Nem szemlélődő, hanem indulati kapcsolatban van ezzel a világgal, és ezzel
az élménnyel. Még ott is, ahol "leír", ahol "fest": a vers csupa fojtott moz
gás. Talán nem is annyira az észlelt jelenség mozgása ez, mint inkább valami
folytonos belső indulat az észlelőben. Olvassuk el a Színfolt című verset (a
kötet egyik legszebb darabját):

Okker felhők, fekete zebracsíkok,
violaszinű tenger -

kezdi, mínt valami leírást, bár már ebben is van valami szaggatottság, nyug
talanság a nyugalomban, fojtott eruptívitás: nem kényelmesen ,.széles ecset-

1 IC.éPu Güa~ KO _ teaték. M~etO, 1lli8'1.
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kezelés", hanem vastag, kemény, erős, erélyes vonások - hogy a harmadik sor
ban, amJ. tulajdonképpen az észlelés folytatása, kitörjön az indulat, megren
gesse a látszólag nyugodt fölszínt, a sor energikus lüktetésével, a kicsattanó
főlkiáltójelekkel - úgy, hogy ez la parton ülő árnyék minden, csak nem tét
lenség: súlya van, feszültsége, tele van lappangó energiával:

S egy ember, nem! egy fantom, nem! egy árnyék
ül a parton, árnyékot nem vet:
nem vet árnyékot árnyék.

Erővonalak központja ez az ülő árnyék; "beleolvadna a tájba" - egy pilla
nattal az erők kíoldódása előtt vagyunk, ·egy "egzisztenciális" pillanatnak, em
ber és ,,'táj", iJ1etve természet, illetve kozmosz egybeomlásának küszöbén:

Beleolvadna a tájba, de a táj még
nem tud figyelni rá: issza a tiszta estét,
az okker felhőket, violaszínű tengert.
S egy ember, nem! egy fantom, nem! egy árnyék
ül a parton, egy árnyék, ki elvesztette testét.

Elvesztette "testét", mert mintegy 'a lényegére tömörült, egyetlen energia
maggá, mielőtt ember, este, tenger egyesülésének kozmikus tüneménye végbe
megy.

Görögországban Képes Géza megtalált valamit a maga számára, és Iírája
számára a görög ember természeti Iétélményéből. Delphiben épp úgy, mint
Athénben egy szálló hetedik emeleten, a Görög pillanat életteljességében épp
úgy, mint a "társas életet élő" kövek közt. így aztán ami "kint" van, az egy
szerre és ugyanakkor "bent" is van, ésa birtokbavevés egyúttal ráismerés is;
kövek, útvesztők, tenger, mítosz, "romok, nyomok, barlangok": mindez ben
nünk is van,

belénk merülve ötezer
lelkiismeretnyi mélyben, mélyen
önmagunk alatt. Ha addig leásnánk,
rábukkannánk .az' ős jelekre ott -

és ami kép, látvány, az egyben a benti világnak nemcsak tükre, hanem meg
jelenülése is, mint a krétaí szíklák Zeus szerelrnes barlangja fölött: a szere
lem mágíáí fölött a szerelem tragíkuma:

Felhőözönben úszva libeg és
hunyorog az Ida csúcsa - meredek
szirtfalai úgy zuhannak a mélybe,
mint elszánt öngyilkosok -

A költeményeket átszövi egy másik költemény, Borsos Miklós görögor
szági útrvázlataí, ez a fekete-fehér kőszímfónía, a vonalak és foltok lényeg
látása, lényegábrázolása: az a mínden fölös [árulékot levetkezett, nagy és puri
tán rnűvészet, mely magát "a dolgot" szólaltatja meg, tehát tud valóban "dol
gokat mondaní",

• • •
Mikor egy költő eljut (vagy úgy érzi, hogy eljutott) a saját útjai végére;

vagy amikor úgy érzi, hogy ezek az utak vagy nem vezetnek tovább, vagy úgy
vezetnek tovább, hogya tovább végül nem "tovább", mert a következő lépés
nem visz följebb az előzónél; míkor úgy érzi, hogy gyakorlatával és eszközei
vel többé-kevésbé mindent meg tud csinálni ugyanúgy: - akkor a költő szá
mára elérkezett a pillanat, hogy másfelé induljon és valami mást kezdjen
csinálni. így történhetett ez Somlyó Györggyel is.2 Addig "mesélt", míg szük-

2 Somlyó GYö~lW; Meséik a mese ellen. Költemények prózában. Szépirodalmi Kónyv
kiadó. 19&7.



ségét nem érezte, hogy "amese ellen mesélí en". Es a bevá:lt ars poeticák után
kipróbálja az x-edik újat, mely talánalkalmasa:bb lesz rá, hogy ...

Mire lesz alkaLmasabb?
Ezt az egyetlen szobát se lehet leírni
a benne élő tárgyak genezisével és ut6életével
s azzal a picike végtelennel
ami az ablakkeretbe fér
a rövidülő téli alkonyatból.

Arra lesz alkalmasabb, hogy "leírja" legalább azt az egyetlen "szobát" a
lehető legteljesebben; arra, hogy megragadja a láthatót és hozzá a lehető

legtöbbet a nem kevésbé valóságos láthatatlanból, a lét folytonos, szövevé
nyes áradását önmagában és önmagán kívül, abban, aminek ő csak része, és
amiben részvolta személyesen is kiegészül:

Csak az érdekel ami több nálam ami 'rajtam túl van
aminek én csak része vagyok

Ami rajtam túl van az vagyok igazán én -

Aki a rajta túliban úgy jár, mint önmagában, az magát teljesíti akkor,
amikor a rajta túlit bejárja és regisztrálja. Nem leltárról van szó, hanem an
nak szárnbavételéről: mi vagyok, magamban és "magamon túli" magamban.
Mint a peónia meséíe mondja:

Hogy fejezzem ki magam?
A peónia nem akarja magát kifejezni. Azonos önmagával, minden

további nélkül. Attól olyan gyönyörű...
A növényi lét után sóvárgok? Az öntudatlanság nem-emberi

vigasza után?
Nem. Csak, hogy olyan magától értet{)dően legyek önmagam,

mint ő.

Nem virág szeretnék lenni, mint ő. Csak annyira ember, ameny
nyire a virág virág ...

Nem ,,:kacsalábon forgó kastélyt" építeni, mínt a mesebeli kőmíves (Mese
az igazságról); illetve fölépíteni mínd a hét kastélyt, de le is bontani mind a
hetet, hogy "az igazság kilódult mérlege helyrebillenjen". Folytonos építés és
folytonos lebontás; elindulni és végül mégiscsak fölfedezni azt, amit "rosszul
tudunk"; föltérképezni önmagunkat és "fölkutatni a szorosokat, amelyek össze
kötnek a míndenkí vííúgtengerével" (mert hiszen amit magamban föltérképe
zek, az végül is - hadd mondjarn ki a szót: 'strukturális rokonságunk folytán
- föltérképezése a másiknak is, és az én öbleírn a mások öblei, az én világ
tengeribe futó tengerszorosaim a másokéi is); folytonos tettenérés és elengedés,
a folyton kapcsolódó-oldódó összefüggések hálózatában: "Minden dolog a má
síkát fölveszí-Ieveti szakadatlanul; mínden halálos pontossággal illik egy
másba, egészen a szörnyűségíg ; mínden összetalálkozik egy fordulóra. meg
teszik közös dolgaikat, aztán elválnak s észre se vették egymást" (Rue Ca
simir Delavigne); "odatapadni egész lényünkkel egyhez, a legfőbbhőz, a leg
kísebbhez", minden útját, dombját, lejtőjét bejárni, ",az öböl öblének öblében
megbúvó legrejtettebb öblöt" is, mert végül is minden kicsiny és nagy viszony
lagos: "Nincs olyan 'rejtett öböl, amelynek ne lennének további rejtett öblei" ;
és a parányiban egyszercsak megjelenik az óriási (Második mese a relativi
tásról).

Milyen eszközei, mítyen lehetőségel vannak mímderre a költőnek? "A nyelv
alapműveleteí" (Mese a relativitásról): azokkal kell elvégeznie "számításai!!;",
azt a bonyolult hatványozást, amelynek végeredményeként a részlegesből

végül is "kijön" az egyetemesen érvényes. A [elzős összetétel jelző tagja nem
kevésbé fontos: alapműveletekrőlvan szó, tehát nem nyelvi akrobatikáról, szó
tornákról, tótágasokról, műnyelvről, hanem a konkrét, reális nyelvi közlés
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eszközetről és módjairól. Végigjárdsdr61 az öböl útjainak, nem véglgtáncolásá
ról. És nem találomra, hanem a valahová eljutás szándékával. "Mintha a szó
lenne a kezem vagy a lábam"; "a költő tehát az az ember, akinek a szó a
lába"; s a láb végül is arra való, hogy meníünk vele. Előbbre önmagunkban,
és meghosszabbított önmagunkban: a világban.

Bizonyára nem kell különösebben magyarázni, mennyíre rokonok Somlyó
György törekvései - a maguk módján, természetesen - bizonyos új irodalmi,
művészetí törekvésekkel. Az úgynevezett "új regényével" például.

A Mesék a mese ellen, amellett, hogy egy önerőből történt megújulás tanú
sága; amellett, hogya sajátosan nyelvi, nyelvben és a nyelv által való gondol
kodás példája (és nem sok ilyen van költészetünkben) : véglegesen igazolja a
,;költemény prózában" nálunk nem túl nagy becsben álló műfaját, és megör
vendeztet többek között néhány, antelóglába illően nagy szöveggel is.

Mindig a szó legigazabb értelmében "épületes", építő és edző élmény lát
nunk, ha valaki úgy tágitja ki és építi többé a művészetét, hogy vele és
benne magát tágítja ki és építi többé.

• • •
Mátyds 'Ferenc II "széthu1l6 nemzedék" tagja, az úgynevezett "harmadik

nemzedéke": gyűjteményes kötete alkalmat ad rá, hogy vázlatosan bár, de
egységében az ó pályaképét is áttekinthessük.f

A "batyuzó halál" vidékéről jött, a Budapest alatti Alföld sivár homokjá
ról, ahol egyszerre fuldoklott a szegénység anagybirtokok szorításában, meg
a közeli fóváros nyomása alatt; ahol "fél tüdőkkel ásnak estig, - felátkoznak
Budapestig - sovány, rosszcsontú magyarok" ; ahol "szomorú volt a nyár";
ahol a "dögös dűlőn", dongó-dongásban "kanász, kárán keservében - kapa
ródzik káromkodva", és ahol így fest az "idill":

Gyerekek gyúrnak a gyatra
gyalogjárókon a gyulladt
melegben, mint malac, -mocskos
mancsukkal "málét" maguknak.
A trágya táján a tífusz
terjeng. S a temetőn tátong
a sír, és sírnak a satnya,
summássorsú messiások.

Mi mást mondhat, mint keserűt, erről az "embertelen" ifjú~ágról, melvet,
mondja, "nem is ismertelek, - eltitkoltak az istenek - a nyomor menhelyén"?
Keserűek a régi versek, keserűek az emlékek; csípnek és fájnak:

Elfáradt már a nap, hunyorog,
előjönnek a vén szúnyogok
vizitelni, böröm szigetén
kóstolgatják, édes-e a vér.
Igy tör rám a sok emlék vadul,
alattomosan, rámszabadul,
mint a mocsárláz, ősbetegség 
amelyből nincs többé menekvés.

Mégis: egy-egy képben csúfondárosabb, vidámabb arc tűnik föl; a Falusi
búcsúsokban például, ahol

Szamáron, de nem címertelen
családból való kis csacsin
ment a kőltő - mint fejedelem 
élelmet szállitott kocsin .•.

• Kttyl:. J'erene: :Em~ek lizadása. Magvet(l. liS',



csúfondáros, vidám arc, egy-egy fintorral állva bosszút sorsáért. a ki~emmi

zett költők ősi receptje szerint, szabadszájúan, garabonciás módra, élesen is,
kedvesen is: - legalább annyira jellemző arca ez Mátyás Ferencnek, mint il
nehéz emlékektől megkeserü1t. Ezt látni a vízparton lánylesőben. ezt a "sze
relem madarát" hessentőben, ezt egy-egy vidáman kapatos "szentgyörgyhegyi
kiránduláson", amikor "a hencegés - fejünkbe .száll, s amikevé.s - erőnk

még van, az is elázik", és

A szentgyörgyheg1li borra bíZ\lS
szerencsénket, elindulunk,
kézenfog őrző angyalunk,
mintha erőnkben ő sem bízna.
S dalolunk, örömünk lobog,
cigányunk az ég meg a hold 
csillagpitykésen nekünk húzza.

Ez az a fajta költő, aki jól érzi magát nyüzsgő sokadalmakban, a verejték és
a lacikonyhák szagában. ujját szájába kapva sivítókat füttyent a maga mulat
ságára, és élvezi az élet nyüzsgését, a mások életélvezését, sonkák-kolbászok
filuzzadását, vagabundus gyönyörűséggel, a középkor vágáns diákjainak roko
naként, egy-egy ilyesfajta képben, "két hullám között":

Nézem - testtömeg zúg a partokon
levetkőzve, a velem egyrokon
utcanépet s a falusiakat -
mint kifogott s visszavetett halak,
öreg, hasas kígy6k, rákvörösök,
fürdőruhába bújt csöpp ördögök ...

"Ars poeticája", saját szavai szerint: "Az igazat szépen s a szépet valódi
élettartalommal úgy megfogalmazni, miként az egyszerű beszéd törvénye elő

Irja." Megmaradni közvetlenül a való közelében, s- abban keresni a buzdítóari
szépet, ahogyaJászkunok földjén vallja:

Röppenj vers, de ne magasba,
maradj csak szürke pacsirta,
hol vér csordul a kenyérért 
lelkek ágár6l beszéljél.
Azok álmára vigyázzál,
kik verítékkel igázzák
le a kenyértermő homokot.

* * *
Negyedik kötete jelent meg Kalász Mártonnak.~ Az első, a Hajnali szeke

rek óta Iírája mind jobban mélyül, gazdagodik. Úgyszólván kész fegyverzet
ben lépett fől, hibátlanul tudta a mesterségét, .szép, formás, folttalan verseket
írt. S aztán egy bátor fordulással otthagyta ezt a símaságot, pallérozottságot,
egy belső, emberi igazság és hitelesség kedvéért. Aki talán túlságosan is könnyű
léptekkel járt, az inkább nehézkes lett; aki fürge volt, inkább lompos. Mély
és nehéz rétegekben fúrta az útját, függetlenül divattól és tetszetősségtől. a
belső igény parancsa szerint. "Torkomon angyal siklott át. - Ott fúltak éne
keim - valahol mélyen, mint a napfényhez szokott - zsarnok hívei hó-lepte
nádban." Vagy a Kimászni szerint:

De saját bűneim alól
ki vonszol napvilágra engem?

Összetörten fekszem hanyatt.

(:Jr,t;l-.~t V'4ltozatok •~ iIU;lIVtol6f lft'I.



Agyamban a pályát kerengem:
a befogott darazsakét,
a tajtékos {nyű kutyákét.

Kimászni bűneim al61 
belenyomnak a földbe másképp!

Ebbena költészetben elsősorban az önvizsgálat és a benső harc hangjait
hailljuk és 'képeit látjuk. "Mint a néma, bukdácsolok - ablakfény kőzt, tócsá
kon M. - Rángó képek sikítanak - bennem, mint a görkorcsolyák." Nincse
nek könnyű megoldásai, kényelmes kitérőí. "Ongúnypusztít, önfegyelem":
iLlúziói sincsenek. Nyersen dobja föl ebből a földalatti viadalból a követ. gö
röngyöt, vércsomókat. Versei nem csiszolt márványok: inkább kitépett, füs
tölgő zsigerek. Valóban álmok oszlása, hús lefoszlása ez, de éppen ezért lesz
nek ezek a "változatok" mégiscsak "változatok a reményre": a mind tisztábbá
és lényegesebbé érésre. (Rónay György)

SZlNHAzI KRÚNIKA. A Madách Színház mutatta be Füst Milán: Catul
lus" című drámáját. A múlt évben elhunyt neves költő és író több mi~t har
minc évvel ezelőtt írt színpadi művének ősbemutatója volt ez az előadás.

Maga Füst Milán nem sorolta sikerült művei közé ezt a drámát. A.z Irodalmi
,Lexikon, amelynek kérdőívét még ő maga töltötte ki, nem említi a.,Catul
lust", nyilván mert maga a szerző sem tartotta említésre érdemesnek. il. szin
ház és főleg Pártos Géza rendező viszont mintha e negatív uélekedésre akart
volna rácáfolni, s a cáfolat érdekében a kitűnő színészgárdától Orff zenéjén
át a látványos szcenikai megoldásokig minden eszközt mozgósított. Nem rajta
múlott, ha a cáfolat, illetve a bizonyítás mégsem sikerűlt. Füst Milán, az esz
tétikus megbízhatóbban ítélt Füst Milánnak, az írónak művéről, mint a lel
kes és éppen ezért elfogult tanítványok.

Amellett az az érdekes, hogya "Catullus", a maga szabta igényeken belül,
nem rosszul elgondolt darab, csak gyengén, vagy talán helyesebben egyáltalán
nem megírt darab. Füst Milánt ifjú k01'ától élénken foglalkoztatták a drrLma
turaia kérdései, és általában a színpadi irodalom esztétikai problémái. VitrLt
hatatlanul kitűnő érzéke is volt ezirányban. Mint allcotó művésztől azonban
úgy látszik távol állt tőle a színpadi dialógus által megkövetelt obj~ktiváló

képesség. Nem tudott igazi, feszültséget teremtő mondatokat adni hő<einek
szájába, még olyankor sem, amikor a színpadi szituáció szinte tálcán kinálja
ezt a lehetőséget. A "Catullus"-ban se szeri, Se száma az ilyen elszalasztott
alkalmaknak.

A híres római kőItőnek Clodiához fűződő szerelmét, amelyet Catullus
lángoló erotikájú versekben énekelt meg, abban a pillanatban kezdi bemutatni
a darab, amikor ez a szerelem lényegében már véget ért. A helyzetben, ami
elénk tárul, pontosan kirajzolódik Füst MUán alapvető probléma-világa.
Catullus alapjában véve megkeseredett már, csupán valami rezignált nosz
talgia húzza még mindig az egykor imádott nőhöz, akiről közben kiderült
már, hogy felszínes, sekélyes lény, akinek egyetlen mentsége, hogy végsősoron

ő is olyan reménytelenül magányos, mint a többi szereplők: kispaIgárian
kícsinyes férje, Metellus, akitől már régen elhidegült, és hideg-rideg zordon
anyósa, Flavia. Ez a lényegében jól meglátott és jól fölállított drámai helyzet
többféle dráma megírására is alkalmas lehetett volna. A sok mellékszl!replö
bevonásával (akiknek sorában kitűnóen meglátott típus Clodia öccse, Clodins)
szerteágazó izgalmas cselekményt lehetett volna bonyolítani a színpadon. De
alkalmas lett volna az alaphelyzet izzó, és a hősöket lelkük mélyéig leleplező

dialógusok megírására is.
Füst Milánnak, a dramaturgnak, az előbbi megoldás lett 'Volna rokon

szenvesebb. Neki már fiatal korában a "csupa cselekmén~'" dráma lebef/ett
eszményként a szeme előtt. Füst Milánt, a költőt viszont lépten-nyomon meg
kísérti a dikció lehetősége, és talán ennek a felemás magatartásnak következ
ménye ez a szürkés tónusú darab, amely sem a cselekmény [ordulnio.uxü
(pedig van belőlük jócskán), sem a mondatok összecsapásával nem tud iZQrL
lomba hozni. Az avatott néző megérzi, hogy egy nem jelentéktelen szellem
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erőfeszítésének szemtanúja, és némi jártassággal még arra is következtetni
tud, milyen irányban haladtak Füst Milán ambíciói, amikor a "Catullus"-t
megírta. Kár, hogya dráma a maga egészében nem tudott az író szándékának
megfelelően valódi művé összeállni.

A Madách Színház gárdája nagy ambíci6val látott az eleve kilátás,talan
feladat megoldásához. Pártos Géza rendező, nyilván nem a szerző elképzelé
sével ellentétben, afféle időtlen szcenirozással pr6bálta a drámát a mai néző

höz közelebb hozni. A szereplők régi római motívumokkal kevert századeleji
kosztümökben jelennek meg, de a nők ezeknek is miniszoknyás változatában,
az első felvonás ban ricsajozó fiatalok meg éppen farmernadrágban vannak.
Mindez persze még nem lenne baj, hiszen a színpadon minden megengedett,
és Mialkovszky Erzsébet jelmez-fantáziái ezúttal sincsenek híjával az ötle
tességnek, és j6ízlésnek. Sajnos, a "Catullus" nem lett színpadra val6bb álta
luk. A főszerepekben Gábor Mikl6s (Metellus), Domján Edit (Clodia), MensiÍ
ros László (Catullus) tettek meg minden tőlük telhetőt. Mellettük Simor Er
zsinek, Vas Évának és Linka Györgynek jutott jelentősébb szerep, Még leg
inkább néhány megkapó színpadkép maradt meg emlékezetünkben, amelyek
ben érdemes szerepe volt Berczeller Rezső művészi álarcainak.

Római tárgyú darabot mutatott be a Madách Színház Kamaraszínháza is,
Hubay Miklós: "Néró játszik" cimdi komédiáját. Ezúttal valódi római kosztü
mökken. A színpadon lejátszódó cselekmény jóvoltából az alábbi (rész
ben a történelemből ismert, részben költött) eseményekről értesülünk:
Agrippina, aki megmérgezte férjét, Claudiust, titokban tartja' a császár halá
lát, míg csalárd módon trónra nem juttatja első házasságából származó fiát,
Nérót. Nér6 kettős indítást kap, uralkodói pályafutásához. Az egyik a mama
jó példája, aki mindenkit eltett a láb alól, aki útjában állt, a másík híres
nevelőjének, Senecának bölcsessége. Seneca, aki mínt tudjuk, nagy moreüsta
volt, ezúttal a sartrei egzisztencializmus előfutáraként jelenik meg. Kifejti
ifjú tanítványának, hogy az igazi szabadság abból áll, hogy bármit meatehe
tünk, és megtehetjük ugyanennek az ellenkezőjét is, magának a tettnek azon
ban alig van jelentősége. (Amit a tanulékony ifjú azonnal szemléltetően be is
mutat, amennyiben alaposan elagyabugyálja ősz mesterét.) A továbbinkban
Néró játékos vidámsággal mindenkit meggyilkoltat, vagy meggyilkol, aki a
közelében van. tgy tulajdon édesanyját, és második feleségét Poppeát is.
Mire a darab a végéhez közeledik, Seneca sincs többé életben. Eddig mindez
lényegében történelem volt. Most jön a váratlan fordulat. A császár hívására
szinre lép előbb Pál, majd Péter apostol. Ekkor derül ki, hogy Néró volta
képpen rokonszenvezik a kereszténységgel. (Szent Pál leveleit könyv nélkül
idézi.) Meg is kéri Pált (akinek kezéről, lábáról udvariasan levetette a bilin
cseket), ha már itt van, keresztelné meg őt. Pál azonban ezt fölháborodottan
t'isszautasitja. Az indok: a kereszténységnek szüksége van egy "Antikrisz
tusra" s ez nem más, mint maga Néró. A Pált felvált6 Péter már engedéke
nyebb (Pál aszkétikus keménységével szemben ő az érzelmes típust képviseli),
és hajlandó is lenne a keresztelésre, de hirtelenjében nem találnak a palotá
ban vizet (csak különféle szeszeket), majd Pál erélyes közbelépése megakadá
lyozza, hogya kereszténység megfosztassék az annyira kívánatos Antikrisztus
tól. Az apostolokkal folytatott párbeszéd során egyébként Nér6 váratlanul
humanistaként mutatkozik be, aki aggódik· az emberiség jövendő sorsáért a
rá váró keresztény szigor miatt. Nér6t végülis saját, addig hűségesen szolgáló
bérgyilkosai ölik meg.

Mindebből pedig az a tanulság, hogya zsarnokság kellemetlen dolog, de
hát akinek ilyen mamája, és ilyen tanítómestere van (nagy igazságtalanság a
tiszta erkölcsű Senecával szemben!), az mi más lehetne szegény feje, mint
zsarnok. Amellett egy ilyen zsarnok,amikor éppen nem gyilkol, t'agy gyilkol
tat, alapjában véve egészen humoros fickó. Tanulság továbbá az is, hogy a
kereszténység voltaképpen rokonszenves tanítás lenne, ha nem várna rá az a
sors, hogy majd maga is összeszövődik a hatalommal, és az elnyomás kiszol
gál6ja lesz. Amiben még lenne is némi igazság, ha az író komolvan venné a
problémát, és megpróbálná a maga árnyaltságában kibontani. Hubay MíTd6s
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azonban semmit sem vesz komolyan darabjában, holott az a tény, hogy komé
diát írt, még nem adja meg ezt a fölmentést. Ruttkai Ottó a két Madách Szin
ház igazgatója a bemutatóhoz írt beharangozójában utal az írónak a színé
szekhez írt levelére, amelyben úgy jellemzi darabját, hogy az a ,;búnök pará
déja". A valóságban sajnos inkább a bűnök paródiájáról beszélhetünk. A sza
tira lehet vidám és lehet véres is. Csak egy nem lehet: nyegle.

Néró szerepében Márkus László vonultatja fel teljes (és nem is szegény!)
színészi arzenál ját. Nem rajta múlik, ha a közönség fanyalogva és kissé [eszé
lyezetten figyeli komédiázását. Amit a szöveg megkerül, azt a legjobb színészi
ját~k sem tudja pótolni. Tolnay Klári (Agrippina), Almási 1!:va (Poppea), Koltai
János (Seneca), Horvát Jenő (Péter) és Arva János (Pál), a főbb szerepekben
tehetségük javát nyújtják. A darabot Kerényi Imre rendezte, a diszleteket és
jelmezeket Köpeczi Bócz István tervezte. (Doromby Károly)

K~PZOMűVESZET. Passuth Krisztina könyve a Nyolcakról. 1909 végén
avantgarde festócsoport alakult Budapesten; a kör tagjai - jórészt Párizst meg
járt fiatal müvészek - 1911-tól magukat "Nyolcak"-na'k nevezték. E csoport
nak - amely rövid fennállása ellenére új korszakot nvított múvészetünk fej
lődésében - történetét dolgozza fel Passuth Krlsztínának, a Szépművészetí

Múzeum tudományos munkatársának a Corvina kiadónál ez év elején megje
lent, gazdagon illusztrált monográüáía.

Heoesu Ivánnak az a közel ötven esztendővel ezelőtti megállapítása. ho~y

a Kassák szerkesztette Ma című folyóirat körül tömörült festők. ~rafikusok ~s

szobrászok "a látszat helyett a lényeget. a világ külsó bóre helvett PI dolgok
belsó rendjét és belsó konstrukcióját akarják adni", - ll. Nyolrakrll. 111 ~rvé
nves: ők voltak a magvar képzőművészetben ll. konstruktfv ~7"'mlélet els~ kén
viselői: festéll?:etünk svárnos későbbi áramlata, társulása (KÚT, szentendreíek)
bennük tiszteli őseit, előfutárait.

Az 1!l50 körüli évek művészetpolttíkáía elismerte l\ Nyolca1cnak a prog
resszív társadalmi mozaalmakkal való szoros kapcsolatát, stílnsukat azonban
formFll1ist~nak. antlrealístának, nem eléggé közérthetőnek mtnősítotte, s meg
tal'fFldta tőlük a munkásságuknak kíiáró elismerést. Egy nagvpéldánvszámú,
tekintélyes kiadvány még 1958-ban (!) is ígv vélekedett róluk: ,.A Nyolcak
volt az Fl mozzalom, arnelv a fP!'ltp!'l7ptet a formalívmns útjára VP7pHp." LMa
/t"ar művés7pt 1800-H145". Kénzőművészeti Alap kiadóta.) Az elmúlt es7tpn
dtíkben avonban fordulat következett be a Nyolcak tevékenvséaének megítélé
sében: Genthon István, Horváth Béla, Philippe Clarísse. Szíj R<lla. 7,nlTln.y
László toltából kitűnő értekezések láttak napvilágot a csoport több alkotójá
ról. Passuth Krisztina előttünk lévő könyve pedig már a társasáa eaész mű

ködéséről nvújt elmélyült. árnyalt elemzést. - ahhoz avégkövetke7,te~:::he2

jutva el, hogy Czóbel, Cziaány, Tihanyi és társaik az új magyar festészetnek
- a kortárs! európai képzőművészet vérkeringésébe epigonizmustól mentesen
bekapcsolódó - úttörői voltak. .

A monográfía megvilágítja a csoport' megszületésének előzményeit, beszél
a Nyolcak három tárlatának (1909, 1911, 1912) a műbírálók és a nagyközönség
részéről történt, nem minden esetben barátságos fogadtatásáról. s tömör, találó
portrékat ad a társaság tagjairól, akik kőzül a szerző Berény Róbertet és Ti
hanyi Lajost tekinti a legtehetségesebbnek, legjelentősebbnek.A Nyolcak meg
alapítójának, Kernstok Károlynak művészí munkásságáról nem egy kritikai
megjegyzést tesz Passuth Krisztina, viszont hangsúlyozza Kernstok egyénisé
gének szfnes, sokoldalú, szuggesztív voltát, a mester szervezőképességét és az
új művészetí törekvések népszerűsítése terén kifejtett nagyfokú aktlvitását.
A könyv szépen tárgyalja a tragikus véget ért Czigány Dezső oeuvre-jét is, le
szögezve, hogya mester, (aki elsősorban a csendélet és az önarckép műfalban

excellált) a kör egyik legérdekesebb tagja volt; helve ott van a legjobbak
között, és semmi~etre sem a feledésnek abban la homályában, ahol most pihen."
Passuth ,a Nyolcak egyik kevésbé Ismert, méltánvtalanul háttérbe szorult fes
tője: a három évtizede Sydney-ben élő Orbán Dezső munkásságának ~ igaz-



ságot szolgáltat: "bár az Orbán-művék színvonala nem egyenletes, a müvéss
némelyik alkotása a legszebb magyar képek közé tartozik ... Orbán életműve

semmiképpen sem elhanyagolható része a hazai XX. századi festészet törté
netének."

Passuth Krisztína meggyőzőerr mutatja ki könyve oldalain, hogy II Nyol
cakra hatott a Cézanne-Gauguin-Van Gogh-triász, a szecesszió hulláma (Hod-'
ler), Matisse és Derain "fauve"-izmusa, a korai kubizmus és - főleg Tihanyira
és Berényre - Kokoschka expresszionizmusa is, - ugyanakkor azonban a ma
gyar társadalomban végbemenő városiasodási folyamat és a magyar kulturálís
életnek a századforduló idejében lezajló erjedese (az irodalom és a zene meg
újulása, a polgári radikális szocíológusok, a freudista pszichológusok fellépése)
is nagymértékben befolyásolta és bátorította őket.

A szerző - nagyon helyesen - nem csupán a csoport nyolc törzs tagját
tárgyalja, de a velük többé-kevésbé rokons~ellemú . pályat~rsakat is (Nagy
Balogh János, a fiatal Egry, Perlrott Csaba VIlmos, Z!ffer Sandor).; szol to
vábbá a Nyalcakkal kontaktust tartó egy-két szobrászrol (Vedres, Femes-Beck)
és a Nyolcak kezéből a stafétabotot átvevő ún. "aktivisták"-ról, akik között a
fiatalon összeroppant és elhalt Nemes Lampérth József és a ID-es, 20-as évek
ben emlékezetes műveket alkotó Uitz Béla voltak a legkiemelkedőbb egyéni
ségek,

A könyv nyelve gondos, ápolt, bombasztmentes, - néhány vitatható vagy
pontatlan megfogalmazásra azonban szabadion a figyelmet .felhívnunk. A 17.
oldalon ezt olvassuk: Czóbel _és Perlrott "Matisse-szal együtt alapítanak isko
lát ..." A mondat félreérthető: az akadémiát Matisse egymaga létesítette ; Perl
rott-Csaba növendéke volt a francia mesternek, Czóbel viszont nem, - bár
természetesen Matísse-szal és a többi "Vad"-dal kapcsolatban állott. A 31. ol
dalon túlzásnak érezzük azt a kijelentést, hogy "Pór Bertalan és Czóbel együtt
alapozták meg a Café du Döme későbbi nagy hírnevét." A nevezetes párizsi
művészkávéház hírét nem csupán és nem elsősorban nz említett két ma
gyar festő alapozta meg, hiszen a Döme asztalainál ott ült Apollinaire is,
Cendrars is, Feininger is, Pascin is, s még sokan mások az irodalom és képző

művészet legjava képviselői közül. Az 54. oldalon azt találtuk, hogy a fiatal
Lukács György "a Nyolcak színvonalas kritikusa volt." Lukács - hozzászólásul
Kernstok egy Galilei-körbeli felolvasásához - írt ugyan egy részben képző

művészeti tárgyú tanulmányt ("Az utak elváltak", Nyugat, 1910. évf.) azonban
a kiváló tudóst - ennek az egyetlen pikturális vonatkozású írásának alapján
- a magunk részéről nem neveznénk "a Nyolcak kritikusá"-nak. Luká-s a
maga antiimpresszionista esztétíkaí elveinek alátámasztását kereste (és találta
meg) Kernstok és társai festészetében, - képzőművészeti érdeklődése azonban
akkor is, később is csekély volt. A 127. oldalon azt írja Passuth Krisztina,
hogy 1919-re Czóbel Béla "végleg kihullik a csoportból, amelynek sohasem volt
szívvel-lélekkel tagja". A kissé megrovóari hangzó szavak nem méltányosak:
az 1914-es hadüzenet Czóbelt Nvugateurópában érte, s a háborús évek
ben a hazátérésre aligha volt módja, - ezért "hullott ki a csoportból ..."
Márffv Ödönnel kapcsolatban szigorúnak tűnik az a megjegyzés, hogy a festő

"későbbi műveibon minden konstruktív elem szétfoszlik." A művész HI::lQ-35
körüli műveinek látszólagos szerkezeti lazasága, könnyed oldottsága rnögött szí
lárd, tiszta és átgondolt kompozíció feszül. (Nem beszélünk most a magas kort
megért mester egészen kései, beteg szemmel készült valóban ernyedt széteső
munkáiról.) "

A könyv néhány apróbb részletével való polémiánk ellenére Passuth Kr'isz
tina JP,:nkáját ú~abb művészeti irodalmunk fontos, értékes, nagy űrt betöltő
alkotasanak tartjuk. A Nyolcak-monográfía minden bizcnnval második edi
ciót is meg fog érni: ez esetben javasoljuk a színes nvomatok mtnősérrének

fokozottabb ellenőrzését (Kerristok portréja barátjáról: Czóbelról például
csiricsáré a mostani kiadásban), s szívesen látnánk fotoportrék közlését ill
azokról a művészekről, akik - a Nyolcak tagjaiként - "lerakták modern
píktúránk alapköveít." (Kassák L.: "Vallomás tizenöt művészról", 1942.).



Csáky József 80 éves. E hónapban tölti be élete nyolcvanadik esztende
jét a Párizsban élő, világhírű magyar szobrász: Csáky József.

A művész 1888. március 18-án született Szegeden. Szomorú gyermekkor
után a budapesti Iparművészeti Iskola szobrászatí osztályára kerül, itt
azonban nem érzi jól magát. ÖSSzetalálkozik Brummer József szebrásszal (a
későbbi híres párizsi, majd New York-í műkereskedővel), aki Manet, Monet,
Gauguin, Rodin, Picasso munkáínak reprodukcióít adja a kezébe. A fiatal
emberbenekkor ébred fel a vágya. francia rnűvészet és Párizs megismerése
után.

1908 augusztusában - negyven frankkal a zsebében - a húsz esztendős

Csá'ky József megérkezik Franciaországba; azóta ott él: "A münchení dohos
akadérmák penészgombái elől menekülve mentem Párizsba, 'Uihol friss, gazdag
talajt találtarn. Itt maradtam, gyökeret eresztettem ..."

Párizsban a "La Palette" akadémián dolgozik, s az elsők között alkot
kubista szobrokat ; 1911-ben résztvesz az Öszi Szalon nagy port felvert kiálli
tásán, a három Duehamp-fívér, Metzinger, Lhote, Picabia, Gleizes s más
prominens kubísta művészek társaságában. A "Knaurs Lexikon der modernen
Plastik" (1961), a "Dictionnaire de l'art corrtemporaín'' (Larousse, 1965) és
más kézikönyvek úgy emlékeznek meg Csákyról (:teljes joggal), mint a ku
bista szobrászat egyik kezdeményezőjéről.

A művész 1922 óta francia állampolgár. Kapcsolatai a hazai szellemi
élettel a két hálború között mínirnálísak, bár Budapesten 1926-ban megjelenik
róla egy füzet, Bor Pál festő szövegével és másfél tucat Csáky-mű repróduk
elóiával.

Párizs német megszállása idején Csáky is résztvesz az ellenálláISi mozga
lomban. A mester a második világháború után is kitart baloldali meggyőző

dése mellett: arra a tárlatra, amelyet - Franec tábornok diktatórikus kor
mányzata elleni 'tiltakozásul - francia, demokratikus spanyol és magvar mű

vészek (Picasso, Léger, Braque, Gromaire, Pignon, Masson, Czóbel, Pór Ber
talan, Vasarely stb.) munkáiból rendeztek a budapesti Nemzeti Szalonban
(1948), Csáky is elküldötte domborművett és rajzait.

1959-ben a Kultúrális Kaposolatok Intézetének belvárosi kiállítótermében
a rövid időre hazalátoganott művész rnintegy harminc munkájából kiállítás
nyílott; a katalógus előszavát Bölöni György írta. Az 1910 körül Párizsba ér
kezett fiatal Csáky "tehetsége hamar helyet talált magának a haladó szobrá
szok, közÖ'bt, - emlékezetc vissza Bölöni Csáky pályafutása kezdetére. '
Brancusí, Zadkine, Lippschitz, Archipenko 'körül ekkor kezdett kialakulni a
szobrászatban az a renaissance, amelyben azután Matisse és Picasso is ven
dégjogot nyert. Csáky ott volt az első sorban az újítók között ..."

A művész szobraínak, reliefjeinek és rajzainak is szép sorokat szenteín
Bölöni: "Nézzék meg figyelmesen szobrait! Első pillarrtásra Bel kell hogy is
merjük: nincs bennük semmi felesleges, semmi könnyelmű; meggondolással,
töprengésekkel, nagyon nagy átérzessel születtek... Egyrkükben sincs sem
hivalkodás, sem hangosság: mély szobrászatí kultúra ömlik el rajtuk, S hogy
milyen klasszikussá teljesednek művei,ezt legmeggyőzőbben rajzai mutatják,
melyek valóban egy mesteri toll teremtményeí."

Csáky évtizedek óta Párizs egyik csendes negyedében él, munkájába te
metkezve. Műveinek zöme - kőből, fából, bronzból készült - kisplasztika;
ezeikből több ("Alló női akt", "Az álom" stb.) a pártzst Musée National d'Art
Moderne tulajdona, - két domborműve egy Amiens-i iskola falára került
nemrégiben, - kompozícióinak egy sorozata a hollandiai Otterlobam, a
Ríjksmuseum Kröller-Müllerben látható, - kecses, gyengéd "Táncoló Ieányká"
ját Szeged egyik terén helyezték el.

A rnester a közelmúltban hozzáfogott emlékezéseinek papírravetéséhez.
A készülő könyvben bizonyára szó lesz ifjúkori pártfogójáról : Anatole France
ról, férfikora legjobb barátjáról: Blaise Cendrars-ról (aki verset is írt Csáky
Józsefhez), az 1913-ban alapított Montjoie című avantgardista folyóiratról,
amelynek ő volt az 'egyik írányítója, s a századeleji párizsi művészeti hőskor

sok más eseményéről. nagy alakjáról. (D. I.)
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ZENEI JEGYZETEK. (B ac h: J á n o s p a s s i ó.) Három alkalommal
hallgatta végig zsúfolt hangversenyteremnyi közönség a zeneirodalom e kivé
teles csúcsát. Kétszer a Zeneakadémia nagytermében, egyszer pedig az Erkel
Színházban zúgott fel a passió befejezése után a közönség elismel'ő és hálás
tapsa, mely részint a monumentális művet, részint pedig az előadókat köszön
tötte. Bach: János passiójának meghallgatása ugyanis többet jelent a hangver
senylátogató számáTa, mint egy másik alkotás, szimfónia vagy versenymű.

Bach passiója valósággá, megtapintha,tóvá szublimálja az isteni szenvedéstör
ténetet, s olyan magától értetődő természetességgel állítja az emberí közegbe,
teszi korszerűvé, hogya zeneirodalomban erre alig akad hasonló példa. Ahogy
Pilátus, a zsidó főpapok és a megtévesztett tömeg színjátékából kialakítja a
hatalmas drámát, egyszeriben mí is ott érezzük magunkat a fékevesztetten láT
mázó sokadalomban, mely Krisztus helyett Barrabás szabadon bocsájtását kö
veteli (milyen remekül fejezi ki ugyanezt az élményt Karinthy Frigyes a
Krisztus és Bar-rabás című novellájában!), s Péterhez hasonló mély bűntudat

tal eszmélünk rá, hogy eláTultuk - új-ra elárultuk - az igazat és megint
csak a hamisat választottuk.

Sokszor felvetjük magunknak a kérdést, mi adja a János passiónak ezt a
hatalmas érzelmi töltést? Mi emeli messze minden más zenemű fölé gazdag tar
talmát, belső híteIét? Egyrészt bizonyára a hatalmas korélok, melyeket Bach a
zenei folyamat természetes részévé, alkotóelemévé emelt. A korálban, akár
csak az ars antiqua műformájában, a motettában, a vokális világnézet fejező

dík ki: a kor embere az énekhangon keresztül közeledett a mindenséghez, ab
ban borult le fensége, hatalma és nagysága előtt. Ez tette amotettát zeneí for
máló elvvé Palestrínánál, és ezt fejlesztette tovább a korál, amely azonban
vitathatatlanul demokratíkusabb ís amannál, hiszen hatalmas tömegek érzel
miségének tükröződése. Ezek után alighanem nyilvánvaló, miért éppen Bachnál
virágzik ki teljes pompájában a korál: a nagy mester volt ugyanis a barokk
kor csúcspontjának az a zenei képviselője, aki úgy fogta össze a formákat,
hogy közben kibontotta őket, és a széles tömegek hangját, igényét szólaltatta
meg. Csát h Géza irja egyhelY'ütt Bachról formált remek arcképében: "Egye
dülálló, csodálatos jelenség ő a zeneirodalomban. Demokrata-géniusz Ű, aki
mindenkinek tele marokkal kínálja a kincseit, s ezek a kincsek olyanok 
hiszen éppen ezen fordul meg a művészek demokrata volta, amelyek minden
kor mindenkí számára kincsek maradnak."

.A forma már készen állt, s a századok folyamán csak aprólékos műgond

dal csiszolódott tovább. Obrecht már a tizenhatodik század legelején mf!gal
kotja a motettikus passió első nagy da-rabját, Bach nagy elődje, Heinrich
Schütz pedig, élete végén, a tizenhetedik század közepén már az evangélista
szerepét is megtölti drámaí túzzel és erővel, amíkor a gregorián kissé személy
telenebb hagyományából kiszabadítva újszerű dallamszövéssel zenésítette meg
szövegét. Bachnál azonban mindez forradalmian átalakult, újrateremtődött,

mégpedig egyszerre olyan magas fokon, ami azóta is egyszeri és felülmúlha
tatlan példa. Ennek bízonyságaképp rögtön a mű bevezetésében olyan kórus
csendül fel, amely megszabja az egész passió alaphangját: egyszerre drámai
tömörségű és líraian szemlélődő, egyszerre fájdalmas és diadalmas, ahogy maga
a szenvedéstörténet is az. "Evangéliumí hitel"-nek lehetne nevezni Bach eljá
rását, és épp ez az igénye, s az igény valóra váltása teszi passió it remekmúvé.
És még egy: az, hogya János passió maga a hít. Ebben a műben a hallgató
átélheti az egész keresztény tanítást, a szenvedés- és 'Üdvtörténetet, tanúja
lehet a hit legsúlyosabb kétségeinek és legmagasabbra ívelő bizonyosságainak,
ott állhat a Golgota tövében, ahol minden elveszett, s az 'Üres sír előtt, ahol
minden megtaláltatott. A mű végén felzendülő hatalmas kórus épp ennek a
megtalált bizonyosságnak zenei vetülete, s az egész keresztény lelkiség -- a
külső és belső történés - hitvallása.

Forrai Miklós eléggé nem méltányolható feladatra vállalkozott a három
előadással, teljesítménye előadásról előadásra javult, s az utolsó zeneakadé
miaí produkcióban érte el csúcspontját. Ekkor síkerült teljesen összefognia az
énekkart - a remekül éneklő Budapesti Kórust - és a zenekart - a várako-



zdson felül muzsikál6 MAV Szimf6nikusokat. Akadt egy-két vitathat6 mozza
nata felfogásának: a bevezetés talán a szokottnál kicsit visszafogottabb volt.
és némelyik kórustételben az emberi hang teljesen elnyomta a zenekari hang
zást. Ezek azonban olyan apróságok, melyeket talán csak egy remélt kinset
kező előadás érdekében érdemes megemlíteni. Néhol egészen magasra ívelt a.
produkció: kivált Pilátus és a főpapok összecsapásánál, ahol az egymást [el
1~áltó kartételek remek alkalmat adtak a kórusok oratórikus tapasztalatainak
kamatoztatására.

A népes szereplőgárdából messze kiemelkedett Réti József, aki egészen
megráz6 átéléssel és intenzitással sz6laltatta meg az evangélista néhol nyak
törően nehéz sz61amát. Felejthetetlen pillanata volt előadásának, amint maga
is meorimdülten énekelte az evangélium szavát: "Ezt mondva lehajtá fejét és
kiadta lelkét". A hanoversenyteremben iszonvú csend támadt: ebben a pilla
natban mindenki érezte miről van sz6, és a passió mondanival6ja minden szív
hez elért. Kár, hogy nem ő énekelte el a tenoráriákat, inert a fiatal Jagasich
Péter számára ezek eoyelőre - hangaIkata miatt is - nehéznek bizonyultak.
Amit azonban Réti énekelt, az a magyar oratóriumkultusz nagy lapjaít idézte,
melyeken ott fénylik a híres szólistakvartett tagjainak neve: Evssen Irén, Basi
lides Mária, Pataky Kálmán és' Kálmán Oszkár.

Mellette nagyszerű teljesítményt nyújtott a svájci vendégművész, Maria
Stader. aki az oratóriuméneklésnek és a kultúráltscignak is remek példáját
adta, acután Melis György, aki Jézus szerepét szólaltatta meg, s minden alka
lommal súlyt adott ennek, Antalffy Albert, aki kitűnő diszpozicióban szerepelt,
s elsősol !Jan azzal ért el sikert, hogy érezte és tudta, mit énekel. Kissé halvá
nyabbnak éreztük az övék mellett Barlay Zsuzsa éneklését, aki. időről idore
erőszakown sötétíti a tónust. A hangszeres szólisták valamenn'l/Íen legjobb
igllekezetükkel szolgálták az előadás magas színvonalát és megérdemelt sikerét.

Ez az eloadás egyébként messzemenoen ioazolta, amit rovatunkban több
Ször is elmundtunk az oratóriumokkal kapcsolatban: legyen akárhány eloadá
suk, akármikor, a közönségnek az a hatalmas réteqe, amelyik ezt igényli, min
diO meg fogja tölteni a hangversenvtermeket.

(G er g e l V F e r e n c o r g o n a e s t j e.) A Zeneakadémia orgonaestjeit
is telt ház hallgatja végig minden alkalommal. Legutóbb Gergely Ferenc és a
Szekeres Ferenc vezette Budapesti Madrigálkórus adott nagysikerű hangver
senyt. A műsor elso részében a kiváló orgonista Bach műveit szólaltatta meg,
nagy sikerrel, bár talán nem mindenütt egyenlő súllyal és erovel. Annál re
mekebbül bomlott ki keze alatt a zenei romantika egyik kivételes műremeke,

Liszt Weinen, Klagenja, melynek ellentéteit - a küzdő, szorongó emberíség
félelmét, és a korál megnyugtató vigaszát - mesterien érzékeltette. Érdekes
szinfoltja volt műsorának Messiaen Pünkösdi Orgonamiséjének egyik tétele,
amely az isteni fönségét dicsőítő madarakat és forrásokat igyekszi7c a hang
utánzás ezernyi lehetőségével megjeleníteni; s nagy sikert aratott Jean Lang.
lais szintén modern francia orgonamúvész Incantation című alkotásának meg
szólaltatásával is. Ennek pompásan k;idolgozott variáci6iban egyszerre jelenik
meg a Mindenszentek litániája első része és a Lumen Christi motivum, s ez a
kettő adja egyben a mű mondanival6ját is. Műsora végeztével Gergely Perene
a Júdás Makkabeus híres kartételének bevezető témájára rögtönzött utolérhe
tetlen virtuozitással. Külön értéke volt produkció já na k, hogya témához való
visszatérések közben egyre modernebb variációkkal igazolta Hiituiei korszerű

séqét is. Ma már sajnos egyre ke1'esebben improvizál nak, így kétszeresen is
megcsodáltuk Gergely Ferenc teljesítményét. A Budapesti Madrigálkórus a
műsor második részében talált igazán magára, Esterházy Pál igen szép Har
monia coelestisének előadásakor.

(H li n d e 1- m a t i n é a Z e n e a k a d é m i á n.) Fiatal művészek pará
déja volt ez a nagy sikerű hangverseny, melynek első részében a Tűzijáték

szvit és Lehotka Gábor közreműködésével az F-dúr orgonaverseny hangzott
fel, majd szünet után Vtő Endre kultúrált éneklésével és a Rádiókórus közre
működésével a ritkán hallható, de annál szebb Dettingeni Te Deum. Ez utóbbi
talán kisIlé mozaikszerVbb, I nem il áll ol'llan sZllrves egéuzé mint Hlindel nagy
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orat6riumai, de igy is lebilincseló nagy élményt jelentett megsz6laltatása, amely
Pál Tamás karmesteri tehetségét és rátermettségét is dicsérte. A Rádi6zenekar
mindvégig szépen, a Tűzijáték szvitben remekül muzsikált. (R6nay Lászl6)

FILMEK VILÁGÁBOL. Kovács András: Falak. Polemikus hangvétel, aktuá
lis rnondanívaló: Kovács András műveí ezzel jellemezhetők talán a legjobban.
Valamennyi filmjében (l'(ehéz emberek, Hideg napok) ugyanez a vehemens köz
életi érdeklődés vezeti, amely újságírók és politikával foglalkozó emberek vi
lágában általános. Különleges - de. korántsem ritlka - érzék kell hozzá, hogy
az ember a mindennapok békaperspektívájából nézve föltsmerje az események
ben a pillanat szempontjábóllegizgalmasabbat. A közönségsíker törvényszerűen

nem marad el, bár nem számszerű nagysága a mérvadó, hanem az, hogy a
társadalom egy-egy meghatározott rétegének egészére terjed-e ki a síkerválasz,
Kovács András filmjei nyilván nem vetekszenek a könnyű műfaj alkotásainak
látogatottságával, annál sokkal intellektuálisabb hangvételűek, az azonban
biztos, hogya közönség polémíaigényes, a megértett leleplezések sokkjától nem
idegenkedő részében visszhangra találnak. Az ilyen alkotói pálya vállalása
ezért hálás feladat, s nem kevésbé jelentős is, mert az esetek szerenesés részé
ben talán bátorságra ösztönöz maga körül, s a közéleti légkört fölszabadító
hatásával más művészi gondolkodás nyilvános kibontakozását is elősegítheti.

Hálátlan feladat ugyanakkor, mert az évek múlásával az egykor éppen esedé
kes múvek újszerűsége megszűnik, s ennek hiányában már alig marad valami,
ami a későbbi nézőt megragadhatja, legfeljebb az a mindíg késői fölismerés,
hogy a lényeget az aktualitás míndig eltakarja.

Nem a Falak cselekménye a fontos, ez csak a leglényegesebbekre szorít
kozva, keretként hordozza az aktualítást. Egyik pólusa Párizsban van, a másik
Budapesten, a két helyről érkező képek és gondolatok szinte felelgetnek egy
másnak. Kovács filmjeiben a dialógusok a fontosak, bennük manifesztálja a
társadalmilag időszerűnek tartott kérdéseket. Ezt nem dialektikus ellentét
párokkal teszi, ahol a jó és rossz képviselői élesen különböző tartományokban
mozognak; alakjai között valójában csak árnyalatnyi eltérések vannak, mind
ugyanabból az urbanizált középrétegből származnak, mely egyre inkább tömeg
méretekben kiterjeszkedik a társadalomra, föl szíva magába jóformán minden
kit, aki kereső tevékenységet folytat. A "hibákat ostorozó" fiatal mérnök és fl
"tekintélyére kényes" igazgató ellentéte ugyanis aligha lényegmeghatározó a
történelmi mozgás folyamatában. Nem más ez, mint a kis és nagy fogaskerék
egymásrautaltsága, harcuk mögött tulajdonképpen azonosság rejlik, szerepüket
a mechanizmus határozza meg, az egyik vagy a másik győzelme nem a dolgok
lényegén, hanem az aktualitások pillanatnyi tartaImán változtat csupán. A ren
dező azonban minden jel szerint kiemelkedő fontosságot tulajdonít ezeknek a
szembenállásoknak, és a "haladó beosztott-maradi vezető" ellentétpárja körül
bonyolítja a filmjeire annyira jellemző vitát, Érinti ennek során a személyes sza
badság és az elkerülhetetlen korlátozások kérdését is, főleg ami az arányokat
illeti. Ami filmjének vonzó Időszerűségét, könnyen kommunikálható tartalmát
ad, az szereplőinek párbeszéde. Ebben sok jól fogalmazott. politikus bemondás,
valóban kínzóan időszerű kérdésfölvetés jelentkezik. A visszhang, melvet a
nézőben keltenek, lényegtelenné tesz minden mást, a film konzervatív forma
nyelvét ugyanúgy, mint azt, hogy néhány évtized múlva talán már eze*t ft
kérdéseket is másként látjuk.

Rényi Tamás: A völgy. Forgat6könyv: Hernádi Gyula. A film tartalma: öt
katonaszökevényt rejt el egy falu, ahol már csak asszonyok élnek. Minden férfi
távol van, katona; a rejtegetésért halálbüntetés jár. Az öt férfinak - így dönt
a falu közössége - egy-egy lányt kell választanía, akik elrejtik: őket. A, falut
végül utoléri a kollektív megtorlás végzete.

A film tételei: a háború érdekében tudatosan elállatiasítják az embert. A
túlélés és a fajfenntartás parancsa ilyenkor elsődleges. A hit, a mítosz és a
nemiség eltéphetetlenül összefonódik a közösség életével. A kollektív felelős

ségre vonás veszélyével csak a kollektív felelősségvállalásállítható szembe. Az
marad ~tben. akire hatástalan a:l: erőszak és a hatalom propagandája.
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Amidven leegyszerűsítve mondtuk el ezeket az összetevőket, olyan egy
szerűenjeíeník meg míndez a filmen is. Szuggesztív, végletekig vitt sűrítés, ki
hívó Ielképszerűség, világos szerkesztés jellemzi.

Rényi művét sok krítíka elmarasztalta. Meg kell mondani, ígazságtalanul.
Véleményünk szerína nem á:llja meg a helyét, hogy a stiláris eszközök adago
lásában elvétették volna a mértéket, mínt ahogy ezt néhány krítíka megálla
pította. A lényegre sűrítés egyáltalán nem tette merevvé, ünnepélyessé ezt a
filmet, mínt ahogy Kakoyannis Elektra círnű filmjénél ez volt a helyzet. Annál
a fdJ:mnél kifejezetten érezhető volt a klasszlkusség pózában való tetszelgés,
amelyre azonban a hazai kritika alig hívta föl a figyelmet. A völgyet ebből a
szempontból össze se lehet hasonlítaní vele. Az a tény pedig, hogy már az első

kockákori sokkhatásra törekedtek a szerzők, nem váliJk a film kárára, mert a
háború elembertelenítő hatásának hangsúlyozása az egész mű számára olyan
fontos, hogy a sokk kifejezetben a film elejére kínálkozik. A kritika úgy vélte,
hogy a Jelképszerűség letörli az arcokról és a cselekedetekről az egyéniséget.
Pedig csak a rutín-megjátszások hiányáról van szó, az elkoptatott színészi frá
zísokról ; a rendező és a forgatókönyvíró szemmel láthatóan arra törekedett,
hogy a hagyományosan alkalmazott színpadías játékfölfogás helyett egy esz
köztelenebb. de a tényekhez és az igazsághoz lényegesen közelebb állónak ad
janak helyet. A film iránti ellenérzés oka talán részben azzal is magyarázható,
hogy ez a sorozatban már a harmadik Hernádi-film. Ennek alapján az ember
valóban sokkal rosszabbat várt: háromszor egymásután nehéz kivágni a rezet.
Hernádi azonban valóban jó filmíró, s hogy most Jancsó után egy másik ren
dező is vele dolgozott, mindenképpen szerencse számára. Az ilyen végletes,
konstruktiv eszközökkel dolgozó művész számára létkérdés, hogy ne ismételje
önmagát. Stílusjegyei ugyanis olyan sajátosak. gyökérzete annyira nem hazai"
talajban fejlődött ki, hogy a legkisebb figyelmetlenség, a legkisebb hiba óha
tatlanul modorosságnak látszik. Számára nem annyira a művészí pontosság és
'a végletek fokozása a segítség talán, mínt inkább a belső világ állandó bőví

tése, belső fejlódése.
Mind Kovács, mínd Rényi filmjével kapcsolatban meg kell említeni, hogy

olyarr-rövíd ideig vannak müsoron, olyan szűk közönség láthatja csak őket,

hogy szerepülenek megfelelő hatásukat művészetí életünkben legfeljebb csak
közvetve tudják majd betölteni.

RÖVIDEN: Fantamas a Scotland Yard ellen: A zseniális bűnöző újra lóvá
tesz mindenkit, az izgalmakat J. Marais és M. Demongeot terelik néha más
irányba. Macskákat nem veszünk föl: Mesterkélt jellemzés, erőszakolt fordu
latok csehszlovák fílmszalagon. (Ungváry Rudolf)

A MAGYAR CSILLAG (NYUGAT) LEGUTOLSO SZÁMA. Az elmúlt
napokban ünnepelte a magyar irodalom a Nyugat című folyóirat hatvanéves
születésnapját. (Rónay György: " ... a Nyugat vált a modern magyar irodalom
idöszámításának kezdetévé, időmértékévé...") Ennek kapcsán szó esett a Nyu
gat utódáról. Iűlyés Gyula lapjáról, a Magyar Csillagról is. Méltán emlegették
az emlékezők a Nyugat - nem utódának, hanem - egyenesen folvtatásának,
s a Magyar Csillag nevet a Nyugat fedőnevének. Annyira Nyugatnak számí
tották a szerkesztők, hogy amikor Buda egyes kerületei felszabadultak, Illyés
Gyula, Ottlik Géza, Vas István - és még többen a felszabadult részen élő írók
- lapengedélyt kértek és kaptak a szovjet városparancsnoktól egy irodalmi
folyóirat megjelentetéséhez. amelynek Nyugat a neve, és évfolyama, lapszáma
- a Magyar Csillag és a Nyugat évfolyamait egybeszabva - ott folytatódott
volna, ahol a Magyar Csillag megszűnt ezerkilencszáznegyvennégy április else
jén. Tudniillik ezt tartották ők .;;;.... még Illyés Gyula is! - az utolsó számnak.
De így tartja számon a Magyar Csillagot az irodalomtörténet is. Az ötvenéves
születésnapra megjelent Nyugat repertóriumban ez olvasható a Magyar Csillag
ról: "Igy az' 1941. év három száma után az 1942. év 14 számot, az 1943. év 24
számot eredményezett; a megszűnés pedig az 1944. évi 7-ik számmal kővetke

zett be, amikor a németek 1944. évi magyarországi bevonulása megjelenésének
véget vetett."
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487 old.

486 old.

474 old.

485 old.

441 old.
444 old.
446 old.
460 old.
470 old.
473 old.
472 old.

Az idézet tartalma jogilag megfelel a valóságnak, de ténylegesen nem!
Tudniillik van még egy Magyar Csillag szám, a nyolcadik, az 1944. április 15-i
szám! Hogy lehetséges ez?

Története kapcsolódik a Magyar Csillag megszűnésének történetéhez.
amelyet Illyés Gyula írt meg, helyesbítendő Gellért Oszkár - 'akkoriban meg
jelent - könyvében található félreértéseket, téves szándékmagyarázatokat.
Anélkül, hogy a vita részleteit elmondanám, a megértésért kénytclen vagyok
az akkori események egyes mozzanatait feleleveníteni:

A németek bevonulásakor Illyés Gyula vidékre menekült, mert a neve sze
repelt a letartóztatandók listáján. Március 23-24-e körül jelent meg ismét a
városban, hogy tárgyaljanak a folyóirat sorsáról. A szerkesztőségí megbeszélés
a Parlament kávéházban zajlott le. Illyés a lap életbentartása mellett foglalt
állást. Aztán újra vidékre szökött, mert a szerkesztőségben, lakásán és munka
helyén is egy csendőrtiszt kereste. Ezzel az ő ténykedése be is fejeződött, mert
a folyóiratot betiltották. Ekkor azonban már elkészült az április elsejei szám
és meg is jelent. Keresztúry Dezső közlése alapján a szerkesztőség Pesten ma
radt tagjai - az ostrom alatt elhunyt Örley István, a közelmúltban elköltözött
Gellért Oszkár - és maga Keresztúry megfogadták Illyés tanácsát. Elkészí
tették, nyomdába adták az április 15-i szám anyagát is. A nyomda kiszedte,
tördelte a lapot. A hatóságok azonban lefoglalták az ívekben lévő folvólratot,
Ez már nem látta meg a napvilágot. Véletlenül sikerült megmenteni egy pél
dányt Vas Istvánnak, és valószínű még Illés Endrének is van egy példánya
belőle. A Vas István tulajdonában lévő példány alapján kőzlöm a - nem az
utolsó, hanem a - legutolsó kiszedett Magyar Csillag tartalmát:

MAGYAR CSILLAG
IV. évfolyam 8. szám. 1944. április 15.

Szerkesztí : Örley István. Társszerkesztő: Schöpflin Aladár,
Felelős szerkesztő és felelős kiadó: Illyés Gyula.

Tartalom:
Rónay György: Dsida Jenő (tanulmány) . . . . . . ; .
Kálnoky László: Július (vers). . . . . . . . . . . . .
Orley István: Betegség (elbeszélés) . . . .
Ottlik Géza: Hajnali háztetők (kisregény, nl. befejező rész)
I. Gyarmathy Erzsébet: Csítítgatorn ; Kék téli erdő (versek)
Kolozsvári-Grandpierre Emil: Lelkifínomságok (elbeszélés) .
Méliusz József: Az éj és a szerelmesek (vers). . . .
Figyelő: Makay Gusztáv: Két pesti regény (Gedényí Míhálv, "Pesti

ének", Keresztes kiadás, és Staud Géza, "Pestről Budára",
Béta kiadás) . . . . . '" . . . . . . .
Ortutav Gyula: Mágia (Fónagy Iván, "A titkos tudomá-
nyok története", Bibliotheka) . . . . . .
Rónay György: "Az Úr vadászata" (Rába György versei.
Hungária) ; : .
Thurzó Gábor: SZíNHÁZ - "Hontalan nép" (Arnold
Schwengeler darabja) .

Az ismertetett tartalom írásai többségükben megjelentek gyűjteményes ki
adásban vagy átdolgozva önállóan. (Csupán Örley István személye és novelláfa
lappangott a legutolsó időkig elfeledve, ismeretlenül, de a nagvszerű nemzedék
egyik legtöbbet ígérő tagját végre felfedezte a magyar könyvkiadás. Március
ban jelenik meg a könyvesboltokban gyűjteményes, válogatott kötete, A Flocsek
bukása címmel.) Mégsem tartom feleslegesnek az ismertetést, mert ez a szám
is hozzátartozik a Nyugathoz. Annál is inkább, mert az érdeklődők rövjr'l"~'''n

kézbevehetik a fotómásolatokat. a Széchényi könyvtárban. A Gvarapítási Osz
tály vezetője másolatokat készíttet Vas István példányáról. Talán a hír nyo
mán a többi központi könyvtárunk is követi a példát. Ez lenne méltó az Iro
dalmi időszámítást jelölő nagy lapunkhoz és utódához, a Magyar Csillaghoz.

(Pergel Ferenc)
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•
IMPORTANCE DE L'ENCYCLIQUE "POPULORUM PROGRESSIO"

par Vid Mihelics

Il y aura un an le 26 mars que le pape Paul VI a publié son encyclíque
commeneant par les mots Populorum Progressio qui appelle aux efforts eom
muns pour le relevement des peuples en voiede développement ainsi qu'á la
coopération contré la famine, la mísere et les ínjustíces socíales, Aucours de
I'année derniére, de nombreuses crítiques des proposibíons soumises par le pape
aux pays riches ont été formulées, maís elles ne diminuent en rien le mes
sage proprement dit de l'encyclique: notammerit que dans ce monde qui s'uní
fie rapidement, le progres et la paix ne peuvént étre atteínts que si la mise
en valeur de la iustíce sociale passe au rang de norme prirnordíale, dans
chacun des peuples aussí Ibien qu'en relation ínternationale.

Avarit düment pesé les dífférentes remarques, nous avons deux raísons de
consídérer cette encyclíque eomme extrémemerit importante. L'une est sa portée
politíque, l'autre sa valeur doctrinale, Pour cette derníere c'est le négatíf qui

. compte, ce dont le pape ne parle pas, En effet, il. ne parle pas du fait qu'ac
tuellement les pays industriellernent développés sont dívísés en deux blocs de
puíssance plus ou moíns ennemis, ni du rőle [oué en ce moment précisérnent
par lessubventions de développernent dans l'influence idéologique ou la con
quéte du "troisieme monde". Le pape se garde aussí de blámer le socialisme
ou le communísme -ces dernieres expressions n'y figurerit méme pas, Il est
vrai que le pape déclare que les chrétiens ne peuvent admettre u:n systéme
doctrinal dont la philosophie athée et matéríalíste serait la condition premiere
- ce qui est d'ailleurs évídent - maís eela n'implique pas nécessaírernent le
retus d'un ordre social concret basé sur tel systeme doctririal, a condition que
cet ordré, vise au bíen-étre public et ne lese pas la Iiberté de conceptión du
monde de ses mernbres, Par contre I'ímportance doctrinale de l'encvclique re
pose sur des éléments positifs. Dans la conception de la propríété privée
eomme dans les questions éconorníques socíales l'encyclique renterme des
prises de position qui díminuent senstblement les antagoruismes entre I'en
seignernent relígíeux oífícíel de l'Église et les theses sociologiques qui dirigent

214



le régime socialiste. En définitive, par cette encyclique, l':2glise officiel1e a
aussí établi de nouveau la relatívité de la propriáté prívée, elle est revenue
il. I'enseígnement catholíque vraáment classíque, ce qui reste le méríte histori
que de Paul VI.

n est compréhensíbla que I'encyclíque Populorum Progressio a été accueil
líe avec joie par les catholiques progressistes du monde &ntier, mais nous
autrescatholiques qui vívens dans un régime socialiste en avons été eneore
plus heureux. En effet il. la suite du changement d'attitude que cette eneyc
lique représente vers les réa1ités terrestres, nous voyons s'intensífíer la pos
sibilité de ce que les rapports entre l'Égliseca1Jholique et l'État socialiste re
véterit Un caractere vraimerit positif et non seulement taotique. Lés échos sou
levés par cette encyclique dans le cerele d'émínents penseurs marxístes, non
seulement dans les payscapitalis,tes, mais aussí ici, en Hongríe renforcent
notre confiance.

L'année passée "Világosság", la publication ~'d'idéolo~ie marxiste d'íci a
puolíé deux études dígnes d'attention sur l'encyclique,l'une d'Imre Tarján,
I'autre d'Iván Varga.

Imre Tarján reconnaít les éléments positifs progressístes de l'encyclique
et exprime en ces mots l'objection qui lui semole la plus grave: "Bien qu'Il
soit heureux que l'encyclique n'attaque pas le socialisme en tant que régime
social, nous ne pouvons pourtant passer 'sous silence le fait qu'elle ne tierit
aucuri compte de l'alternative socialiste de la solution des problemes mon
diaux." Nous y répondrons en disant que l'Église ne doit s'engager pour aucun
régime social concret, maís, indépendamment de ce fait, on ne pouvatt guere
attendre davantage du pape, pour la raíson qu'il est le chef d'une Église uni
verselle dont, actuellement, la sítuatíon est plus avantageuse dans les pays
capitalistes. Cependant, l'encyclique qui attribue aux Iaíques la compétence
des réformes socio-économíques et qui de plus admet elle-meme la nécessité
de transformatíons "audacieuses" et "pionnieres" n'empéche aucunement les
fideles de l'Église dísposés il. appliquer dans la vie les princípes énoncés, de
prendre position pour des réformes de structure conforrries il. l'alternative so
oíallste. 11 en résulte que la táche des penseurs catholiques est aussí d'élucider
oe qu'íls entendent par "pluralisme" et ce qu'Ils exigent en son nom. Du cőté

catholique I'établlssement de la conception de la lutte révolutíonnaíre des clas
ses et, en général, de la révolutíon qui prenne en considération les exigences
du progres social, constitue une táche pressante.

Iván Varga constdere avant tout les explications relatíves il la propriété
comme les éléments les plus importante de l'encyclique. Maís 11 pose aussí la
question: [usqu'a quel point l'idée du pape sur la répartition égale des biens
est-elle réel1e, s'íl n'y a pas de structure sociale qui la garantísse? Imre Tarján
et Iván Varga concluent cependant que l'encyclique peut favoriser le dialogus
entre croyants et non-croyants, marxistes et chrétiens ainsi que leur coopé
ratíon pratique pour le vrai progres des peuples.

Les actions de Paul VI et les paroles qu'Il a prononcées depuís le concile
térnoignent toutes de son désir du dialogue entre tous les hommes de bonne
volonté et de son ínquiétude pour le danger auquel sont touiours exposés la
paix et le progres du monde, Pour le premier anníversaíre de la publication
de "Populorum Progressio" nous ne désirons rien de mieux qu'en dehors de
la reconnaíssance de sa nécessité le díalogue il but pratique s'engage entre
chrétiens et marxistes. Et, dans le fait que, du cöté cathclíque, l'encyclique en
a donné la base concrete, nous voyons sa vraie importance, il notre point de
vue particulier.

•
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

A l'occasíon du 80 eme anníversaíre de la naissance de l'artíste, la rubrl
que des beaux-arts publie un article sur le célebre sculpteur hongroís József
Csáky qui vit il. Paris depuis 19011. Avec Laurens. Duchamp-Vfllon et Archi-
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penko, Csáky fut un des tout premiers sculpteurs cubistes; plusieurs de ses
oeuvres appartiennent au Musée National d'Art Moderne de Paris. L'article
mentionne également les mémoires que Csáky est en train d'écrire, et dans
lesquels le maitre parlera de Blaise Cendrars et d'autres de ses éminents con
ternporaíns.

•INFORMATIONS

Le pape Paul VI. a augmenté la congrégatíon orientale de six nouveaux
évéques résidentiels. L'éque diocésain catholique de rite grec de Hajdudorog
Mgr Miklós Dudás se trouve aussi au nombre des nouveaux promus.

Mgr I'évéque Pál Brezanóczy, administrateur apostolique d'Eger, secrétaire
du corps épiscopal hongrois, ayant pris part aux obseques de S. E. le cardinal
Veuillot, a aussi rendu visite a Mgr Gouet éveque coadjuteur de Paris, de
méme qu'au prélat Roger EtclTegaray, chef du secrétaríat du corps épíscopal
francals. Mgr l'évéque Brezanóczy s'est aussí rendu a la rédaction du quo
tidien catholique La Croix ainsi qu'á cel1e de 1'hebdomadaire Témoígnage
Chrétien.

Le 7 février, le comité exécutif d'Opus Pacis et la Commission Cathoüque
du Conseil National de Ja Paix ont eu un entretien commun pour l'élabo
ration des táches du prochain semestre inhérentes au mouvement de la paix
ecclésíastíque, Mgr András Hamvas archeveque de Kalocsa, empéché d'y
prendre part pour cause de maladie, a chargé Mgr I'évéque PáJ Brezanóczy,
adminístrateur apostolique, de diriger l'entretien. Plusieurs mernbres du corps
épiscopal hongroís aínsi que de nombreuses personnalités éminentes de la vie
ecclésíastique et du mouvement de la paix ont particípé fl. cette conférence
collective au cours de laquelle le prévőt Miklós Beresztóczv vice-président de
l'Assemblée Nationale, secrétaire general de la Commission Catholique du
Conseil National de la Paix a donné un compte-rendu d'ensemble des actívítés
des organes du mouvernent de la paix pendant le semestre passé, et esqulssé
les táches du semestré suivant.

Le 17 fevriér le mouvement déclenché dans le nord de la France il y a
cinq ans pour la popularísatíon de l'encyclíque de paix du pape Jean XXIII
"Pacem in terris" a tenu sa conférence de cette année a Lille, ville du nord
de la France. Du cöté hongrois le chanoine Imre Várkonyi, prévőt honoraire,
directeur national de l'Actía Catholica et Ferenc Magyar, vice rédacteur de
Uj Ember assistaient aux délibérations, présidées par Imre Várkonyi.

Apres le déces de Mgr Lajos Shvoy, éveque diocésain le chapitre du
díocese de Székesfehérvár a élu le grand prévőt Imre Pottyondy recteur du
Séminaire Central de Budapest au poste de grand vicaire du chapitre.

Le Corps épíscopal hongroís a désígné András Szennay, professeur A
l'Académie Centrale de Théologie comme expert hongroís au Secrétariat des
Non-Croyants. Récemment, le professeur Szennay ayant fait une visite of
ficiel1e fl. Vienne, a été recu par S.' E. le cardinal Franz König.

Selon le décret du corps épiscopal hongrois, fl. partír du 3 mars de cette
année, c'est fl. dire du premier dimanche du caréme, le canon de la messe
doit étre lu en langue hongroíse dans les églíses de la Hongrie. La traduction
hongroise du canon officlellement autorisée a été publiée récemment.

Comme chaque année, les fideles catholiques de Budapest ont commé
moré cette année aussi par un service solennel l'apparation de la .Bien
heureuse Víerge de Lourdes. Au cours de ce service qui a eu lieu le 11 février,
ils ont prié pour les malades, leurs familles, leurs médecins et leurs in
firmiéres.

Dans sa circulaire de la fin de l'année der-niere Mgr l'évéque József Bánk,
adminisztrateur apostolique de Győr attire l'attention avec insistance sur l'írn
portance du chant religieux dans la liturgíe. Le prélat rappelle que l'Instruction
de choeurs religieux. Il faut s'efforcer de fonder dans chaque église un choeur
composé de bon chanteurs, dant le chant constituera I'áme impulsive de
l'églíse.

F. k.: Saád Béla - 83H-68. F(lvá~ Ny. 5. telep, F. V.: Ligeti Miklós



KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

VI. Pál pápa további .ihat kormányzópüspökkel bővítette a keleti kong
regációt, Az újonnan kinevezettek között van Dudás Miklós hajdúdorogi görög
szertartású katolikus megyespüspök is.

Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó, a magyar püspöki kar
titkára, aki Párizsban részt vett az elhunyt Veuillot bíboros temetésen, a ke
gyeletes látogatás alkalmát arra is felhasználta, hogy 'találkozzék Gouet párizsi
segédpüspökkel, Rodhain püspökkel, valamint Roger Etchegaray prelátussal, a
francia püspöki kar titkárságának vezetőjével. Brezanóczy püspök megláto
gatta a Croix círnű katolikus napilap és a Témoignage Chrétien című hetilap
szerkesztőségét is.

Az Opus Pacis intézőbizottságaés az Országos Béketanács Katolíkus Bi
zottsága február 7-én együttes megbeszélést tartott a következő félévi papi
békemozgalmí feladatok 'kidolgozására. A betegsége miatt akadályozott Hamvas
András kalocsai érsek, Brezanóczy Pál püspöki apostoli kormányzót bízta meg
a megbeszélés Iefolytatásával. Az együttes értekezleten részt vett a magyar
püspöki kar több tagja, az egyházi közélet és a békemozgalom több vezető

szernélyisége. A munkaértekezleten Beresztóczy Míklós prépost, az országgyű

lés alelnöke, az Országos Béketanács Katolikus Bizottságának főtitkára adott
átfogó beszámolót a békemozgalmí szervek elmúlt félévi munkájáról, valamint
a következő félév feladatairól.

A XXIII. János pápa Pacem in terris kezdetű békeencikli:kájának nép
szerűsítésére Észa'k-Franciaországban még öt évvel ezelőtt elindított mozgalom
február 17-én tartotta idei konferenciáját az észak-franciaországi Lilleben. Ma
gyar részről Várkonyi Imre c. prépost, kanonok, az Actio Catholica országos
igazgatója és Magyar Ferenc, az Ú j Ember segédszerkesztőjevett részt a ta
nácskozásokon, amelynek elnöki tisztjét Várkonyi Imre láttael,

A székesfehérvári egyházmegye káptalanja Shvoy Lajos megvéspüspök
halála után Pottyondy Imre nagyprépostot, a budapesti Központi Szeminárium
rektorát választotta meg káptalani helynöknek.

A Nem-hívők Titkársága magyar szakértőjévéSzennay Andrást, a központi
Hittudományi Akadémia tanárát jelölte ki a magyar püspöki 'Imr. Szennay
professzor a közelmúltban hivatalos látogatást tett Bécsben és ez alkalommai
Franz König bíboros is fogadta őt.

A magyar püspöki kar határozata 'alapján ez év március 3-tól, azaz nagy
böjt első vasárnapjától magyarul olvasható a szentmtse kánonja a magyar
országí templomokban. A kárion hivatalosan engedélyezett magyar fordítását a
nemrégiben tették közzé,

A budapesti katolikus hívek, mint minden évben, az idén is ünnepi szerit
óra keretében emlékeznek meg a Boldogságos Szűz lourdesi megjelenéséről.

A február ll-én tartott szeritórán a betegekért, hozzátartozóikért, kezelő or
vosaikért és az ápolónővérekért ímádkoztak,

A papság anyagi életföltételeinek biztosítása már a II. vatikáni zsinatnak
is gondja volt. Az idevágó zsinati szkéma sürgette, hogy biztosítani kell a papi
élet korszeru feltételeit anyagi téren is. Ennek érdekében Magyarországon is
több kísérlet történt. A legelőrehaladottabb megoldást a székesfehérvári egy
házrnegyében vezették be, ahol - mint az Új Ember beszámol róla - évek
óta "egységes papi fizetés" van érvényben. A statútum, mely a kérdést szabá
Iyozza, kimondja, hogy az egyházmegyében minden papnak a főiskolát végzett
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középískolai tanárokéval egyenlő fizetést kell biztositani, mégpedig működé

sük első évétől, azaz felszentelésüktől számítva. A fizetés a szolgálati évek szá
mával párhuzamosan emelkedik. A fizetési fokozatba való besorolást a külön
e célból felállított Egyházmegyei Státusbizottság végzi el. A papi fizetés alapja
az állam által biztosított kongrua, amelyet az egyházközség egészít ki a meg
kívánt szintre s ha erre nincs meg a lehetősége, akkor a további kiegészítést
az egyházmegye adja a külön erre a célra létesített státusalapból.

"NihH obstat - imprimi potest." - Katolikus kiadványokról ismert ez a
két latin kifejezés, amelyek azt jelentik, hogy a területileg illetékes egyházi
főhatóság véleménye szerint a szóbanf'orgó mű megjelenésének "nincs aka
dálya" (nihil obstat) és "kinyomatható" (imprimi potest). Egy papolvasónk for
dult hozzánk azzal a kérdéssel, igaz-e, hogy a katolikus kulturális folyóiratok
ma már általában, még Olaszországban is, egyházi cenzúra nélkül jelennek
meg? Nos, valóban így van. Egyszerű következménye ez a,pnak, hogy miután
a II. vatikáni zsinat elismerte és kimondta a világi körök autonómiáját és
maguknak a katolikusoknak kutatási szabadságát, az egyház á jóváhagyás szük
ségét mindínkább a szorosan vett hitbeli dolgokra korlátozza. Egy érdekes eset
hívta fel erre a figyelmet. Az ismert nevű pap-pszichológusnak, Marc Oraison
nak a múlt évben jelent meg A halál ... és azután című könyve, amelynek
első oldalán néhány sor közli, hogy Oraison, munkálatainak kutatási jellegére
való tekintettel, engedélyt kapott arra, hogy egyházi jóváhagyás nélkül jelen
tesse meg könyvét. De, mint a bolognai Il Regno megírja, ez nem is elszigetelt
eset, mert például az Egyesült Államok püspöki konferenciája még a múlt
évben határozatot .hozot t , amelynek értelmében: 1. előzetes jóváhagyás szüksé
ges a szentírás szövegeinek publikációjához, az imádságos 'könyvekhez, a litur
gikus könyvekhez és a hittankönyvekhez főleg az alsóbb fokozatokon; 2. nincs
szükség előzetes egyházi jóváhagyásokra olyan könyvek és cikkek esetében,
amelyek a szentírással, teológiával, egyházjoggal vagyegyháztörténelemmel
foglalkoznak. Ha egy Ilyen közleményben valamilyen, a hitet veszélyeztető

tanítás fordulna elő, akkor lelkipásztori hangú figyelmeztetést intéznek a szer
zőhöz. A híveknek ebből a figyelmeztetésből kell megtudniok, hogy mi az, amit
a szebanforgó rnűben kifogásolnak. Az amerikai püspökök véleménye szerint
az egyházi jóváhagyás jelenlegi formája gyakran amúgy sem bizonyul elég
hatékonynak a téves tartalmú közleményele megakadályozására. Az amerikai
püspöki kar határozata arról is intézkedik, hogy a fentemlített két latin kife
jezést megfelelő angol kifejezésekkel helyettesítsék, és a püspökök arról is
gondoskodni szeretnének, hogy végérvényesen elkerülhetők legyenek a "cen
zúra" szó által kiváltott kedvezőtlen benyomások.

E számunk íróiról. Staníslas Kluz, Bécsben élő pap, moralista, a Der
Grosse Entschluss círnű folyóirat állandó munkatársa. Itt közölt tanulmányát
is, amelynek eredeti címe "Er, Sie, Es" volt, a szerkesztőség szíves en gen élvé 
vel ebből a lapból vettük át.

Bruce Marshall, regényíró, akinek egyik legnépszerűbb ós Iegs. rercsebb
művéből közlünk egy részletet. A regény, amely először Amerikában "The
world, the flesh and Faiher Smith" (A világ, a test és Smith atya) cím
mel, majd átdolgozva Angliában "Al! gloriaus within" (Minden dicsőség

belül van) címmel jelent meg, Smith plébánosnak, egy szent életű, nagyon
egyszerű és nagyon bölcs papnak életét meséli el sok humorral és emberi
melegséggel.
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