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Joseph Ratzinger

A HIT HELYZETE A MAI VILÁGBAN

Aki ma olyan embereknek akar a keresztény hitről beszélni, akik
nem szokták meg az egyházi beszédstílust és gondolkodásmódot, az hama
rosan megtapasztalja, milyen idegenül csengenek szavai. Találóan jel
lemzi ezt a helyzetet Kierkegaardnak egy kis története a bohócról és az
égő faluról. (Harvey Coks nemrég fölelevenítette ezt a példázatot "Város
Isten nélkül" című könyvében.) A történet arról szól, hogy valahol Dániá
ban ikigyulladt egy vándorcirkusz. A cirkusz igazgatója az előadásra már
beöltözött bohócot küldte be a szomszédos faluba segítségért. Magát a
falut is veszély fenyegette, hiszen a learatott, kiszáradt földeken át köny
nyen továbbterjedhetett a tűz. A bohóc a faluba futott s arra kérte a
Iakosságot: siessenek az égő cirkuszhoz és segítsenek eloltani a tüzet. Az
emberek azonban kiváló reklámtrükknek gondolták a bohóc kiáltozását:
bizonyára így akar nagy közönséget toborozni az előadásra. Megtapsol
ták, akkorát kacagva, hogy a könnyük is kicsordult. A bohócnak azon
ban sírni volt kedve, nem nevetni. Hiába könyörgött, hiába magyarázko
dott, hogy rnindez nem kitalálás, nem tréfa, hanem véresen komoly, mert
valóban éga cirkusz. Rimánkodása csak fokozta a kacajt. Addig dícsér
ték, milyen kiválóan játssza a szerepét, míg a tűz el nem érte a falut,
és minden segítség későn volt már ahhoz, hogy a cirkusz és a falu le ne
égjen.

Co ks a teológus mai helyzetét világítja meg ezzel a példával. A teoló
gus jelképét látja a bohócban, aki nem tudja elérni azt, hogy a rábízott
üzenetet valóban meghallgassák az emberek. Régímódi, középkori ruhá
jában sokan nem vesziik komolyan. Mondhat, amit akar, betanult szö
végnek tekintik. Bárhogyan viselkedik, bármilyen súlyos dolgot mond is,
sokan eleve azt tartják róla, hogy színészkedik. Abban a feltevésben.
hogy elképzeléseinek vajmi kevés közük van a valósághoz, egyszerűen

meghallgatják, anélkül, hogy igazában nyugtalanítaná őket az, amiről be
szél.

Ez a kép kétségtelenül megvílágítvalamít abból a nyomasztó hely
zetből, amelybe ma a teológia jutott. Alig képes áttörni a szokványos
gondolat- és beszédstílus sablonjait, alig tud meggyőzni arról, hogy a
teológia mennyire az élet problémáit veti fel. Lelkiismeretvizsgálatunknak
azonban talán még ennél is gyökeresebbnek kell lennie. Mert bármilyen
igaz és elgondolkoztató is ez a meghökkentő kép, még mindig leegysze
rűsítia kérdést. A történetben szereplő bohóc - akárcsak a teológus 
mindent világosan tud, határozott és érthető üzenettel jön. de a falu
beliekkel - vagyis a hiten kívül állókkal - számukra teljesen isme
retlen dolgokat kell kőzölnie. Vajon a bohócnak csak át kellene öltöznie
és lemosnia magáról a festéket, aztán minden rendben volna? Valóban
ilyen egyszerű a probléma? Elég az az "aggiornamento", az a "korszerű

södés", hogy lemossa magáról a festéket. s belebújik egy világías nyelv
vagy vallástalan kereszténység civilruhájába? Elég a szellemi ruhacsere,
hogy az emberek már örömmel szaladjanak oda és segítsenek a tüzet
oltani, amelyről a teológus azt állítja, hogy ég, egyre veszélyesebben ?

Meg kell mondjam, hogy többhelyütt próbálták már lemosni és mo
dern civilbe öltöztetni a teológíát, ám ezek a próbálkozások is jelzik, mi
lyen naív reménység, hogy ezzel maris minden rendbe jön. Aki ugyanis
a hitről beszél annak az embernek, aki csupán a mában él és gondolko-
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dik, annak hamar rá kell jönnie arra, hogy nem pusztán a forma, az
öltözet került válságba a teológiában, nemcsak a tolmácsolás ütközik ne
hézségbe: hitünk önmagában is nehézségekbe ütközik.

Kétségek kisértése

Aki hinni akar és tud, az is megtapasztalja maga körül a hitetlen
ség nyomasztó hatalmát. Ha önmagamnak és másoknak komolyan számot
akarok adni a hítemről, be kell látnom, hogy hiába cserélem át az öltö
zékemet ahhoz, hogy másokat meg tudjak győzni. Be kell látnom azt is,
hogy helyzetem nem különbözik olyan lényegesen másokétól, ahogy azt
kezdetben gondoltam. A hívő embert is mindig fenyegeti a bizonytalanság;
a kisértés pillanataiban megláthatja, mílyen törékeny az a kép, amelyet
általában olyan magától értetődően egésznek látott.

Lá:ssunk erre néhány példát. Lisieux-i Szent Teréz, ez a szeretetre
méltó, látszólag naívul problémátlan szent, zárt vallásos légkörben nőtt

fel, egész életében biztos és magától értetődő vallásos környezet vette,
körül. Életét elejétől végéig a legapróbb mozzanatokban is az egyház hite
határozta meg. Hitt abban, hogy a láthatatlan világ érinti mindennap
jainkat, sőt csaknem foghatóan a mindennapjainkká lehet és beltölthetí
az életünket. Számára a vallás valóban a mindennapi élet terrneszetes
közegévé lett. úgy élt benne, mint más a maga természetes megszokásai
ban. Szenvedésének utolsó heteiben ez az annyira védettnek és biztosnak
látszó lélek mégis olyan megrendítő vallomásokat vetett papírra, hogy
nővértársai megrettenve szelídítették le ezeiket a, töredékeket irodalmi
hagyatékában. Szószerinti .szövegük csak a közelmúltban került nyilvá-.
nosságra, Ilyeneket ír: "Az ateizmus Iegszörnyűbb kísértései gyötörnek,
minden kérdésessé vált, minden sötét." Ú gy érzi, már csak az üres sem
mit tudja elfogadni: egy látszólag hézagmentesen záródó vallásos világ
képben egyszerre föltárulnak előtte a szakadékok a konvenciók szilárd
rendszere alatt. Az ilyen helyzetben aztán eltörpülnek az olyan részlet
kérdések, mint Mária mennybevétele, a gyónás ilyen vagy amolyan for
mája. Mindez egyszerre másodlagosnak bizonyul. Ilyenkor valóban az
egész forog kockán. Minden vagy semmi. Ez az egyetlen választási lehe
tőség, és sehol sem látszik olyan szilárd pont, amelyben biztosan meg le
hetne kapaszkodni ebben a zuhanásban. Csak a semmi talajtalan mély
ségei látszanak mindenfelé.

Paul Claudel "Selyemcipő" című drámájának első jelenetében hatal
mas és meggyőző képben fogalmazta meg a hívőnek ezt a helyzetét. A
darab elején egy hajótöröttet látunk. Egy jezsuita misszionárius ez, test
vére a főhősnek. .Rodrigónak, aki bizonytalanul tévelyegve kalandozik
Isten és a "világ" között, A [ezsuíta atya hajóját tengeri rablók süllyesz
tették 'el, őt magát Pe9ig odakötözték az elsüllyedt hajó egyik gerendá
jához. Most ezen a darab fán hányódik az óceán hullámain. Végső mo
riológjával kezdődik a darab: "Uram, köszönöm, hogy így megkötöztél.
Megtörtént néha, hogy nehezemre estek parancsaid és akaratom végzésed
ellenében megdöbbent és vonakodó maradt. De ma nem is tudnék szoro
sabban símulní hozzád, és hiába nézem tagjaim, egyetlen egy sincs, amely
egy paranyit is el tudna tőled távolodni. Csakugyan a kereszthez vagyok
kötözve, de a kereszt, amely Igy megfeszit, nincs kötve semmihez. A ten
geren lebeg." (Semjén Gyula fordítása.)

A kereszthez van kötözve, a kereszt azonban szabadon lebeg a
mélységek fölött. A ma hívő emberének a helyzetét nemigen lehetne
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ennél kifejezőbben és pontosabban leírni. Látszólag nem tartja más, csak
egy gerenda, amely a semmi fölött lebeg. Mintha percre ki lehetne szá
mítani még azt is, hogy mikor kell elsüllyednie. Egy szál gerenda köti
Istenhez; ehhez azonban elszakíthatatlanul hozzá van kötve, s végül meg
tudja, hogy ez a darab fa erősebb a semminél, amely alatta tátong. Pil
lanatnyilag azonban mégis ez a semmi marad körülötte az egyetlen és
fenyegető hatalom. A kép azonban valami másról is beszél, s nekem úgy
tűnik. ez még fontosabb. Ez a hajótörött misszionárius ugyanis nincs egye
dül. Sorsában benne rejlik már testvérének, Rodrigónak a sorsa is. Benne
rejlik annak a Rodrigónak a sorsa, aki nemhívőnek tartja magát, aki há
tat fordított Istennek, mert úgy érezte: őhozzá nem a várakozás illik, ha
nem a birtoklása mindannak, ami az ember számára elérhető.

Nem kell sokat tűnődnünk Claudel Írói elJképzelésén: világosan meg
mutatja, milyen szorosan összetartozik ez a két látszólag ellentétes sors,
egészen addig, hogy Rodrigó sorsa végül is hasonlóvá lesz testvéréhez. A

. világ egyikori hódítója rabszolgaként egy hajón fejezi be életét, és örül
het annak, hogy egy öreg apáca a többi rozsdás hulladékkal és ócska hol
mival együtt őt is magával viszi, mint valami értéktelen kacatot. A képet
elhagyva visszatérhetiink a magunk helyzetéhez. A hívő a semmi óceán
ján, kétségek és bizonytalanságok közt hánykolódva éli meg a hitét. Hi
tünket csak a kételyek tengerén tarthat juk meg. A másik oldalon viszont
a nemhívőt sem nézhetjük egyoldalúan csak hit nélkül élőnek.

"Hátha mégis?"

A hívő ember élete sincs kérdések nélkül, hanem állandóan fenye
getí a semmibezuhanás veszélye. Rá kell azonban eszmélnünk arra is,
hogy mennyire egymásba fonódnak az emberi sorsok. Meg kell látnunk
azt is, hogya nemhívő léte sem önmagában zárt egész. Lehet ugyan, hogy
eltökélt pozitivistának látszik, aki már régen maga mögött hagyta a ter
mészetfölötti világ "kísértését" és "gyöngeségét"; és most már csak a
közvetlen bizonyosságet fogadja el. A titkos kétség azonban őt se hagyja
el soha: vajon a pozitivi,zmlls valóban az utolsó szó-e az életben? Ahogy
a hívőt fojtogatja a kétely sós vize, amelyet az óceán újra meg újra az
arcába vág, úgy a nemhívő is kételkedik a maga hitetlenségéJben, kétel
kedik abban, hogy a világ valóban lezárt egész-e, bár maga már úgy
döntött, hogy zárt egésznek nyrlvánítja. Sosem lesz maradéktalanul biztos
abban, hogy valóban lezárt-e az, amit maga előtt lát s amit egésznek
nyilvánít. .Mindig riasztóan merül fől előtte a kérdés, hogy a hitnek
nincs-e mégis igaza. így tehát nemcsak a hívőt fenyegeti állandóan és
folytonos kísértésként a hitetlenség veszélye. A nemhívőt is fenyegeti,
megkörnyékezi a hit, kikezdve látszólag egyszersmindenkorra lezárt vi
lágát. Egyszóval: nem menekülhetünk az emberlét dilemmája elől. Aki
meg akar szabadulni a hittől, mert.. bizonytalannak érzi, az megtapasz
talja a hitetlenség bizonytalanságát is, hiszen végeredményben sosem tudja
végérvényesen bíztosan megmondani, hogy nem a hitnek van-e mégis
igaza.

Próbáljuk meg elutasítani a hitet, akkor válik csak nyilvánvalóvá,
mennyíre elutasíthatatlan. Hadd mondjak itt el egy zsidó történetet, ame
lyet 'Martin Buber jegyzett föl. A történet jól kifejezi az embersors előbb

vázolt dilemmáját. Egy tudós, felvilágosult ember fölkereste Levi
Jizchakot, hogy szokása szerínt vitába szálljon vele is, és megcáfolja a
rabbi érveit, amelyeikkel hitét igazolja. Amint belépett hozzá, a rabbi
könyvvel a kezében, gondolataiba merűlve járkált föl-alá a szebában. Rá
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se hederített a belépőre. Végül megállt, rápil1antott, és csak ennyit mon
dott: "Hátha mégis igaz." A tudós hiába szedte össze mínden magabiz
tesságát. Térdei megremegtek, olyan félelmes volt a rabbi, oly félelmesen
egyszerű volt az, amit mondott, Levi Jízohak ekkor feléje fordult és be
szélni kezdett: "Fiam, a törvény tudói, akikkel vitatkoztál, sok szót fe
cséreltek el rád, s te csak nevettél rajtuk, Nem tudták eléd tenni az asz
talra Istent és az ő országát, s ezt én sem tudom megtenni. De gondold
meg, fiam: hátha mégis igaz!" A tudós minden erejét összeszedte a vi
szontválaszhoz, de ez a félelmes "hátha", amely a fülébe csengett, meg
törte ellenállását.

Azt hiszem, bármilyen szekatlan is a történet, mégis nagyon pontosan
meghatározza az istenkérdéssel szembenéző ember helyzetét. Senki sem
tudja a másiknak az asztalra kitenni Istent és az ő országát, még a hívő

önmagának sem. De ez bármennyire igazolni látszik is a hitetlenséget, a
nemhívő emberben is megmarad a nyugtalanító "hátha mégis igaz!" Ezt
a kételyt nem irthatja ki magából: éppen a maga elutasításában kell meg
tapasztalnia, hogy ,a hit mennyire elutasíthatatlan.

Másképpen: a hívő is és a nemhívő is a maga módján megéli a ké
telkedést és a hitet is, ha 'Szembe mernek nézni önmagukkal és létük va
lóságával. Egyik sem tarthatja magát egészlen távol sem a kételytől, sem
a hittől. Az egyikben a hit küzd a kétely ellen, a másikban a hit a kétely
formájában van jelen. Az ember sorsa az, hogy hit és kételkedés véget
nemérő versengésében. az egymást váltó bizonyosságban és bizonytalan
ságban találja meg véglegesen életének értelmét. így válhat a kétely
kapcsolatteremtő erővé a hívő és a nemhívő között, hisz ez míndkettőt

megóvja attól, hogy önzően bezárkózzék önmagába. Mindkettőt meg
akadályozza abban, hogy csak önmaga körül keringjen. A hitet hozzáfér
hetővé teszi a kételkedőnek. s a kételkedőt közelebb viszi a hívőhöz. Az
egyik kétélkedese révén osztozik a nemhivőnek a sorsában, a másikhoz
viszont a kételkedésen keresztül juthat el a hit hivása.

Amiről dönteni kell

így érünk el első, még meglehetősen negatív válaszunkhoz arra a
kérdésre: lehet..e ma hinni? Hit és hitetlenség nem oly szilárdan önma
gukban zárt világok, ahogy azt első látszatra gondolnók. A hitetlenségben
is felhangzik a hitnek a hívása, amely elől az ember sohasem zárkózhat el
egészen. Hátra van azonban még a pozitív kérdés: mi hát fi hit tulajdon
képpen? Milyen döntést kíván, és hogyan születnet meg ez a döntés?

E rövid eszmefuttatás csak jelezheti a választ, megmutatva, milyen
irányban kell tovább gondolkodnunk. Talán egy rövid történeti áttekin
tés segíthet bennünket tovább. A hivők ma hajlandók rá, hogy csöndes
irigységgel nézzenek vissza az "áldott középkorra", amikor a hit látszólag
problémamentesen virágzott, és az emberek csaknem kivétel nélkül hí
vők voltak. De ha a tényleges történelmi helyzetet vizsgáljuk, akkor na
gyon árnyalt képet kapunk, amely illúziókat rombol és vígasztal egy
szerre, Valójában ugyanis a nagy tömeg akkoriban is csak sodródott az
árral és aránylag csak kevesen élték meg mélyen és őszintén a hitüket.
A nagy tömeg számára a hit csak egy előre elrendezett életforma volt,
amely Iegalábr annyira elrejtette, mint fölfedte azt az izgalmas kalandot,
amit a "Hiszek" szó valójában jelent.

Mindez azonban természeitesen adódik abból, hogy Isten és az em
ber között végtelen szakadék tátong, hogy az ember csak azt tudja szem
ügyre venni, hogy mi nem az lsten. Isten ezért lényegénél fogva látha-
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tatlan. A bibliai istenhitnek ez az alaptétele a látható bálványistenekkel
szemben sokat elárul magáról a látó emberről is. Az ember szemlélő lény,
aki úgy gondolja, hogy csak az létezhet, amit megláthat és megragadhat.
E fogható világban azonban, amely az ember világát meghatározza, Isten
nem jelenik meg, és nem is fog sohasem megjelenni, bármennyire kiter-
[esszük is látható világunk körét. '

Azt hiszem, fontos tudnunk azt is, hogy ezt már az ószövetség ha
tározottan kijelentette. Az ószövetség Istene nem úgy jelenik meg, mint
akit most ugyan nem lehet látni, de megláthatnánk, ha közelebb jut
hatnánk hozzá. Isten lényegénél fogva kívül áll látóhatárunkon, bár
mennyire kiterjesztjük is megismerésünk határait. Ebből már adódik az
a magatartás, amit a "Hiszek" szó jelez. Az ember elfogadja azt, hogya
látható, hallható, fogható dolgok nem töltik ki teljes világát. Hogy vilá
gának határait nem jelölik ki azok a pontok, amelyeiken túl nem jut el a
szeme és a keze. Ezért keres egy másik utat, amelyen át a valóságot
megközelítheti: ez a hit. Ebben a hitben találja meg világképének kitel
jesedését. Ha ez igaz, akkor a "Hiszek" szócska határozott követelést sze
giez szembe a valósággal. Nem ennek vagy annak a föltételezését [elenti,
hanem életünk alapmagatartása: hogylan nézek szembe a léttel és a ma
gam létével, a világgal és a magam világával? A hittel azt állítom, hogy
a láthatatlan nem feltétlenül valótlan is, hanem ellenkezőleg, éppen a
láthatatlan az igazi valóság, amely a valóságnak általunk is látható részét
létrehozza és fenntartja. A hittel azt állítom, hogya valóságnak ez a lát
hatatlan hordozója biztosítja az igazi emberi élet lehetőséget is. Más
képpen: a hitben amellett döntünk, hogy az emberlét mélyén van egy
pont, amely nem vezethető le a látható és fogható világból, hanem a lát
hatatlanra utal. E ponton át érinthetjük a láthatatlant, és megsejthetjük,
mennyire szükséges ,a létünkhöz.

Ez,t a felfogást persze csak azáltal szerezhetjük meg, amit a Szentírás
"megtérésnek" nevez. Az ember természeites nehézkedési ereje a látható
világ felé húzza, afféle, amit kézbe vehet és sajátjaként megragadhat.
Benső.iében kéll megfordulnia ahhoz, hogy meglássa: a legértékesebbet
tékozolja el magában, ha átadja. magát e természetes nehézkedés von
zásának. Meg ken fordulnia ahhoz, hogy rádőbbenjen, milyen vak, ha
csak arra bízza 'rá magát, amit a szemével meglát, A lét e fordulata,
a természetes nehézkedési erő irányváltoztatása nélkül nincsen hit.

Igen, a hit az a megtérés. amelyben az 'ember fölfedezi, hogy ábrán
dokba ringatja magát akkor, ha csak a foghatónakkötelezi el magát. Ez
egyiben a Iezmélyebb oka annlak is, hogy a hitet miért nem lehet bizo
nyítanLA lét meafordítása ez, s ezt csak az fogja fel, aki maga is meg
fordul. S mert súlyúnk nem szűnik meg másik irányba vonzani bennün
ket, ez a fordulat napról-napra új marad. S csak egy életen át tartó meg
térésben válik vérünkké, mit is jelent, ha azt mondom: hiszek.

•
Ha méltónak ítélsz rá, Uram, szeretném megmutatni mindazoknak, akik

nek, élete hétköznapi és jelentéktelen, a szerény és ismeretlenségben végzett
munka végtelen távlatait, a munkáét, amely, - ha tiszta szándékkal végzik 
újabb elemet fűz az emberré vált Isten tökéletességéhez, olyan elemet, melyet
Krisztus figyelembe vesz és bekapcsol a maga halhatatlanságába.

TeilhaTd de Chardtn
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PUSZTA SÁNDOR VERSEI

KŰVEZ};;S

Oh ezek a kövek
O ezek 'az apró horzsolások

ez akaratlan akart félkézzel-dobások
e csenevész nyers féligzöld-halálok

nyakig kőben állok

igy raksz háló-homályba
kőből fonod fonod a sok szemet

mi sem élni' sem halni nem ereszt
nem lehet kitörnöm
kezed szűkíti egyre

ez a kő a börtön

csak zuhog haragvó jégverésed
hajló búzádon, mi odaát lesz ének

züllött csokor
mit száz, kéz fűz egybe
s nem öl meg egy se

egyetlent emelnél, dobnál Te
s tudnál vele holtra találni

GLORIA! MltGIS LATLAK
a nyitott egekben Is~en jobbján állni!

Ap. Csel. 7, 54

PELDABB82'JF::D

JÚZSUE
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A Tékozló Fiú hazatért
az öccse

halálig únta már az egyhangú unalmat
és most e

világraszóló lakodalmat

tett-vett lefojtva viszketett a lelke
bár az ünnep láza őt is belepte
ásítva nézte Apját és a tort
s lassan kisurrant a kertbe

az álmain túl csillogtak a hegyek

s szólt míg azok móhon itták a bort
"Ez a kapu testvér amin bejöttél

s ez melyen át én most elmegyek . . ."

A Nap még fönt volt
Népe még csatázott

Egy óríás sárga virág alatt
Mely másodszor virágzott

Az ég roppant bolt1ára tapasztva
S oly soká, mint a V én akarta
Ki látta Moséht s most Ot is

Ki tartotta a Napot
Látni akarta

De didergett. Fázott

A Jel még fönt volt
Egy trombita lángolt

S mire győztek, árny volt. V ére
Lassan megtelt sötéttel. Benne
Kezdődött el a naplemente ...



Faith István

A LELKIISMERETI SZABADSAG PROBLÉMÁJA
A Ielkiísmereti szabadság fogalma teológiai szempontból mindmáig

tisztázatlan s igy e pillanatban még az egyházi szóhasználat szempontjá
ból a kétesértékű, sőt gyanús kifejezések közé tartozik. Magyarázata
ennek részben abban található, hogy az egyház a múlt század közepén,
az individualista liberalizmus légkörében találkozott a lelkiismereti sza
badság modern problémafőlvetésével,s ez a találkozás nem a legszeren
csésebb körűlmények között történt. -A XIX. század vallási indífferentíz
musa ugyanis, amely elvetett minden valláserkölcsi kötöttséget, a lelkiis
mereti szabadság nevében az egyén teljes erkölcsi autonómiáját követelte.
Az sem volt kétséges, hogy az indifferentizmusnak ez az "erJkö!csi forra
dalma" elsősorban az egyház "tekintély-gyámkodása" ellen irányult.

Talán már akkor sok minden másként alakult volna, ha a hivatalos
egyház képviselői idejében észreveszik a tekintélyváltozás történelmi szük
ségességét és a modern kor emberének jogos nagykorúsági igényét. A tör
téneti valóság és az "idők [élének" fölismerése színte fölkínálta a 'Iehetö
séget, hogy az egyház kifejtse a Ielkiísmeretí szabadság alapvetően keresz
tény követelményét. Sajnos, nem így történt. XVI. Gergely pápa az egy
házi tekintély presztízsét féltve "Mirari vos" kezdetű körlevélében a lel
kiismereti szabadságot minden megkülönböztetés nélkül "értelmetlennek,
tévesnek" és "együgyű fecsegésnek" mínősítette, (Denz. 1613, 2730.) Utóda,
IX. Pius, lényegében megismételte XVI. Gergely kijelentéseit.

Ha XVI. Gergely és IX. Pius állásfoglalását nem is ítélhetjük meg
a mai történetszemlélet és a probléma [elenlegi fejlődese alapján, akkor
is tériy, hogy a két pápa negatív magatartása megnehezítette a lelkiis
mereti szabadság kérdésének tisztázá:sát a teológiai gondolkodásban. NEm
kis mértékben gátolta így azt a folyamatot, hogy a hívő ember eljut
hasson a dolgok márlegelésének arra az önállóságára és arra a felelős

ségtudatra, amelyre éppen korunk sokrétű társadalmában lenne alapve
tően szüksége. Ma ugyanis - állapítja meg Karl Rahner - a modern
élethelyzet egyenesen megköveteli a hívő embertől "a szabad döntést és
személyes felelősséget". (Stimrnen der Zeit, 1964/65. 482. o.) Ugyanezt
a gondolatot hangsúlyozza J. M. Reuss mainzi segédpüspök, biblikus
professzor is: "Ma inkább, mint az előző korokban bármikor, a nagykorú
keresztény embernek szüksége van arra, hogy keresztény felnőtté válása
emberi érettségben is fejlődjék. Az ember azonban csak személyesen
átélt felelőssége mértékében növekszik emberségében ... Éppen ezért
korunk legidőszerűbb lelkipásztori feladataihoz tartozik a felelősség sze
mélyes átéléséhez segíteni a keresztény embert. Még akkor is, ha manap
ság a felelősséget épp oly gyakran fölcserélik az önkénnyel, mint a sza
badságot a szabadossággal. Mert amilyen mértékben megtanul az ember
személyes felelősséggel élni Isten előtt, olyan mértékben növekszik a bá
torsága ahhoz, hogy Isten előtti felelőssége tudatában sajátmaga döntsön."
(Diakonia, 1967. Heft. 4.221. o.)

A problémával kapcsolatosan szeretnénk rámutatni arra az érde
kes, vitlaindító írásra, amely "A felelősség morálja, vagy a morál auto
nómiája" címmel egyik irodalmi folyóiratunkban jelent meg Almási Mik
lós tollából, Habár a szerző gondolatmenetével És következtetéseivel nem
értünk egyet, néhány kritíkai megjegyzésére mindenképpen Ielfigyeihe
tünk. Almási rámutat arra, hogy az erkölcstanban a "vizsga-etika" mo
delljét a keresztény teológia teremtette meg. A vizsga-etika lényege ab-
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ban áll, hogy az ember "minden tettével, mínden gondolatával és érzé
sével állandóan egy vizsgáztató előtt állva cselekszik, hogy bizonyitsen és
igazolja magát". (Új Irás, 1966. dec. 86-97. o.) A vizsgáztató lehet Isten,
az egyház tekintélye és a társadalmi közösség, a közvélemény is. így ala
kul ki az erkölcsi életben a "vizsgázó magatartás", a "jó pontok szerzése,
a kedvére tevés gesztusa", stb. Ennél a vizsgázó magatartásnál -- foly
tatja Almási - az erkölcsi cselekvés nagyon könnyen belső meggyőződés

nélküli, pusztán külső, formális engedelmességge fajulhat. A cselekvő em
ber elveszti önállóságát, nem szekik hozzá a személyes felelősségvállalás

hoz, mert hiszen "a vizsgázó megosztja a felelősség terhét a vizsgáztató
val, sőt át is hárítja rá a következmények etikai velejáróit". Mikor az
után az állandó vízsga-stress hatása alatt álló ember valami okból nem
érzi a vizsgáztató jelenlétét - az egyházi tekintély kontroll-szerepe a
mai helyzetben érezhetően lecsökkent, a hívő ember a modern pluralista
társadalomban rájön arra, hogy más erkölcsi megfontulással is lehet cse
lekedni, hiányzik a keresztény közvélemény vizsgáztató hatása, a kiska
tekizmusban tanult istenkép elmosódik és nem lép helyébe a felnőtt

emberhez méltó istenfogalom -, akkor az önállósághoz és erkölcsi fe
lelősségvállaláshoznem szekott ember "a cselekvés lehetőségeinek pilla
natában zsákutcába kerül".

Almási példának 'hozza föl Arthur Mi/tert, aki "Bűnbeesés után" című

darabjában így írja le ennek a magatartásnak polgári változatát, a "vizs
gázó" belső összeomlását: "Amikor az ember még fiatal, akkor azt akarja
bizonyítani, hogy milyen bátor és milyen ügyes, aztán meg hogy rnílyen
szerető, hogy mílyen jó apa, végül azt, hogy milyen bölcs vagy befolyásos,
vagy mít tudom én mí. De mindennek a mélyén - most már látom - egy
sejtés lapult. Az, hogy az ember fölfelé tart egy ösvényen, valami ma
gaslat felé, ahol Isten tudja, majd igazolnak, vagy akár elítélnek. Ahol,
akárhogy is, de döntenek rólam. Most már azt hiszem" tudom, hogy az
én bajom valójában akkor kezdődött, amikor egy napon felnéztem és ...
üres volt a bírói szék. És nem maradt más, mint soha véget nem érő vi
tatkozás önmagammal, a létnek az az értelmetlen bizonygatása egy üres
bírói szék előtt," - "Ebben avallomásban - írja Almási .- ott csillan
meg a tragikum, hogy a darab főhőse, Quentin, akkor zavarodik meg és
veszíti el önmagát, amikor kiteljesíthetné eddig elfojtott egyéniségét ...
Számára a vizsgáztató elvesztése egyet jelent az áttekinthető cselekvés
rend alkonyával."

Joggal felmerülhet a kérdés: az egyház lelkipásztori hivatala nem ál
lapított-e meg több vizsgakötelezettséget a hívő ernber számára, mint.
amennyit föltétlenül kellett volna, nem vállalt-e magára többet a szük
ségesnél a felnőtt keresztény ember erkölcsi felelősségéből. a gyermeki
engedelmességre való hivatkozással nem alakított-e ki erkölcsi nevelésé
ben bizonyosgye,rmekes felelősségátháritést és nem akadályozta-e meg.
hogy a hívő ember eljuthasson az erkölcsi életben nélkülözhetetlen ön
álló cselekvésre és döntési szabadságra? Ha elővesszük morális tanköny
veinket és kissé tüzetesebben megvizsgáljuk például a régi böjti fegyelem
szellemét, aligha találjuk indokolatlannak ezeket a kérdéseket.

A jogászi szellem túltengése ellen

A régi erkölcsi értékelésben kétségkívül előtérben állt a kazuisztika,
vagyis a betű szerínt vett törvény részletekbe bonyolódó precíz körül
Írása. A hívő ember lelkiismeretének szinte nem jutott más feladat, mínt
az, hogya jogászi pontossággal megfogalmazott paragrafusokat jól mű-
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ködó erkölcsi-automataként alkalmazza a megjelölt életkörülményekre.
A katolikus erkölcstanban jellegzetes tünetté vált a "törvény-hüpertró
fia", miként G. Teichtweier nevezi a jogász szellem elburjánzását, (Das
persőnliche Gewissen und die kirchliche Auioritiit, Anima, 1965. 30. o.)
Nem vette míndíg kellőképpen figyelembe ez az erkölcstan azt a fontos
követelményt, vajon a törvény vagy parancs "végrehajtási utasítása" biz
tosítja-e a hívő ember számára az "ésszerű szolgálat" (Róm 12, 1) és a
lelkiismereti meggyőződés lehetőségét.

Ennek felismerése sugallta IV. Maximos Saigh pátriárka zsinati fel
szólalását is, amelyben az egyház erkölcstanának revízióját sürgette. "A
jelenlegi morális - mondotta a pátriárka - különösen a XVI. századtól
kezdve egy zárt ésabszolutista társadalom legalizmusához és klskorúsá
gához alkalmazkodik ... az elmúlt korok jellegzetességeit viseli magán és
teljesen a római jog itatja át ... A régi jó időkből sok dolgot átvettünk.
melyek ma már nem menneik tovább. Példaként hozzuk föl azt, ahogy
katekizmusaink kifejtik az egyházi parancsokat. Katekizmusaink szerínt
ugyanis kellő ok nélkül egy vasárnapi mísét elhagyni, vagy pedig pénte
ken húst enni halálos bűn, amelynek következménye az örök kárhozat.
"E:rtelmes ez így? Az egyház: anya. Megteheti egy anya, hogy ilyen köte
lezettsógeket írjon elő az örök kárhozat büntetésének a terhe alatt? Nincs
igaza annak a nem-hívőnek, aki egyébként lelkiismeretes és tisztességes
ember, amikor bennünket ezért részvevő szánakozással megmosolyog?
(Orientierung, 1966. nov. 30.) Nem csodálkozhatunk ezekután, ha a neves
berni protestáns teológus, H. Schiir, az egyház gyónási gyakorlatáról eze
ket írja: "Az egyház tekintélye egyre inkább a lelkiismeret helyére lép.
Mind nagyobb kizárólagossá-ggal az egyház dönt arról, hogy mi a jó és
mi a rossz. A lelkiismeret figyelembevétele pedig mindjobban háttérbe
szorul." (Das Gewissen in protestantischer Sicht, 126. o.)

Valóban el kell ismernünk, hogy az általános érvényű ígazságokra, a
tekintélyre, általában az objektív tényezőkre való túlságosan egyoldalú
hivatkozás alig, vagy egyáltalán .nem biztosított lehetőségeit a lelkíísmeret
személyes döntés-e, erkölcsi felelősségtudata számára. Ezért hangoztatja
K. Rahner, hogy az emberi természet elvont lényegére alapozott úgyne
vezett "lényeg-etikát" ki kell egészíteni egy modern, a konkrét embert lé
tezésében, egzisztenciájában is megfelelő módon értékelő keresztény "eg
zisztenciális-etíkával", (Űber die Fragen einer formalen Existenzialethik,
Schr. zur' Theol. II. 227-246.) Ebben az esetben magkapna az őt megillető

helyet "a felnőtt és nagykorú lelkiismeret, amely képessé teszi az em
bert a személyes döntésre", (A. Sustar: Gewissen und seelsorgliche Er
ziehvng zur persőnlichen Entscheidung, Anima, 1965. 63. kk.) Ennek an
nál inkább szüksége mutatkozik, mert korunkban a problémák erkölcsi
vonatkozásban is egyre bonyolultabban és áttekinthetetlenebbül jelentkez
nek. Megoldasuk ig-en sok esetben hosszabb időt, érési folyamatot, külön
böző szaktudományok eredményeinek főlmérésétigénylik. (Gondoljunk pél
dául a házasságerkölcsre és ezen belül a születésszabályozás problémájá
ral) Sem az egyház l-egfőbb tanítóhivatala, sem a lelkipásztorok nem szol
gálhatnak minden esetben kész receptekkel, legföljebb normatív útba
igazítással 'az érvényben lévő erkölcsi alapelvek szerint. Mind nagyobb sze
rep jut tehát az erkölcsi ítéletben és a lelkiismereti döntésben az ember
erkölcsi alapbeállítottságának és személyes felelősségvállalásának.

Az objektív erkölcsi norma elismerése egyáltalán nem teszi fölösle
gessé a kérdést: "Uram, mit akarsz tőlem, mit tegyek?" (Ap. Csel. 9, 5.)
Isten felhívására a választ mindenkinek sajátmagának kell megadnia a
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neki juttatott kegyelem mértéke szerint. Keresztény hivatásunk ugyanis
az, hogy "meglettemberre" legyünk "Krisztus teljességének mértéké
ben". (Ef 4, 13.) A II. vatikáni zsinat a vallásszabadságról szóló nyilat
kozatában mutatott rá ennek a tanításnak időszerűségére, IV. Maximos
Saigh pátriárka pedig 'a zsinaton így fogalmazta meg ezt a gondolatot:
"Az éretaségre és felelősségre való nevelés korkövetelmény. Nem élünk
ma már a középkorban, A mai világ kitartóan és szívből kívánja az em
beri méltóság elismerését az élet minden területén .. ."

az új böjti fegyelem is örvendetes haladást jelent a keresztény nagy
korúság és ezzel együtt a lelkiismereti szabadság fejlődése terén. Az egy
ház rátalált arra a kifejezésmódra, amely érzékelteti, hogy a tekintély
nek az egyház életében nem hatalmi rendeltetése, hanem "üdvtörténeti
jellege" Vian. Az üdvtörténeti jelleg abihan nyilvánul meg, hogy az egy
házi tekintély egyedüli célja a megváltottember üdvösségének szolgá
lata. Az üdvösségert azoniban nem lehet srenkire sem rákényszeríteni. Ép
pen ezért az egyház tanítóhivatalának nem arra kell törekednie, hogya
hívő embert az üdvösség útján "vonszolja", hanem hogy megtanítsa ér
telmes személyhez illő módon a saját lábán járni. Ennek pedig elenzed
hetetlen feltétele, hogy a parancs-engedelmesség viszonyban a "pozitív
utasításokat a föltétlenül szükséges mértékre korlátozzák". (A. Müller:
Das Problem von Befehl und Gehorsam im Leben der Kirche 192. o.)

Érdekes megfigyelni, hogy az új böjti rendelet is csak a lényegre
mutat rá és a Iegszükségesebb irányelveket adja meg. Mint Zemplén
György írja: "Az erkölcsi élet legmélyebb gyökerére, az isteni jót min
dénekfölött értékelő lelkiismereti döntésre épít." (Új Ember, 1966. aug.
14.) A bűnbánat ugyan isteni parancs, de megnyilatkozásának sokféle
módja lehetséges: böjt, ima, önmegtagadás, felebaráti szeretet gyakor
lása,alamizsna stb. Krisztus megváltó halálának emlékére az egyház to
vábbra ris ajánlja híveinek régóta megszentelt gyakorlatát, a pénteki
böjtöt. A hangsúly azonban a bűnbánat gyakorlásán van. tehát nem ikö
vet el bűnt, aki pénteken húst eszik, hacsak saját hibájából nem hanya
golja el rendszeresen a bűnbánat cselekedetét és az egyház böjti szán
-dékait, Ilyen módon teszi félre az új rendelkezés az erkölcsi patikarnér
leget. Nem grammókban akarja Iemérni a hívő ember és Isten közöttí
kapcsolalt 'alakulását, hanem a lelkiismeret okosságán, találékonyságán és
főleg a törvény lényegét meggyőződéssé alakító szeréteten.

A II. vatikánd zsinat nyilatkozott ugyan a vallásszabadságról, de nem
foglalkozott külön a Ielkiismereti szabadság problémájával. J. C. Murray
szerint azért nem, mert a kérdés igen bonyolult és korunkban ugyanolyan
"fájdalmas idegvégződésű pont", az egyház életében, mint abban az idő

ben volt arnikor Szerit Pál Galácia kieresztényeihez intézte levelét. A zsinat
tehát nem vállalkozhatott arra, hogy egyetlen dekrétumban. vagy nyilat
kozatban megoldja a kérdéssel összefüggő problémákat. Murray azt a
nézetet vallja, hogy a lelkiismereti szabadság kérdésének teológiai meg
alapozása, értelmének kifejtése, használatának és határainak megje
lölése a zsinat utáni idők fontos és sürgető feladatai. közé tartozik. (Die
Erkliirung über die Religionsfreiheit, Concilium. 1966. 320. o.)

A zsinat azonban - úgy véljük - maga is megtette az első lépést
a probléma megoldása felé, amikor rámutatott a vallásszabadságról szóló
nyilatkozatában minden ernberi szabadságjog alapjára, az ember sze
mélyi méltóságára, a laikusokról szóló dekrétumban pedig világosan ki
fejtette, hogy a hívők nremegyszerűen "laikusok" többé, akiknek fel
adata csaik az engedelmesség és a hierarchia irányításának passzív elfo-
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gádása. A keresztény ember az egyháznak, vagyis "lsten népének" tagja
és Krisztus teljességére hivatott, részesül tehát az egyház gondjaiban,
küldetésében, felelősségében, de ugyanakkor szabadságában is.

Természetesen ez a tétel még eléggé szekatlan és sokak számára ve
szélyesnek látszik, mert a szabadsággal vissza is lehet élni. Ennek lehe
tősége nélkül azonban nincs hely az emberi felelősségtudat számára és
nem lehet szó erkölcsileg értékes cselekedetről sem. Már pedig ha Isten
vállalja azt a kockázatot, hogy az üdvösség munkálásábanaz ember sza
bad lelkiismereti döntésére és erkölcsi felelősségére épít, aikkor az egy
ház sem tagadhatja meg az embertől ezt a bizalmat. Annál kevésbé, mert
végső fokon mánden bizalmatlanság a lelkiismeret szabadságával szem
ben bizalmatlanság Istennel, a kegyelemmel és a Szeritlélekkel szemben

\ is, aki elvezeti az embert a "teljes igazságra". (Jn 16, 12.)
Az erkölcs, mínt jellegzetesen emberi sajátosság, egészen új létkata

góriát jelent az anyagi világban. Az ember legalapvetőbb kiváltsága ép
pen az, hogy születésével és természetes adottságaival nincs előre meg
határozva minden lehetősége. Az "emberség nem egyszerűen adottság,
hanem sokkal inkább feladat, hivatás". (J. H. Walgrave: Moml und
Entwicklung, Concilium, 1965. 378. o.) Az ember ugyanis személy és ez
a fogalom magában rejti a gondolkodást és a szabadságot. A személy
gondolkodó szabadságára épül az erkölcsi élet. Az ember azért erkölcsi
lény, mert föl tudja ismerni, hogy mi válik embersége javára és mi ellen
kezik emberi magatartásával. Szabadsága birtokában választhat, dönt
het, határozhat, Cselekedetei erkölcsi értékét a gondolkodással és sza
badsággal együttjáró felelősségtudat biztosítja. Az ember tudja, hogy
nem játéklszere saját történetének, hanem mindazért, ami történik, fele-
lősnek érzi magát. .

Az erkölcsi érzék normális körülmények között a személyiséggel
együtt fejlődik. Az ember nevelésében, társadalmi érintkezésében kör
nyezetétől értékitéleteket. ígazságismereteket, erkölcsi alapelveket kap.
Ezek az értékítéletek és normák egyrészt az emberi természet ismere
tén, másrészt az emberi együttélés tapasztalatain alapulnak. A hívő em
ber ezenfelül olyan valláserkölcsi igazságokat, értékeket is elsajátít, ame
lyek a kinyilatkoztatás emberképében, Isten valóságában, valamint Is
ten és az ember kőzőtti életkapcsolat lehetőségében gyökereznek. A gon
dolkodó ember a nevelésében a környezetétől kapott normákat. el
fogadja, vagy visszautasítja, és a különböző élethelyzetek felhívására az
elfogadott értékrendszer. vagy erkölcsi alapelvek szerínt válaszol. Min
den válaszhan megitalálható az egész ember: igazságkeresésével. értelmi
képességeivel, érzelmi világával, emberi gyöngeségeível. Röviden úgy is
kifejezhetjük: állandóan "megvalósulás-felé törekvő" személyíségével,

Ami föltétlenül kötelez

Az ember személyíségének azt a belső tudatát, vagy ha úgy tetszik,
hangját, amely megmondja, hogy adott körülmények között mít kell
tennie, nevezzük lelkiismeretnek. A lelkiismeret funkoiója az, hogy
konkrét esetben az erkölcsi értékek figyelembevételével döntsön: mi a
jó és mi a rossz. A helyes és ,a helytelen közöttí választás azonban a lel
kiismeret aránylag könnyebb feladatai közé tartozik. A valóság és az élet
ugyanis nem ilyen egyszerű. A jó nem jelenik meg mindig angyalarc
ban és a rossz sem visel magán állandóan ördögi szarvakat. Igen sokszor
előfordul, hogy erkölcsi cselekvésünkben nem a jó és a rossz, hanem két
rossz közül kell a kisebbik rosszat választanunk, ha azt akarjuk, hogy
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magatartásunk erkölcsileg helyes legyen. Az sem ritka eset, hogy kü
lönböző értékek ütközése állítja választásunikat nehéz probléma elé.

Almási már idézett írásában példának hozza föl egy angol filmből:

"Egy konvojt kisérő romboló parancsnoka a következő alternatíva elé
kerül: hajójád német tengeralattjáró támadja és elérkezett a pillanat,
amikor meg lehetne semmisíteni, fegyverei éppen a hajótest alatt tud
jáik legjobban eltalálni a német hajót. Igen ám, de két másik rombelót
(a németek) már elsüllyesztettek és azok legénysége már úszik is a hajó
felé, reménykedve, hogy felveszik őket. Kit mentsen meg, melyik pa
rancsnak engedelmeskedjék: honfitársait vegye föl, vagy lője ki a ten
geri aknákat, melyek ugyan elpusztítják a veszedelmes ellenséget, de
halálra ítélik a reménykedő bajtársakat is? A kapitány az 'aknák kilö
vése mellett dönt, de tudja - és ennek belső kínjától hosszú ideig nem
tud szabadulni -, hogy bár erkölcsileg helyesen cselekedett, mégis a
morálisan ,jó' tett a bűn mozzanatát is magában foglalta." Ilyen és eh
hez hasonló konfliktus-helyzetekben a lelkiismeret kötelessége eldön
teni azt, hogy melyik erkölcsi értéket relativizálhatja és melyiket része
sítse előnyben úgy, hogy az életkérdésre adott válasz az egyéni élethiva
tásnak és az erkölcsi követelményeknek egyaránt megfeleljen. A döntés
felelősséget azonban a saját Ielkiísmeretnek kell vállalnia és viselnie.

A személyíséggel és az erkölcsi érzékkel a lelkiismeret is állandóan
fejlődik, mindig új tapasztalatokkal gazdagodik: egyre .,öntudatosabbá"
válik, Mível az élet mindig új kérdéseket állít eléje, az erkölcsi alapel
veket és normákat állandóan új megfontolások nyomán kell alkalmaznia
a változó élethelyzetekre. A társadalmi formák, az élethelyzet gyökeres
átalakulásakor az értékítéletek is módosulnak és az erkölcsi normákban
új szempontok, esetleg hangsúlyeltolódások jelentkeznek. Ez nem azt je
lenti, hogy nincsenek örök, egyetemes érvényű igazságok az erkölcs te
rén. Csupán' arról Vian szó, hogy az örök igazságokat perspektivikusan,
korunk ismereteihez kötötten érvényesítjük A neves morális-professzor,
B. Riiring figyelmeztet, hogy mínden korban újra meg kell kísérelni az
örökérvényű igazságok "megtest,esítését". Mínden ilyen kísérlet azonban
az - angol teológusok kifejezésével élve - csak "megközelítés" (app
roach) marad. (Ehe in dieser Zeit, 40. o.)

Bizonyos, hogy az erkölcsi cselekedet annál értékesebb, minél na
gyobb szerephez jut a Ielkíismeret döntésében a gondolkodás, a szabad
ság és a személyes felelősség. Az embernek tehát mind személyi méltó
sága, mind pedig erkölcsi tudata 'alapján joga van a lelkiismereti sza
badságra. Ez a szabadsága azonban nem az erkölcsi éIiékektől való füg
getlenségét jelenti - ez az emberség föladása lenne -, hanem a nyitott
ságot az igazság, a jóság s általában ez erkölcsi értékek felé. A hívő em
bernél ezt úgy fejezzük ki: készség Isten akarata iránt, amely hitünk
szerint mínden erkölcsi érték végső nermája.

Ha komolyan vesszük az "Isten képmására" teremtett személyt, ak
kor komolyan kell vennünk 'a Ieííciísmeret szabadságát is. Az ember
ugyanis lelkiismereti döntéseiben tárja föl személyiségének legrejtettebb
titkait. Ott mutatja meg, hogy kicsoda és mit ér. "A lelkiismeret sza
badságában az ember önmagát adja. Megnyitja saját lényének legbel
sőbb mélységeít. Átéli sajátos ,titkát'. Lényének azt a részét tárja föl,
ahol egészen magányos és fegyVertelen ... ahol igazi személví mivoltát
kell Iatbavetnie." (L. Weber: Die Gewissensfrei.heit. Anima, 1965. 25. o.)

Kérdés azonban, hogy' a lelkiismeret döntésében a szernélylség
egyedi sajátosságainak elismerése nem ellenkezik-e az objektív erkölcsi
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törvényekkel? Azt válaszolhatjuk, hogy a konkrét erkölcsi elveknél ál
landóan fönnáll az új megfontolás szükségessége, mert gyakorlati jelle
güknél fogva sok "környezetanyagot" tartalmaznak, az általános érvé
nyű erkölcsi törvények pedig éppen általáriosságuk miatt elvonátkoztat
nak a konkrét élethelyzettől s így bőséges teret biztosítanak a lelkiisme
reti döntés számára. A törvény mindig fölhívást és utasítást jelent, a
követésére kötelezett ember azonban sohasem tudja elvonatkoztatní ma
gát a saját életkörülményeitől, lehetőségeitől és nehézségeitől. A szemé
lyes adottságok szerepének ez az elismerése korántsem egyértelmű a
helyzeti, a szituációs etika túlzásaival. Utóbbi ugyanis egyetlen normá
nak csak a konkrét embert tekinti, mégpedig a maga konkrét élethely
zetében. Ezzel szemben az ,,·egzisztenciális etika", ahogyan Rahncr ki
fejti, igyekszik megtalálni a helyes szintézist az általános érvényű ob
jektiverkölcsi norma és a gyakorlati élethelyzet között azáltal, hogy
egyaránt tekintettel van az alanyra, a tárgyra és a körülményekre.

A lelkiismereti szabadságba az is beletartozik, hogy az ember kö
vetheti a saját lelkiismeretének szavát. Értelmetlen lenne ugyanis a lel
kiismeret döntése, ha nem volna lehetőség az erkölcsi cselekvésben való
hasznosítására. Mi több, az embernek nemcsak joga, de egyenesen köte
lessége a maga lelkiismeretének irányítását elfogadni, mert a lelkiis
meretben tudatosul a cselekvés erkölcsi normája. Ezért mondja Szerit
Pál: "Mindaz, ami nem meggyőződésből történik, bűn." (Róm 14, 23.)
Aquinói Szent Tamás pedig világosan tanítja: "Minden akarati döntés,
amely nem egyezik meg .a Iellciismeret meggyőződésével - mindegy,
hogy az tárgyilag helyes, vagy téves -, erkölcsileg rossz." (S. Th. II. q.
19. a. 5.) Nem lehelt tehát a lelkiismereti döntés esetleges tévedéseivel a
lelkiismereti szabadság ellen érvelni. "A Ielkiismeretí szabadság joga
ugyanis nem az egyes ítéletek tárgyí igazságában rejlik (ezen a téren
mindig fönnáll a lehetőség a tévedésre), hanem az embernek abban a
jogában, hogy ember legyen, tehát saját lelkiismereti meggyőződéséből

éljen." (R. Hofmann: Gewissensfreiheit in theologischer Sieht, 26. o.)
Ebben a vonatkozásban is helytálló D. Hurley délafrikai érsek nyilat
kozata, melyet a vallásszabadságról szóló vita alkalmával tett: "A sza
badság nem azért jár ki. az embernek, mert már az igazság birtokában
van, hanem azért, mert az igazság felé törekszik." (KNA, Sonderdíenst,
Nr. vom 26. 9. 64. 2.)

A lelkiismereti szabadság jogából következik az is, hogy mínden
kinek kötelessége tiszteletben tartaní embertársa lelkiismereti meggyő

ződését. Mások alapvető emberi jogát sértjük meg azzal, ha míndent a
magunk erkölcsi sablonjához mérűnk. Tudomásul kell vennünk, hogy az
élet, a valóság nagyon sokrétű és gazdag. Éppen ezért mindig föl kell
tételeznünk. hogy embertársaink esetleg másként hangzó lelkiismereti
dön tése nemesaik'ltanyilag, hanem tárgyilag' is helyes lehet. (A. Sustar:
Die Gewissensfreiheit der Christen, Schweizer Rundsehau, 1965. 209. o.)
Ennek az elvnek az elfogadásához nem szükséges semmiféle etikai rela
tivizmus, elég csupán fontolóra venni azt a tényt, hogy a valóság tárgyi
oldaláról is sokféle szempontból nyilatkozik meg, alanyi oldalról pedig
a különbözőségek szinte korlátlan lehetősége nyílik.

Éppen ezért lelkiismereti döntésünk és meggyőződésünk személyes
vonatkozásainak elbírálása egyedül Istenre tartozik. Megérthetjük, míért
hangzik olyan keményen Krisztus szava: "Ne ítéljetek, hogy meg ne
ítéljenek! Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak megítélni titeket."
(Mt 7, 1-2.)
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Párbeszéd szükiié(e

Eddig a személyiség egyedi vonatkozásait hangsúlyoztuk, van azon
ban az éremnek másik oldala is, az nevezetesen, hogy az ember lényegé
hez hozzátartozik a társas viszony. Az ember természeténél fogva tár
sas lény. Az "én"-nek csak akkor van értelme, ha szembenáll vele a
"te". Az ernber személyí értéke sincs ellentétben társas természetével,
sőt az egyén is osak társas közönségben érheti el kibontakozását. Rend
kivül fontos mozzanat ez, mert az következik belőle, hogy bármennyire
személyes joga az embernek a döntés szabadsága, az igazi lelkiismereti
szabadságra csak a párbeszéd, a dialógus útján juthat el. Az állandóan
monologizáló lelkiismeret, amely nincs tekintettel embertársai érdekeire..
véleményére és mindig csak sajátmagától kér tanácsot, nagyon könnyen
tévedhet ítéleteiben. "A Ielkiismeret nem akisujjunkból kirázott isme
rete az igaznak és tévesnek, jónak és a rossznak, hanem olyan ismeret,
amelyet az Istennel és embertársainkkal folytatott párbeszédbőlnyerünk.
A dialógus-viszony szembenállása nélkül a lelkiismeret lelkiismeretlenné
válik. " A hívő lelktismeret. sohasem az egyedüllét magányosságában
dönt, hanem mindíg úgy, hogy pánbeszédet folytat az igaz Istennel, a va
lódi emberrel és a valóságos élethelyzettel. így dönti el aztán, hogy mi
üdvös és mi nem: mi használ az embernek és mi az, ami káros." (A.
Rich: Vom Zeugnis des Glaubens in der mündigen Welt, Rejorrnaiio,
1964. 684. o.)

A dialógusnak mindig korszerűnek és medernnek kell lennie. Ez azt
jelenti, hogy a párbeszéd erkölcsi vonatkozásban is csak akkor eredmé
nyes, ha figyelembe veszi a legújabb tudományos eredményeket és a kor.
sajátos problémáiból kiindulva keresi kérdéseire a megfelelő választ.
Erre tanít maga a Szentírás, amely nemcsakuz Isten és ember közötti
dialógus utánozhatatlan példaképe, hanem kinyilvánítja az ember prob
Iérnáihoz, kultúrkörnyezetéhez és ismereteihez alkalmazkodó isteni pe
dagógiát is. A Szeritírásban az isteni igazságok mindig a kor nyelvén
megfogalmazva és a korproblémáJk köntösében jelennek meg. Más korok
új élethelyzetében és problémáiban is Isten szól hozzánk. Ö adja föl a
"leckét". Ha a föl adott kérdésekre megtaláljuk a választ, ukkor az er
kölcsi igazságokat és törvényeket is mélyebb ősszefüggéseikben, új szem
pontokkal kiegészítve ismerjük meg.

Amióta Isten "Igéje" emberré lett, Krisztus az az "út", amelyen
nemcsak emberré levésünkben, hanem a dialógusban is járnunk kell.
Nern jszabad azonbarn megfeledkeznünk' arról, hogy ezen az úton állan
dóan emberekkel találkozunk, akikkel Krssztus teljes szolídaritást vál
lalt, Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy minden ember valami
képpen Isten "kinyilatkoztatása", megtestesült szava. Ezért minden pár
beszéd, amelyet embertársainkkal folytatunk - akár az egyházon be
lül, akár azon kívül -, hozzásegít ahhoz, hogy átfogóbban és mélyeb
ben ismerjük meg Isten akaratát és szándékait. Az emberi dialógus er
kölesí vonatkozásban is előkészíti és harmonikusan kiegészíti az Isten
nel folytatott párbeszédet.

Tapasztalati tény, hogy bizonyos határokon túl rnínden emberi sza
badság egyéni önkénnyé és szabadossággá válik. A hívő embernek tisz
tában kell lennie azzal, hogy a lelkiismereti szabadság az erkölcs vonat
kozásában nem jelenthet abszolút autonómiát. Hitünk tanítása szerint
ugyanis az erkölcsi élet szuverén ura Isten. Miben áll azonbarn akkor az
Istennel szabad életközösségben élő ember lelkiismereti szabadsága?
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Az ember szabad, mert keresnie kell az igazságot, de csak viszony
lag szabad, mert nincs a teljes igazság birtokában. Ha a teljes igazság
gal rendelkeznék, egészen szabad volna, amint a Szeritírás vitágosan ta
nítja: "Az igazság szabaddá tesz titeket." (Jn 8, 32-33.) Isten ellenben
nemcsak bírtokában van a teljes igazságnak, hanem minden igazság vég
ső forrása is. Ö tehát teljes biztonsággal állapíthatja meg, hogy mi a jó
és mi a rossz. Ismerve az emberben levő összes lehetőségeket és emberi
fejlődésünk célját, ő tudja megmondani, hogy mi válik emberségünk
javára és mi nem. Nyilvánvaló tehát, ha hitünknek ezt a tételét elfo
gadjuk, akkor a lelkiismereti szabadság Istennel szemben nem hivat
kozási jog, hanem csak információs jellegű, vagyis tájékozódási jog le
het. Azt mondjuk ezzel, hogy minél jobban beletekint az ember Isten
törvényeibe és terveinek összefüggéseibe, annál világosabban látja az
erkölcsi rend értelmét s annál inkább megérti, hogy ez a rend az ő sze
mélyi méltóságának és erkölcsi szabadságának nélkülözhetetlen alapja.

Az egyház tekintélyi megnyilatkozása

A nagykorú keresztény embernek ez a tájékozódási joga súlyos fe
lelősséget ró az egyház tanító- és lelkipásztori hivatalára. Az illetékes
hivatal azzal még nem teljesíti feladatát, ha az erkölcsi törvények kifej
tésében és értelmezésében egyszerűen csak megerősíti tekintélyével a
"hagyományos" tanítást. A keresztény hagyomány nem az igazságok
mechanikus átvétele, hanem eleven, lüktető élet: "Az élő igazság átvé
tele és továbbadása nem lehetséges anélkül, hogy ne igyekeznénk új
erőfeszítéssel az átvett igazság jelentéstartalmát megérteni, a kor nyelvén
megfogalmazni és mindig új módon a valóságra alkalmazni". (Hiirimq :
Ehe in dieser Zeit, 39-40.) Lényegében ugyanezt a gondolatot fejtette
ki VI. Pál pápa is, amikor a családerkölcs körül folyó dialógussal kap
csolatosan a bíborosokhoz beszédet intézett: "Az egyháznak ezt az isteni
törvényt azoknak a tudományos, szociális és lélektani igazságioknak a
fényében kell hirdetnie, amelyek a Iegújabb időkben új és gazdag kuta
tásokkal gyarapodtak és bizonyítékokkal szolgáltak." (Rerder-Korrespon
denz, 1964. aug. 515. o.)

Ma már egyre világosabban/ látjuk azt is, hogy ami az isteni törvé-
nyeket és a természettörvényt illeti, nagyon óvatosan kell bánnunk az
"örök" és "változhatatlan" jelzőkkel, mert az emberi [ogalkotás sohasem
tudja ezeket a törvényeket éppen örök és változhatatlan mivoltukban
tökéletesen kifejezni. Az egyházjogra is vonatkozik a történetiség tör
vénye és az egész egyházra érvényes az állandó megújulás és fejlődés

szükségessége. Krisztus ugyanis nem azt, ígérte meg, hogy valamelyik
történeti fázisban megajándékozza az egyházat a teljes igazsággal, ha
nem hogy a Szentlélek elvezeti - lépésről-lépésre, az emberi er.őfeszí
tést és az emberi megismerés korlátait fig'yel,embevéve - a teljes igaz
ságra. (Jn 16, 12) Az erkölcsi igazságokat is állandóan szembesíteni kell
a fejlődő élettel, mert csak igy derül ki, hogy mi az örök bennük.

Mi már most a helyzet az egyház tanító-, illetőleg lelkipásztori hi
vatala és a lelkiismereti szabadság viszonyában? (Zárójelben megje
gyezzük, hogy a lelkipásztori hivatal a tanítóhivatal tanításából merítve
írja elő erkölcsi imperativusait a rendezett keresztény élet számára.) Be
folyásolhatja-e az egyház illetékes hivatala a maga tekintélyével a ke
resztény ember lelkiismereti döntését, erkölcsi cselekvését, s ha igen,
akkor meddig terjed illetékességi köre, s lehetséges-e vele szemben hi
vatkozni a saját lelkíismeretünk szabadságára?



A probléma tagadhatatlanul kényes, mert a rnodern ember sokkal
kritíkusabb mindenféle tekintéllyel sz-emben - beleértve az egyház te
kintélyét is -, mint a régi ember volt. Éppen ezért igazat adhatunk J.
M. Reussnak, hogy a mai helyzetben az illetékesség túlbecsülése legalább
annyira árt a tanítóhivatal tekintélyének, mint illetékességének alábe
csülése, Szükségszerű folyamat, hogy az egyház életében is mind na
gyobb szerepet kapjon a közvélemény, aminek kihatását De Vet holland
püspök ekként foglalta össze: .,A tanítóhivatal tekintélyéhez hozzátar
tozik az is, amit a lelkiismeretünk parancsol. Hasonlóképpen mértékadó
tekintély a (keresztény) közvélemény. amely kritikus és alapos megfon
tolással alkakul és olykor a különböző nézetek összejátszásából deríti ki
lassan azt, amit a mai kor tőlünk keresztényektől követel." (Wiener
Kirchenzeitung, 1966. dec. 4.) Az egyházi tanító- és lelkipásztori hivatal
"atyáskodó" magatartásának át kell alakulnia, mint ahogy a szülői te
kintély is szükségképpen módosul, ha a gyermek felnő. Ezt emeli ki
Fr. Böckle morális-professzor is egyik nemrégiben megjelent könyvé
ben: "Az igazság megismerése olyan megbizatás, amelynek Isten népe
egzisztenciálisan részese. Erkölcsi megismerés ott valósul meg, ahol a
gondolkodó értelem Krisztus bölcsességével megvilágítva párbeszédet
folytat a konkrét valóságokkal. Az erkölcsi megismerések tehát elsődle
gesen nem az erkölcstudománnyal foglalkozó teológusok dolgozószobáí
ban jönnek létre, hanem Isten hívő népének szívében. Egyetértésben a
hierarchia képviselőivel az erkölcsi felismerés mintegy dialektikus folya
matban nyeri el meghatározását". (Empfiingnisverhütung in der christ
lichen Ehe, Mainz, 1966. 12. o.) Magától értetődik, hogy az egyház ta
nítóhivatala továbbra is valódi tekintély marad. Ez a tekintély azonban
nem jelent isteni mindentudást. A Szeritlélek közreműködése nem teszi
fölöslegessé az emberi elme erőfeszítéseit, sem az egyházon belüli dia
lógust, sőt azt sem biztosítja, hogy a tanítóhivatal minden erkölcsi kér
désben azonnal rátalál a többé már nem változható igazságra. Ilyen irá
nyú állásfoglalásaiban előfordulhatnak zsákutcák és tévedések is, mint
ahogy ez a vallásszabadságra vonatkozó tan fejlődésében, vagy a házas
ságerkölcsöt érintő hivatalos megnyilatkozásokban is világosan megfi
gyelhető.

A tényekkel mindig őszintén szembe kell néznünk. Ezek pedig nyil
ván amellett szólnak, hogy a tanítóhivatal az új élethelyzetet figyelembe
véve csupán a legfontosabb irányelveket határozza meg, azoknak alkal
mazását viszont bízza rá a hívő ember felelősségére és lelkiismereti sza
badságára. Végtére is a kinyilatkoztatott erkölcsi igazságok és az evan
gélium utasításai általános jellegűek. Minél közelebb visszük tehát azo
kat a gyakorlati életkérdésekhez, annál többféle vélemény és döntés le
hetséges. (V. ö.: Y. Congar: Die Kirche wird weltlich, Neues Forum,
1968. jan.-febr. 38. o.) Még a kinyilatkoztatott erkölcsi igazságoknál is
marad lehetőség a lelkiismeret szabadsága számára, hogy érvényre jut
tassa Isten egyéni főlhívásait- és a Szeritlélek külőnböző adományait.
Amint Szent Pál oly meggyőzően tanítja: "A lelki adományok külön
félék, de a Lélek ugyanaz ... A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja,
hogy használjon vele ... Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek rnű

veli, tetszése szerínt osztva kinek-kinek." (1 Kor 12, 5. kk.) A .Jcülön
bőző adományok Lelke" biztosítja a krisztusi cselekvésmód egységét,
anélkül azonban, hogy erkölcsi életalakításunkat uniformizálná. Mínden
a törvény betűje szerintí uniformizálás ellenkezik az evangélium szel
lemével.



Fokozott felelósség

Az egyház a maga tanító-, illetőleg lelkipásztori hivatala tekinté
Iyével tehát nagyon is befolyásolhatja a keresztény ember lelkiismereti
döntését, erkölcsi cselekvesét. Amikor ugyanis a tanítóhivatal közvet
lenül a kinyilatkoztatásból merít s azonkívül egyértelműen és világosan
tanítja Isten akaratát, akkor Krisztus tekintélyével rendelkezik és így
vele szemben nem hivatkozhatunk saját lelkiismeretünk szabadságára.
(V. ö.: Hofmann: Gewissensfreiheit, Lex. für Theol. und Ki'fche, IV. 872.)
Elvégre Isten akarata és törvényei az erkölcsi cselekvés végső normái.
Itt is áll természetesen, hogy az általános jellegű isteni felszólítások és
evangéliumi utasítások gyakorlati alkalmazásánál többféle megfontolás
és így véleménykülönbség is lehetséges. Más azonban a helyzet akkor,
ha az egyházi tekintély olyan erkölcsi kérdésekben követel lelkiismereti
engedelmességet, amelyek nem. közvetlenül a kinyilatkoztatásból adód
nak és amelyeknek nem tűnik ki világosan az Isten akaratával való
benső kapcsolatuk. Ilyenkor a tanítóhivatal feladata, hogy lehetőség sze
rint minél meggyőzőbben rávilágítson az erkölcsi tanításnak és Isten
akaratának szoros összefüggésére. A hívő ember ugyanis csak akkor kö
telezhetőarra, hogy lelkiismereti meggyőződéssel magáévá tegyen vala
mely erkölcsi kívánalmat, ha világosan fölismeri benne Isten akaratát.
A meggyőződésnek ez a feladata tehát korunkban sokkal fontosabb,
mint azelőtt, amikor a keresztény ember kritikátlanabbul vetette ma
gát alá az egyház tekintélyének.

Abban az esetben, ha valaki előtt nem világos, hogy az egyház ille
tékes hivatala valóban Isten akaratát hirdeti, akkor a tanító- és lelki
pásztori hivatal tekintélyével szemben is hivatkozhat saját lelkiismerete
szabadságára. (A. Müller: Das Problem von Befehl und Gehorsam in der
Kirche, Einsíedeln, 1964. 125-136. o.) Ilyenkor természetesen vállalnia
kell a felelősséget is azért, hogy miért lelkiismeretének és nem a tanító
hivatalnak engedelmeskedik. Ez a felelősség megoszlik, ha a hívő ember
álláspontj ával nincs egyedül, hanem abban az egyház közvéleményének
jelentős része támogatja. Klasszikus példa erre korunkban a házasság
erkölcs területe, nevezetesen a születésszabályozás - vagy ha úgy tét
szik a fogamzáskorlátozás - megvalósítási módjának problémája. A ha
gyományos tanítás erre vonatkozó erkölcsi normáit ma már nemcsak li

keresztény házasfelek túlnyomó része, hanem a tanítóhivataion belül a
püspökök és a teológusok többsége sem tartja kielégítőnek. A kérdés
kiváló ismerője, Böckle helyesen állapítja meg: "A hívő keresztény em
ber olyan személyes meggyőződést szerezhet, amely ellenkezik a hivata
los tanvéleménnyel. Ha pedig fokozatosan mind többen ilyen közös ta
núságtételben találkoznak, akkor az egyháznak rá kell eszmélnie ebből,

hogy az alapul szolgáló tanmegnyilatkozást helyesbíteni, vagy pontosab
ban differenciálni kell. Úgy látszik ez történik ma a ,Casti Connubii' ta
nításával sok meggyőződéses katolikus ember egzisztenciális erkölcsi
döntése által". (Empfiingnisverhütung in der christlichen Ehe, Mai-iz,
1966. 12. o.) A házasság nem az egyedüli terület, ahol a lelkiismereti
szabadság kifejezésre jut. A házasságerkölcs azonban az a pont, ahol ko
runkban a lelkiismereti szabadság erősebb hangsúllyal jelentkezik és
ahol ezt a szabadságot leginkább igénybeveszik. Érdemes ezzel kapcso
latban elgondolkozni A. Müller megállapításaín: "Komolyan kell ven
nünk Isten hangját a világban és az emberiség fejlődésében. Tudatában
kell lennünk annak, hogy Isten kinyilatkoztatását és akaratát tántorít-
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hatatlanul közölnünk kell a világgal. Csaknem istenkáromlás volna
azonban Isten kinyilatkoztatásának és akaratának kiadni olyasmit, ami
a valóságban - az isteni dolgokban is - gondolkozásunk korlátoltsá
gából származik ... Ha ugyanis Isten tekintélyével látjuk el azt" ami
csak a mi állandóan elégtelen gondolkodásunk, akkor igazságtalanságot
követünk el Istennel szemben és megakadályozzuk. hogy az ernberek a
dolgot a maga igazságában ismerjék meg." (Die Frucht des Konzils,
Diakonia, Heft. 1. 1968. 20. o.)

Sok szó esik napjainkban arról, hogy a "hagyományos" keresztény
ség korszaka lezárult. Az új helyzet azonban korántsem azt jelenti, hogy
a krisztusi tanúságtétel könnyebb, mint eddig volt. Ellenkezőleg. Az egy
ház fokozatosan csökkenti ugyan a konkrét erkölcsi utasításokat, mert
rájött arra, hogya "törvény-hüpertrófia" a keresztény életet éppen élet
szerűségétől foszthat ja meg: az egyéni kezdeményezéstől, az Isten sza
badságában való részesedéstől. Következménye azonban ennek, hogy er
kölcsi életalakításunkban a felelősség súlyosabb részét ezentúl magunk
nak kell vállalnunk. Nem áltathatjuk magunkat azzal, hogy eleget te
szünk keresztény élethivatásunknak, ha csupán az egyház kifejezett er
kölcsí parancsait teljesítjük. A hívő embernek mindennap - sőt naponta
többször is - föl kell tennie a kérdést: mit kíván tőlem Isten, hogyan
,jutok közelebb hozzá? A keresztény morál ugyanis az erkölcsi életet im
máron nem törvénygyűjteménynek,hanem dinamikus életrnozgásnak te
kinti Isten felé.

•
KERÉNYI GRÁCIA VERSEI

LENGYEL BETLEHEM

Ez az én jászlam.
Ez az én fababám.

Szamárfej ökörfej
okosan hajoljatok.
Elkél az oltalmatok
ma éjjel.

Tornyos kupolás
Betlehemben
Heródes király
hiába várjon.

Hiába várj.
A léggömböt nem veszem meg.
Inkább fenyőtüskét viselek gyötrelemnek.

Petárdák nélkül.
Hótakaróm sincs.
Ne hagyj el, álmom,
jóakaróm.
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Hátha megbarátkozom
hajszálerekre szerteágazó életemmel
szénaszagú csillag alatt.
Mig eljön seprűnyél-sudá1' halálom,
Testemért. Véremért.

Ez az én jászlam.
Ez az én fababám.

SZURETI LITANIA

Szőlőskertek kiráiyn6je
énekek éneke úrasszonyá
párás puha ég tőkék aranya
könyörögj érettünk

Valahol Jeruzsálem felett szökdelsz akár a gazella
de amikor ölelőn összesimulnak a fürtök
velem vagy szűzek: szűze

1'ebbenő őzike

fészekrakó gerlemadár

Két szárnyad a vállamra száll
mint pecsétgyűrűt karomra szivemre
ahol a szamár lépked meg a vemh'"

Hegyről hegyre mfnt a gazella
szőlőskertek szerelem hegyei
hajnali halmok holdfényes olajfák
ó szűzanyám

a depresszió véres veritékét
mohón beisszák a duzzadó tőkék

az Agykoponyák hegye az égre vonít
tanuljunk meg számolni háromig

Mária aranyház szőlőlugas

a rettegéstől te oltalmazz minket
királyasszony kertje elhervad reggelrtl
kopár fészkéhez odafagy a gerle

a pecsétgyűrű ugye megmarad
ég felett víz alatt
mikor a részeg őrök elalusznak
s az utolsó hajók is tovaúsznak

TOKELETLENSEG

Tökéletlenség kínjai között
rakom szavakból az épületet
legalább a májusfáig
de jó is lenne Istenem
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ne kúszáld l)uze ag'llam sejtjeit
szívbi~~entyűmön finoman játsszon az ujj&d
mivégre élek tán hogya pincémben
menyegzőt csapjanak az egerek

rakom szavakból cserepeit ajkam dédelgeti mindhiába
gyermekkori tópart nedves homokszaga szállodafolyosók

kockás dunnák szaga mindörökre

elmúlik amit keretbe foglal a perc drótok rácsok
békl'llók szalagok

boldog aki lefele hullhat összekötözve

szavakból rakom tökéletlenség
kinjai között a májusfáig
épületemet illataimat
egereimet Istenem áldd meg

Savanyúcukrot szopogassunk
abban a pillanatban.
Amikor jön az élmény amit
senki sem írhat meg hitelesen.

A technika vívmánya a kollektivizálás.
Lehet-e kollektívan születni szeretni nem, legföljebb
rádiót élvezni televíziót sebességet utazást.

Utazást. Mindenki egyénileg éli meg igen.
Szopogatja a maga savan'llúcukrát a saját in'llével
emlékeivel ábrándjaival de szeretlek
mintha a te karodba hullnék hátrahajolva az iilésen.

Felhők mélység magasság mind én élem meg
tökéletes a kd'zolgálás teljes a kiszolgáltatottság.

O századom mért éppen a halált
gépesitetted kol!ektivizáltad ilyen csodálatosan?

Repülök tehozzád.
RepüZök. Szeretlek.
Szerelmembe zárva motorberregésbe
savanyúcukorral az Isten elébe

Félek a t'Úztől csukott szemmel ugorjunk bátran.
Hisz nem vagyok egyedül

nem bomba nem ellenséges hatalom
gázkamra háboríí

vágyaim áldozataként
önként

savan'llúcukorral a számban.



Po6r Bernát

"A KOR FALÁRA"
EIDlékezé8 Áprily La~o8ra

"Riadozunk az óceántól, az ér, az ér a mi hazánk" .. énekli a
pisztrángole kara, Sokszor ez a két sor zsong az ember fü.lében, ha Aprily
Lajosra gondol, amikor robogó daktilusait pergeti ajkai között (mert
pergetni, hangosan mondaní, énekelni kell ezeket a verseket) az ifjú
költőre, akinek az egész história "egy~tlen transsylván hősköltemény",

az erdélyi hegyek szerelmcsére, akinek száján imádsággá lesz a szó, ha
szűkebb hazájára emlékezik: "Én a neved mindig halkabban ejtem mo
rajos szikla-ország... ösvényeid a két talpamban égnek." A kevésbé
vájt fülűek hajlandók itt meg is állni, s akik a beskatulyázásókat sze
retik, 'itt temetik el magányos "szigetére vonultan" a fonnák szerel
mesét, aki mint hajdani ötvös-őse, érccé kalapálja a zengő sorokat, a
csengő rímeket. Kohótüzet rak "műhelyében", - s e műhelynek láng
jait nem kell szégye1nieaz Ady-hatás alól nem egyszer a "poeta doctus"
mívességébe menekült nagy kortársak srakon formaművészek: egy
Babits Mihály, Tóth Árpád, Kosztolányi s Juhász Gyula előtt sem.
"Forma van a versem egyszerű sorában: ötvös volt az ősöm Brassó vá
rosában ... mindig csalt a forma, tiszteltem a strófát, mintha érce volna."
De - mondhatják egyes, szkeptikusabb olvasói - a hegyek és erdők

szerelmese, amadárdalos, behízelgő hangú énekes fölött lassan elszáll
az idő; s ha remek műfordításai (Anyégin, Peer Gynt, Wallenstein, Tur
genyev regényei stb.) még őrzik is nevét, emlékezetét majd egyre job
ban belepi a feledés.

Ezeknek a szkeptlkusoknak azonban aligha van igazuk. Hiszen Áp
rily sajátos zengésű belső zenéje kitörölhetetlenül visszajár annak fü
lébe, aki egyszer ízlelgette sorait.

IBB7.:ben született Brassóban (eredeti nevén Jékely Lajos). Az er
délyi táj, a gyermekkorában fölsorjázó falusi élmények ráütik bélyegü
ket költészetére; soha el nem múló gyönyörüségek forrásává válik a
parajdi erdő, a brassói hegykoszorú, a kolozsvári utcák ódon hangulata,
a házsongárdi temető bólongató öreg fái. A kolozsvári egyetemen végzett
bölcsészeti tanulmányai, a párizsi tartózkodás, a nagyenyedi, majd ko ...
lozsvári kollégiumban töltött tanári évek mélyen belevésödnek. - hiába
költözik később (1929-ben) Budapestre, ahol tanár, a Protestáns Szemle
szerkesztője, majd Ieánygímnázíumí igazgató, s élete. végén hasztalan
menekül a visegrádi hegyek ölelő karjába, azért mindvégig megmarad
erdélyinek, szülőföldj'e szerelmesének, A Nagyvillám-dűlő völgye, az
erdélyi hegyek helyett megtalált "visegrádi erdő-koszorú" is hazájára
emlékezteti, és a pesti tél zajló Dunája nem tudja feledtetni vele gyer
mekkora tündérvilágát és tájait. A Tiszán úszó rönknek "karja támad,
társa nő", s a törpe síkon a költő szemében égig lebeg föl a "bozon
tos Ienyvesrengeteg". Aki a természetet úgy szereti és ismeri, mínt ő,

az otthonra lelhet a visegrádi hegyek között, hisz ott is ismerősként bó
logatnak az öreg tölgyek és bükkök, a drága nyárfák, s "megszenvedett
testének" is ez a táj adhatja majd a sírt, - de azért, amikor "esőmag

talan .az ég", fehér felhőket szeretne látni a kék magasságban, olyanokat,
mint otthon a havas, a még mindig örökké otthonnak tekintett fogarasi
oromsor : "Érezzem: sík felett nagy messze, túl a fogarasi oromsor vo
nul,"
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Az erdélyi erdőkoszorúból elindult hosszú út immáron céljához ér
kezett, megpihent Visegrád völgyében, melyről "őszikéinek" egyik
gyöngyszemében így ír:

S ha itt halok meg, az mi változást hoz?
Ö, nem sokat, csak ennyit: egy napon
szorosabban öLel a hegy magához.
A kezdő Áprily alakjában a szigetre rnenekűlt költöt látja meg

Németh László, ",akinek szígetre mentett magvaíból igyönyörű flóra sar
jadt. A kifejezés áhitatát, a természet tiszta sugallatát, s ahogy ő mondja,
az ember dallamát őrizte meg nekünk." Kissé kései, első kötetének (Fa
lusi elégia, 1921) verseit valóban ez a nienekülés jellemzi. Szígetre vo
nulásában, sok görögös elemet tükröző képeiben, hasonlataíban, a vég
zet tovasuhanását sejtető cizellált 'képeiben kitűnő érzékkel látja meg
Rónay György a hellenizmus (némileg tán németes színezetű) alap
hangját. Ezt a megállapítást következő kötetei, az Esti párbeszéd (1923),
a Rasmussen hajóján (1926), továbbá egyfőlvonásosai: az Idahegyi pász
torok és az Oedipos Korinthosban is igazolni látszanak. Sőt a költőtárs

finom ihletettséggel rátapint a "parttalan idő" örök suhanasát figye-
t lő Áprily mélyebb, komorabb zúgásokat is meghaladó poétaságára, mely

az idővel egyre mélyül, Az örökkévalóságot bűvölő Iírájának alighanem
ezek a legmélyebb alaphangjai. S míg Rasmussen hajójának zivataros
fedélzetén végtelen jégzengésben úszik a fekete lobogót lengető pólus
felé, szíve fölött egy "déli emlék tévedt sugara átoson",

A gyász és halál e görögös, sorsszerű, néha irodalmi ízű halálképei
közé azonban egyre követelőbben törnek be a valóság borzalmai. Ba
rátai a csatatereken, innen is, onnan is a háború rettenete les rá; nosz
talgikus-elégikus halál-sejtelmein egyre jobban úrrá lesz a valóság véres
és lángoló döbbenete. Szinte meghökkentő egyszerűséggel festi az elsza
badult pokol halált osztó kegyetlenséget, .,A vén kaszál, a gyönge kéz
arat, ls a fiú lent a Montellón maradt." A mindenütt jelenvaló halál
megtanítja a nagy igazságra, amit most már nemcsak elvonulásával. II
haláltól való borzadásával (még a vadászatot is abbahagyja), hanem
szavával is hirdet: "Csak egy öröm van a világon, s ez az öröm fegyver
telen." S ha hivatkozni akarunk a világból való menekűlésre, akkor a
vtlágháborúk viiharaira kell gondolnunk; a költő valóban szeretne el
merülni gyermekkora csöndes szépségeiben: "Én Istenem, legyek vidám,
hogy házamat vidítani tudjam... Ködökbe csillanó sugár,! víg. fecske
szó bolond víharban./ tudatlan gyermekhang legyek/ a [ajgató világza
varban." Szeretne kitörni önmagából. de nem lehet, zord "idő-cellába"

bőrtönözve csak azzal vigasztalhatja magát, hogy száz év múlva az el
jövendő fiatalok szeme "szánalommal néz majd vissza rám kortal ki
fosztott, koldus dédapára", Az antik felhangokon is egyre jobban át
hallik a jelentől való rettegés és félelem. A borzalmak áradása elmossá a
görög révületet, az "ég öldöklő, fényes pusztasággá" válik, a fellegeket már
csak kérdezni tudja a költő: "Fodor-gyapjas, szép, szőke fellegek,! görög
varázslat, merre tünteték?"

Talán ez is egyik oka, hogy olyan szívrepesve menekül a termé
szetbe, ahol mindig otthonosan érezte magát, hiszen a természetben min
den, még a halál is olyan magától értetődő, a nagy tőrvény parányi
része, állomás csupán a meg-megújuló körforgásban.

Kevés magyar költő nőtt őssze annyira a természettel, mint ő; szinte
alig akad verse, melynek zengő soraiból ne áradna a természet rajongó
szeretete, erdővel-heggyel együtt lélegző szenvedélyessége, Ahol mások



a testetlen szavak világában keresik a gondolatok egyenértékű kifejezését,
neki még ott is akad egy~egy képe, hasonlata az erdőkről, a hegyekről,

a lehulló alkonyatról, a táj megigéző, derengő fényeiről. Pályájának kez
detét az erdélyi hegyek impresszionista színei aranyozzák meg, élete al
konyára a visegrádi erdők árnyéka hull, s a költő a kitáruló természetben
ráismer szíve legtitkosabb zugaira is (Jelentés a völgyből, 1965). Külön
élvezet volna összeszedni azt a sok-sok színes jelzőt, élénk állítmányt,
amellyel közelebb hozza hozzánk a természetet. ízelítőül elég talán e
pár sor a madárvllág hangjait megörökítő remekléseiből.

Istenem, milyen gyönyörű trió, a fülemüle mámoros, - figyelve,
alttal kísér egy halkuló rigó. Az éneklő madársereg hangversenyébe
néha-néha bele búg a gerle, a gyurgyalagok, ékestollú s,zivárvány-ma
darak: fuvola-füttyel, ringva szállanak. A bókoló kakukk részegen s re
kedten szól, a cinke pengetni kezd a nyárfán, a vadkacsa szárnya-füttye
messze hangzik el, míg a társtalan bagoly egy vén fa odújából kiált:
okarinahang, mély és szomorú. Az eső-suhogáson átbúg a vadgerlék
szavaló-kórusa, az ökörszem cserrep, a cinke, ez a kicsi-csűr madár
pici gitárját pengeti, s zeng a picinyke szénfejű cinke, víg dithymm
busa: daktilusok. Egy pityókás szajkó gyalogol, vércse si/colt, fuvoláz
gat a halk pirók, rajban cincognak az őszapók, küllők rikoltanak, s rigó
torokból frissen és merészen kibuggyan, nő-nő már a dal-patak; a for
rásnál pár fürge cinke perget becéző szót: Kicsi ér! Kicsi ér! Nagy
tarkaharkály járja fenn a kertet és néha kasztanyettával kisér. Az
erdőn pintyszó cseng és cinkeszó csetteg, víg szajkó rikolt, a kakukk
szó zengve száll, ritkuló szavú bagoly kiált, a zőld harkály kW-kWt
sikolt s veri a torhafát ...

A robogó daktilusok ésa lágyan szökő jambusok telve ókori képekkel;
s ez a líra nemcsak színeinek Iágyságával, egének tiszta kékségével, ha
nem a sors-érzés változatlanságba vetett hitével is a görög világra emlé
keztet. A hegyek komor "trachytba dermedett titokként őrzik magukban
az időt, mely kérlelhetetlenül tovasuhan a költő fölött. Néha viaskodik
vele, másszor úgy néz vissza gyors lebbenésére, mint a végzet hangtalan
suhanására. amit megállítni senkinek sincs hatalmában. Csak döngő rit
mus éled, amikor "az ösvényen ballagó halál" fülünkbe dobalja az örök
törvényt: "Temetnek. Vetnek. Es megint temetnek."

A természet szerétetében találkozik Assisi nagy szeritjével. Amikor
fegyvertelenül rója az erdőket, kéri, hogy állatokat-vadakat szelídítő ere
jével maradjon mellette a csapákon, sőt ebben a versében is (mint legtöbb
versének kicsengő, sajátosan áprilys, tovaringató záróképében) mélyebbre
szánt, mint ahogy azt az előzmények után várnók: "Assisi, mel1ettem ha
ladj,! lelkemnek békességet adj!"

Minél jobban közeledik a halál, annál jobban érzi, hogya természet
örök titok, s ennek csak egy része ő maga is; "oldásodra már megértem,'!
Hol a halál? Jöhet értem." A halál azonban előbb a kis unokát viszi el,
a "nyírfán pendülő daktilus" már nem a nyár örömét szíkrázza szét, hanem
a völgy halott Ieánykáját hívogatja. S bár úgy érzi, hogy fölszívódik föld
ben és időben, hogy költészetébőlmi sem marad, de "él az ösvény, s csor
góm ontja bőven a völgy felé a kristály-sugarat". Az Úszi rigó dalban so
káig vissza-visszajáró halk hangok, álom-őszök álom-fuvolája talán akkor
is búg még, amikor a többi vers fölött lassankint elszáll az idő. S' mig
korábbi versei ősi évoét kiáltó diákot idéznek, akinek kedve mámorosan
csap a Maros fölé (Zeng a csatorna,! zeng a hegy orma,! s zeng, ugye
zeng a szíved?) - addig a Francis Jammes-ra emlékeztető-négysorosok
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ocZiik meg talán a legtovább Áprily nevét. Míntha már négy sor is ele
gendő volna arra, hogy mindent elmondjon; szavai egyre gyökösebbé
válnak, még szíve aritmiájába is négysorosaival viszi a ritmust, néha
olyan döbbenettel, mintha két kihagyás között szülné világra a strófát.
Vagy talán fáradt, s "köd ül a hangok megfáradt során"? Néha úgy érzi,
hogy "nagy líra nincs", mégis énekelni szeretne tovább ...

Költőnk elsősorban ember volt, remegő, daloló ember, ahogy magát
találóan jellemezte, s ember tudott maradni a második világégés borzal
mai között is. Szörnyű látomásokkal viaskodik, a gyermekei holttestét
kereső édesapa kétségbeesett kiáltása sir át a sorokon, s csak akkor nyug
szik meg, amikor Jehova megmenti három gyermekét; nem is marad más
szava, csak a háláé: Halleluja! Sokszor érte vád, hogy szigetre menekült
korra problémái elől; pedig az őrület tombolásában ércessé váló hangon
énekelt: "A jövő elé tisztán állhatok: én láttam, mikor ti vakultatok."
Hirdeti, hogy az itt a hős, aki a "kor dühével bús homlokát felszegve.
szembeszáll", s bár a hősies lázadás nem kenyere, mégis, amikor megérzi
a borzalmakat. a föld fölött járó "őrült forgószelet" riadót énekel: "Ra
gadj szerszámot s ásd az árkot, olts,! - és ha kezed nem bírja már: si
kolts!" A világon végiglángoló "tüzek hörgésén" is átfénylik az egyetlen
menedék, akihez odafuthat tépett vágyaival, bizonytalan sejtelmeivel :

S mikor völgyünkre tört az áradat,
s már. hegy se volt, mely mentő csúccsal intsen,
egyetlen egy kőszikla megmaradt,
egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten.
Az illanó habokra elmélázva tekintő Marcus Aurelius késő unokája

az Ister, a "sO'rsfolyam" partján álmodó költő, aki a visegrádi hegyek
között Aelia Sabina daloló nevének mormolgatása közben készül a hosz
szú-hosszú útra, melynek elején a házsongárdi temetőben Aletta VIan der
Meet "meleg nevének" zengése jelezte az indulást. Búcsúzása ragyogó her
vadás volt, mint az őszé, lombhullató tündöklés, melyet halkan "szürke
gyászba rejt a köd".

LÁNY A LIGETBEN

Szomorúfűzhaja arcába hull,
~ötét szemében komolyság, magánlJ.
VI a lombak alatt társtalanul,
ül mélán a fiatal, barna lány.

Kezében zsongó táskarádió.
Hallgatja tűnődőn a halk zenét.
Előtte fodrosan fénylik a tó,
de szemében hallgatag messzeséa.

E zengő doboz társa, vigasza.
Talán egy szűk albérlet négy fala
várja. Majd portyára hívják a fák;

ne ily magányos, de boldog legyen.
Vagy talán így is boldog. ol tovább
s hallgatja a halk zenét csende.~en.
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A FALAK F;NEKELNEK l r t a Dallos Sándor

Foltozem a kabátom, s a tű meg-megakad az össze-vissza foltozott
szővet göcsőrtjeiben. A pincében ülök, ahdl lakom, a fény benéz az ab
lakon, kint lábak igyekeznek tova, s nekem már olyan prakszisom van
ebben, hogy ahogy varrás közben fel-felpillantok, két lépésből megálla
pítom, hogy ki lehet az igyekvő láb gazdája. Csöndes és kontempláció
foglalkozás a foltozás; szeretek elbabrálgatni vele, mert közben mindig
elgondolkodom.

Délután háromnegyed négy lehet, március elej'e van,a tetőkről dől

a viz, de még hideg van. A pince különösen nyirkos, így hát fűtök; a for
gácsláng morogva zúg, s a nedves szén, ahogyamelegtől szétfakad, néha
akkorákat pattan, mintha revolvergolyó került volna a parázs közé. A
kályha szélén kis kölcsönzött kék fazékban langyosodik a vacsorára való
tej, még nem forr, de innen-onnan már duruzsolni kezd. Korán szoktam
vacsorázni s lebúvok a pokrócom alá, hogy kevesebbet fogyjon a villany.
Most még jól látok itt az ablaknál, akármeliták templomtornya még pi
ros a lenyugvó nap fényétől, és bent a sarokban már gyülekezik a homály
és hovatovább a falak is énekelni kezdenek. Mert a falak este énekelnek.

Nem lehet megmagyarázni, miért, de határozottan hangjuk van. Fi
nom, elnyújtott zümmögésük, mint egy távoli, nagyon távoli ének, mely
nek csak a dornínánsa reszket el idáig, valami halk, folytonos pengés,
mint mikor az acélhúrt fújja gyengén a szél, drótkórusok zümmögése
vagy a téglák parányai jajgatnak az öt emelet súlyától. Nem túdja az
ember. Gyakran gondolok arra, hogy talán a falakban keresztül-kasul
vonuló villanydrótok erezete adja ezt a különös hangot. Talán a generá-
torok és dinámók zúgnak el idáig? .

De az is lehet. hogy csak a magányosság hangja ez.
Mert végtelenűl magányos tud lenni az ember. Ilyenkor este, mikor

már a fény bizonytalan s a dolgok elvesztik határozott körvonalaíkat,
minden irrealitásokba téved, az anyagok lényege eltelik mesével, a fa-o
lak elkezdenek énekelni, s az ember egyedül marad. J ó lenne, ha ilyen
kor ez vagy az, ismerős, ismeretlen vagy akár egy rendőr is rányitná az
ajtót, de nem jön senki sem. Ez azaz idő, mikor mindenki társaságban él,
utcára megy, elkészülődik vagy éppen hazatér, míndenki önmagával van
elfoglalva, a nappali dolgok elhagyják az embert, s az álom még nem
jön. ül csak a homályosuló ablaka alatt, gubbaszt egy rossz' kabáttal az
ölében, a kihült tút már rég beleszúrta a foltba, s míg egyre jobban terül
rá a sötét, érzi, hogy lassan-lassan szinte kihül és sziget Lesz az átmele
gülő dolgok között. Idegen és sziklákból összerótt sziget, valami vulkáni
eredetű, holdbeli kráterszirt, melyen meghasad a szél, világűrbeli egyedül
valóság. Se állat, se. semmiféle élő nem érzi ezt, csak az ember.

így van ez minden este. Ma is. ülök itt s elgondolom: valami nehéz
testi munka lenne jó, őtkilós kalapáccsal állni az izzó vas előtt s zukální
hajladozó derékkal. míg a mcster kiskalapácsa cifrázva ugatja a tempót
az üllőn, nagy sinvasakatt emelni huszadmagammal, bányában dolgozni
pislogó mécs mellett, de befogni a testet, ebben élni, mert a szellem sze
parál, s a test, az izomritmus összehoz, hasonlóvá tesz és bajtársiasságet
nevel. íme, most hamarosan megjön ide, a főlöttem levő lakásba az esz
tergályos, jó fáradt, megmosdik, megtörli ugráló izmait a durva kender
törülközővel, barackot nyom a gyerekei fejére, megkérdi a feleségét, mi
lesz a vacsora, aztán rágyújt, beigazítja a rádiót s zenét hallgat. A fű

szeresnél megkezdődik az esti forgalom. Az ócskavasas most zár be. Az
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udvari suszter igyekszik, mert estére szóló postamunkáia van. Az asz
talos kezében dalol a fűrész, s jó gyantaszag van körülötte. És így tovább,
és így tovább. A test nem hagyja el az embert, a fáradtság olyan, mínt
egy barátságos pipa, leül az ember, s az izmai, melyekkel egész nap igye
kezett, meaélnek neki és szóval tartják, rokonságot szálaznak közte és a
Viilág között. .

Ezeket gondolom, megrakom a kályhát, a tűz bőgni kezd, megint
odaülök az ablak elé, hallgatom a siető lábak kopogását, s közben föl
főlnevetek. mint egy harmadik személy, hogy milyen gyalázatosan egye
dül vagyok. Nem fáj ez, inkább szórakozás, alapjában nagyon jól megszok
tam ezt, talán még szeretem is, hisz az ember az odvas első fogát is meg
szeréti lassan, ha nem nagyon fáj, s elnézegeti s tudja, mindez nem
fontos, ostoba és gyöngeségre mutatá idegjáték mindőssze; a fontos
az, mi belül van, amit akar az ember. Az egészséges látás és az energia,
amely felmozdulva, kemény, mint a vas, masszív és megbízható, akara
tos, jó férfierő. és persze, ha ütni kellene a következő pillanatban, mindez
villanás alatt elmúlna s odavágna az ember istenesen; ez itt, tudom,
anyám álmodó vére, hanem ütni nem kell, minden dolog a fejt tehén
nyugalmával békés, a falak már valóban énekelnek, s fölpillantva, látom,
hogy az ablaknál egy ázott, piszkos dakszlikutya áll, orrát odatólja az
üveghez, s szemei ragyognak, mintha láz fűrtené öket, s panaszosan nyüszít.

A szemünk összekapcsolódik a félhomályban és nézzük egymást. Moz
dulatlanul bámulunk az ablaküvegen keresztül egymásra, egy villogó sze
mű, kóbor kutya és én. Én csöndben vagyok, s az vékonyari nyüszít oda
kint. Az este itt van már, az utcán égnek a villanyok. A kutya teste hosz
szú, aránytalanul hosszú, s hasa csaknem a földet érinti. A farkát behúzta
a hasa alá, s az inai jóformán kővé meredve tartják. Nem tudom meg
magyarázni, hogy lehet, de olyan tekintete van, mint egy asszonynak.
Mozdulatlanul áll, a szemét rámszögezí és sír. Olyan, mintha meg lenne
mérgezve.

- Gyere be! - mondom előbb csöndesen, hogy magam is alig hal
lom, aztán kiáltok:

- GYeI'e bel
A térdemre csapok, mint ahogy hívni szokták a kutyákat. Aztán fel

állok, az ajtóhoz lépek, felmegyek a lépcsőkön, kinyitom. Akkorra a ku
tya is ott van, áll, majd anélkül, hogy rámpillantana, előreszegett fejjél
lebotorkál a lépcsőkön. A kályhából kivilágít a tűz, a kutya arra tart
zsinóregyenesen, mintha húznák, s elfekszik a kályha mögött a pokrócon.
Nem látom, csak hallom. Különös érzésem van.

- Vendégem érkezett! - mondom. - Jóestétl
Leülök a székre, de most már a kályha felé fordulok s hallgatózem.

Csöndes szöszmötölést hallok míndössze, a kályhában durrog a szén, s a
peremén zsongani kezd a fazékban a tej. Szép konszonancia ezek a csön
des, élő zajok. Élek és nem is vagyok egyedül, hallgatom hát őket, míntha
nyáréjszakai mezőn feküdnék hanyatt, egyszerre kapcsolatom van a vi
lággal, s megindulnak bennem is a mesék, Jó meleg van, egyáltalában
boldogan érzékelem a testemet, s érzem, hogyanyakamon, a carotisban,
telten és egészségesen lüktet a vér. Kellemes érzés. A sarkek sötét öble
puha, s a padlóra gyenge négyszögletes fényt vet a szemben levő emeleti
ablak. Különősen szép a pince most, reszketnek a halvány fények, a ba
rátok templomában litánia lehet, idáig zsong az orgonaszó, de csak úgy,
míntha méhkas lenne valahol a falban, a vérem árad, felülről léptek ko
pognak. Szép minden, különösen meleg; a vendégkutyát figyelem, és nem
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jön téle semmiféle hang. Talán nem is él már, gondolom, felállok és fel
gyújtom a villanyt. A fény szinte csattan, s a lélegzetem elakad, ahogy
a kályha mőgé nézek. '

- Ejnye! - mondom sokára, s úgy érzem, hogy szörnyen meg vagyok
hatva. - Ejnye, kiskutyá.m!

Nem is tudom, hogyan mondjam. Nagy nyüzsgés VIan a kályha mö
götti szőnyegdarabon, öten vannak már. Négy kis hunytszemű kutyakö- .
lyök, ott gyömőszkölődnekaz anyjuk hasa körül, a fényre sivalkodni kez
denek, s az anyjuk nyalja őket. Remeg a szám. A kutya nyöszörög, rám
pillant és elfordítja a fejét. Olyan ez a mozdulat, mint a szemérem. Le
oltom a villanyt, a tüzet nézem s az e&ti csöndben mélyeket lelegezve
hallgatunk egymással szemben ketten: a kutya meg én. Sokáig. Közben
gyantát teszek a kályhára, s a jó szag lassan betölti a helyiséget, Mintha
érett körték hullanának valahol messze iszonyúan megrakott fákról, olyan
érzésem van.

így ülök ott talán egy órát is csöndben, csaknem elalszom. Akkor
felgyújtom a villanyt; a kutya elnyúlva fekszik, a szeme le van hunyva
s négy kis poronty dudál az anyja emlőin boldogan. Kint élénkül a zaj,
félhat felé lehet s fölöttünk öt emelet, tele emberekkel. A kályhában a
hamun átparázslik a hamvadó tűz. Kint március van, március hetedike;
nemsokára igazán tavasz lesz. Kiöntöm a tejemet a fazékból s megfele
zem a kutyával. A csajkámban teszem eléje, és csöndesen eszünk mind a
ketten. A falak halkan énekelnek.

••
MAGÁNYOS SZIGET

Nézd ezt aszigetet:
fölmerül! egyszer a habokból
fú nőtt gazdág talaján és
sokféle tarka virág
(madarak hozták a magját mes~drlSl.)

Hiréből ismerte csak a távoli világot
a nagy hajók útja másfelé vezetett.
Egyszer felszántották a földjét,
hogy hasznos növényeket teremjen
de jobban szerette a haszontalan virágok
lobog6 pirosát, fehér és lila szirmait
még a gyomokért se meakulpázott.

Most újra árva, senki szigete
gyümölcsei a földre hullanak
senki sem köt csokrot virágaiból
régi lak6it elvitte a tenger
emlékük fakereszt jén
ősszel köl!öz15 madarak pihennek.

Ismeretlen kicsi sziget
holnap talán
elmerül újra az Oceánban.

BarSlI Irma
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VALAKI HIÁNYZIK
lrta s t e f a n O t w i n o w s k i

I.

Az egyforma, egyhangú házak közt valóságos építészeti remeklésnek
tűnt a színház. Az egyik hatalmas fal le is zárta a munkásnegyedet, A
kövezetlen tér túlsó oldalán gyárak sorakoztak. A téren túl egy kis utca
nyílt a zöldséges kertek felé. A villamos, melyhez ezen az úton jutott az
ember, kevésbé volt zsúfolt. .

Erős kaporszag szállt a levegőben. Piotr úgy érezte, mintha ez az il
lat beborítaná hétköznapi gondjait - s míntha lelki szemei előtt most
újra elsuhannának az elmúlt évek. A körötte uralkodó csönd és sötétség
jó háttér volt a múlt képeihez. Ezek a képek tulajdonképpen mindenféle
rend nélkül követték egymást. Piotr nem is próbálta rendszerezni emlé
keit. Elmúlt életének részletei közt oly jól látta az idő vonalát, ahogy a
köd ellenére is látja az ember az egyetlen hamuszínű kis erdei utat. Fél
kilométer a négyes megállójáig.

Piotr tegnap töltötte be ötvenedik évét.
A villamos szinte teljesen üres volt. Egyelőre állt még, itt a végállo

máson, indulásra várva. A kalauznő a vezetővel enyelgett, okosan ki
használva a pihenés perceit. S a kocsi nyitott ajtóin beáramlott a kertek
zamatos levegője. A kapor illata volt a legerősebb.

Közvetlenül az indulás előtt, mikor a kalauznő Ieeeengette már a
kocsit, két fiú ugrott föl a villamosra. Megismerte őket, a mostani mű

sornak állandó nézői voltak. Az előadás tulajdonképpen egy képsorozat
volt; a mai kérdéseket Piotr a legkülönbözőbb formai megoldásokban
vitte színpadra, Többek közt volt egy kép, amelyet bábjáték-szerűen

stilizált. Fiatal előadórnűvészét, Izát, bájos kis bábunak álcázta.i-Kétség
telen, a színhází estnekelbűvölő epizódja volt ez. A bábtáncot minden
nap megismételtették. Ezek a fiúk, akik most itt utaznak a villamoson,
a színházból jöttek. Látta őket nem egyszer a színpadról, a kulisszák mö
gött Iza fölesküdött hódolóinak nevezték őket. Izának ez volt az első

éve a színpadon - a fiúk rajongása valóságos erőforrás volt a lány szá
mára a kezdet nehézségei között. Píotr gyakran látta fiúkat a rendező

páholyból. Most pedig abban voltak segítségére, hogy rendbe szedje em
lékeít. Egy nagyon távoli, de élő dátumhoz tért vissza. Tizenkét éves
volt, amikor először ment operába, "A bábuk [ósnője" című balettet ad
ták. Később még vagy tizenötször megnézte azt az előadása.

2.

A fasorban csöppnyi asszony állt, kosarában apró fejű rózsa. Vett
egy kis csokrot magának. A születésnapjára.

A ház alagsora - mínt itt mindegyíké - kis kertre nyílt. A karcsú
nyárfák csúcsa elérte a harmadik emeletet. ahol Piotr lakott. Kinyitotta
az ablakot, szél bújkált az ágak közt, melyek kellemes, szinte értelmes
ritmusban csapódtak be időnkint a szobába, meglesték emberi életét.
Piotr az íróasztalra tette a rózsát. Szokás szerint elkészítette szerény va
csoráját, nézte az üres poharat.

Ismét megvillantak benne a villamoson támadt gondolatok. Két ro
konszenves, kívánesi szempárt látott megint. Felhívhatta volna magához
a fiúkat. Könyveket mutathatott volna nekik, gazdag illusztrációkkal,
számtalan fényképet, a beavatott érzelmességével mesélhetett volna a régi
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színházról. Hisz nem nehéz megtalálnia a saját nyelvét. A negyven, nem,
inkább harminc évvel ezelőttit. Ez nekik éppen megfelelt volna. Néhány
hónapja csak, hogy felfedezte magában ezt a vágyat: elbeszélgetni vala
kivel, olyan nem kötelező módon, Este, tea után - és nem a kávéházban,
nem a klubban. Valakivel, aki nagyon fiatal, önzetlen s aki még keresi
a viselkedés szabályait. Egykor ő is volt ilyen helyzetben.

Fölemelte a telefonkagylót.
- Iza? Találkoztam a villamoson ifjú imádóival ... Azonkívül jó éj

szakát szerettem volna kívánni. Álmodja meg valamennyi lehetséges si
kerét.

A színházban azt fogják mondani, hogy az öregnek milyen emberi,
atyai gesztusai vannak. Igen, már kétszer is hallotta, hogy azt mondják
róla, "öreg". Lehet, hogy feladatköre miatt, melyet a színháznál betölt?

Két napja nem nyitotta föl a postaládát. Két levél volt benne. Az
egyik a nővérétől, aki a poznani vajdaságban tanárnő. Ezúttal sem feled
kezett meg a születésnapjáról. Most itt fekszik előtte a kisváros két hetes
krónikája, Marta rendszeres, dolgos asszony, aki maradéktalanul. a kö
rülötte élőknek áldozza magát. Piotr az a fókusz, mely magába gyűjti a
családi szívélyesség szükségszerű maradványait. Ezenkívül tanáccsal szol
gálhat olyan kérdésekben, melyekhez, mióta Wolsi magiszter meghalt,
Tuliszkówban nem ért már senki sem. Például: átdolgozták-e Prus vala
melyik művét színpadra? Piotr ilyenkor elküldi a megfelelő adatlistát,
gondosan hozzátéve saját szakvéleményét. Az ilyen baráti cselekedetek
után, melyek túllépnek a családi gesztusokon, Piotr külön köszönetet
szekott kapni a diákoktól és tanárnőjüktől. .

Tuliszków volt Piotr Radon szülővárosa, Itt végezte az elemi iskolát,
tanulta meg a kamaszcsinyek és küzdelmek, a fára és tetőre mászás for
télyait. A gyermekek játékát rendszerint a helyi patikus nézegette, a mű

vészetek, a folklór, a népitáncok és a képzelet műkedvelő mestere volt.
Egy közönséges falusi patikus. Szebájában a tudományos könyvek mellett
ott sorakoztak a drámairodalom kiemelkedő alkotásai is. Ez a szeba volt
Piotr középiskolája és külön iskolája. Mindent elolvasott: Moliéret, Ibsent,
Zapolskát, Csehovot. Gyakran nem értette a könyvek tartalmát. de mín
dent el tudott képzelni, elhelyezte a tárgyakat, a díszletek közt meg
felelő némajátékot teremtett. Az, hogy barátságot kötött ezzel a különc
cel, meg a gimnasztikai gyakorlatok a fára mászással együtt, később fon
tos szerephez jutottak Piotr életében.

A másik levél feladója egy nő volt, a neve semmit sem mondott Piotr
nak. Nem sietett felnyitni a levelet, Holnap szabadnapos a színházban 
marad elég ideje, hogy idegen emberek ügyes-bajos dolgaival foglal
kozzék.

Fiotr, mint elalvás előtt mindig, pedánsan szétnézett dolgozószobá
jában. Kiigazította a könyvsorokat, elmosta az edényt. A nyárfák egyre
élénkebben kukucskáltak be a szobába, a levegő lehült, becsukta az ab
lakot. Az ágak most az üvegnek verődtek. Kinyitotta hálófülkéje kisab
lakát, az éjjeli szekrényre telte a vastag felbontatlan levelet. Elalvás
előtt még egyszer a borítékra nézett. Az írás mintha egy kicsit ismerős

lenne, terjedelmes levél ... Leoltotta a lámpát.

3.

A telefon berregese ébresztette föl. Egyik ismerőse telefonált a szer
kesztőségből, hogy kimenne Tarnówba megnézni -a műkedvelő együtte
seket. Kis kiruccanás autóval, nyolcvan kilométer, találkozás a falusi
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fíatalséggal, s ráadásul épp az a vidék, melyhez sosern tudott volna hűt
len lenni, bár az évek múltak, Beleegyezett. Rögtön indultak.

Az út szép tájak közt szalad. Wieliczka, festői település, zöld dombok
ölelik körül, hegyi út föl Gdówba, aztán a széles autósztráda, ahol száz
fölé lehet nyomni a sebességet. Szerette az ilyen kiruccanásokat. A krak
kói földnek hatalmas, mindenkit megigéző varázsa van: kurtán-furcsán
elterülő falvak, régies városkák, s az emberek szeretik a művészetet, Va
lósággal szerelmese volt ennek a vidéknek, Szívesen töltötte a szabad
napjait valahol Krakkó alatt. Minden ilyen expedíciójából hozott magával
valami tanulmányozni, elmélkedni való anyagot - tökéletesítette nép
művészetí ismereteit. Egyre inkább hitte, hogy sikerül kialakítania saját
rendezői stílusát.

Az egyik Strzyzów környéki lányegyüttes a sziléziai kőrtáncra em
lékeztető műsort adott elő. A helybéli dallam a szomszédos hegyek vilá
gát idézte. A lengyel délvidék varázsa egész útjukon elkísérte őket. Nem
győzték csodálni a táncosok üde, természetes hevét. Esti tájaktól körül
véve, friss és gazdag élmények társaságában tértek vissza. Mikor az autó,
áthaladva a falun, lelassított. a kis utcékból és kertekből ugyanaz az ének,
ugyanazok a kiáltások visszhangzottak. Vagy csak képzelődött? A sövé
nyek és a fák mögül integettek neki a fiúk.

Késő este ért haza. Éjjeli szekrényén ott feküdt a fölbontatlan levél.
Piotr egy gyors mozdulattal föltépte a borítékot. A papírori - ahogy
szeme végigfutott a betűtengeren - mindjárt fölismerte az írást. S így
a végén, eltekintve az idegen vezetéknévtől, a világos aláírást is: Irena.

Az első oldalon a férjéről írt. Mérnök, Franciaországban született és
ott is tanult. Lengyel. Csak másfél éve jöttek haza. Sosnowiecben laknak.
Gyorsan látogassa meg őt.

Piotr letette a levelet. A gyorsan szónál megállt. Igaz, most már le
het gyorsan is. Sosnowlee közel van. Szabályos rendben gyülekeztek ben
ne az emlékek. Huszonöt éve nem látta Irenát. Rövid ideig jól összeszo
kott duótalkottak, Táncos esztrádesteket rendezett. Irena kitűnően adta
elő a tánckölteményeket. Nem azonnal. Piotr fáradhatatlan apostola volt
a szakmának, minden feladatot aprólékosan megbeszélt. Irena úgy érezte,
hogy a férfi meg akarja alázni. Es így történt, hogy alulmaradt. Attól a
perctől kezdve, hogy megértette, meddig niehet a köztük lévő egyetértés
- teljesen alulmaradt. Megértette, hogy az értelem nem gátolja az em
ber érzelmi világát, és fiogy táncolni az érzésein való teljes uralkodással
is lehet, sőt a Piotrral folytatott s a számára oly nehéz, állandó beszél
getések után is. Egyre jobban táncoltak. Végül odáig jutottak, hogy min
den fellépés után valami tisztán személyes jellegű boldogság öntötte el
őket.

Egy népszerű, zenés komédiakat játszó színházban dolgoztak. Néha
az is előfordult, hogy Irenának szólótánc jutott. Piotr elkészítette a ko
reográfíát, kidolgozott mínden jelenetet, megválasztotta hozzá a zenét 
aztán minden Irena erejéből nőtt, tisztult valamivé. A tánc egyúttal ne
héz fiúkai munka is. Vannak percek, mikor a partrierre támaszkodva föl
lehet lélegezni, a kompoziciót az nem mossa el. Mikor Irena egyedül tán
colt, sőt amikor már mindennel elkészültek, Piotr csak akkor látta, meny
nyit segíthetne a szólótáncosnőnek. így jött létre a második duó. A tán
cos, aki karján tartotta partnemőjét,megfigyelhétte mennyi kifejezés rej
lik az emberi szemben. Két teljes fordulat, egy ugrás - egy, kettő -,
a három már azt jelentette, hogy a kezében tartja. S lrena egy pillanatra
megpihen Piotr erős karjai közt.

390



Olvasta tovább a levelet. tap lap utan. Az írás apró volt, világos, a
lengyel mondatokban itt is, ott is francia szavak bukkantak föl. A fonto
sabb, az emigráció életét jellemző dolgok mellett jelentéktelen, nőies, szí
nes leírásokkal is szolgált: a művészeti események hátterével, a színpad
és a díszlet sémájával, melyen jó, nagyra értékélt táncait adta elő. S az
tán megint a háború lenyűgöző képével, az otthoni élettel, a nyomorúság
keserű perceivel. Találkozásaival. mikor honfitársakra bukkant, a hon
vággyal. Az utolsó oldal a régi időkről mesélt, melyekre oly jól emlék
szik még ... Egy kis színház a Sniadeeki utcában, egy sikertelen ugrás az
utolsó napon. Munkanélküliség.

Igy volt. Két teljes fordulat, egy ugrás, utána a másik - a harmadik
túl közeli volt. A szerencsétlen eset után Piotr heteken át cipelhétte
partnernőjót. Autóból autóba, fel a második emeletre. A Polna utcában
laktak, nem mcssze a Műszaki Egyeterntől. Az ablakon áradt be a fény
az alattuk elterülő földekről. Egy idő múlva Irena ismét táncolhatott.
Egy évig nem volt szerződésük. Atztán Irena egyedül utazott külföldre,
Ostobaság.

Lerakta a levelet, gondosan eltette az íróasztalába. Mindez huszonöt
évvel ezelőtt történt. Milyen lehet ma? Lehet, hogy meghízott?

4.

Egy héttel később elindult Zaglabie felé. Jól ismerte errefelé az út
vonalat, gyakran járt a sziléziaí városokban. Krakkótól errefelé szép tá
jak húzódnak. A vonat a földek közt fut, előtte a látóhatáron erdővel bo
rított dombok sorakoznak egész Krzeszowicéig. Piotr szerette a termé
szeti leírásokat, de nemcsak a könyvekben. Nem volt senkije, akivel meg
oszthatta volna ezeket a benyomásait. Valamikor még, gondosan ügyelve
a stílusra, szép útibeszámolókkal színesítette nővérének írt leveleit. Marta
egyetlen elismerő szóval sem nyugtázta fivére kis karcolatait. E tekin
tetben önző volt, csak saját életkörülményeiről írt. Most, itt a vonaton
keserűen buggyantak föl Piotrban társasági kapcsolatai. Eletmódja, mely
ben túl sok helyet hagyott a magánynak. S e pusztaságba már be-beles
tek az öregség előőrsei.

Szopíenicében átszállt a távolsági, villamosra, s negyedóra múlva
helyben volt. A városiban csak a pályaudvartól a színházhoz vezető utat
ismerte. Kicsit el is tévedt a csúf utcák közt, melyek a gyermekkorát idé
ző vidék ízét őrizték. Az utca mentén egyszerre megszakadt a fal, s a
kertek alján haladt tovább. A járdán itt is, ott is hullott falevelek hever
tek. A konyhakertek illata lassan átitatta az álmos déli levegőt. Piotr
végre megtalálta a Bem utcát. A IQ-es számú ház oly nyugodtan állt ott,
mintha egyszerűen a XIX. századi szomorú külvárosok folytatása lenne.
De a lépcsőház üde, tiszta volt, bizonyos esztétikai igényeket támasztott
a lakókkal szemben is. A kis fémtábláibafl., mely Irena férjének nevét
hirdette, Piotr megpillantotta az orrát és a szemét. Csak most kezdett
verni a szíve. Kicsit várt, egy öregasszony nyitott ajtót, bizonyára a ház
vezetőnő.

- Az úr még nem jött meg a kohóból, az asszony és a kislány az
iskolában vannak.

Piotr nem tudta hirtelenjében hogyan döntsön. Az az igazság, hogy
nem sikerült levetnie lámpalázát azzal, hogy útközben a városépítkezésre
gondolt. .. Allt az ajtóban, s végül a házvezetőnő adta azt a tanácsot,
hogy menjen az iskolába, mely nincs is olyan messze innen, Megnyug-
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tatta ez a késedelem, s hogy az első találkozás emberek közt zajlik le. Is
mét azon az utcán ment, melynek egyik oldalán kert volt. Láthatatlan
felhők tompították a nap fényét. Vannak olyan napok az életben, melyek
tökéletesen megegyeznek az ember belső hangulatával.

5.

Balettiskola - egy munkásváros, egy dolgos, fejlődő település szép
létesítménye. Ahogy ment fel a lépcsőn, újra elöntötte a megindultság.
Mindjárt, talán tizenegynéhány perc, és megállapíthatja, hogyan múlik az
idő. így fogalmazta meg ezt gondolatban. Piotr minden ízében elmélkedő

alkat volt.
Az irodában az igazgatónővel akadt össze, akit varsói éveiből ismert.

Már jócskán benne volt a korban - egykor világhírű táncosnő, jelen
leg míntapedagógus, Művészi kőrökben jól ismerték kiapadhatatlan lel
kesedését, mellyel évek óta az elméletnek és az ifjúságnak hódolt. Piotr
szét sem nézhetett a szobában, márís dorgálni kezdte.

- Hogyan használhatja ön mint köztiszteletben álló szakember ezt
a semmit se mundó meghatározást, hogy "felszabadított tánc"? Miféle
terminus ez? Kit akar felszabadítani?

Olvasta Piotr cikkeit.
- A klasszikus szabály alól felszabadított - magyarázta bátorta-

lanul.
- Nonszensz. Soha nem volt ilyen tánc.
- Hogy-hogy nem volt? Egész korszak" ..
- A szélhámosok korszaka. Mire alapozza ön a képzést, ha elveti a

klasszikus feladatokat?
S szabályszerű előadásba kezdett. Piotr némán csodálta a bőbeszédű,

idős asszonyt, de már nem is arra figyelt, amit mondott, őt magát vette
szemügyre. Még mindig gyönyörű haja görögösen fől volt rakva. Egyéb
ként a frizurája csak alkotórésze volt egész különcködésének. Még az öl
tözéke is mesterkélt volt. Piotron végigfutott a hideg. Talán foglalkozá
suk determinálja őket erre? Öregségükre talán mind ...

- Stilizálás ... Elferdítés ...
Csak egyes szavakat hallott, melyek - bár egy másik szövegből -

de nyugtalanítóan megegyeztek Piotr gondolatainak menetével.
- Minek jött ide? ~ kérdezte az igazgatónő hirtelen és nyersen.
- Irena Tapoiskával szeretnék találkozni.
- Persze. Fölmehet, ötödik osztály az emeleten. Mindjárt vége az

órának. Nézze meg egy kicsit a tanítást, az egy jó csoport. No menjen.
Kár az időért.

. Tehát mégis. Szinte futott. Az előbb még úgy tűnt, az irodában órá-
kat fog tölteni.

Az egyik osztályban, az adminisztrációs helyiségek mellett, valaki
tipikus adagiét játszott. Haladó tanfolyam. Hogy végre levesse "elméleti"
benyomásait, néhány gyakorló ugrást tett, bekapcsolódott a dallamba. Se
öregnek, se stilizáltnak nem érezte magát. Es egyszer, és kétszer, és há
romszor, és egyszerrr ... Felment az emeletre. Ötödik osztály. Megigazi
totta a haját, a ruháját - önkéntelenül keresztet vetett, mint 'verseny
előtt. Ügy nyitotta ki az ajtót, hogy ne lebbentse föl a függönyt. A lá
nyok ott álltak sorban, fölkészülve az összetett gyakorlatokra. ahogy be
fejezték a rendes feladatot. Vezetőjük előjött a csoport mögül, meghosz
szabbíttatta a lányokkal a sort. A kép tele volt kifejezéssel. Ö az.
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- Huszonöt év mégsem sok - gondolta Piotr. - Csak megijesztett
az a különc.

Irena végre észrevette őt. A kezével adott jelt: rögtön. Az első lány
ügyesen megcsinálta a klasszikus jellegű gyakorlatrészletet.

Most, Maryjka. Bátran!
Fordulat, még kettő, ugrás és még egy ugrás.
- Mehettek,
Csoportba futottak össze, suttogtak. Piotrra tekintgettek. Maryjka

halkan tájékoztatta őket. Végre kifutottak sajátos lányos szökdelésekkel,
még mindig bámészkodva.

Píotr Irénához lépett.
- Nézze meg az ember, Irena, milyen jó tanárnő maga,
- Hogy nézek ki, Piotr? - kérdezte bizonytalanul.
- Nagyon szép vagy. Ne félj ...
- Ez a legmagasabb lányom, Maryjka.
- Megismertem.
- És én? Meghíztam ?
- Semmit, de semmit, ha a szememnek hihetek.
- Te meg úgy nézel ki. .. olyan megfontoltnak.
- A korral együtt jár a bölcsesség.
- Nem - háborodott föl franciás hévvel -, nem vagy öreg.
- Nem?
- Ugyanúgy nevetsz, mint régen. - Hosszan, elgondolkodva, el-

érzékenyedve nézett rá. Oszinte bánattal. - Bölcs vagy és erős.

Piotr szerette volna a maga módján érteni ezt. Gyorsan könnyedén
fölemelte Irenát, De Irena nem számított rá, átölelte a nyakát.

- 0, nagyon könnyű vagy - biztosította, növekvő lelkesedéssel. 
Huszonöt év, az ostobaság. Csak annyi, hogy sokminden elférjen benne.
De egyszer majd minden elfér ... Fontos, hogy hűek maradjunk a hiva
tásunkhoz .. , Még a külőncök is, ha csak a saját dolgaikban kü1öncök,
kedvesek lehetnek. Mint ez a te Igazgatónöd ...

Csodálatosan ügyes mozdulattal átvetette Irenát a vállán. Ekkor ki
nyilt az ajtó. A lányok kitörő tapsviharral köszöntötték őket.

6.

Már elmondták egymásnak a legfontosabb dolgokat. Piotr jóindulatú
volt. Az ember nem lehet igazságos megértés nélkül.

- A munkanélkülíség elől menekültem ...
"Menekültem." Piotr elgondolkozott ezen a szón - az emigráció

évei megmaradtak Irena szókincsében. Lágy, váratlan kifejezéseket hasz
nál. Talán azért, hogy enyhítsen a tartalmon ?

- A férjem megtanított rá, hogyan nézzem az életet.
- Hogyan?
- Nem tudok rá lengyel szót,
- Ügyis tudom. Tetszik nekem a férj ed.
A férje munkájáról mértékkel beszélt, minduntalan francia fordu

latokat vegyítve mondataiba. Az esszpresszó sarkában ültek. Még a tánc
zene sem zavarta őket, hogy tovább szőjék bizalmas beszélgetésüket. Ire
na egyszerre a parketten táncoló Maryjkára rnutatott. Ott hagyták abba
dolgaikat, annál a pontnál, melyet nem kell megjelölni, mert könnyű

hozzá visszatérni. Szétnéztek, hogy kik között ülnek. A helyiség nem
volt nagy, szokásos, tele fiatalokkal.



- Kérdd föl a következő táncra Maryjkát.
- Igazán?
- Féltétlenül .. , Annyit meséltem neki rólad. Azt is, hogy te vagy

a legjobb partner a világon.
- Mire jó az ilyen fecsegés?
- Feltétlen táncolj egyet. Tedd meg ezt nekem.
- Veled.
- Nem, vele. Külön azért hívtam ide.
Az egyébként elég gyengén játszó zenekar egy lassú keringőbe kez

dett. Piotr fölállt, átfúrta magát a termen, Maryjka asztaltársainak sze
mében szenzáció számba ment a dolog.

Maryjka nem kapta el rögtön a ritmust. Csak a második fordulat
után lett urrá a parketten. Ekkor hálásan a partnerére tekintett, mint jó
barátra, akiben bízni lehet s kell is. Nagyon hasonló mosoly élt Piotr em
lékezetében, mely háttérbe szorította élete elmúlt ötven évének minden
nehézségét,'

7.

Az alkonyba merülő utcákon haladt a villamos. A nap lement. A vá
roson túli megállóknál beszöktek a kocsiba a nap meleg maradványai.
A konyhakertek illata szállt a levegőben.

Piotrnak váratlanul egy kis város jutott eszébe a Poprád mellett, Az
ősz az országnak abban a részében, ha jó az idő, jobb közérzetet teremt
az emberben, mint a júniusi vagy júliusi nap. Végre leírhatja ezeket a
dolgokat a leveleiben, és tudja, hogy kibontakoznak. Irena bizonyára nem
csapja be. Sokáig vár az ember az efféle bizonyosságra. Piotr korában
végre meg is kaphatja.

A visszaút gyorsan lezajlott. Kis, szűk lakásában fel-alá járkált, erő

és öröm feszítette tagjait. A fákat nézte, melyek ma, minthogy nem jött
segítségükre a szél, szemorkásan elhúzódtak az ablaktól. Egyszerre azt
mondta hangosan:

- Megpróbálom.
A hosszú épület egyetlen ablakában sem égett lámpafény. A szom

szédok aludtak. E tekintetben biztositva volt. Lement. A keskeny kis ud
var-t egy sor vasrúd választotta el a kerttől. A kerítés nem jelenthetett
akadályt. Sőt ellenkezőleg - a keresztlécekről, melyek az egész kerítésen
végighúzódtak. Piotr könnyen feljutott a kiszemelt fára. Ugyesen. ágról
ágra mászott, felváltva használva kezét és lábát. Csak a nyárfa csúcsán
kezdett himbálózni. Kiemelte fejét az ágak és levelek közül - pontosan
a szobájával szemben találta magát. Mellét nagy sóhaj feszítette. Meg
nyerte ezt a fogadást is önmagával.

Nézte a dolgozószobaját ebből a szokatlan nézőpontból. A könyvek
szép rendesen sorakoztak a polcokon. Képek, arcképek. fotográfiák a fa
lon. Az íráasztalon félig kiivott pohár tea ... S így már távolabb volt a
magánytól, mely rémiszteni kezdte.

-Nem, határozottan nem volt még öreg.

PáZyi András fordítása

Minden ember hibázik; de csak a nagyok ismerik el, hogy hibáztak.
Olasz közmondás



TANÁR VI DÉKEN (Kisregény 2. rész)

lrta Rónay László
III.

A sor eleje meglódult.. Zsámboki végignézte az osztályt. Elöl a lá
nyok, mögöttük a fiúk. Karcsi bácsi énekelni kezdett valahol; szállt a re
zes bariton, aztán lendült utána a többi: csipogó szopránok, mutáló altok.
Vadgalambszát hallok, újra itt a nyár.

De hol van még a nyár! - gondolta Zsámboki. Ment tovább a sor
mellett, nézte a kipirult arcokat, tátogó szájakat. Vadgalambszót hallok . . .
Messze föltűntek a gesztenyefák. Odáig még jó két kilométer.

Egyszerre kiütött rajta a fáradtság. Legalább három órát sétáltak
tegnap Amállal.

Meg se beszélték, egyszer csak ott álltak egymással szemben. Amál
üdén, csinosan, ő meg a színehagyott, zöld esőköpenyében, hóna alatt a
kopott aktatáskával. Másfél órát késett a vonata, vezeték-szakadás volt
valahol Komáromnál.

Legszívesebben ment volna egyenest haza, megfürdeni, leheverni,
olvasni; de aztán csak csatangoltak céltalanul a városban. A lemezbolt
előtt álltak, mikor Amál hirtelen szembefordult vele.

- Egy hete nem telefonáltál.
Mit mondjon rá? Maga is elcsodálkozott rajta: valóban egy hete is

elmúlt, hogy a telefonhoz nyúlt. Mondja, hogy: fáradt vagyok, még nem
swktam meg a hajnali fölkelést, naponta egy órát utazom oda, egyet
vissza, néha másfelet, ha késik a vonat, este van, mire hazaérek ...

Amál egy percig várt, aztán hirtelen elkezdett sírni.
- No, nocsak - dünnyögte és átfogta a lány vállát.
Mentek tovább; valahogy nem lehetett elmondani a hajnali kelést, a

vonatot, Borzost, valahogy nem fért a szavakba, kilógott a szavak alól,
más volt. A gyerekeket se lehet elmondani, gondolta.

Később, valahol a harmadik kerületben:
- Nem, már nem vagy a régi. Lehet, hogy t~ nem is érzed. De én

tudom, hogy már nem vagy a régí . . . .
- Nem vagyok a régi? - Szinte látta magát, a hülye vigyorgását a

lámpa alatt. - A lábam - mondta - változatlanul negyvenkettes. Ami
a nyakbőségemet illeti ....

- Ne idétlenkedj l - kiáltott rá Amál.
Mentek tovább. Messziröl egyenletes zúgás hallatszott. Alighanem a

Duna volt.
Később azt mondta:
- Igazán nem értem, miért vagy úgy oda. Ha egyszer fáradt vol

tam ...
-' Olyan fáradt, hogy a kagylót se bírtad fölemelni?
Erre nem felelt. Mert annyira mégse volt fáradt. Csak éppen nem t~

lefonált, Azt gondolta magában, majdnem csodálkozva: "Tényleg, rniért
is nem telefonáltam?"

- Tegnap például míkor értél haza?
- Délben. .
- Na látod.
Látom, gondolta. De azt mégse mondhatom meg, hogy eszembe se

jutott telefonálni.

395



- Mit csináltál délután?
Vállat vont.
- Olvastarn.
- Borzos történetet?
Bosszantotta az irónikus hangsúly. Miért ne olvashatná Borzol> tör-

ténetét? Csak Pest, vagy Párizs, vagy Róma történetét lehet olvasni?
- Anyagot gyűjtöttem - mondta kelletlenül.
- Anyagot? Mihez?
- A tanulmányomhoz.
- Tanulmányt írsz? - Megint egy lámpa alatt álltak. Amál arcán

túlzott döbbenet és fájdalmas szemrehányás a sárga fényben. - Látod,
ezt se mondtad.

- Nem olyan lényeges - dünnyögte.
- Nekem minden lényeges, amí veled történik - mondta Amál,

majdnem hivatalosan. Aztán, kis szünet után, támadólag: - Beadtad a
pályázatodat?

- Pályázatot?
Hirtelenében nem is kapcsolt. Aztán derengeni kezdett. Két vagy há

rom napja mondta Amál apja, hogy alighanern ürül egy státus alapnál.
Adja be sürgősen a pályázatot, aztán majd megmozgatnak minden követ.

- Mégis jobb, mint Borzoson penészední ...
Nem, nem adta be a pályázatot. Nem írta meg az életrajzot, ahogy

Amál apjának ígérte. Illetve nem is ígérte, csak úgy mondta. Sok mín
dent rnond az ember, hogyne, persze, természetesen, és a következő perc
ben elfelejti. Azaz nem gondolt rá, nem akart gondolni rá, egyszerűen

kikapcsolta az egészet, eloltotta, mint egy villanykörtét.
- Dehát miért? - unszolta Amál. - Végre van egy lehetőséged, hogy

ott hagyd azt a rohadt Borzost ...
Már a nyelve hegyén volt, hogy nem is olyan rohadt; de inkább

hallgatott. Ezeket a dolgokat nem lehet megmagyarázni. Hogyan magya
rázza meg Amálnak, ha voltaképpen saját magának se tudja? Amál nem
bírja elképzelni, hogy a férje minden nap hajnalban keljen, órákat vona
tozzon. De még nem vagyok a férje, gondolta. Egyszerre ködössé, bizony
talanná vált az egész, mintha nem is vele történt volna, mintha csak
hallotta volna valahol. Képzeld, a Zsámboki Géza, és Amál. Ne mondd,
ez lehetetlen: hogy Amál és Zsámboki Géza ...

- Ha most hazamégy, azonnal megírod, érted?
Vannak ilyen erélyes pillanatai, gondolta. Kilépett a lámpa fényéből.

nem akarta, hogy Amál lássa az arcát. Úgy érezte, csupa fásultság az
arca. Fölemelte a kezét, végigsimított a képén; akármilyen hihetetlen
volt, ellenőrizni akarta, nem fás-e, érzi-e az érintést.

Teljesen hülye vagyok, gondolta. Amál szaporán lépkedett mellette,
meg-megelőzte féllépéssel, vissza-visszafordult, egyre beszélt, félig pa
naszosan, félig azzal a lelkére beszélő hangsúlyával.

Nem figyelt rá; csak arra ügyelt, hogy a lámpák fényén kívül halad
janak. Próbálta elmondani magában a régi Bocskai csatársort. Markos,
Vince, Teleki ... Voltak ilyen zárlatai; nehéz helyzetekben egyszer csak
beugrott a régi Bocskai csatársor. Markos, Vince, Teleki ... Ez még ab
ból az időkből maradt, amikor a régi Sportokat gyűjtötte, antikváriumban
vásárolt szakadozott számokat, és szünetekben beült a könyvtárba, kiirta
a Nemzeti Sportból a végi fölállásokat.

Akkor is ez volt, amikor először ment az osztályába.
- No, kezdjük - mondta az igazgató.
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Kiléptek a folyosóra. Kokó bácsi jobbra; lS balra, vegig' a folyosón.
Hirtelen elkezdődött a fejében: Markos, Vince, Teleki ...

Zümmögve várták az érkezését. Ahogy közeledett az osztályhoz, erő

södött a zümmögés. Fejében megállíthatatlanul forgott a régi Bocskai
csatársor. Lent pedig, a gyomra táján, elindult valami remegés. Fölfelé
haladt, elérte a torkát; úgy. érezte, nincs hangja: bemegy, megszólal, d~

csak tátogat, a hangja elment. Megállt a terem előtt, megköszörülte a tor
kát, belépett.

Ma már ismeri azt a surrogást, ahogy fölállnaik. Akkor még új volt.
Surrogás; aztán állnak szemben egymással. Az egyik oldalon ő, Zsámboki
Géza, a másikon negyvenegynéhány kisgyerek. És most fog eldőlní, mi
lesz: ellenségek lesznek-e, idegenek-e, barátok-e. Rettenetesen hosszú
perc volt. Azt kellett volna mondania, esetleg egy mozdulattal: üljetek le.
De nem mondott semmit. Nézte őket és nem mondott semmit. A gyerekek
vártak. Hátul Iészkelődni is kezdtek. Akkor ő lelépett a katedráról. Va
lami lehúzta a katedráról. Valami levitte a gyerekek közé. Megállt köz
tük és azt mondta, és közben messziről hallotta is, ahogy mondja:

- No, gylerekek ...
Ez az, amit nem lehet elmondani, gondolta, és egy oldalpillantást

vetett Amál felé. No, gyerekek. ~s egyszerre föloldódik valami, és ke
ringeni kezd valami. Ezt csak az érti, aki állt már osztály előtt, először

életében. Ahogy elkezdődik az élet. Elkezdenek együtt élni. No, gyerekek.
Ha Amál apja minden követ megmozgat, akkor ő meg is kapja azt a

megürült státust, De akkor nincsenek többé gyerekek. És nincs több lu
daskása.

Pistinek hívták a kis cigányt. Föllépett a katedrára, letett eléje egy
tányért. Az első hét végén egy tányér Iudaskását.

- Nyaka izs van benne - mondta büszkén. - Azs a java. Mondta
édesanyám.

Az osztályon végigfutott a nevetés. Most már tudta, hogy ez is nagy
pillanat volt: amikor eldőlnek a dolgok. Hogy Pistiből ember lesz-e, teljes
jogú ember, vagy az osztály pojácája. És hogy az osztályból emberi kö
zösség lesz-e, vagy csak gyerekhalmaz.

Most már tudta; akkor csak érezte. Hogy neki azt a borzalmas Iudas
kását, közepén a nyakkal, nem szabad visszautasítania. És hogy mi ez a
kása ennek a kis szurokszernűnek,micsoda jel, kötés, kinyújtott kéz. Mí
csoda képtelen, esztelen, határtalan kockázat és remény.

- Egye csak meg - biztatta.
- Most? - kérdezte. - Tudod, hogy óra alatt nem szabad enni.. De

majd utána ... - Nézte a fekete szempárban a szorongást, a hirtelen el
borulást, Aztán a hirtelen fölszikrázó örömet, amikor: ~ Utána beviszern
a tanáriba - mondta - ott szép nyugodtan megehetern.

- De megesi?
- Meg hát! - Megsimogatta a borzas fejét. - És mondd meg édes-

anyádnak, hogy köszönöm szépen.
- Hát igen - mondta a tanáriban az igazgató, nilközben segített

neki minél nyomtalanabbul eltürrtetni a lekozmált ludaskását, és elmos
ni, eltörülni a tányért. - Hát igen, igy van ez. Néha vérszerződés, néha
ludaskása. Különben úgyis tudod ...

Megint egy lámpa, és megint a hullámmoraj. Mintha körben kerin
genének ; egy-egy kör után odaérnek a Dunához,

- Tudod, hogy tavalyelőtt egy tanárt este hazamenet megkéseltek
a cigányok?
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Egy hang megszakad; nem a Duna hangja: Amál hangja. üzemzavar:
mántha a kapcsolótáblán össze-vissza nyomnák be a dugókat. és megza
varodnak a beszélgetések. Mi az? Halló! Halló! Amál arca, elképedve, vagy
megbotránkozva, nem lehet biztosan tudni: ahogy fölmerül a lámpavilág
ban, és elmerül a homályban.

- Mit mondasz?
- Semmi. Engem nem fognak, ne félj. Nekünk már megvan a lu-

daskása szerződésünk...
Szerencsere jön egy autó, vissza kell lépniük, egy reflektor szétvágja

az egészet.
- Egyenesen apunak küldd, érted? Ö majd beszél a főnökkel ...
Persze, az életrajz, meg a pályázat. Meglesz az állás; mert meglesz,

ha apu minden követ megmozgat; és megterthatják az esküvőt. Leválasz
tás, emeleti rész, azt a kis pénzt a szülők összedobják ...

- Imre? - kérdezte, hogy valami egész mást kérdezzen.
- Imre? Ja, az a szerencsétlen ... Tudod, az idén az orvosoknál is

nagy zűr volt a pesti állásokkal ...
Saly elkésett, kétszer is keresték már, rnire tizenegy körül megjött.

Ahelyett, hogy kirúgták volna, fél óráig kapacitálták odabent. Egy nő

még utána is szólt: - Gondolja meg. Saly elvtárs. De Saly elvtárs hajt
hatatlan volt. Visszautasította a fölkínált belklinikai állást. Ö a bánya
várost pályázta meg, hát oda is akar menní.

- Érted te ezt? Hogy hogy lehet valaki ekkora hülye? Tálcán hoz
zák a szerencséjét, Ő meg, mint egy öszvér ... Egy ilyen tehetség, és el
temeti magát vidéken ... Hogy mondod?

Csak most eszmélt föl: hogy ki is mondta, amit gondol. Azt gondolta:
"Süket duma." De nem ismételte meg; valami ilyesmit dünnyögött he
lyette:

- Fene tudja. Hátha megvannak a szempontjai ...
- Szempontok! - legyintett Amál.
Nem folytatta; fölszálltak a villamosra.

De még nem volt vége. Még volt egy telefon este. Nem sokkal azután;
hogy hazaért.

- Te vagy? - hallotta Amál hangját. - Hazaértél?
- Nem - mondta. - Még nem értem haza.
- Míndig hülyéskedel.
Elnevette magát.
- Képzeld, most rnondta apa, hogy Kántor keresett. - Kántor a

tudományos intézet osztályvezetője volt. (Apja: Kántor keresett. Hívd
föl, megbeszélni, míkor tudsz bemenni hozzá. A szerződés miatt. - O.
elhülve: A szerződés? - Apja, egy kis mosollyal: Mit csodálkozol? A szer
ződés míatt, Meg akarják kötni veled a szerződést, -- 0, még idejében
elfojtva arcán a kitörő örömet: Mondtad neki, hogy Borzoson vagyok? _.
Apja: Mondtam. - O: Nem csodálkozott? - Apja: Nem. Míért kellett
volna csodálkoznia? - Egy pillanat. Csönd. Igaz: miért kellett volna
Kántornak csodálkoznia? Egyáltalán: miért olyan szörnyűség ez a Bor
zos? Aztán: - Meddig hívhatom? - Apja: Tizenegyig bármikor. Várja.)
- Hallod? Meg akarják kötni a szerződést.

Hallgatás a vonal túlsó felén. Mint amikor .mérlegelnek valamit: hogy
jó-e, vagy rossz-e, és még nem döntöttek.

- Mondta apád, hogy Borzoson vagy?
- Mondta.
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- És mit szólt hozzá Kántor?
- Mit szólt volna? Semmit.
- Nem csodálkozott?
- Min kellett volna csodálkozzon?
- Megint hülyéskedel? - És hirtelen ingerültséggel: Értsd meg, hogy

nem maradhatsz Borzoson ! Nem érted? Én azt akarom, hogy büszke le
hessek a férjemre. Hogy menő legyen, ne penészes vidéki tanár, egy ál
talános iskolában... Egy koszfészekben ...

- Nem is olyan koszfészek.
- Hát aikkor sárfészek. - Megint csend. Aztán, kérlelve: - Meg-

írod a pályázatot?
Most ő hallgatott. Aztán messziről:

- Szeretsz?
- Igen.
- Megfred a pályázatot?
- Meg.
A karórájára nézett: öt perccel múlt fél tíz. Azt mondta:
- Föl kell hívnom Kántort.
Szinte látta a hangban a fintort, a bosszús kis vállvonást.
- Hát, ha olyan sürgős. .. De ne felejtsd el a pályázatot.
- Nem - mondta.
Várt, hogy letegyék a kagylót. A vonal túlsó végén is vártak vala

mit. ~kkor lassan lenyomtaa villát. Talán egy perc is eltelt, mire levette
róla az ujját. Megkönnyebbült, amikor a készülék vonalat adott.

'I'árcsázní kezdett, fej ből tudta Kántor számát.

IV.

A sor meglódult. aztán megtorpant. a gyerekek összetorlódtak, ta
szigálták egymást, fölhemperedtek. Két fiú ősszeakaszkodott: szétválasz
totta őket, kiosztott pár nyaklevest, rendet teremtett.

Elöl megjelent egy 'Széken az igazgató (honnét kerítette azt a széket
idekint a határban"), szónokolní kezdett. Tisztességesen játsszanak, ne
verekedjenek. ne okozzanak botrányt, és így tovább. Negyven rnéternél
messzebb menni nem lehet, csak külön engedéllyel. A kartársak legyenek
éberek, mert a veszedelem mindig a közelünkben ólálkodik ... A többit
nem lehetett hallani: a gyerekek észrevették, hogy ez már nem nekik
szól, és üvöltve szétrohantaik. Az igazgató leugrott a székről, futtában
elkapott egyet, megrázta, megfenyegette, elengedte; aztán eltűnt a sze
mük elől.

Zsámboki letelepedett egy fa alá Fillérrel. Hanyatt feküdt, az eget
bámulták. Metsző kék volt; egy-egy bárányfelhő úszott rajta, Néha egy
maroknyi fekete pont villant el: búcsúzó fecskék.

Megzörrent mőgőttűk a bokor. Fillér fölnézett, s nyomban föl is pat
tant. Zsámboki is fölnézett: az igazgató állt mögőttük.

- A gyerekek játszanak - referálta Fillér. -- Kiadtuk az utasítást:
negyven méternél senki sem rnehet mcsszebb.

Tétován körül mutatott. Negyven méteres körzetben sehol egy te
remtett lelket sem lehetett látni.

- És persze megtartják a tilalmat - mondta Kokó bácsi.
Most már Zsámboki is állt; nem tudta megállapítani, mosolyog-e az

igazgató, vagy csak hunyorog a napban.
- Mínden bizonnyal - mondta Fillér bizonytalanul.
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- Akkor jó - mondta az igazgató és letelepedett a fűbe. - Miért
nem ültök le? - És Fillérnek, aki hosszas keresés után sipot húzott elő
a zsebéből: - Hagyd, hadd mulassanak, Legalább jól kiugrálják magukat.
Hát te, pesti gyerek? - fordult Zsámbokihoz. - Hogy érzed magad az
első kiránduláson, ahol te vagy a főnök?

Dünnyögött valamit, hogy egész jól; Fillér közbevágott :
- Jól kifogtuk az időt. Most az egyszer az Osztályon se szélhatnak

semmit.
Most már tudta, hogy a Művelődésí Osztályról van szó; az első hetek

ben még megfejthetetlen rejtvény volt számára ez a tolvajnyelv. Az OiZ

tály, ahonnét nagyítóval figyelik őket, és lecsapnak minden hibára.
- Majd találnak valami mást. Nyakunkon a bál, majd azzal ...

Hány jegyet adtál el?
- Hármat - nyögte. - Mindenki vállalta, hogy tíz jegyet elad a

szülők báljára; volt, aki már másnap leszámolta a százast az igazgató
asztalára.

- Hát te?
Fillér a fejét vakarta.
- Kettőt ...
Az igazgató hallgatott egyet.
- Mással itt nagyon nehéz megmozgatni a szülőket - mondta az

tán. - Értekezletre nem jönnek el, legföljebb a bizonyítvány előtt. De
ha valami szórakozást kínálunk nekik. .. Szóval ezért van ez az egész ...
Külörrben - fordult Zsámbokihoz - veled volna egy tervem.

- Tessék.
- Szeretném, ha ezen az összejövetelen te konferálnál. Vidám ve-

télkedőt gondoltam, hasznost a kellemessel, a megfejtók jutalmat kapnak.
Te tennéd föl a kérdéseket, és a szüneteket kitöltenéd valami konferá
Jással.

- Sose csináltam ilyesmit ...
- Most majd csinálsz. Aki egyszer tanár vidéken ...
- Hó-rukk! - mondta Fillér vidáman. - Ott tolja a szekeret, ahol

éri. Nem igaz, Kokó bácsi?
Az igazgató nem felelt, maga elé nézett a fűbe. Levelek keringtek

lefelé a fáról. Megfogott egy levelet a száránál, forgatta, aztán lassan le
tette.

- Ezt még megcsináljuk - mondta. - Aztán veszem a kalapomat ...
Jöjjön helyettem más; nekem elegem van belőle.

- Dehát miért? - kérdezte Fillér. - Most, amikor igazán egyenesbe
hoztad ...

Az igazgató elővette a tárcáját, kivett belőle egy összehajtogatott
irást, válasz helyett azt nyújtotta oda Fillérnek. " ... közölje, milyen is
kolai végzettsége van, és mellékelje végbizonyítványait ..." És melléke
sen még valami; hogy a tantestület tagjai csak a hivatalos órákban for
duljanak a Művelődési Osztályhoz.

- Dátum, pecsét, aláírás - mondta Fillér. - Ennyi az egész?
- Arra nem gondolsz, miért izgatja őket az én iskolai v:égzettségem?
- Biztos megint valami statisztikát csinálnak. Valami kimutatást.

Rávezetik az adatokat egy papírra, onnét egy másikra ... Hány ilyen pa
err lehet ma Magyarországon az íróasztalokon és az íróasztalfiókokban ?
--- De tudod, mit írnak rá erre a papírra? Azt, hogy végzettsége ta

nítóképző. Vagyis semmi. Nincs képzettsége, mégis igazgató! Miért, ha
egyszer vannak ott nála képzettebbek? Hát én ezt nem fogom kivárni.
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- Nern eszik olyan forrón a kását - mondta Fillér.
- Kit érdekel ma már, hogy mí nyárról nyárra folyton fejtágítókon

vettünk részt, ahelyett, hogyahasunkat süttettük volna? Néha azt se
tudtam, melyik könyvhöz kapjak, annyit kellett tanulni. Ki kérdezi ma
már, hogy ki építette föl újra ezt az iskolát? Mert a háboru után föl kel
lett építeni a romjaiból ... Tudjátok, mi volt az, állni a létra tetején a
malteros vödörrel, meg rakni a tetőn a cserepet, és onnét nézni körbe a
dombokat, meg a patakot a falu alatt? Hogy micsoda távlat volt, amit
onnét látott az ember?

Tűnődve meredt maga elé. Hallgattak, nem merték zavarni.
- Egy ideje rosszul alszom - folytat1Ja később. - Tudjátok, míre

riadok minduntalan? Azt álmodom, hogy leégett az iskola. Fölülök, lesem,
nem kongatnak-e. De csönd van, csak a feleségem szuszogását hallom,
meg a szornszéd szebából a gyerekekét. És a csöndet; éjszaka olyan nagy
a csönd, hogy hallani lehet. Én meg ülök az ágyam szélén,hallgatom a
csöndet, és arra gondolok, hogy ég az iskola. Ha nem is kongatnak . .. A
múltkor úgy elszorult a lélegzetem, hogy föl kellett kelnem. Nem bírtam
otthon maradni. Magamra kaptam a ruhámat, és neki a sötétségnek. Tud
[átok, az álomásnál éjszakára mindig leeresztik a sorompót. Nem akar
tam fölverni abaktert, átrnásztam, Ott aztán már szaladtam. rohantam
végig a temetőközön. Akkor aztán végre láttam, hogy mégse ég... Hát
így vagyunk - mondta csöndesen; fölállt, leporolta a nadrágját és las
san elment. Egy perc múlva egy kis bozótos mögött látták; körülötte egy
csapat gyerek; valami virágot mutatott nekik, arról magyarázott.

Repülő húzott el a vidék fölött, nagy ívet rajzolt, eltűnt a hegyge
rineen túl.

- Alacsonyan szállt - mondta Fillér. - Azt mondják, a legnehezebb
a leszállás ... Hát így van ez, barátom. Te annyi mindent tudsz, talán ezt
is tudod. Hogy hol olvastam ezt, vagy ki mondta: "A fejlődés szükség
képpen sebeket oszt és fájdalommal jár." Már nem emékszem pontosan:
fájdalommal, vagy áldozatokkal. Külőnben mindegy. Perspektíva kérdése
az egész.

- A leszállás? - kérdezte, mert nem figyel,t; azt nézte, nem emel
kedik-e újra a hegy fölé a repülő.

- Ami az Osztálynak fejlődés, az Kokó bácsinak tragédia - foly
tatta Fillér. - Attól függ, ki honnét nézi. És végeredményben mind a
ketten jót akarnak. Az iskola története Kokó bácsinak :télig-meddig az
élete is. Illetve nem is félig-meddig, hanem egészen. De a történelem megy
tovább, az élet pedig véges. Szép fHozófia, mi? Mit gondolsz, minek ne
kik a kimutatás?

- Mit tudom én. Mindenütt van egy sereg léhűtő, aki azzal szerez
íróasztalt magának, hogy különféle kimutatásokat talál ki.

- Itt nem erről van szó. Azt akarják, hogy rátermett vezetők le
gyenek.

- Nem az iskolai végzettségen múlík, ki mire alkalmas.
- Szép, hogy te mondod, aki egyetemet végeztél, és itt penészédel

egy ócska általános iskolában.
- Azt hiszed, Einsteinek csak a Rottenbillér utcában születnek?
- Ezt nem értem. Ez biztosan valami egyetemi bölcsesség.
- Mindegy. Nagyon jól érzem magarn itt. Egyébként pedig, ha va-

laki egyetemi diplomával általánosban tanít, az lehet, hogya diplomásnak
rossz, de az általánosnak attól még lehet jó is.

- Elvileg. De van emberség is.
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- Hát éppen ezért nem olyan egyszerű. Hogy aki két évtizeddel
ezelőtt fölépített egy romos iskolát és tetőt húzott a fejünk fölé, egy szép
napon megértse, hogy nem a munkája rossz, hanem az idők változtak és
a követelmények emelkedtek. Hogy megváltozott az élet ritmusa.

,- Ö is átvehetí még ezt a ritmust.
- Az nem ugyanaz, Azt csak átvenné; de már nem a övé. Nem az ő

természetes ritmusa. Igaza van, hogy le akar mondani. Tudod, én igazán
úgy szeretem ... az apámat se jobban. .. de igaza van. Igaza van, hogy
nem várja meg, amíg kifullad és zihální kezd.

- Bizony, bizony - szólalt meg mögöttük egy rezes hang, és a szét
váló bokorban megjelent Karcsi' bácsi. - Kifulladunk és zihálni kezdünk,
mint a lyukas orgona. Rossz a fújtató. " Persze, ti már nem ismeritek
ezeket a régi falusi orgonákat, Szolgálnak, amíg tönkre nem mennek,
aztán mikor elkezdenek zihálni, szépen kicserélik őket. Jön a villany
orgona . . . A kántor meg ...

Hunyorgott, lapos üveget vett elő a farzsebéből, húzott belőle, aztán
magasba emelte az ujját.

- Halljátok?
Énekszó hallatszott; játék közben énekeltek a lányok. A fölemelt ujj

mozgott, mintha vezenyelne. Egyszerre megállt, lehanyatlott.
- Nem jó - mondta Karcsi bácsi a fejét csóválva. - Ez az egy

hely, ez még mindig nem tiszta ... Uraim, a viszontlátásra ...
Meghajolt, szokásos, ómódi grandezzájával, és elballagott az énekszó

irányába. Nemsokára főlhangzott rezes baritonja, ahogy a lányok hangja
fölé szárnyalva vezeti az éneket.

- Ez is tragédia a maga módján - mondta Zsámboki.
- Gondolod? - kérdezte Fillér, és visszafeküdtek a fűbe. - Én

erre is azt· rnondom, hogy perspektíva dolga. Igaz, az öreg folyton a múl
tat siratja, az elszalasztott karriert. De kérdezd meg tőle egyszer ... Ha
elölről kezdhetné, tudod, ha választhatna mégegyszer, egyfelől azt a bi
zonyos karriert, másfelől meg ezt, ami itt van, ezt az énekkart, ami mé
giscsak a legjobb a járásban,és az övé, az ő munkája, meg 11 gyerekeket,
az iskolát, amit ő is segített fölépíteni, le is esett a létráról, mert akkor
is ivott már, két bordája beletört .. , szóval kérdezd meg, mit választana.
Mert én már kérdeztem. Es nekem már megmondta. Szín józanon, öregem,
érted, szín józanon. Hogy ezt a borzesi port itt, ezt, amire azt mondja,
hogy csak azt tudnám, miért pusztulek én itt: hát ezt soha, semmiért ...
Mert aki egyszer ebbe belekóstolt ... Mint a Tisza vize, tudod; énekeltesd
el vele egyszer. Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza. Soha
el nem felejti többet a Tisza vizét. A Tisza ízét. Ezt a borzosi latyakot,
Meg ezeket a kölyköket. ahogy rád néznek, azzal a buta kis hálával a
szemükben ... Ez az! - mondta hirtelen indulattal. -- A többi süket
duma. De ez, no, hát ez van, öregem. Nem hallod?

Figyelték a közeledő motorzúgást.

V.
A motor megállt a dűlő szélén, Az ember leszállt, levette a sisakját,

megtörölte a homlokát, nekivágott a rétnek. Cédula fehérlett a kezében.
Egyenest feléjük tartott.

- Keres valakit? - kiáltott oda neki Fillér.
- A postáról vagyok - mondta az ember. Atnyújtotta Fillérnek a

cédulát. - Ezt az illető elvtársat kérik sürgősen telefonhoz.
- Téged - mondta Fillér.
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- Engem? Honnét?
- Pest - mondta az ember. - Sürgős hívás. Beviszern a motoron.
- Az osztályt majd én hazaviszem - mondta Fillér. - Te csak

eredj nyugodtan.
Még visszakiabált amotorról :
- Szólj Kokó bácsinak!
De azt már nem tudta, megértette-e Fillér a kiáltását.

- Mindjárt behozom - mondta a postán a lány, és mosolyogva nézte,
milyen vaksin hunyorog a kinti éles napfény után a félhomály:ban. 
Halló, Buda? Halló, Buda ... - És már nyújtotta is a kagylót. - Tessék
beszélni.

Fémes sereégést hallott, és a saját szíve verését. Csak nem az apjával
történt valami? Napok óta fáj a feje ... Olyan hirtelen jött ez az izga
lom. hogy alig bírta kimondani a "halló, Borzos"-ra:

- Igen. BorZiOS. Zsámboki Géza.
újra csönd, újra a sercegés. Valami zűrzavar, aztán, sürgetve:
- Halló, Borzas. Tessék beszélni.
Kattanás, és messze egy női hang:
- Zsámboki Géza?
- Igen.
- Pillanat. Kapcsolom a főszerkesztő urat.
A szorongás hirtelen föloldódott; de nyomban utána olyan izgalom

fogta el, hogy beleszédült.
- Halló! - kiáltotta egy erős, mély férfihang. - Itt Bános Imre.

Te vagy az, Géza?
- Igen ...
- Hallom, hogy hozzánk szeretnél jönni. Részemről semmi akadá-

lya. Holnap délelőtt tízre várlak, és megállapodunk az anyagiakban. Rend
ben van?

Neki zúgott a feje. úgy látszik, beleegyezésnek vették a hallgatását.
- Szóval várlak Délelőtt tíz.
Fölocsúdott; kétségbeesve kiáltotta bele a kagylóba, mielőtt odaát

letennék:
- De én még a pályázatot ...
Elvágták:
- Formaság, Az anyagiakban pedig ...
Teljesen elveszteéte a fejét; olyan érzése volt, mintha süllyedne.
- De én nem akarok a laphoz menni! - kiáltotta.
Kis, döbbent szünet. Aztán:
- Nem értem. Azt mondod, nem akarsz a laphoz jönni?
Megint az az érzés, mint Amállal : hogy nem lehet megmagyarázni.

Nem lehet azt mondani: ludaskása. Nem lehet azt mondaní: Ki a Tisza
vizét issza. Aki nem kóstolta a Tisza vízét, annak minden víz egyforma.

- Elnézést kérek, szerkesztő úr - mondta. - Elnézést kérek, de
én ... nekem nem lehet ...

Megint kis szünet. Utána higgadtan. rábeszélőleg:

- Nézd, fiam. Engem úgy informáltak. hogy szívesen hozzánk jön
nél. Közlöm veled, hogy én is szívesen venném, ha hozzánk jönnél. .Az
esetleges anyagi aggályokat ... Mennví a fizetésed?

- Nincsenek anyagi aggályaim. És nem erről van szó ...
- Hanem?
- Itt akarok maradni - mondta.
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A csönd: mint egy kérdőjel. Ahogy nőttön nő, mint a moziban. Ná,
míg akkora nem lesz, hogy megszólal.

- Borzoson akarsz maradni?
Most már nagyon nyugodtan felelt.
- Borzoson akarok maradni.
- Altalános iskolai tanárnak?
- Altalános iskolai tanárnak.
Egy hang, közibe:
- Beszélnek még?
A főszerkesztő ingerült hangja:
-,... Beszélünk, kérem! Halló! - És valami őszinte aggodalommal : 

Meggondoltad? Mondd, fiam, meggondoltad? úgy, hogy semmi mást nem
veszél figyelembe, mint a saját, jól fölfogott érdekedet?

Elértette a finom célzást: nem valami érzelmi dolog miatt? Nem
esetleg Amál miatt? Furcsa érzés fogta el: egyszerre tiltakozás is, meg
hálaféle is. És valami megkönnyebbülés: hogy fölkínálták neki ezt a vá
lasztást, és választhatott. Hogy a kezébe adták a döntést, és dönthetett.
Azt mondta:

- Köszönöm.
- Hogy mondod?
- Köszönöm a főszerkesztő úr jóindulatát. De én ... - Egy pillana-

tig habozott, kimondja-e: "Én itt megtaláltam ..." Mit? Nem lehet meg
fogalmazni. úgyse lehet megfogalmazni.. - De én egyelőre Borzoson ma
radoik - mondta.

Megtörölte a homlokát. Kilépett a forgóajtón. Ösztönösen hátrahő

költ: két alak emelkedett föl apadról.
- Bejöttünk - mondta kicsit zavartan az igazgató. - Épp arra jött

a vezsenyi elnök, és behozott. Ha nagyon sürgős, megígérte, fölszalad ve
led Pestre ...

- Nem - mondta és rámosolygott Fillérre. - Egyáltalán nem olyan
sürgős, Bőven ráérek az esti vonattal.

Fillér vigyorgott, elkezdte eszeveszetten a vállát verégetni.
- Öreg komám... öreg komám... csakhogy nincs semmi baj ...
Kiléptek az utcára; ott állt a postával szemközt az autó, benne a

vezsenyi elnök.
- Semmi hiba! - kiáltott át neki az igazgató. - Köszönjük, Lali

bácsi.
Az elnök intett, elporzott a kocsival.
Merrtek az ülepedő porban az iskola felé. Gyerekek ácsorogtak a kapu

előtt. Szurtos, futástól csapzott cigánygyerekek; köztük akitől a ludas
kását kapta.

- Azs a hülye Pisti - mondta a legnagyobbik, egy kajla kamas. 
Azs csak bőg, mint a bornYÚ... Hiába mondja neki azs ember, hogy ne
bőg], te marha ...

- Hát nem megy el? - kérdezte reménykedve Pisti. - Hát marad?
- Maradok - mondta.
Baraokot nyomott a gyerek kócos fejére, és bestetett az iskolába. Le

M;~gte a fejét, nagyon szégyellte magát.
Fillér hátbavágta, átölelte a vállát.
- Azs csak bőg, mint a bornyú - mondta. Hiába mondja neki azs

ember, hogy ne bőg], te marha ...

Vége
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

öt vagy hat év óta alig múlik el
hónap, hogy ne értesülnénik újabb
megrázkódtatásokról. amelyek a ka
tolíkus egyházat érik Spanyolország
ban. Papok tüntetnek az utcán, fél
titkos és illegális okmányokat írnak
alá, a rendőrség letartóztatja, és bí
róság elé állítják őket. Csupa olyan
dolog, amit tíz évvel ezelőtt képzelni
sem lehetett.' Hasonló események az
egyházon belül is: hol itt, holott zár
nak be szemínáriumokat, a püspökök
papokat mozdítanak el, papok felté
teleket szabnak püspökeiknek. Hogyan
ítéljük meg ezeket a jelenségeket? Mi
történik az egyházzal abban 'a Spa
nyolországban, amelynek szembe kell
néznie a fejlődés követelrnényeivcl,
de amelyet mély poli tikaí és társa
dalmi feszültségek tartanak izzásban?
Ezeket a kérdéseket veti föl Noe!
Langlois abban az adatokkal bővel

kedő tanulmányában, amelyet az Etu
des tett közzé ezévi áprilisi számá
ban.

•
Azt a Spanyolországot, amelyet az

1936-tól 1939-ig tartó polgárháború
után kialakítottak, Franea és hívei
tudatosan klerikális állammá kíván
ták tenni - állapítja meg Langlais.
A papságot tekintették az új rend
szer legfontosabb elemének. Kifeje
zésre jutott ez mindannyiszor, amikor
nyflvános alkalmakkor a püspök ott
állt a kormányzó oldalán, vagy al
sóbb szinten a plebános a csendőr

ség főnöke mellett. Hatóságok nagyon
sok esetben megkívánták a plébános
igazolását arról, hogy a szóbanfor
gó személy jó magatartást tanúsít.
Langloís maga beszélt egy egyetemi
lelkésszel, akinek még 1962-hen is bi
zonyítványt kellett adni ahhoz, hogy
egy fiatalembert felvegyenek a taní
tóképzőbe, A pap így óhatatlanul azt
a benyomást keltette, hogy egyszer
re tisztviselője az egyháznak és az ál
lamnak.

Langloís kiemeli, hogy az a papi
nemzedék, amely közvetlenül a pol
gárháború után köve1Jkezett, nem rnu
tatott semmiféle újító hajlandóságot.
Aktív módon kivette részét a poHtiJkai
életből, anélkül azonban, hogy vala-

írja M i h e li c s V i d

mit is okult volna a köztársasági
múltból. Semmiben sem lépte túl
elődjei szűk szellemi látókörének kor
látjait. Abban a feltevésben. hogy tel
jesen birtokában van minden igaz
ságnak, a "paternalizmus", az atyás
kodás régi formáit hosszabbította meg.
Szorosan vett lelkipásztori tevékeny
ségét kizárólag a vallásgyakorlatra és
az egyéni. erkölcsösségre központost
totta, tovább építette a szeretetmű

veket, egyébként pedig lírai hangon
magyarázgatta a pápák szocíálís kör
leveleinek kiragadott tételeit. Am
ezeket is rosszul fogta föl és még
rosszabbul elemezte, mert olykor ta
lán tudtán kívül is befolyásolták a
rendszer jogi és politikai szerkezeteí,
Amellett többségük meg volt győződ

ve arról, hogy ezek a szerkezetek
meg is felelnek a katolikus tanítás
nak, ők tehát az egyház szocíálís el
veinek "első igazi megvalósulásához"
nyújtanak segedkezet.

Kiegészeítertte ennek a papságnak
most vázolt jellegzetességeit egy
olyan "ortodoxia.", amelyet Langloís
három tényező "fura vegyülékének"
mond. Ezek a tényezők: passzív hű

ség Rómához, amire míndíg büszkén
hiva1Jkoztak is, a túlságosan fogyaté
kos képzettség, mert hiszen a szemí
náríurnokban a tanári testületek és a.
tanulmányi anyag színvonala "skal
masan alacsony" volt, végül a tár
sadalmi valóságok és a jelenkor esz
meárarnlataínak teljes nemismerése.
"Mintha azokat a tapasztalatokat és
azokat a kulturális vívmányokat.
amel~eket a protestáns reformáció, a

- francia forradalom és az októberi
orosz forradalom halmozott föl, lá
tatlanba vehették volna - jegyzi
meg Langlois -, törekvésüls az volt,
hogy a Tridentinum-utáni kulturális
örökséget szilárdítsák meg, s azt leg
följebb néhány olyan szerzővel bővít

sék, akik ilyen vagy olyan módon
odakötődtek a birodalmi katolíkus
Spanyolország hagyományához, mint
egy Donaso Cartés, egy Menendez
Pelayo v,agy egy Balmes."

•
A "klasszikusnak" vélt spanyol vi

lág "restaurálásának" 15-20 éve
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után most - miíként Langlois kifejezi
magát - "fiatal barbárok" indultak
támadásra. Ez az új papi nemzedék
1960 körül lépett elő Spanyolország
ban. Első "látványos" szereplésére
1962-ben került sor, azzal a titokban
terjesztett levéllel, amelyet 350 baszk
pap írt alá. Az időpont egybeesett
azokkal a sztrájk-kísérletekkel, ame
lyek egy modern Spanyolország épí
tését célozták A levél az alapvető

emberi jogoűcrrak, küíönösen a dolgo
zók jogainak elismerését, védelmét és
érvényesítését követelte. AItalános
volt a meglepődés. Egyesek örömmel,
mások rossz érzéssel és megdöbbenés
sel fogadták a megmozdulást, Kevés
sel utána az ígazságügyminiszter fel
is használta a bilbaói szemmárium
megnyitó ünnepségét arra, hogy "teo
lógiai oktatásban" részesítse a hall
gatókat. Ha azzal jönnek hozzátok 
figyelmeztette őket a míníszter -,
hogy kötelezzétek el magatokat a vi
lág irányában, míndíg azt kell vála
szolnotok, amit Jézus mondott az
evangéliumban: "Nem tudjátok, hogy
nekem Atyám dolgaiban kell fáradoz
nom?"

A papság magatartásának változá
sát természetesen már előbb is érez
ni lehetett. Szemínarísták a szigorú
tilalom ellenére egymásnak adogatták
Ortega műveit; hol itt, holott tünte
tően kimentek a kápolnából, arnikor
lelkivezetőjükOrtega és Unamuno el
len hadakozott. Mind több végzett
teológus kérte felszentelésének elha
lasztását azzal a megokolással, hogy
előbb meg akarja tapasztalni a való
életet, ment osak így ítélheti meg he
lyesen annak az egyháznak szerepét
és feladatait, amelyet szolgální fog.
Barcelona, San Sebastian és Pampe
lona szemínáríumait püspöki határo
zat zárta be, mert növendékei tanul
mányi és szabályzatí reformokat kö
vételtek.

Egy papi csoport az igazságosságrá
utalva olyan íratban bírálta a kor
mányzat 1959-e8 gazdasági tervét,
hogy az ügyész jónak látta terjesz
tését betittani. Különböző tájakról tö
megesen érkeztek papok Madridba,
hogy meghallgassák egyik társuk pe
rének tárgyalását a legfelsőbb tör
vényszéken. s összeütköztek a rend
őrséggel, amilkor ez nem engedte be
öket az épületbe. Mintegy száz ka
talán pap menetben vonult föl a bar-
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celonai rendőrfőnökséghez, hogy át
nyújtsa iratát, amelyben tiltakozik
egyik egyetemi - egyébként ateista
- hallgató megkínzása ellen. Egész
csomó papot tartóztattak le és helyez
tek vád alá, amiért 1967. május l-én
résztvettek a munkásság viharos tün
tetéseíben. Papok a nyilvánosság előtt

kifogásolták püspökeik ténykedéseit.
Ilyen és más hasonló események

jelezték egy merőben új helyzet be
következését, amely rnögött nemcsak
az idők múlása és a nemzedékek szo
kásos ellentéte, hanem a mélyreható
váhtozások és a néppel való törődés

szüksége húzódik meg.

*
A szellemiség módosulását Lang/ois

azzal az új kultúrával magyarázza,
amely a "hiva'talos tanok" meHett
vagy azokkal ellentétben rnínd erő

sebben beszüremkedett a szemínáríu
mokba. A szemináriumok felelős ve
zetői riadtak meg erre a legjobban.
Bizonyosak voltak arról, hogy ők hű

ségesen őrzik az "ortodoxiát", keres
ték tehát a bűnbakokat. Sok protesz
szornak kellett máról holnapra tá
voznia, 'többnyire azoknak, akikről

tudták, hogy hatással vannak a nö
vendékekre. A Iegmesterkéltebb ürü
gyekkel bocsátották el őket. A bizal
matlanság azonban nem rekedt meg
ennél vagy annál a tanárnál, hanem
kiterjedt magukra a papnevelő inté
zetekre is. Ez a magyarázata annak
- fűzi hozzá Langlois -, hogy bár
mennyire szüksége mutatkozott az
egyházmegyei szemináríumok bizo
nyos mérvű összevonásának, a már
kídolgozott oterveket is nagyrészt el
ejtették, mert az érdekelt püspökök
nem akarták saját papnövendékeiket
kitenni olyan befolyásnak, amelyeket
ök nem tudnak közvetlenül ellenőriz

ni. Annak ellenére, hogya papi hi
vatások szembentűnő csökkenése, a
pénzügyi nehézségek és az oktatás
színvonalának magasabbra emelése
mínd az összevonások mellett szóltak,
a spanyol klerikalizmus inkább a "di
vide et vinces" (oszd meg őket és
győzni fogsz) elvét afkalmazta, csak
azért, hogyelkerülje, vagy legalábbis
késleltesse a modern "heterodoxia"
fel ülkerékedését,

A haladásnak azonban így sem le
het útját állni - rőgzítd meg Lang
lais. Ma már a papság kedvezménye-



zett képviselői és a szemnáriurnok ve
zetői is kezdenek rájönni arra, hogy
az, amit ők "rossznak" tartanak, nem
egyes személyeknek tulajdonítható,
hanem a légkör megváltozásából ered.
Akarják vagy nem akarják, ha oly
kor rendezetlen. forrnában is, de új
teológiai kultúra bontakozik ki,ame
Iyet a modern élet problémái iránt
megnövekedett érzékenység, a külföl
di tapasztalatok átsugárzása és a kül
földi kiadványok áradata táplál. A
legutóbbi években szinte mértaní ha
ladványként növekedett meg azoknak
a spanyol papnövendékeknek és pa
polcnak száma, akik a határokon túl
végzik vagy fejlesztik tovább tanul
mányaikat, főleg Németországban és.
Franciaországban, míg Róma vonzá
sa úgyszólván megszűnt. Ezek a sze
mélyek természetesen mind gyanúsak
hazájukban, egy részük nem is tu
dott elhelyezkední, hanem kénytelen
volt idegenbe, rendszerint Latiname
rikába vándorolni.

Igen sokatmondóak azok az ada
tok is, amelyeket Langlois a könyv
piac alakulásáról nyújt. A Spanyol
országban 1950 folyamán kiadott val
lásos művek 750/ o-a volt még spa
nyol és csupán 25% a fordítás; 1965
ben az arány már 52, illetve 48%.
Ha csupán a hittudomány körébe tar
tozó könyveket nézzük, akkor az ará
nyok eltolódása még jellemzőbb: 1950
ben 54% a spanyol és 46% a fordí
tás, 1965-ben 33, illetve 67%. A dog
matikával kapcsolatos könyvek közül
1950-<ben még 84% a spanyol és 16%
a fordítás, 1965-ben már csupán 17%
a spanyol és 83% a fordítás, A vál
tozás a Iegkírfvóbb azoknál a tudo
mányos műveknél, amelyek magukat
a hittételeket tárgyalják: 1950-ben
75% a spanyol és 25% a fordítás, 1965
ben mindössze 10% a spanyol és 90%
a fordítás. Ha nem is ilyen mértékben,
de hasonló jelenség figyelhető meg az
ismeretágak más területein is, úgy
hogy bízvást beszélhetünk Spanyol
ország tudományos "gyarmatosítálsá
ról" Európa többi része által. Nem
kis szornorúsággal tölti el ez a spa
nyol gondolkodókat, akik közül mind
többnek meggyőződése, hogy kulturá
lis lemaradásuk sokkal inkább a vé
lemény-nyilvánítás szabadságánaik és
a szabad viták lehetőségének hiányá
ból, mint a tehetségek megfogyatko
zásából ered.

A teológiai tájékozottság növeke
désével és a teológiai látókör széle
sedesével karö1tve változik és mélyül
a spanyol papok profán rnűveltsége

is. Mínt Langloís írja, kezdetben az
Ortega-.céle histcricista és az Una
muno-féle preegzisztencialista meglá
tásokkal telítődtek, Ennek az asszi
milációs áramlatnak népszerűséget

mutatja bizonyos kleri!kális köröknek
az az óhaja is, hogya két "veszedel
mes" szerzőt ítél.ie el a Szent Offi
cium. Unarnuno esetében el is érték,
Ontega esetében kudarcct vallottak.
A fejlődés későbbi szakasza, hogy
mind több spanyol pap fog hozzá
nemcsak hazai, hanem külföldi egye
temeken is a szoclológía, a közgaz
daságtan és a világi jogtudomány ta
nulmányozásához, Céljuk, hogy tüze
tesen megismer-kedjenek a modern
társadalom problémáival. Langloís
külön kiemeli, hogy Marxnak még soha
annyi papi olvasója nem volt Spa
nyolországban, mínt napjainkban.

*

A spanyol papság mindezideig ha
gyományosan a parasztság és a kis
kereskedők rétegéből toborzódott,
amelynek tagjait a papi rendhez tar
tozás a burzsoázia kiváltságaival ru
házta föl. A most kialakuló új spa
nyol papság ennek ellenére visszatér
a néphez. Különösen áll ez a baszk
papságra és az asturíai papság egy
részére. Felfedezték a kisemberek kü
Jönleges problémáit, magukévá tették
a murrkástömegek szomjazását igaz
ságosságra, azok haragját és remé
nyeit, s mindezt összhangba hozták az
evangélium előírásaival. Ugyanak
kor mind élén!kebben átérzik, rneny
nyire elszakadt az egyház a néptől,

amíkor oly eltökélten a polgárhá
boru győzteseihezés a tőkésekhez kap
csolódott. Egyre több az a pap és
papnövendék, aki rövidebb-hosszabb
időre munkát vállal az üzemekben.
hogy követlenül megismerje a kétkézi
dolgozók életét és nehézségeit. Éssze
rű következménye ennek, hogy mi
nél inkább közösséget vállal az új
papi nemzedék a köznép sorsával és
igényeivel, annál többször kerül ősz

szeütközesbe az ország társadalmi
rendszerével és a hivatalos egyház
hangadó tényezőivel.
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Langlois nyomatékosan kitér arra,
hogy az új papi nemzedék féllépése
időbelileg egybeesett a XXIII. János
pápa ál tal meghirdetett ,,'korszerűsö

déssel", A II. vatikáni zsinat a spa
nyol egyház számára, értve itt első

sorban a püspököket, a megszekott
rend teljes felborulását jelentette. A
fiatal papság viszont törekvéseinek
jóváhagyását látta és láltja benne,
örömmel fogadta, hogy bizonyos esz
mék - így a vallásszabadság és a
világnézeti többféleség eszméje is -,
amelyeket Spanyolországban annyira
üldöztek, most nyilvánosan szóhoz
juthattak. A ,,!kel'esztényeik szabad
ságára" és a lelJkiismereti szabadságra
hivatkozva nem is engedi azóta, hogy
hivatali teikintélyek meg nem érvelt
tilalmai vagy fenyegetésed bénítsák
kezdeményezéseit.

Legfontosabb és igazi ökumenikus
feladatuknak azt tartják ezek a fia
tal papok, hogy olyan törvényt har
coljanak ki Spanyolországban, amely
megfelel a vallásszabadságra vonat
kozó zsínatí elveknek. Szerintük
azonban az "ökumenikus dialógus
nak" túl kell haladnia a tisztán ke
resztények köztí találkozáson, s ki
kell terjednie a hívők és nemhívők
egységének elősegítésére is míndazok
nak a követelményeknek tekinteté
ben, amelyeket az egész emberi élet,
a társadalmi, gazdasági és politikai
haladás támaszt. Mint Langloís írja,
egyre többen teszik fel a kérdést,
hogy míre j6k a vallási szertartások.
akár spanyol, akár latin nyelven foly
nak, ha. az egyház nem "eszi kl ré
szét azoknak a problémáknak oldoz
gatásából is, amelyek az embereket
közelről és valóban foglalkoztatják.
S ilyenek kétségkívül a munkához
való jog biztosítása, a munkafeltéte
lek rendezése, a társadalmi igazsá
gosság érvényesítése. Végtére az
evangélium legfőbb parancsa az, hogy
felismerjük Krísztust minden ember
társunkban és annak javáért síkra
is szálljunk.

Konzervatív oldalról - állapítja
meg Langlois - könnyen fogják rá
ezekre a papokra, hogy az oltár szol
gálata helyett poldtlzálnak és tulaj
donképpen a szocíalízmusnak törnek
utat. Pedig a valóság az, hogy őszin

tén keresik a hithez és az evangé
liumhoz való hűség feltételeit és mód
jait. Meggyőződésük, hogy az embe-
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ri tanúskodás Istenről nem valami
ídőn kívüli elvontság, hanem magá
ban kell foglalnia a küzdelmet egy
térben és időben nagyonis meghatá
rozott olyan helyzet ellen, amelyben
az egyház kissé míndenütt, de Spa
nyolországban különösképpen az eví
lágí hatalommal kompromittálja ma
gát. Meggyőződésük, hogy a keresz
ténység csak ilyen módon cáfolhat
ja meg azt a krítíkát is, amelyet a
marxizmus a vallás fölött gyakorol.
"Ezért utasítják vissza azt is - mond
ja Langloís -, hogy cinkosai legye
nek bármi olyan rendelkezésnek,
amelyhez az állam a kommunizmus
elnyomása okából folyamodiJk."

Mindenesetre hiba volna azonban
azt gondolnunk. hogya spanyol pap
ság világosan elhatárolt kért csoport
ra osztható: a régi rendszer híveire
és a fejlődés híveire. Valóságban a
helyzet jóval bonyolultabb. Egyelőre

tény, hogy a püspöki kúriákban és a
katolíkus intézményekben a "konzer
vatívok" tartják kezükben a gyeplőt.

Előre látható, hogy míután a válto
zások elkerülhetetíenek, ezek a "kon
zervatív" papok beidegzett merevsé
gük, a kellő felkészültség hiánya és
személyi alkalmatianságuk míatt nem
sókáig tudhatnaik vagy merhetnek na
gyobb felelősséget vállalni. Bizonyos
időn keresztül azonban számolni kel!
még a régi papság s mellette a fiata
labb papi nemzedék visszahúzó ele
meinek uralmával, főleg a kisebb egy
házmegyékben, annál is inkább, mert
az utolsó évtizedben módszeresen eltá
volították egyes szemínáriumokból
azokat a növendékeket, akik értel
mi függetlenségükkel vagy túl hala
dónak ítélt eszméikkel tűntek ki.

•
Tanulmányának záró fejezetében

Langlois azokat a kísértéseket és ne
hézségeket taglalja, amelyek az új
spanyol papság helyzetét meglehetősen
drámaivá teszik. Lényeges kísértés
mindenekelőtt a megfutamodás. Spa
nyol haladó katolikusok körében már
is aggódnak a papság "él.'telmi elsze
gényedése", "az agyvelők menekülé
se" miatt. Igen sok fiatal pap bele
fáradt abba, hogy legnemesebb törek
véseit sem értik meg, kivándorolt te
hát arra az első spanyolnyelvű terü
letre, ahol elhelyezkedést kínáltak



neki. Még többen ménnek külföldre
azzal a megokolással, hogy doktorá
tusra készülnek, vagy felsőbb tanul
mányokat folytatnak, ez azonban
gyakran csupán ürügy arra, hogy ál
cázzák kényszerű vagy önkéntes szám
kivetésüket. Súlyos nehézséget jelent
e papság számára a társadalmi nyo
más is. A katolicizmus Spanyolor
szágban mmdenkor hagyományos
rendfenntartó erőként szerepelt, s az
államhatalom is ebből a szempontból
ítélte meg és értékelte az egyes pa
pokat. A mcstaní fiatal papság zö
me nem hajlandó ezt a játékot foly
tatni. Ellenszegülésére a reakció kez
detben a meglepődés volt, ma azon
ban - húzza alá Langlois - egyre
erőszakosabb. sőt gyűlölködő formá
kat ölt. Egyes szélsőjobboldali folyó
iratok és bizonyos hírszolgálati szer
vek rendszeresen közölnek rágalmazó
leveleket vagy ugyanilyen célzatú
"bizaJ,mas értesüléseket".

Nagy szükség lenne a hierarchia
kiegyenlítő beavatkozására. de senki
előtt sem titok, hogy a viszony a
híerercaia és a fiatal papság között
pattanásig feszült, ami természete
sen további forrása a nehézségek
ne!k. Nem szabad egyébként azt sem
felednünk, hogya spanyol egyház
ban jelenleg különös szélsőség mutat
kozik. Papsága a legfiatalabb papság
Európában. A 22 OOO spanyol pap kő

zül 9000 (45,8%) fiatalabb 40 éves
nél, közülük 3440 alatta van a 30
évnek. A püspöki kar viszont a leg-
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idősebb egész Európában. Tagjainak
átlagos életkora 64 esztendő, s a 80
spanyol püspök közül 27 van fölötte
a 70 évnek. Langlois szerint a püs
pöki kollegialitás helyreállitása is
csak súlyosbította itt a feszültséget a
papság és a hierarchia között. A kol
legiális kormányzás ugyanis károsabb
orvosság lehet, mínt az orvoslásra
váró baj, mihelyt a püspöki kar ke
vésbé megértőnek bizonyul a jogos
kívánalmak irányában, mínt magá él

római központi kormányzat. Az pe
dig köztudomású, hogy amíg a fiatal
papság nagyjában a zsinati többség
állásfoglalásait képviseli Spanyolor
szágban, addig a hierarchia a zsinati
kisebbség szellemében igyekszik el
járni. Ezen egyelőre nem változtat az
sem, hogy vannak már szórványosan
olyan püspökök, akik a nyilvános
ság előtt is a haladás szüksége mel
lett emelnek szót.

A legnagyobb hiányosság így, ami
miatt a fiatal papság szenved - fe
jezi be Langlais -, továbbra is az,
hogy törekvéseiben nem talál kellő

támogatásra, Pedig mire sem vágyná
nak inkább, mint arra, hogy fölötte
seik is megértsék és segítsek őket, tö
kéletes kőzösségben az egész kateli
kus egyházzal. mert meggyőződésük,

hogya spanyol egyház csak 'ajkkal' bir
kózhat meg jelenlegi válságával és
azokkal a válságolekal. amelyeket a
jövő tartogat számára, ha törhetetle
nm és hamisítatlanul hirdeti a "jó
hínt", az evangéliumort.

(VEND15GLATAS - VENDÉGESKED15S)

A nyár korán felébreszti mindnyá
junkban az utazás utáni vágyat. Alig
zárulnak majd be a különböző tipusú
iskolák kapui, kezdődnek el a mun
kahelyeken a nyári szabadságolások,
máris megindul jelenkorunk európai
népvándorlása, csoportosan és egyé
nenkint, vasúton, országúton, hajón
és repülőgépen, közeli és távolabbi,
bel- és külföldi úticélok felé.

Aki csak egyszer is kimozdult éle
tében munka- és életkörnyezetéMI,
annak nem kell mag'llarázni, hOf1'11

maga az utazás, a cél, az űdulőhely
felé, a kikapcsolódás és szórakozás
helyére, élményt jelent ... Az új táj,
az új emberarcok érdekes látványa
annyira lebilincsel minket, hogy ta
lán észre sem vesszük: mindebbe az
újdonságba máris vendégekként csöp
pentünk! Voltaképpen már a pálya
udvartól, a folyami, tengeri, vagy légi
kikötőtől kezdve vendégek vagyunk . . .
Vendégei a MAV-nak, a hajózási vagy
légiforgalmi vállalatnak. Igaz, jegyet
váltottunk, li IIzzeI hallgatólagos ,ke-



re!kedelmi szerzódé,t köUJttilnk a vál
lalattal: pénzünket adtuk, hogy szál
lítást kapjunk. Csakhogy mindenki
tudja tapasztalatból, mennyivel több
a kulturált, kellemes utazás a szára
zon jogi személyszállításnál . . .

S itt mindjárt gondoljunk rá, hogy
az utas-vendég fogalmához hozzátar
tozik annak tudata, hogy a vendég
látó által nyújtott előnyök és kénye
lem nem kizárólag egyetlen embert
szolgálnak. Hiszen az egyes személy
átmegy, átutazik, célba ér, majd is
mét hazautazik, hogy átadja helyét a
következő vendégnek. Igaz, ez a kö
vetkező valaki számunkra személy
szerint többnyire ismeretlen, de nem
idegen! Ű is utas, vendég, tehát tár
sunk. De társunk az emberi termé
szetben is: tehát ugyancsak ezeret
kellemesen utazni. Utasra, vendég
látóra egyaránt kötelességeket ró ez.

Igyekezzünk embertársainknak tő

lünk telhetően jó vendéglátói lenni.
Azok számára, akik a vendéglátó,
utasellátó vagy személyszállító válla
latokban dolgoznak, ez hivatásbeli be
csület és igazságosság kérdése. Az
egyes vendéglátó családok vagy sze
mélyek részére pedig az emberi
együttérzésé, hiszen a túrista "nép
vándorlás" hulláma ma már minden
kit elér: hova-tovább mindenki el
mondhatja magáról, hogy volt már
életében vendég is, vendéglátó is. Egé
szen magától" értetődően gondolha
tunk tehát ebben a vonatkozásban is
a természetes erkölcsi rend aranysza
bályára: "Amit tehát akartok, hogy
az emberek nektek tegyenek, azt te
gyétek ti is nekik" (Mt 7, 12).

Régen jogi szabályozás tárgya volt
a vendégeskedés. Megvoltak az egyes
népeknél kialakult jogszokásai. A ró
maiak "jura hospitii" (a ven
dégség jogai) névvel illették. A ven
déglátó szavatolta vendége élet- és
vagyonbiztonságát. A vendég viszont
óvakodott minden olyan cselekedettől,

amivel sértette volna vendéglátója
becsületét. Bizonyára erre gondol az
Úr Jézus is, amikor az apostolokat
szétküldve ezt az utasítást adja ne
kik: "Ha valahol betértek egy házba,
maradjatok ott addig, míg utatokat
tovább nem folytatjátok" ( M k 6, 10).
A 72 tanitvány kiküldése alkalmával
még tilalommal is nyomatékozza: "Ne
járjatok házról házra" (L k 10, 7).
Közvetve kicsendül az apostolokat
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vsnd~gill lát6 családok dicB~rlZte is
Jézus és a 12 párbeszédéből az utolsó
vacsorán: "Amikor elküldtelek benne
teket erszény, tarisznya és saru nél
kül, szenvedtetek hiányt valamiben?"
"Semmiben" - felelték". (L k 22,
35). Az újszövetség leveleiben ötször
olvassuk a vendégszeretetre való buz
dítást.

Ugyanakkor a vendég szerénysége
is alapvető követelmény. Ne akarja
többéves vállvetett munkával "kiM
lelt" családi fészkük teljes komfort
ját viszontlátni 2-4 hetes vendéges
kedése helyén! A fiatalok itt persze
megkönnyebbülten álLapítják meg,
hogy ez őket igazán nem érdekli, ne
kik csak alvásra kell aszállóhely,
erre pedig egyéb híján megfelel a
padláson levő széna is. A zseb- és a
táskarádióról, tranzisztoros magnóról
vagy lemezjátszóról azonban már ők

sem mondanak le. Pedig mennyi bosz
szúságot okozhatnak vele. Nem em
lítve azt, aki egy penzió esti csend
jébe beleordíttatja, a mérkőzések

százezres hangorkánját .•. Persze min
denki úgy szórakozik, ahogy jól esik,
csak ne tegye ezt a vendég-, utas- és
üdülőtársái, vagy éppen a háziak fe
jének és idegeinek a rovására! Hála
a műszaki leleményességnek fülhall
gatók alkalmazásával itt is megtalál
ható a megoldás az udvariasság és a
szeretet szabályai szerint ...

Vékonyabb pénztárcájú, külföldet
járó honfitár~aink nem egyszer túl
menve a vendéglátás keretein igénybe
veszik a vendégbarátságot és vendég
szeretetet. De másrészt hazánk és
nemzetünk is híres vendégszereteté
ről! Ez a vendégszeretet tartalmá
nál és a vendéglátó lelki hozzáállásá
nál fogva is több mint puszta ven
déglátás. V,an benne valami abból a
lelkületből, amit Szent Benedek Re
gulájában találunk. A nyugati szerze
tesség atyja szerzetesi szabályzatában
külön fejezetet szentel "a vendégek
fogadásának". "Minden érkező ven
déget úgy fogadjanak, mint ma.gát
Krisztust - írja az 53. fejezet ele
jén -, mert ő maga mondja majd
egykor: ,Idegen voltam, és befogad
tatok engem'... Ha a fogadás meg
történt, vezessék a vendéget az imád
ságra, azután üljön le velük az elől

járó, vagy akit ő kirendel. Olvassa
nak fel a vendég előtt a Szentírásból,
ho(tu épüljön, aztán pedig teljes ven-



déaueretettel leallenek iránta. Az
elöljáró a vendéa kedvéért :ozegje
meg a böjtöt, h.acsak nincs valami
fontos böjti nap, amit nem szabad
megszegni . .• Az apát adjon vizet a
vendégek kezére, a vendég lábát pe
dig mind uz apát, mind az egész kö
zösség mossa meg. Lábmosás után
pedig ezt a verset itruuikozzák: .Be
fogadtuk, Istenünk, irgalmadat temp
lomunknak belsejében'. Kiváló nagy
gondot fordítsanak a szegények és za
rándokok fogadására, tnert bennük
még inkább fogadjuk Krisztust; míg
a gazdagokkal szemben ér,zett fplelem
maga is tiszteletet vált ki."

Persze, aki ezeretetet tanúsít, terhet
és áldozatot is vesz magára. Nincs ez
másként a vendégs,Zeretetnél sem. Am
a régi ember fázík bennünk minden
áldozatvállalástól, főként, ha az gya
kori, és váratlanul, készületlenül ér
minket. Márpedig az első kereszte
nyeknek többnyire így kellett gyako
rolniok a vendégszeretetet egymás
iránt. Emberileg érthető, ha egy-egy
üldözési hullám idején kifogytak a
türelemből . . . Ezért buzdít rá már az
első "pápai körlevél": "Gyakoroljá
tok a vendégszeretetet egymás iránt
zúgolódás nélküli" (1. P é t 4, 9). Fi
gyeljük csak, hogyan visszhangzi1c ez
a hely Szent Benedek józan realiz
musú fent idézett szabályzatában:
"Az apát és a vendégek számára le
gyen külön konyha, hogy a bizony
talan időben érkező vendégek - hisz
a monostorban ilyenek sohasem hiá
nyoznak - ne zavarják a testvére
ket. Erre a konyhára egész év're két
testvért rendeljenek ki, akik jól el
tudják ldtni ezt a munkát, Szükség
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esetén adjanak melZéjük kisegítIJket,
hogy zúgolódás nélkül szolgáljanak.
Viszont, ha kevesebb az elfoglaltsá
guk, menjenek munkára oda, ahova
rendelik őket." Mit jelent ez a józan,
de szeretetteiies eligazítás egy ven
dégszeretetet gyako1'ló ma'i család
helyzetébe áttéve? "Szükség esetén"
- és a váratlanul jött kedves vendég
különlegesen ilyen eset - szegődje

nek a férj, meg a nagyobbacska gyer
melcek: "lcisegítőnek" a '"második mű

szakos "konyha-nővér", a feleség és
édesanya mellé, hogy idegesség és
"zúgolódás nélkül" tudja a vendéget
"szolgálni". Így a vendégnek sem lesz
az a kellemetlen érzése, hogy jötte
telboritotta a család nyugalmát, és
kapkodás néileül örülhetnek egymás
nak nyugodt, fesztelen társalgás
ban ...

Ami azonban nem jelenti azt, hog1/
csak szerzetescealtuiok és családos
emberek gyakorolhatják a vendégsze
tetetet. Nem1'ég nagyon épüUem an
nak a iiauü lelkipásztornak: a példá
ján, aki hegyvidéki plébániájának
egyik szobáját úgy alakította át ven
dégszobává, hogy a túristaszállások
ról és vasúti hálókocsikból ismert két
darab "emeletes" ágyat vett belé. A
nyári hónapokban bel- és külföldi
oltártestrérek öl'ömest töltenek nála
equ-ké: napot. Gondolom, az indítást
hozzá Pál apostoltól vette, aki mind
két püspök-tanítványának a lelkére
kötötte: csak vendégszerető embert
szenteljenek püspökké (pappá) (1.
T i m 3, 2; Tit 1, 8).

Sági Jstt'án

.1

KATOLIKUS EGYHÁZIAK A NEPFRONTKONGRESSZUSUN. Aprilis
17-19. napjain zajlott le a Hazafias Népfront IV. országos kongresszusa. A
rmntegy 800 kűldőtt soraiban az elnökségi emelvényen foglalt helyet Breza
nóczy Pál püspök, apostoli kormányzó, a Püspöki Kar titkára, a csongrádme
gyeiek ,között Ijjas J6zsef püspök, apostoli kormányzó, rníg a pestmegvel kül
döttek között két, a fejérmegyei és a komárommegvei küldöttcsoportban egy
egy katolíkus pap képviselte népfront! választóit, És hogy míndiárt az utolsó
napon lezajlott választások eredményeit egyházi szempontból [ellemezzűk : a
Hazafias Népfront országos elnökségének tagja lett Ijjas J6zsef püspök, apos
toli kormányzó, míg a Hazafias Népfront országos tanácsának tagjai közé vá
lasztották Hamvas Endre kalocsai érseket, Brezan6czy Pál püspök, apostoli
kormányzót, Horváth Richárdot, az Ecclesia igazgatóját, továbbá e sarok író-
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ját. Ugyanakkor az ország különböző részein megyei, jarasi es helyi színten
többszáz katolikus Ielkipásztort választottak meg a különböző népfrontbizott
ságok tagj ai közé.

Ha arra a kérdésre akarunk válaszolni, hogy mi indokolja az egyháziak
viszonylag ilyen magas számú részvételét a néprrontrnozgalornban, míndenek
előtt a Hazafias Népfront jellegébentalálhatunk kellő magvarázatot.

A Hazafias Népfront nem pártszervezet, nem a nálunk érvényesülő egy
párt-rendszer valamilyen fedőszerve, vagy mellékága. A' Magyar Szecialista
Munkás-Párt programjából a Hazafias Népfront magaévá teszi az ország egye
temességet érintő célkitűzéseket: a gazdasági és kulturális előrehaladást, a szo
cializmus építését. Viszont a világnézetikJérdéseket, ideológral különbségeket
kikapcsolja programjából és így tagjai között egyenlő joggal és reladattal fog
lalhat helyet a hívő és a materialista, vagy az, aki a vi lagnezeti kérdésekben
a közörnbösség álláspontjára helyezkedik. Így a Hazafias Népfront működő

tagjai között ugyanaz a világnézeti megosztottság! arány jelentkezik, mint ál
talában az állampolgári felméréseknél. S ez magától értetődővé teszi annak
az elvnek érvényesülését is, hogy ahol a hívek nagy tömegei jelen vannak,
köztük kell lenniök Ielkipásztoraiknak is.

A Hazafias Népfront nem is a pártonkívüliek pártja, még kevésbé vala
mely ellenzéki ki nem fejezett párt-csoportosulás. Az HJ56 után újjáalakult
Hazafias Népfront egyetlen politikaí célkitűzése: a szocíalízmus építése a ma
gyar társadalomban. Mível a Hazafias Népfront nem is egyesület, amelybe be
vagy amelyből -kilepní lehetne, a Hazafias Népfront tagságát is ez jelzi; aki
becsülettel vállalja a magyar szocialísta társadalom Iejlesztesot, az tagja a
néptrontnak, míg az, aki ettől a feladattól visszahúzódik vagy azzal szembe
helyezkednek, természetesen nem tekinthető a Hazafias Népfrontba tartozó
nak. S mi vel a hívek milliói és az egyháziak is meggyőződésüktől vezérelve és
az 1950., nem különben 1964. évi megállapodások szellemétől ls erősítve a szo
cíalizrnust építő magyar társadalom hűséges és tevékeny tagjai, ez a tény is
helyet biztosít számukra a Hazafias Népfront tagjai és vezetői között.

A Hazafias Népfront gazdag murikaprograrnjából csak hármat ragadunk
ki. Mindhárom szimte kötelességszerűen kapcsolja e program megvalósításához
a híveket és az egyházi vezetőket egyaránt.

Az első a békeszolgálat. A magyar püspökr-kar, a papság és a katolikus
hívek szorongó szívvel hallgatták a Szeritatya felhívását, hogy El békéért való
küzdelemben ne hagyják a pápát egyedül. Mmd erősebben hatott lelkükre az
is, hogya Szentatya egyre határozottabban, közvetlenül és megbízottal által és
mind erőteljesebben, néven nevezve is harcol a vietnami béke megteremté
séért, Ez és a minden emberi szívből fakadó őszinte vágyakozás erősítette a
magyarországi katolikus békemozgalmat, amely a Hazafias Népfront keretében
immár 20 év óta folytatja lelkes munkáját, A "béke napja" egyházi megün
neplésével, templomi gyűjtéssel, felvilágosító rnegyeí előadásuk tartásával és
szünní nem akaró imádsággal dolgozik a magyar katolikus papság főpásztorai

vezetéséve! a világbéke, e pillanatban elsősorban a vietnami béke megterem
téséért. a háborús sebek eltüntetéséért, Vietnamba a rombadőlt 'templomok fel
szerelésére juttattunk miseruhákat, kelyheket és más templomi felszerelése
ket, és ezt további gyűjtéssel, az áldozatkészség ébrentartásúval akarjuk foly
tatni továbbra is. A Hazafias Népfront országos kongresszusán ezért emlékez
tek meg kiemelten erről a nagy és példamutató közreműködésről,amelyet egy
házunk főpásztorai, papjai és hívei a népfront program jelentős részét alkotó
békeszolgálatban kifejtenek.

A népfront egy másik időszerű feladata a magyar gazdasági életben az
új gazdasági mechanizmus néven jelzett irányzat érvényrejuttatása. Látszólag
ez elsősorban a mezőgazdászok, ipari tervezők, munkások és kereskedők te
vékenységének feladata. Miridnyájan tudjuk azonban, hogy egy társadalmi,
közösségí gazdasági program eredményes végrehajtásához két elem együtt
működése elengedhetetlenül szükséges. Egyik a szakértelem. Ennek elsajátí
tása és erősítése valóban az említett gazdasági szakértők feladata. A másik
elem a szakértő munkával együtt ható becsületesség, áldozatoss:;g, a közösségi
szellem. Bármilyen kiváló gyár], mezőgazdasági, kereskedelmi stb. dolgozó
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legyen is ",alaki, nem IsoIlmt ér la társadatom szernponéjából, ha tudását csak
önző szempontoktól vezérelve 'kamatoztatja, ha nem becsületes, ha nem él
benne embertársai jobb sorsának szelgálatára irányuló jószándék. Ez a tulaj
donság elsősorban erlkölcsl jellegű. S mivel a magyar katolikusok lelkében
őszinte felebaráti szeretet, becsületes evangéliumi közösségi lelkület él, fő

palpjai és papjai vezetésével, azon is fáradoznak, hogy ez a közősségí szellem,
ez a humánus gondolkodás és ez a felebaráti szerétet hassa át az ország .gaz
dasági előrehaladásén fáradozókat, így érez küldetést míriden magyar leatoll
kus lelkípásztor - a pedagógusok, népnevelők és más kiváló világi, akár más
világnézetű erkölcsnevelő munkatársak mellett - az új gazdasági mechaniz
mus erkölcs! elősegítésére,

Végül a Hazafias Népfront célkítűzéseí között szerepel az igazi hazafiság
és az emberiséget átfogó humanista szemlélet szolgála,ta.

A magyar kiatolikus papság mindig meleg szerétettel ragaszkodott hazá
jához és népéhez. Az ország szabadságáért. a nép felszabadulásáért folytatott
harcokban a papság képvtselő; mindenkor ott voltak. Dózsa György felkelé
sének Lórincz papja, Rákóczi Ferenc küzdelmének Telegdy püspöke, a magyar
jakobinusok Martinovicsa, a 48-as szabadságharc paphonvédjel. az 1919-es
tanácsköztársaság Latinka papja, a náciídcal való szembenállás Kálló esperese
csak egy-egy név a számunkra oly tisztes sorból. Ezek példájára van, helye
papságunknak ott, shol 'hazánk szeretetéről és népünk szolgálatáról van szó.
A legTl1lélyebb ínternacíonaítzmusra pedig Krisztus Urunk tanítása nevel, aki
mínden embert 'testvérünknek jellemez, és azt akarja, hogy az ilstenfiúság
gondolatában ne legyen különbség az emberek között faj, nyelv, műveltség,

vagyoni helyzet nyomán.
XXIII. János pápa Pacem in terris enciklikája minden [óakaratú ember

hez szólt, Ezzel az á,tfogó gondolattal tanított meg a legmélyebb hazafiság és
az egyetemes emberszeretet együttérvényesülésének teológtájára. Ezt szelgáljuk
mi is, magyarországi papság és hívek a Hazafias Népfront hazafiaságra és in
ternaoíonaldzmusra tanító céhkitűzéseüben is.

A katolilkus élet sohasem zánkózhat elefántosonttoronyba, vagy magate
remte1JtJegett6ba. Ahol jó ügyet szolgálhatunk, ott Vian a helyünk mindenhol
és mínden időben. Ezért hivatásszerű a magyar hívek és egyháziak, köztük fő-

pásatoradnk részvétele a Hazafias Népfront munkájában is. •
(Beresztóczy Miklós)

ELSO ÁLLANDÓ DIÁKONUSOK Nl1:MET EGYHÁZMEGYÉKBEN. A II.
vatíkání zsinat az egyházról szóló kcnstítúció 29. pontjában módot nyújtott a
latin részegyházaknak az áliandó díakonátus intézményének felújítására. Az
óta élénk figyteilemmcl és várakozással kísértek 'az érdekeltek minden erre vo
natkozó intézkedést, amelyek általánosságban kétirányúak voltak. Néhány püs
pöki konferencia lehetövé tette egyes püspököknek, hogy megkezdjék a jö
vendő állandó díákonusok kiképzését, más püspöki konferenciák viszont, köz
tük a német, az osztrák és a francia, határozatot hoztak az állandó díákonátus
intézményének felújításáról, beielentve ezt a szándékukat a Szentszéknelc is.
Ezzel szemben bizonyos római hatóságok azzal, hogy laíkusoknak, köztük nők

nek és szerzeteseknek meghatalmazást adtak arra, hogy ál doztassanaik, segéd
kezzenek az ige Hturgiáíánál és ilyen módon legyenek a nehézségekkel küsz
ködő papság segítségére, közvetve ugyan, de késleltették az állandó diákoná
tus intézményének újjászületését;

VI. Pál pápa a rnúlt év június 18-án aláírta a Sacrum Diaconatus Ordi
n.em kezdetű Motupropríót, amelyet laz Osservatore Romano június 28-án ho
zott nyilvánosságra. Ez pontosan megszabja azokat az általános normákat,
amelyeJket a zsinati határozat megvalósításánál figyelembe iken venni. A né
met pÜSipOki. kar erre támaszkodva több püspöknek módot nvúított arra, hogy
egyházmegyéjükben ezeknek az általános normáknak megfelelően felújítsák
az állandó diákonátust. így történt, hogy ezévi április 28-án a kölni dómban
Augustinus Frotz püspök immár fel ís szentelhette az első öt diákonust. A hír
fON"áJsok szerint mímdnyájan házasok; feleségük és gyermekeik a templom pad
jaiból szemlélték a ezentelés szertarcását, Ez a szertartás még ugyanaz, mint
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II papjelöltek diákonussá szentelésénél, a célja azonban teljesen más. Az ed
digi szentelés tudvalevően csupán átmenetet jelentett az áldozópapság felé, itt
viszont olyan férfilakról van szó, akik nem óhajtják elnyerni az áldozópapi
fokozatot, hanem diákonusok maradnak, 'akikre nem vonatkozik a celibátus
kötelezettsége.

Az az út, amely április 28-ához vezetett, nem volt egyszerű. Sok fajta
ellenállást és félreértést kellett legyőzni. Anélkül, hogy ezt nyíltan kimondták
volna, néhány püspöknek - akárosak egyes római hatóságoknak is - gondot
okozott az, hogya nős diákonusok felszentelésével rést ütnek a papi nőtlen

ségen. Akadtak néhányan, akik attól tartottak, hogy az áldozópapi utánpótlás
ban további vísszaeséssel is kell majd számolni. Véleményük szerínt a papje
löltekközött is lesznek esetleg olyanok, akik pusztán azért, hogy megnősül

hessenek, megelégszenek a díákonátussal.
A már említett Motupropríó 11 pontban sorolja fel azokat a teendőket,

amelyeketa díákonusok láthatnak el:
1. Segédkeznek a liturgikus cselekményeknél a püspököknek, Illetőleg az

áldozópapoknak. 2. Kiszolgáltatjék a keresztség szentségét, 3. Istentisztelet után
elhelyezik a tabernákulumban az oltáriszentséget, kiszolgáltatják maguknak
és másoknak, útravalóként elviszik a súlyos betegekhez, áldást adnak az 01
táríszentséggel. 4. Ha nincs kéznél áldozópap, asszisztálnak fi házasságkötés
nél és megáldják azt. 5. Szentelményeket szolgáltatnak ki, elvégzik a temetés
szartartását. 6. Felolvassák a szentírást, tanítják a híveket és szeritbeszédeket
tartanak. 7. Ha nincs jelen áldozópap, zarándoklatokat vezethetnek és külön
böző llturgikus ünnepségeket tarthatnak. 8. Vezetik az ige liturgiáját, első

sorban azokon a helyeken, 'ahol nincs áldozópap. 9. Intézik az egyházi jóté
konyság és szocíálís szolgálat ügyeit. 10. Távolfekvő egyházközségeket vezet
hetnek a plébános, illetőleg a püspök megbízásából. 11. Támogatják és mínden
ben előmozdítják a világiaik apostolkodásának művét,

Ez a felsorolás, amely egyáltalában nem törekszik teljességre, kijelöli a
diákonátusl intézmény feilődésének útját. Amint látjuk, a különbség a püs
pöki és áldozópapi fokozathoz viszonyítva világos és jelentős.

Varrnak olyan felfogások is, amelyek szerint mindazt, ami a diákonusok
feladata lesz, minden további nélkül el tudnák végezni a világiak is. Hivat
koznak arra, hogy néhány délamerikai országokban püspöki felhatalmazás alap
ján évek óta rnűködnek laikusok -el>sősorban mint katekéták - a papokat
nélkülöző területeken. Vezetik az ige liturgiáját, keresztelnek. áldoztatnak,
szeritbeszédeket tartanak és így tovább. Közép-Németországban is 120 már
azoknak a laikusoknak a száma, akik ilyen módon segítik az áldozópapokat.
A laikus mozgalom egyes vezetői erre hivatkozva állitják, hogy nem volt és
nincs szükség az állandó diakonátus intézményének bevezetésére. Megfeled
keznek azonban arról, hogy a laikusok ezt a munkát csak külön felhatalma
zással és szükség esetén, lelkipásztori kényszerhelyzetben végezhetik A vilá
giaknak is megvan a maguk feladata az apostolkodás munkáiában, de ez egé
szen más, mint a diákonusoké.

Az Apostolok Cselekedeteinek hatodik fejezetében olvashatunk arról, hogy
mi tette indokolttá a diákonátus bevezetését és hogy miképpen választották
ki a diákonusokat. Mivel az apostolok túlságosan el voltak foglalva az ige
hirdetésével, nem tudták megfelelő módon ellátni az ,.asztal" szolgálatát, vagy
is az alamizsna napi szétosztását, Kiválasztották tehát az első hét diákonust,
köztük Szent Istvánt. A római Lőrincet és a szíriai Efrémet szintén az első

díákonusok között emlegeti a történelem. A mai viszonyok nem sokban kü
lönböznek az ,aJk:ko't'iaktól. Az áldozópapok megint túl vannak terhelve nem
egy országban azokkal a szolgálatokkal, amiket csak ők végezhetnek el. Szük
ségük van tehát olyan segítőtársakra. akik állandóan és a saját felelősségükre

- nem mínt alkalmi kisegítők - a lelkipásztori munkakör bizonyos megha
tározott feladatainak végzésére alkalmasak és jogosultak. Ennek a fokozatnak.
a diákonusinak elnyerése nem kíván olyan hosszú képzést. mínt az áldozó
papinak Az egyházról szóló konstitúció 29. pontja szerint az állandó diáko
nátus fokozatát megkaphatják olyan érett korban lévő férfiak is, akik már
nősek. Nőtlenekre azonban, ha diákonussá szenteltették magukat, továbbra is



érvény:benmarad II papi ,nótlen,ség törvénye, Lesznek illetve lehetnek olyanok,
akik polgári foglailikozásuRat megtartva segédkeznek a Ielkipásatorí munkában,
és olyanok, akik a lelkipásztorkodást fő hivatásuknak tekiniik. Az esetleges
polgári foglalkozásnak azonban olyannak kell lennie, amely kellő szabadidőt

enged a diákonusi teendők elvégzésére. A zsinati határozat a nős diákonusole
szentelésénél megkívánja az érett kom, amely a Motuproprió szerínt 35 év.
Ez azonban nem olyan rendelkezés, amelyet ne lehetne megváltoztatní, A
püspöki konferenciák a 30 éves kort is felfoghatják ennek az érett kornak,
tekintettel arra, hogy már la 19 évesek is teológiai tanulmányokat kezdhetnek.

Tekintélyes azoknak az országoknak száma, ahol a püspökök határozottan
kívánják az állandó diákonátus bevezetését. Brazíliában a közeljövőben 32
diákonust szentelnek, akiknek, az lesz a feladatulk, hogy Santa Catarina és
Rio Grande államokban, tehát azokon a helyeken, ahol a paphiány a leg
nagyobb mérvű, segedkezzenek. Herbert Vorgrimler idevágó kommentárjában
a következő államokat nevezi meg, amelyeknek püspöki konferenciája az ál
landó diakonátus intézményének felújítása mellett döntött: Német Szövetségí
Köztársaság. Ausztria, Franciaország, India, Indonézia, Argentína, Peru, Do
minikai Köztársaság, Kamerun.

Az állandó diákonátus bevezetésével a hívők egy újabb széles rétege nyo
mul be az egyházi hierarchiába. A kettős tagozódást, püspökök és áldozópa
pok, felváltja a hármas. A dlákonusok ugyanis a szentelés által a hierarchikus
rend harmadík tagjává válnak. (Joanelli Déda)

MARTIN LUTHER KING ALDOZATA. Apia, a Georgia-állambeli Atlanta
egyik baptista lelkésze. a'1iglha sejtette, hogya világgazdasági válság első évé
ben (1929. január 15-én) született fia egy másfajta válság idején gyilkos me
rényletnek lesz laz áldozata, be sem fejezve élete negyedik évfizedét. Bizo
nyára ő maga, az ugyancsak baptista lelkészi hivatást választott fiú se gon
dolt arra, hogy 1968. áprHi,s 4-én este, amikor a memphisi szálló erkélyére lé
pett, utoljára fog szólni honfitársaihoz. Ugyanolyan gondolkodású ember fe gy
veréből érte a ,gyilkos golyó, mínt amílyen 103 évvel előbb, 1865. április 14-én
terítette le ugyancsak golyóval a nagy Lincoln Abrahárnot, az észak-amerikaí
polgárháború hősét, a déli államok négy és félmillió rabszolgájanak felszaba
dítóját . " Lincoln fehér volt, King fekete, de a szívüket egyazon emberszere
tet hevítette.

King fogékony lelkét már gyermekkorában megragadhatták egyrészt az
evangélium szavai és történetei, másrészt hazájának története, s azon belül a
1!ajtájabeli földijeinek évszázados kálváriája. A minderrkinek szóló megváltás
örömhíre, a szerétet krísztusí törvénye, ami nem kőtáblákra, hanem élő ember
szíveklapjaim íródott, fájó ellentétet Iképezhetett már a kollégiumi diák lel
kében a mindennapí élet tapasztalataival. Az utcán, a kőzlekedési eszközökön,
a szórakozó helyeken, sőt az iskolákban és a templomokban is találkoznia
kel!le1lt kőszívű emberekkel. E2iek a szentírás félremagyarázásával azt olvasták
ki belőle, hogya feketebőrűek Kámnak, a megátkozott Noé-fiúnak az utódai.
Szeriotük így egyenesen Isten akarata, hogya feketék kiszolgálják a másik
két fiú, a Noé áldásával útnak eresztett Szem és Jáfet leszármazottait.

Nyilvánvaló, hogy az a fiatalember, aki lelkészi hivatásra készült, nem
fogadhatta el a fehérek négergyűlöleténekezt a szokvánvos és álságos indoko
lását, Annál inkább meg kellett döbbennie azon, hogya fajok elkülönítése nem
áll meg a templomok küszőbén sem, és hogy talán éppen az újvilág protestáns
egyházaiban helyenkint makacsabbul tartja magát, mint bárhol másutt. Ami
kor tehát hivatásának megfelelően hirdette a szószékről. hogy "Isten nem tesz
a személyekben kütönbséget, míndenlc; kedves előtte. aki féli őt, és az igaz
ság szerint jár el, bármely nép fia is" (Ap. Csel, 10, 34-35), szinte magától
értetődően [ett a négerek egyenjogúsításának. társadalmi befogadásának. és a
két faj, a fehér és a fekete megbékülésének élharcosává.

King még hittudományi hallgató, de már keresi az eszközöket is, amelyek
kel eszményeit megvalósíthatná, így figyel fel karunk egyik hívő "pogányá
nak", a hindu Gandhinalk áhímszá-mozgafmára, amely az erőszaknélkühséget

va!llja jelszavá:na!k és módszerének. Attanulmányozza a Máhatmá könyveit, és
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felké.!llilll rá, hogy az Egyesült Államok 22 millió négerjével megismételje azt
a harcot, amit Gandhi V1itt győzelemre Indiában.

Huszonhat éves, amikor e téTenaz első gyakorlati tapasztalatokat meg
szerzi. Ekkor már az Alabama-állambeli Montgornery városában a Dexter
Avenue baptista egyházközségének a lelkipásztora. 1955. december l-én a vá
rosi busz sofőrje utasítja a néger utasokat, adják át ülőhelyeiket a fehéreknek.
Rosa Parks, egy idős néger varrónő nem engedelmeskedik a felszólításnak. Ki
tör a botrány, és az asszonyt letartóztatják King ekkor akcióba lép: megszer
vezi a néger lakosság bojkottját a városi közűekedésí vállalat ellen, A harc
nem egyszerű és sima; 381 napig tart, s közben letartóztatnak 115 néger pol
gári és egyházi vezetőt a városban, King háza ellen pedig bombamerényletet
követnek el. De végül is a közlekedésí vállalat hidegen számító stratégáí fel
adják a küzdelmet, nehogy teljesen csődbe kerüljenek, 1956-ban pedig az USA
legfelsőbb bírósága hatálytalanít minden rendelkezést, amely a tömegszállító
eszközökön bevezette a faji elkülönítést. Ebben az évben veszi el King fele
ségül az alabamai Corettát, aki ma négy gyermek anyja. Férjének küzdelmét
és most bekövetkezett hirtelen halálát igazi hítvalló szellernben segítette, il
letve fogta fel. Elmondta, hogy úgy érezte, míndíg a halál árnyékában éltek,
mióta férje a polgárjogi mozgalom élcsapatához tartozott.

King nem nyugodott a kivívott győzelem babérjain. A részleges győzelem

megerősítette törekvését a teljes győzelem elérésére. Megalapítja a "Déli ke
resztény vezetőség konferenciáját", tiltakozó meneteket, szabadság-zarándok
Latokat szervez. Kiadja a "sit-in" (ülj be) [elszavát, amelynek értelmében a
fekietétk meajenek el míndenüvé, ahol eddig "nem illett" mutatkozniok. Am
nemcsak megmutatkoznak, hanem bátran és türelmesen ott is maradnak, ha
jogtalanság, zaklatás, sőt testi sérelem éri is őket. Ez a nem erőszakos helyt
állás Kirignek valóságos hitvaflása volt. "Fontos számomra - jelentette ki
egyízben -, hogya feketék itt, az Egyesült Államokban elérjék polgári és em
beri jogaik teljességét. De számomra az is fontos, hogy fenntartsam erkölcsi
feddhetetlenségünket és egészséges lelkületünket. A gyűlölettel nem lehet meg
szüntetni a gyűlöletet. Egyedül szerétettel érhető ez el. Épp ez az erőszak
mentességbe a szép: 'béklyóktól mentesen megtöri a gonoszság láncreakcíóit: az
igazságot, a jóságot és aszépséget akarja a hatalom székébe ültetni. Ezért hát
hű maradok hozzá, mert hiszem, hogy az egyedüli lehetőséget nyújtja a fekete
embernek, hogy egészségesen és erkölcsösen érje el a szabadságot."

Küzdelmének következő harctere 1963-ban Birmingham, majd Alabama,
ahol sikerül biztosítania az Iskolásgyermekek számára az 1954-ben törvénybe
iktatott faji egyenjogúság érvényesülését. Utána még ugyanebben az évben
megszervezí a Washíngtonba irányuló nagy polgárjogi menetelést, s a szená
tus 1964-ben valóban meg is szavazza az új, liberálisabb polgárjogi törvény..
javaslatot. King méltán !kapja meg eikkor a Nobel-békedíjat. Atvétele után
házatérve 1965-ben Selmába vezeti a négerek menetét, hogy elérje bejegyzé
süket a választék névjegyzékébe. Mindezek a küzdelrnek szeméíves áldozato
kat is követelnek tőle: vagy tucatszor letart6ztatjáik, háza nem egyszer bomba
merénylet célpontja. Kínget, míután híre messze túljutott az Unió határain,
sokfelé hívják előadásokra. kongresszusokra. Amennyire módjában áll, el is
fogadja la meghívásokat, de mindig hozzáteszí : "Ha nem leszek börtönben ..."
King világosan látja a mély összefüggéseket is a háború, a szegénység és II

társadalmí kirekesztettség között. Mozgalma ezért a faji egyenjogúság érvé
nyesttésének ezek ellen az akadályai ellen is irányul.

Az életének véget vető merényletet követő napokban, mírrt emlékezetes,
az Egyesült Allamok számos városában faji zavargások robbantak ki, ame
lyek nem egy ártatlan ember életébe 'kerültek. Akárcsak Indiában, ahol Gandhi
halála után is felborult a hinduk és a mohamedánok 'kölcsönös megértése ...
King néger ellenfele, a "blacik power" (fekete hatalom) harcos hirdetője, Sto
kely Carmichel ki is je,lentette akkor: "Azt hlszern, hogya fehér Amerika el
követte a legnagyobb hibát amikor meggyilkolta Martin Luther Kínget. mert
ezzel megölt minden értelmes reményt... King volt az egyetlen fekete, aki
kész volt a szerétetet és a békét prédíkální míndegyík oldal felé."
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"Akár igaz ez a nézet, aikár nem - állapítja meg Daniel l"ezerU párizs!
segédpüspök a Témoignage Chrétien Kinggel foglalkozó különszámába írt mél
tátásában -, annyi biztos, hogy King haszontalan csodálói lennénk, ha nem
triernők bevallani, hogy mi, hívők és nem-hívők is, nem ritkán takargattuk a
hatalom és erőszak visszaéléseit, sőt talán az is előfordult, hogy oktalanul ka
cérkodtunk vele ... Az evangélium követőinek KÍJIlg, ez a tizenkétszer bebör
tönzött testvér, a boldogságokba vetett hit példája marad elszabadult világunk
ban." Az egyházak felelős vezetőinek pedig emlékezetébe idézi, a püspök,
hogy nekik is a béke-üzenet hírvivőinek kell lenniök, különösképpen a legsze
gényebbek szolgálatában.

Keltsenek vísszhangot a mí lelikünkben is VI. Pál pápa szavai, aki a me
rényletét követő virágvasárnap eikként imádkozott: "Urunk, hallgass meg ben
nünket, hogy Luther King áldozata ne legyen hiábavaló. Hála az ő áldoza
tának, foglalja el az igazságtalan megkülönböztetés és a mcstaní villongások
helyét a megbocsátás, a béke és a kiengesztelődés új és mélyebb szándéka."

(Sági Ist1.-'án)

AZ OLVASO NAPLOJA. Ml lesz a tanulmányaival, ha ő meghal? - töp
rengett aggódva Szabó Lőrincz a betegágyán; mert azokat is életműve ezerves
részének tekintette. Most végre, több mint tíz évvel a halála után, Simon Ist
ván gondozásában ezekiből a tanulmányokból is megjelent egy gazdag, terje
delmes válogatás.' Ad-e valami újat, új vonást, új világítást a már isrnert
képhez? Azt hiszem, igen. ,

Aki hallotta az előadó Szabó Lőríncet, bizonyára jÓlI emlékszik sajátos
l versolvasó modorára, Soha nem "szavalt", soha az előadás semmilyen szóno
kias vagy teatrálís Iehetőségét nem használta ki; inkább magyarázott, kifej
tett, értelmezett, hanggal, hangsúllyal. egy~egy mértéktartó tagleitéssel ; nem
elszavalta hallgatónak a versét, hanem inkább megtanította. Költészetére iga
zán nem lehet azt mondaní, hogya szokványos értelemben didaktikus lenne;
a pódiumon azonban jellegzetesen pedagógus vou. Nemcsak akkor, ha valaki
másról, vagy valamilyen más témáról beszélt, hanem akikor is, ha saját magát,
a saját Iíráját tolmácsolta.

.Tanulmánval - ahogy olvassuk őket, ez egyik első benyomásunk - erősen

hangsúlyozzák ezeket laz oktató-nevelő, pedagógust vonásokat. Abból indul ki,
hogya vershez nagyon kevesen értenek; azt akarja, hogy minél többen értse
nek hozzá, mínél többen tudják értően élvezni. Ezért szívesen elmond az ér
tők számára többé-kevésbé közismert dolgokat is, mint ahogya jó tanár sem
rest fáradhatatlanul ismételni a matematika alapelemeít, hogy aztán bevezet
hesse tanítvánvatt a magasabb matematikába. Bármilyen tapintatos, bárrneny
nyire a háttérbe húzódik, bármilyen szemérmes: lehetietlen valami szívós, okos,
rokonszenves pedagógiai szenvedélyt nem éreznünk ezekben a tanulmányai
ban. S ugyanakkor valamí, szintén nagyon rokonszenves, szerénységet: hogy
sosem hivalkodik a tudásával. sosem nyomaszt az ismereteivel ; szánt szándék
kal "recsa\éarja" magát azoknak az alacsonyabb szirrtjére, akiket a maga ma
galsabb szintiére föl akarna emelni. Egyéni nézeteit szünke mellékmondatokba,
néha csak jelzőkbe bújtatja; nem az a célja, hogy olvasójának Szabó Lőrinc

tudásáról. vagy szellemességéról legyen jó véleménye, hanern az, hogy érdek
lődést keltsen benne az iránt, amiről éppen szó van. Elveit, melyekről egyik
kései írása, a kötetet nyitó Világirodalmi kultúra beszél: "a szerénységet, el
fogulatlanságot és szent kíváncsiságot a valóság megtsmerésére", nemcsak
másoknak ajánlotta, hanem elsősorban ő maga valósította meg.

Ezért is volt olyan óvatos világirodalmi kérdésekben a véleményalkotást
illetőleg. "Mielőtt saját ítéletet formálunk világirodalmi és krítikaí kérdések
ben, ne győzzünk eleget megmérni, újra meg újra megmérni olyan összefog
laló könyveIkból és szellemekből. amilyen a teljes Eckerrnann, amilyen Lanson
vagy Taine, amilyen Braudes nagy műve a XIX. század főáramlatairól, vagy
Guyau esztétikája, De Sancrtis olasz írodalomtönténete" r: írta, ugyanosak az

, Szabó t.örínc: A költészet dicsérete. Válogatott cilckck, tanulmányok: Sze.r'keszfette
és a bevezetőt írta Simon István. Szépdrodalrní 'Könyvkiadó, 1967.
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említett Vilagirodalmt kultúrá:ban. ts ezt valóban nem lehet elég nyomaté
kosan ajánlani, kivált ha látjuk, mílyen hajlandóság van, és méginkább volt
az elsíetett ítélkezésre, arra, hogy csak hírből ismert dolgokra eimkét ragasz
szanak, és pro, vagy kontra értékeljenek és átértékeljenek, magának a jelen
ségnek, és a jelenség körülményeinek alapos ismerete nélkül. Ugyanakkor vi
szont azt is észrevehetjük, hogya Szabó Lőrinc fölsorolta szerzők művei két
ségkívül aíapművek ugyan, kivált Eckermann Goethét és De Sanctis az olasz
irodalmat illetőíeg, ígyegészükben azonban mégiscsak kissé "tegnapiak", sőt

tegnapeíőttíek, és azok voltale már Szabó Lőrinc "pillanatában" is. Lansen
például kitűnő tájékoztató, tagadhatatlanul, de semmiképpen sem elégséges
tájékoztató.

De ezt nyilván maga Szabó Lőrinc is nagyon jól tudta. Alighanem ezért
is korlátozta magát világirodalmi téren az úgynevezett "életrajzi tanulmányra",
Villonról, Baudelaire-ról, Veriain-ről például, vagy a puszta ismertetésre, ami
lyen a Jammes-ról szóló tanulmány; ezek viszont - kivált a Baudelaire-esszé
- remekművek a maguk nemében. Mint ahogy remeklések és úttörő példák
voltak annak idején a Baudelaire-kötet jegyzetei is. De mindez elsősorban in
formatív, inkább csaJk közvetítése, iroclalmunkba gyökereztetése a világlfrá
nak, mintsem együtemű, együtteszmélőrészvétel benne, "problematikájában" és
"tudaltában". Verlaine-ről például Szabó Lőrinc lényegében mindent elmond,
amst a magyar közönségnek tudnia kell ahhoz, hogy Verlaine-t "ismerje"; ezt
kitúnően mondja el, v-alósággal ujjáteremtve a filológusok kezén oly nehéz
kessé ügyetlenedett műfajt, remekül ötvözve egybe a filológiai hitelességgel
és tájékozottsággal a vonzó, könnyed, mégsem tetszelgő előadásmódot; a ta
nulmányban viszont aligha van valami, ami magához a Verlaine-kérdéshez
adna új szempontot, értékelést, nézetet, s ami Verlaine-t ítletőleg "saját ité
let" lenne. Ettől vítágirodalml kultúránk adott pillanatában Szabó Lőrinc

elvszerűen tartózkodott; a "slajátot" más területen érvénvesítebte: a fordításban.
Mert ezeknek a tanulmányoknak a többsége fordítások elé készült ei/5

szónak, "bevezetőül" a művel való ismerkedéshez. megismertetve az embert;
sorsát és korát, mielőtt megszólalna Szabó Lőrinc hangján maga a költő. Ezért
hatottak a maguk idején a fölfedezés kettős örömével: nemcsak Villont.
Baudelaire-t, Varlaíne-t "fedezték föl" a magyar olvasó számára, hanem Szabó
Lőrincet, az esszéírót, az életrajzi tanulmány mesterét is.

Ma már azonban, ízlésünk változása, világirodalmi kultúránk gyarapodása
következtében ezek az esszék nem hatnak azzal a reveláló varázzsal, mint
első megjelenésükkor. Változatlanul elrágadják viszont az olvasót azok a ta
nulmánvok, emlékezések, bírálatok, amelyeket Szabó Lőrinc magyar kortár
saíról írt. Szinte rníndegví'ket műfaía remekének tarthatiuk: a három Babits
Míhállval foglaiJ'kozót például, a .Juhász Gyulával való kapcsolatát elmondó,
megrendítően mélv és emberi emlékezést, vagyakitünőesszét Sárkőz! György
ről, és természetesen a Tóth Árpád tanulrnánvokat, Vannak megfogalmazásat.
metatoráí, vagy csak jelzői, mindig hivalkodás nélkül, mindig a megismerés
eszközeiiként, (és ez nem kis érdem volt öncélú díszítésésekre hajlamos korá
ban), amelyek levilágítanaik egy-egy jelenség, forma, természet lealénvegéía:
akár Tóth Árpád korai korsza'kána~ "hosszan, fáradt. lassú leütésekkel bó
longó, monoton ritmusban beszélzető és mozzó formáiról", akár Babits ,,labi
rírutikus fantázlá iáról", akár Sárközi .Jiosszúsoros, hullámzsongató techníká
járól", akár Illyés, ,.fecskék volt-nincs viHanása" kapcsolásatról beszél.

Szabó Lőrinc költői műszereí sokszor akiritikai Ismeretben is mínden
másnálalikialrmasabbaik a nehezen megracadható valóság észlelésére és rögzí
tésére. A fön,tiek után csa-k még egy példát erre, más, ismét világirodalmi
területről. "GoetJhéneik Petőfi az igazi testvére, nem Arany" - mondía Szabó
Lőrinc 1942-ben Búcsú Weimartól című írása végső mondataként; maid 1949
ben a Kétszáz év Goethe CÍműben mes>:ismé'tli: "Tankönyv'eink s a 'kö7}hit Arany
rokonaként emlegetrk: szerintem azonban éppannvíra. sőt fialtal korában még
inkább, Petőfi az igazi szellemi testvére: csorduló életér~ése. realizmusa, hús
vér nyelve és könnyedsége teszi azzá." Látszótaa meghökkentőmegállapítás, de
mélvségesen igaz: míndenkí színte a tapintás hitelével tapasztalhatja, a:ki va
laha megpróbálkozott a. goethei dalok magyar rnegszólaltatásával.
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Goethe egyébként ~le~szóI6 társa volt 5mb6 Lőrincnek: nyilván nem
lett volna, és kivált ilyen mélyen, tlyen egzlsztenclállsan, nem lehetett volna az,
ha nincs Szabó Lőrincben valami, kezdetben talán csa'k potenciális, később

egyre reálisabb rokonság a saiátos, goethei klasszícízmussal : azzal, amely elsőd
legesen nem is annyira stílus, mínt inkább életformáló moráí, parancs a lét
és a személviség erőinek valamilyen produktív harmóniában való összefogá
sára.

A korai kötetek lázadó, keserű, dühös, olykor expresszionista Szabó Lő

rince tudatunkban, emléketnkben míntha kissé elhomályosította volna ezt a
klassztcizáló törekvésű Szabó Lőríncet (még akkor is, ha ó maga későbIb, visz
szamenőleg igyekezett is "megfegye'1Jmezni" ezt a korai rakonoátlant; versbeli
rendetlenségel szabályozásával, aminek a [ogosságáróleegyébként külön kis ta
nulmányt is írt). Babits, a költő című tanulmányában írta 1941-ben: "A forma,
a stílus, a tartás ma ís lehet klasszikus, az idegekben azonban és a látásballl
és a vers mélyén ott vibrálnak a modern zörejek, a gyors változások lükte
tése, ímpresszíonízmusa, tarkasága." Legalább annyira vonatkozik ez őrá, mírit
Babítsra, O is, mint Kosztolányiról írta 1937-ben, "a túlzott irodalmiasségtőla
realizmuson át a klasszikus eszmény felé" fejlődőbt s ez a tudatos "Jrlasszika"
mind többször jelentkezik egy-egy megjegyzés formájában a harmincas évek
től fogva tanulmányaiban is, jelezve tájékozódásának és eszmélésének egyik,
egyre tudatosaJbb tendencláját. A Juhász Gyuláról szóló írásban például, 1937
ben: "Mint embernek, több derű, mint írónak, több és erősebb hivatástudat
jutott volna osztályrészül, ha már induláskor vagy legalább munkássága de
rekán létezett volna a magyar lírának egy olyan népi-újklasszikus front ja,
amely egyenrangú a modernekével." Hogy ó maga ide tartozónak érezte ls,
akarta is magát, az aligha kétséges. És hogy már 1929-ben errefelé tartott, azt
Divatok az irodalom körül círnű terjedelmesebb írása - félig pamfletja, sza
tirája - bizonyítja.

Ez a tanulmány bizonyos ,;kilJasszicizrrnus" nevében (,.,az egyetlen igaz harc:
a tehetség szabadságharca az ember teljes kifejezéséért") ingerülten a limine
elutasít mínden úgvnevezett "izmust", olyan imperatív modorban, amelyet néha
már csak az különböztet meg a konzervativizmus makacs értetíenségétől, hogy
képviselője sokkal jobban tud írni. Ami pedig a legfontosabb: nem úgy, hogy
amit elvet, csak hírből, esetleg torzképeiből ísmerné, hanem úgy, hogy ismeri.
fgy csak annál meghökkentöbb (kivált a mai olvasónak) a gúny és fölény, ami
vel egyaránt megbélyegzi (itt-ott közbeszőtt. mellékesnek ható fenntartások
kal) Rimbaud Illuminations-jait (elvetélt érzések, gondolatok, teremtéselőtti
lazaságukban, kialakulatlanságukban). Soupault, Costeau, Eluard "infantilis di
csőségét", az aktívizmust és az expresszíonízrnust, a szímtdtanízrnust (Apolli
naire-t parodizálva, utánzóí kifigurázásának örvén) és a kubízmust, az "abszt
rakt lírát" és a whitmani szabadverset (a paródia végsorában egy vágással
Kassák felé, a Mesteremberek végsorának parodizálásával). Az egész, hada
kozó írásban föl sem merül a gondolat, hogy ezek a különböző költői törek
vések mégsem pusztán légbő~kapot:t cirkuszi koholmányok, és némelyikben
mégíscsak a kifejezés tágítására. a kor új valóságainak adekvát költői meg
ragadására, újfajta költői érzékelésre és kife,jezésre történik kísérlet. Lehetet
len nem arra gondolni: talán Szabó Lőrinc Iíráíának is hasznára lehetett volna,
ha nem helyezkedik mlndenestül ilyen merev álláspontra, és ha egy kicsit
megértőbbnek mutatkozik a költészet új utakat és lehetőségeket kereső irá
nyai és törekvései iránt. Ki tudja, nem tágultak volna-e határai; ki tudja,
a Te meg a világ páratlan érettsége, szabó-lőrinci értelemben (az imént előho

zott, Babits kapcsán tett megjegyzés értelmében) vett klasszícízmusa után
ugyanígy bekövetkezett volna-e az a hosszú periódus, amely - a Tücsökzene
második, másfajta, nagy "kl1aslsmdzmusáig" - végeredményben semmi Iénye
ges úiat nem hozott, és amelynek fennsíkján - mert kétségkívül fennsík 
az olvasó egyre fáradtabban vándorol; nem egyszer a kopárság benyomásával
vándorolna, ha id5n~ctnt nem üdítené egy-egy valóban nagy és "közvetlen"
vers oázisa ...

(Rónall GlIőrgy)
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SZlNHAZI KRÖNIKA. Négy estén át vendégszerepelt a Varsói Nemzeti
Színhá? (Teatr Narodowy) a budapesti Nemzeti Színház színpadán. Három al
kalommal Naglowicei Mikola; Rej: "József élete" című moralitását játszották,
egy estén pedig Rolf Hochhuth: "A helytartó" című drámája került bemu.ta
tásra. Mindkét darabot a varsói színház világhírű rendezője Kazimierz Dejmek
rendezte.

Dejmek a nagyon ritka rendezők közé tartozik, akikkel kapcsolatban jog
gal beszélhetünk ),alkotó rendezésről". Olyan együttműködés ez, amelyhez
nem elég a rutin, a színpad ismerete de még iz színház szereiete sem. Elmé
lyedés a műben és nagYfokú művészi al6zat is kell még hozzá. S Dejmek úgy
látszik, mind e tulajdonságok egyikének sincs híjával. Nagyszerű tehetségét
ezúttal elsősorban a "József élete" című bibliai tárgyú játékban méltányolhat
tuk. A darab írója, Mikolaj Rej (lVaglowice-i a nemesi előneve) a XVI. szá
zad első felében élt. Művelt birtokos nemes volt, aki élénken érdeklődött ko
rának szellemi mozgalmai iránt. Sokoldalú irodalmi tevékenységet fejtett ki
és a lengyel irodalomtörténet általában tőle számítja a lengyel nyelvű iro
dalom kezdetét. A "József élete" című moralitást 1545-ben írta egy kombeli
németalföldi iskoladráma nyomán, és a bibliai József történetét dolgozta föl
benne.

A darabban (amely a lengyel irodalmárok szerint eredeti formájában rend
kívül ,bőbeszédű, s Dejmek éppen ezért mintegy a harmadára rövidítette) sa
játos módon találkozik és keveredik a késő középkori és a korai barokk szelle
miség. Nem ritka jelenség itt a mi keletibb tájainkon. Külön varázsa továbbá,
hogy az általános érvényű és az erkölcsi ép'Ülést szolgáló történetet a népi
jámborság és a népi humor sajátos izeivel keveri. Dejmek, nagyon helyesen,
mint rendező és mint a szöveg átdolgozója is, ez utóbbira tette a hangsúlyt.
Nyilván abból a megfontolásból, hogy az eredeti szöveg sok naivitása, régi
módi pátosza amúgy is mosolyt keltene a mai nézők körében. S07~kal helyesebb
tehát már eleve erre a mosolyra, erre a derűre alapozni az előadást. A hu
mornak ilyen előre törése és döntő szerephez jutása semmiképp sem jelenti azt,
hogy Dejmek nevetségessé akarná tenni aloir a darabot, akár annak mondani
valóját. (Ezért volt súlyos félreértés, amikor Dejmek első ilyen jellegű rende
zését, a "História a dicsőséges feltámadásról"-t úgy vették át Pesten, aThália
S,?ínházban, hogy ócska és rossz ízű viccelődés lett javarészt az eredeti elő

adás meleg és tiszta szívű humorából.) A "József életé"-nek ez a mai előadása

éppoly épületes tanulságos és elgondolkoztató, mint amilyen a maga idejében
a XVI. századi lehetett. Csak éppen számol a mai ember igenyével. Ez a mai
ember nem szereti a dagályos erkölcsi prédikációkat, nem szereti, ha felülről

mennydörögnek rá, ha fenyegetik; viszont pontosan tudja. és minden idegszá
lával érzi, hogy mi a különbség a türelmes szelídség és az emberi méltóságot
lábbal tipró erőszak között.

József alakjában ezt ri minden rossznak fölébe kerekedő, törhetetlen sze
lídséget állította színpadra Dejmek, hamvas hájjal és vígasztaló belső igaz
sággal. Lehet, hogy voltak, akik kicsit gl/agyának, netvetségesnek, szánalomra
méltóan ütódöttnek érezték figuráját. A tiszta szívűek azonban, akikről a
Hegyi beszéd szól, testvérükre ismertek benne.

Mikolaj Rej darabjának cselekménye lényegében híven követi a bibliai
elbeszélést. Látjuk Józsefet atyja, Jákob házában, majd végig kisériiik sorsát,
amikor testvérei előbb meg alear.ják ölni, majd eladják egy vándor kereskedő

nek, akitől az egyiptomi Putifár vásárolja meg. Persze bőségesen kiaknázza
a darab a Putifárnéval kaocsotatos kalandban rejlő lehetőségeket, ezt azonban
teljes mértékben a humor jegyében teszi. Látjuk aztán József rehabilitálását,
magas rangra emelkedését a fáraó udvarában, testvéreinek méltó megszégye
nülését és végül Jákobnak és házanépének bevonulását Egyiptom földjére. A
történet folyamatosságát két - a középkori játékoknál elengedhetetlen - ta
nulságos epizód-jelenet szakítja meg. Az első részben "a kalmár komédiá.ja"
ez. amely azt mutatja be, hO(Jyan ;jár túl a furfangos kalmár a kecskelábú ör
döq és a fogatlan banya külsejével meg;jelenó, kaszás halál eszén is. A máso
dik rész betét játéka a fáraó akasztásra ítélt sütőmesterének tragikomédiája,
amely szintén a halállal folytatott, kissé kesernyés szájízű 7wmázás jegyében
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zajlik le. Mindez nagyszerű alkalom az önfeledt komédiázásra és a VarBói
Nemzeti Szinház kitűnő gárdája bősegesen kihasználja a kínálkozó lehetősége

ket. Szinte elkaprázú:ltták a nézőközönséget a jobbnal jobb kabinetalakitások
kal. A teqenüekezeteseob mé(Jis Wojciech Siem-ion József alakitása volt. Mind
annak, ami a darabban történik, ez a figura adta meg az értelmét. Gyermeki
naivitas, szivjóság és az állandó készsé(J a mások szolgálatára, jellemezték ezt
a Józsefet, akinek életre keltésénél az iró (és a rendező valamint a művész is)
jócskán meritett nem csak az ószövetség, hanem az újszövetség ihletéséből is.

A ma(Jyar olvasó számára nem sokat mondana, s ezért nincs is értelme
a népes szereplőgá1'da fölsorolásának. Amit dicséretükre elsősorban el lehet
mondani, az egyébként is mindnyájukra egYformán áll. Nagyszerű a mozgás
kultúrájuk. Mintha mindnyájan pantomim- és balettískolát is végeztek volna.
Artisztikus, kifejező (Jesztusaikkal, arcjátékukkal a nyel-vet nem értő nézők

számára is követhetővé és élvezhetővé tették az előadást. Ebben persze jelentős

szerepe volt Dejmek egész rendezői koncepciójának.
Emlitettem, hogya keleti tájakon, és Lengyelországra ez még fokozottab

ban áH, az inkább profán jelZe(Jü reneszánsz közbeiktatása nélkül, közvetlenül
követte e(Jymást a késő gótika és a barokk egymással rokon lelkivilái]a. És
Dejmek innen merítette ihletét. Alakjai, színpadképei olyanok, mintha e(J1I
aranyozott szárnyas oltár tablói elevenedtek volna meg. Nemcsak a kosztümö!c
és a rajtuk uralkodó tompa aran1l szín teszik ezt, hanem minden mozdulatnak
sajátos artisztikuma, amely -hitelesen idézi régi, oltárokat és szcszékeket fara(Jó
műoészek jámbor hitét, népi ihletését és hamiskás humorát. Persze a díszleteket
és szellemes kosztümöket tervező Andrzej Stopka személyében kitűnő és kon
zseniális munkatársra lelt Dejmek.

Külön meg kell emlékezni az előadás zenei keretéről, amelynek fontos
dramaturgiai szerepe van. Zene, kórus és táncbetétek választják el egymástól
az e(J1Ies jeZeneteket (jó sok van belőlük), s ezzel az egész játékot minte(J1I
ma(Jasabb, szinte szakrális szintre emelik. Amellett külön örömet szereznek
a madri(Jál stílus kedvelőinek, minthogy az egész zenei anyagot (hangversen1l
keretében is szívesen me(Jismerkednénk vele) XVI. századi len(J1Iel szerzők

szerzeményeiből állították össze.
A varsói Teatr Narodowll jóvoltából hián11talan művészi élvezetet jellintő

színházi estében volt részünk.
(Doromb1l Károl1l)

KÉPZOMŰVÉSZET.A Műcsarnokban megrendezett XI. Magyar Képzőmű~
vészeti Kiállítás mínd a szak-, mínd a nagyközönség zöméből csalódást vál
tott ki. Havas Lujza a Népszavában. Rózsa Gyula a Budapester Rundschauban
és a Népszabadsáfjban joggal tette szóvá, hogy egy sor olyan alkotó maradt
távol a tárlatról (Sehönberger Armand, Korníss, Bálint Endre, Martyn, Bol
mányi Ferenc, Gyarmathy Tihamér, Ország Lili, Keserű Ilona stb.), a'kilk
nélkül modem magyar képzőművészetről aligha lehet beszélni. Egyes kiváló
művészek ugyan résztvettek li kiálilitáson (így Anna Margit vagy Barcsay
Jenő), de távolról sem művészi jelentőségük arányában: Barcsay újabb tábla
képeiből például egyet sem láthattunk A kíállítáarendezöí helyesen döntöttek
úgy, hogya legutolsó - 1966-08 - országos tárlat óta elhúnyt művészekről

(Ferenczy Béní, Megyeri Barnabás, Kohán György, Zilahy György stb.) meg
emlékeznek e mcsterek egy-két munkájának szerepeltetésével, - mulasztást
követtek el azonban, amikor Csont Ferencről, Czirnra Gyuláról és főként:

Kassáik Lajosról megfeledkeztek.
_A tárlaton volt néhány kifejezetten gyenge, nem odavaló darab (Boda

Gábor Krúdy-mellszobra, Pető -János epigon grafíkái stb.), az anyagra azon
ban nem ezek voltak a j~lemZőek, hanem az olyan középszerű, banális mun
kák, mint Fenyő A. Endre, V. Bazsonyi Arany, Szentgyörgyi Kornél, Vati Jó.:
zsei, Tamás Ervin, Breznau József, Ridovics László, Xantus Gyula, Dabóczi
Mihály és mások képei, szobraí, rajzai. Nem rosszak ezek a művek, - csak
éppen menthetetlenül híjával vannak az önálló arculatnak. a kommerciális
műgyakorlattól valóelzárkózásnak, a valódi műalkotásbólkááradó fluidumnak,
varázserőnek. Keszler József, a századforduló nagytekintélyű és csípősnyeívű
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8zinhá2Ji kIitikUlia mondotta áilítólag egy bemutató előadás végén: "Jó darab,
jó darab, - de nem premíerre való ..." A XI. kJiáHitáson szereplö munkák
legtöbbje sem való "prerruier"-re, azaz: egy reprezentatív tárlat falaira, poszta
menseíre, (Itt íegyezzük meg, hogy Kokas Ignác egyetlen kiállított műve nem
győzött meg bennünket arról, hogy éppen e múvész a Ieghivatottabb a magyar
piktúranak az 1968-as Velencei Bíennálén való képvíseletére.)

Persze, a többszáz semmit (vegy keveset) mondó munka között van nehány
emlékezetes is, - így Kondor Bélától "A tengerész álma" című olajpasztell,
Borsos MHclós'tól a "Férfi és női formált" című vörösréz-relief, Czóbel Béla
kancsós-s-rózsás esendélete, Kiss Kovács Gyulának a kései Babítsot, a "Talán
a vízözön ...", az "Ezenkilencszáznegyven", a "Jónás 'könyve" költőjét szuggesz
tíven megjelenítő kilisplasztikája, Erdős János "Dalmát város'i-a, Gábor Ma
rianne "Kiköiő"-je, Borbás Tibor Ferenczy Béní-oüsztje, Berki Viola "Régi
orosz város" című festménye, Tassy Béla "Kodály Zoltán emlékére" című mo
notypíája vagy Ábrahám Rafael "Mes1terségek dicsérete" círnű litográfia-cik
lusa. E művek azonban csak I1i.,tkán felbukkanó oázísok a termeket megtöltö
hatalmas anyag ,tikkas7itó szaharájában,

A rendezőség a felmérült kifogásokra aZit felelheti, hogy "gyenge volt a
kínáeat", azaz a jnüvészek tartózkodtak a beküldéstől, illetve nem a legkü
lönb munkáíkat küldték be. E védekezést azonban nem érezzük elfogadha
tónak: olyan (csztatlan tekintélyt élvező) személyekből kell a jövőben a zsűrít

összeáltítand, s olyan - egészséges - müvészetí közszellemet keH teremteni,
hogy legjava alkotóink készséggel és örömmel vegyenek részt az ún. "nem
7i€tIÍ kiál:!.ítások"-on. Ha a művészek és műbarátok számottevő részének ez az
óhaja megvalósul, úgy a következő országos tárlat - eüentétcen az ideivel 
hű kJépet fog adni jelenkori képzőművészctünkrői, amely - szerencsére
nem olyan szürke és fáradt, mint amilyennek az idei tárlat mutatta,

• • •
A Kulturális KapcsolllJtoik Intézetének Dorottya utcai kiállítóhelyiségében

a Párizsban élő 'Szabó László szebrász munkáiból láthattunk áprilisban egy
kiis gyűjteményt. Szabó 1917-ben született Debrecenben, tanulmányait itt, va
lamint Genfben és Laussanne-ban végezte, - azonban mínt szobrász, autodi
dakta. Mintegy húsz esztendeje él külföldön, ahol jelentős művészí hímévre
tett szert: a Larousse-kiadó Dictionnaire de l'art contemporian círnű kötete
és a Knaurs Lexixon der modernen Plastik külön címszóként tárgyalja mun
kásságát, s a Knaur lexikon közli egyik munkájának reprodukcióját is.

A művész - mint Budapestre eljuttatott munkáiból kitűni'k - természet
elvű szobrászként indult. E korszakának szép terméke az 1949-ből való, bronz
"Női portré". Később az absztrakció felé fordult, de teljesen nonííguratívvá
sosem vált: munkái mindig utalnak a természeti alakzatokra, az emberi test,
a növény- és állatvilág formáira, amelyek inspirációjának forrásai ("Tenmé
kenység", "TŰZiffiadár", "Öslény"). A kiállított szobrok azt is elárulják maguk
ról, hogy Szabó plasztikai felfogása egyrészt a történelemelőtti korok és az ún.
"primitív" népek müvészetéveí (W~llendorfi Vénusz, óceániai szobrászat stb.)
másrészt a kubízmusból kiinduló modem szebrászantal (Longuet, Loth, Volti)
tart rokonságot. Fémből, fábál, :lieketegráni,tból készübt, nagy mesterségbelí
elmélyültséggel megalikotott munkái monumentális hatásúak, erőtől feszülők.

"A hegyek szelleme" című kompozícióját a francia állam vásároita meg, egy
másik rnunkája Henry Moore gyűjteményébe került, - megérdemelt elísme
réseként a művész eddigi munkálkodásának,

Szabo László kis budapesti kíállrtása is arra fígyelmezteti művészetí éle
tünk és mázeumügyünk irányítóit, hogy vegyek alaposan fontolóra s valósítsák
meg mielőbb Lukácsy Sándor irodalomtörténésznek - a Népművelés címu fo
Ivóíratban - nemrégiben felvetett gondolatát: "Meg kellene végre-valahára
rendezni a külföldre szakadt magyar rnűvészek nagy csoportos kiállítását Bu
dapesten. Vasarely, Sehöffer Míklós, Hajdú István, Pán Márta, Kolozsváry és
a 'többiek aligha zárkéznának el; talán még arra is lehetne gondolni, hogy mű

veikből állandó tárlat nyílnék fővárosunkban. A Szépmüvészetí Múzeum mo-
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dern gyűjteménye (noha néhány remeket is magáénak mondhat), csüggesz
tően 'szegényes, s azt, hogy Cézanne vagy Van Gogh csillagászati áron gazdát
cserélő munkáival gyarapítsuk, nem remélhetjük. De a magyar származású al
kotók műveiből vísszahonosítaní, amenmyí t lehet, talán nem reménytelen. MIn
denesetre kötelesség volna, nemzeti kötelesség."

(D, 1.)

ZENEI JEGYZETEK. (É r t e l e m é s é r z e l e m.) Amikor Joachim Gru
bich, a fiatalorgonaművész, lengyel vendégünk, befejezte műsorának első szá
mát, Bach Esz-dúr preludium és fúgáját, önkénytelenül arra kellett gondolnunk.
hogy pusztán csak értelemmel nem lehet ezt a fajta muzsikát tolmácsolni.
Joachim Grubich hűvös eleganciával, tartással szólaltatta meg a hatalmas
hangtömböket, s miközben ujjai nyomán szárnY1'a kapott a muzsika, a bachi
zene lelke valahogy kívülrekedt ,a hangversenytermen. Pedig minden a he
Il/én volt: a pontozott ritmus, a feszes felépítés, és az ellentétes hangú - és
hangulatú témaépitkezés. Am a végeredmény jelen esetben "csak" a számok,
az egyes összetevők összege volt, s nem jártLIt hozzá az a kívülről fel nem fog
ható és meg nem közelíthető érzelmi többlet, mely a zenei hangok egllmás
utánját művé, és az egyes tételeket összefüggő egésszé formálja. Nem isme
rem. nem is ismerhetem a lengyelorgonapedagógiát. de a zonC/oristák eseté
ben annak idején már megfígyelhettük ezt az objektivitásra való törekvést,
amely azonban jóvátehetetlenül elsápasztja a műveket, mert csak résnyi
hetuet: engedi hozzá az érzelem fényét, Nem felejtem el annak idején azt a
csalódást, amelyet a nagyszerű zongoraművésznő, Czerny-Stefanska visszaté
rése jelentett. Amikor először játszott Chopint, elragadtatva ünnepelte min
denki, mintha Alfred Cortot legméltóbb folytatója ült volna szemelyében a
zongoránát Aztán visszatért, de az a muzsika, amelyet akkor szólaltatott meg,
már nem Chopin volt, hanem annak kivonata. Valahogy ez tÖ1'tént az Esz-dúr
preludium és fúgával is: ez sem Bach volt, hanem az érzelmeket tudatosan
száműző ember meditációja Bach fölött. A műs01' első része mindvégig meg
maradt ilyen objektiv kalandozásnak, s csak az utolsó számban, Vivaldi-Bach
a-moll concertójában meleaedett fel az orgonista, s vele együtt a közönség is.
Az a-moll concertót inkább Vivaldi műként szekták játszani, több remek le
mezfelvétele van kéthegedűs-versenyműváltozatának. Ezúttal azt csodálhattuk
meg, miluen sokat jelenthetett Bach számára ez a tündökletesen kék, velencei
égbolt, és a színeknek az a varázslata, amely Vivaldi műveiből tárul elénk.
Bachnál mindez talán egy árnyalattal sötétebb lesz, Lipcsében az ég kékje is
mélllebb lehetett egy fokkal, és az olaszok áradó derűjét is mederbe fogta a
német józanság. Am a bachi változatok rendszerint - igy volt ezúttal is 
feni>égesebbek, súlyosabbak, másfajta élményről árulkodnak. Az orgonára irt
a-moll concertóban két világ feszül már egymásnak: egyfelől a barokk forma,
az a játszi könnyedség, ahogyan ráleltek a kifejezés ihletére, de mögötte 
Bachnál - már felsejlik egy másik, újabb ihletés is, amely talán azzal válik
emberibbé, hogy a fények mellett felvillantjaaz árnyakat is, a fúgák csodá
latos ellenpontozásában. A szemlélődő ember igy pillanthatja meg Bach mű

veiben az élet teljességét, a dolgokban önmaguk ellentétét is, azt a tökéletes
varázslatot, amelyet mi életnek nevezünk. S aki a zeneműben ezt az életet
akarja tolmácsolni, nem közeledhet hpzzá a kivülálló fölényével, csak azzal,
hogy maga is vállalja és éli. Persze ezt a véglegesen emberi-művészi tartást
csak a legnagyobbak tudják hibátlan tökéletességgel tolmácsoini ...

Hogy mennyire más Bach művészete, ha szívvel közelít'Ünk hozzá, azt két
nappal Joachim Grubich hangversenye után Rózmann Akos bizonyította be, aId
igen szinvonalasan, nagy átérzéssel szólaltatott meg négy Bach művet, majd
az óriási siker miatt még két ráadást is kellett adnia. Az a légies könnyedség,
ahogy a Nun ko mm Heiden Heiland kezdetű korálelőjátékot előadta, vagy az
Esz-dúr preludium és fúga hatalmas ivű és koncentrációjú előadása valóban
maradandó emléket jelentett minden hallgató számára. S hasonlóan élmény
szerű volt a műsor második részében Kárpáti József szereplése is, aki első

sorban a romantikusokat tolmácsolta hiven nagy érzéssel,
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Azokon a hangversenyeken, amelyek mlIsorán els6sorban a preklasszikus:
meeterek alkotásai vagy a klasszikus kor korai művei szerepelnek, ú.jra és
újra felvetődik az a kérdés, hogyan közeledik a ma embere ahhoz a korhoz,
s hogyan válhat a zenei előadás korszerűvé, úgy, hogy közben a keletkezés
korához is hű marad. Corredor Pablo Casalsról irt könyvében egész fejezetet
szentelt ennek a kérdésnek. Casals szerint - aki Bach művészetének, s vele a
barokk kornak egyik legnagyobb stiluselemzője és értője - mindenekelőtt a
mú egyílc legfontosabb éltető elemét, a ritmust kell a régebbi kor szellemében
megszó!altatni. Ebből már adódik a többi: a hangzás egyensúlya, és az alkotás
belső tartalmának hibátlan kibomlása is. Valóban: nincs talán izgalmasabb
kísérlet, mint amikor egy nagy művész itt és most visszaálmodja magát egy
két-háromszáz évvel korábbra, s annak a kornak élményét, annak az életnek
a ritmusát akarja visszaidézni. nyen kivételes nagy művész volt George
Malcolm, az angol cembalo-játékos, akinek hanglemezeit a legjobbaTc között
tartják számon a szakkönyvek. Amikor Hiitulei közismert g-moll concerto
grossójának első, Larghetto e affettuoso tétele felhangzott irányításával, mintha
oarázslat történt volna: mintha az a régi hi:indeli Anglia támadt volna fel húsz
percre, hogy elhozza nekünk fenséges üzenetét. Más volt ez a concerto, mint
a megszokottak, talán azért, mert a ritmus feszes karaktere átalakította az
egész zenei szövetet is, s talán azért is, mert vendégünk ugyanúgy vezényelte
a cembalo mellől a zenészeket, mint maga Hiituiei tehette annak idején. S ha
a hangszerek el is nyomták olykor a vékonyan ciripelő szólista-instrumentu
mot, mindenki érezhette, hogy kivételesen nagy élmény részese. S ha lehet, még
fokozta ezt az áhitatos érzést Bach d-moll versenyműve, melyben kivált a
bevezető tétel tempóváltásai, az egymással párbeszélő, egymásnak felelgető

hangszerek és hangszercsoportok játékának és szerepenek kiemelése jelezték,
hogy George Malcohn 'valóban a század egyik nagy jelensége.

A nagy egyéniségeknek egyébként is megvan az a sajátos varázsuk, amel'll
műszerekkei aligha érzékelhető, de mégis jelenlévő feszültséget teremt a
hangversenyteremben és kapcsolatba, szinte rezonőri viszonyba hozza magá
val közönségét. nyesfajta viszony létesült a francia gordonkamúvész, Pierre
Fournier estjén, amely szintén viharos sikerrel zárult. A művész nem egysze
rűen kivételes virtuóz, hanem olyan muzsikus, aki a kiválasztott mú legmé
lyebb érzelmi rétegeiig ás le, hogy hibátlanul tolmácsolhassa. Igy vált ját<!ká
ban Kodály Szólószonátája rendkívüli, felrázó élménnyé, s máig is rejtély,
hogyan érezte meg a francia művész, hogy ebben az alkotásban ott vibrál az
egymásra rakott rétegekben a századforduló töprengő keresése is, az a hullám
zó tenger, amely még nem állt egységes formába, de a mélyéből már fel-fel
viLLannak a jelzések, melyek Adyb'an és Bartólcban teljesednek majd be. Van
azonban a jelek szerint Kodály művészetének egy olyan aspektusa is, amelyre
eddig nem figyeltünk fel eléggé: tudomásul kell vennünk, hogy az ő művészete

is egyetemes nezetkőzi zenei kincs lett, s mint ilyen, sokféle előadásban ke
rülhet a közönség elé. Aligha valljulc kárát, hogy Kodályt Pierre Fournier tárja
a világ elé, s ő nemcsak ezt a magyar sorsformáló erőt tárja fel benne első

sorban, hanem Debussy fény és árnyjátékát s a szimbolizmus árnyalt kifejező

kincsét keresi benne. Ahogy egy hónappal korábban Pierre Boulez az ú.jfajta
Bartók képet tárta elénk, úgy fedezte fel most számunkra Pierre Eournier
Kodály kiszélesedő művészetét, amely egyre ínkább a világkultúrába gyö
kérzik. (A francia gordonkamúvész vendégszereplésének az kölcsönzött külön
érdekességét, hogy kiséretét fia, Jean Fonda látta el, itt-ott még kiforratlan
temperamentummal, de tehetséggel.)

FILMEK VILÁGÁBÓL. Csehszlovák filmek. Az elmúlt hónapban cseh
szlovák filmhetet rendeztek Budapesten. A bemutatott művek arról tanúskod
nak, hogya cseh filmművészetben az utábbi időben egész sor tehetséges ren
dező íelentkezett a nyilvánosság előtt, olyan rnűvekkel, melyekre nemcsak a
magas művészi színvonal, hanem a probléma megközelítés új nézőpontjai is
jellemzőeik:. Ez utóbbinak különösen inspiratív szerepe lehetett az alkotói fej
lődésben. Csak sajnálkozni lehet azon, hogy sem cseh, sem pedig magyar
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részről nem találták még meg az útját annak, hogy a hazai néző megfelelő
áttekintést kaphasson ennek a filmművészetnek maí eredményeiről. Nehezíti
a helyzetet, hogy az átlagnéző amúgyis messzebb (Olasz- és Franciaországban)
keresi a jó filmek hazáját, és nem tartja magától értetődőnek. hogy "v~gyázó

szernét" a közvetlen szomszédság felé fordítsa. A most lezajlott filmhét nyíiván
nem nyújtott módot a tömegméretű kommunikációra, az igazán je}entős mű

vek rendelkezésre álló választékából pedig alig került ki néhánya heti mozi
müsorokba, s azokat se vetítették tovább néhány kurta hétnél.

A bemutatott alkotások közül Karel Kachyna Szekérrel Bécsbe círnű film
je nemcsak cseh, hanem nemzetközi viszonylatban is a legkiemelkedőbbek közé
tartozik, Azzá teszi becsületes objektavitása, hurnanízmusa, s nem utolsó sor
ban kiérlelt formakultúrája és tiszta, arányos szerkesztése, Ezt a filmet ez
előtt fél évvel két hétig játszották a mozikban, s most egy napig látható volt
a filmhét kapcsán.

Keretbe foglalt, színte balladai hangvétel, s akamaraművek eszköztelen
sége jellemzik. Három főszereplője van, s a többi meUékszereplő megjelenése
a film végén már csak arra való, hogy pontot tegyenek a mély megértéssel áb
rázolt emberi folyamat végére; a szokásos sablonokkal ellentétes befejezés vá
ratlanul még egyetemesebb keretek közé helyezi a történetet, függetleníti a
hatalmí szempontok pillanatnyi érdekeítől, s egyszerű formanyelve következ
tében mínden nézőnek módot nyújt arra, hogy tárgyilagosan ítélkezzék. Az át
tekinthető cselekményt körmyű összefoglalni. A háború utolsó napján két
osztrák szüdetésű német katona hazafelé tart egy erdőn keresztül. A lovakat
hajtó cseh parasztasszony a két katonán akarja megbosszulní, hogy férjét
nemrég a németek lopás míatt agyonlőtték. Az egyik katona belehal a sze
kéren korábbi sebesülésébe, az asszonyban pedig a magára maradt, rettegő

katona láttán megértés ébred, A váratlanul fölbUlkikanó partízánok agyonlövik
II katonát és megerőszakolják az asszonyt.

Már itt is megmuta1Jkozik a cseh film egyik jellegzetes vonása: az egyéni
történetet a történelmi események . keretébe helyezik, s a személyes tragédia
folyamatát bátran játszatják ellentétesen a történelmével. Ez a szembeállítás
a művészetben ugyan korántsem új dolog, azonban megvalósításának aktuali
tása koronként változó lehet. A történelmi sorsfordulók után kialakuló egy
séges, abszolút gondolatvilágot idővel mindig többszólamúság váltja föl. Az
igazság, mely eddig egyértelműnek és megfőllebezhetetlennek látszott, leg··
alábbis árnyalatokat kap, és átadja idővel helyét az ökológíkus szemléletnek,
melynek alapelve a kölcsönösség. Ilyenkor kap különös jelentőséget a szembe
állítás fenti módszere: valójában előrejelzí a társadalrnt folyamatot. Ha van
a művészetnek az "igazsághoz" valami köze, úgy az valóban az, hogy mlndig
újra rámutat ennek az igazságnak sokféleségére.

Jiri Menzel filmje, a Szigorúan ellenőrzött vonatok ugyancsak történelmi
keretek közé ágyazza az egyéni sorsot, a szembeállítás azonban nem abban
ny;ilvánul meg, hogy ezt a sorsot elílentétesen játszatja a történelmi folyamattal.
Milos, a fiata!J. vasutasgvakornok "deheroizált", kispolgári élete a nagyvilág
eseményeivel párhuzamosan borutakozak ki. Az aprócskának látszó személyí
problematikát, a főszereplő pszichíkaí gátlásosságát áHítja az egyenrangúság
igényével a fontos társada1mi-törtéJnelmi korkérdés rnellé. Tulajdonképpen te
hát a látszólag jelentéktelen és a látszólag jelentős szembeállításáról van szó,
arról, - mint már az előző filmben is, - hogy nincs kűlönbség az egyéni és
II történelmi sors fontossága (és igazsága) között. Mivel két, jelentőségében

azonos, arányaiban azonban eltérő kérdést állít egyenlő súllyal egymás melté,
a film valami tragikomikus színezetet Imp, ami a szexuális nyíltsághoz nem
szekott néző számára talán frivolnak tűnik. Van azonban benne - a kegyet
len gúny és a kegyetlen cselekmény ellenére - valami megbocsájtó, meleg
emberszeretet, és ez előbb-utóbb a maga oldalára állíthatja az elfogultabb né
zőt is.

A cselekmény a német megszállás idején játszódik, la főhősnek ebben a
nyomasztó, bizalmatlan világban kem megküzdenie férfivá válásának nehéz
ségeivel. A lelkli gátlásdkat és szorongást a környezetrajz ellenpontozza: a kis
vidéki állomáson ponyvával letakartacélkolosszusokat szállító katonai szerel-
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vények haladnak át, a mellékvágányon veszteglő kórházvonat ápol6nöi az ar
rajáró katonák szabad zsákmányai, az állomásépületben pedig hivatalnokok,
műszakí alkalmazottak élik közönyös életüket, melyben legfontosabb szerepe
az előléptetésnek és a biológiai ösztönöknek van. Az állandó politikaifenye
getés légkörében baljós jelentőséget kap a fiatalember pszichológiai gátlásos
sága. Mig a megfélemlítés csupán a gondolatszabadságra terjed ki, az alkal
mazotti réteg konformista marad. Csak amikor elJkövetik velük szemben a
hibát, hogy közvetlenül beavatkeznak triviális életvítelükbe, váltanak át el
lenzékiségbe. A tényleges ellenállás feladatára azonban azt tolják maguk elé,
aki még nem illeszkedett teljesen közéjük. Igy válik kényszerű "hőssé" a gya
kornok. A gépfegyver-sorozat, melytől teste lefordul a hídról, valójában ennek
a kényszerű folyamatnak végére tett pontot. Az állomás hivatalnokainak mi
niatür-társadalrna ettől nem változott.

Éppen ennek a nyárspolgári világnak a hangsúlyozott ábrázolása jelenti
a cseh filmművészet másik fontos jellemvonását. (Azonban Irodalmi téren is
általános jelenség ez; a legjobb példa rá talán W. Páral könyve, a Vihar a
lombikban.) Egy irodalmi statísztíka adatai szerint Magyarországon és Len
gyelországban a megjelenő művek között a legnagyobb részaránya a lírának
van, a Szovjetunióban a prózának, Csehszlovákiában a tanulmányoknak és
kritikáknak. Ez a statisztikai adat egy politíkus, a nundennapok valósága elől

nem elforduló, hanem azzal a realitások keretén belül nyíltan számot vevő

intellektuális szemleletre utal, és talán összefüggésbe hozható az ábrázolás
fenti tendenciájával. Nem mínden hagyomány nélkül, tegyük hozzá: gondol
junk csak Jaroslav Hasek világhírű könyvére. Ebben a filmben mindenesetre
valahol a háttérben - különösen a forgatókönyv és novellaíró BohumiZ Hra
bal jóvoltából -, megváltozott környezetben és számos új tapasztalat után,
míntha ismét a régi Svejk szelleme jelerrtkeznék. (UngváTlI Rudolf)

EGY MECSEKI PLÉBANIA MOZGALMAS MÚLTJA ÉS ALDAsOS JE
LENE. A mecsekí Hegyhát sűrű erdőkkel borított, szakadékos völgyekkel, rej
telmes nyí.ladékokkal szaggatott dombjai között rejtőzik egy nagymúltú falu,
Mecsekjánosi. Két sornyí háza között sugárzó, karcsú tornyú temploma egykor
négy, ma három egymást érő falucska anya-plébániáját jelzi, melynek históriá
jában, hagyományaiban épp úgy, mint a falu dűlőiben, legtávolibb, legmeg
próbáltatásosabb századaink emlékei s tényei tanúskodnak a kicsinyek szere
penek anagyokéval egyenrangú fontosságáról.

Kis történelmi bemutatónkat az Arpádkorral kezdjük. A mai templom
helyén századokon át egy "szent tölgyfa" állott az egykori pogány magyarság
áldozati helyeként. Később a keresztény korszakban, II. Géza király szentföldi
zarándokútja és a népszerű Mária-Gyüd keletkezése idején, egy fehérköpe
nyes, Keresztelő Szent Jánosról nevezett remetebarát érkezett a királlyal ha
zánkba, s a magyar őslakók utáni német telepesek között rtJalált hagyomány
szerint "e dombok között megbetegedett és a mai templom helyén álló szerit
fa rnély odvába húzódott, annak győkereivel és leveleivel táplálkozott, míg
erőre kapott, és gyógyította az erdőkben élő népeket, ápolta a betegeket, öre
geket és a fa mellett csillámló forrásban keresztelte az újszülötteket, a fiúkat
rendre János, a lányokat Anna nevére". Talán ennek a hagyománynak kö
szönhető, hogya falu fiainak fele ma is János, a lányoké Anna ... Ez a
"keresztelő" János a maga rernetekunyhója mellé a forrás segítségével sár
templomocskát is tapasztott, elébe két keresztbe tett faágat helyezett, ahol
először önmaga, később a dombok közé bújt kunyhók népe imádkozott. Ké
sőbb a johanniták és templomosok rendje (közéjük tartozott az egykori re
mete is) telepedett meg a 'környéken, rníg a török megszállók Pécs eleste után
(1543) szerteszórták őket. A település és a környező erdőség később bizonyos
"Bökény János úr, nagyhatalmú és híres Vajda birtokába kerüln". Róla, pa
rancsára a falu és a sárból tapasztott templom, az akkori "plébánia" Bökény
jánosinak neveztetett.

Bökény János uralmáról tanuskodík a föllegvár is azon a Vajda-hegyen,
melynek aljában szelidülő erdőszegéllyel védett hímes rétség zöldel, bizo
nyos "Maria-queUe" forrástükrével, melyhez ugyancsak a mai németek által
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6rzlJ1Jt ősmagyar hagyomány szel'ilnt "Bölt'ény úr gyönyörű klsasszonylánya,
Mária egy nyáron (nyilván úgy 1600 elején) pajtásaival, szolgálólányaíval sé
tára indulván, portyázó török harcosokkal találkozott (valószínűleg a közeli
Szászvár katonáival). Ezek nyomban rájuk is kaptak, kit-kit lóhátr-a dob
tak, csak éppen Bökény úr lányát nem érhették el, mert ő féltében a forrásba
vetette magát". Abba a forrásba, amelyről azóta is úgy tartják, hogy "mélyit
senki el nem évi, hiszen a tenger fenekéhez tartozik, akár az egész határ ..."
A hagyomány szermt "Bökény úr huszárjai azon nyomban a leányrablók után
vetették magukat és a ma is emlegetett Huszárvágás-dűlő árkánál elkapták
és levágták a pontyázókat s mind kiszabadították a Iányokat, Mária kisasz
szony kivételével, amiért ő azóta is sírván sírdogál a Forrás táján szép nyám
estéken".

'I'örökök távozta, "Bökény János úr" birtokának pusztulása, családjának
magvaszakadása után nemcsak légendák és hagyományok, de egykori térké
pek, jegyzőkönyvek tanusitják a tizennyolcadik században elsőízben előfor

duló Némethalál-völgy nevet, mely a korszakban idetelepült lakosságnak, a
némertségnek hősi és küzdelmes korára emlékeztet. Ez a völgy pontosan Me
csekjánosi határától kezdődik és a hegység északkeleti vadonát átszelve a
bájos hidasi-egregyi völgyek fölötti Nádasd szakadékos irdatlan és irtatlan
erdővilágánál ér véget. A török idején erdőkbe települt magyarság bizony
kaszával, kapával várta a jövevényeket. Igy azok az első erdőirtásra jelentkező

sváb telepesek vért is áldoztak az új hazáért és még abból az időből szár
mazik a háromsoros rigmus:

"Erste ward da nur Todt
Dann ist kommen Nott
Und nur drittemal Flott"

Vagyis: először osak halál volt, aztán ínség jött, és csak harmadiknak jött a
könnyebb élet.

Falunkat ekkor már Baranyajánosinak ismerjük, komoly plébániával. A
Leégett és leomlott sártemploma helyén új urasága, a törőkverő Batthyány
Ádám tábornok fia, maga is "Johannes Baptista", hamarosan új istenházát
emeltetett Keresztelő Szent János tiszteletére az egykori tölgyfa dombjának
aljába. Azt a karcsú tornyú, kicsiny, de rendkívül arányos barokk építményt,
melyet ma is láthatunk: benne Maulpertsch kedves tanítványának, Valentino
mcsternek Jézus megkeresztelését ábrázoló festménvét, A kép olasz meleg
ségével a korabeli művésziskola kiemelkedő alkotása és méltóképpen társul
a kis plébánia érdekes és gazdag emlékeihez. Ezeket az emlékeket javarészt
még Jozgits József, clairvauxi apát elevenítette fel egy alkalommal,

"Évtizedeken keresztül Bonyhád apátplébánosa voltam - mesélte - de
nem feledhettem azt a tíz esztendőt, melyet a múlt század végéig Jánosiban
tölthettem s ebben a templomban kezdhettem Istenszolgálatomat. A dolgos,
vallásukhoz ragaszkodó hívek, a bájos táj e1feledtették a magányt, amely any
nyira megpróbálja a fiatal papi lelket. Én itt szerettem meg a történelmi
búvárkodást, egyrrészt mert időm vobt rá, másrészt mert bármerre néztem..
ragyogóbbnál ragyogóbb történelmi emlékekkel találkoztam." Egyik ilyen érde
kesebb emlék, melyerta plébániatörténet is őriz, hogy a szabadságharc alatt
itt működő papok Kossuth hívei voltak. Egyikük, Leó plébános, egykori fe
rences atya, másikuk a környék ősmagyar családiának. Gadánvlaknak iva
déka, Giuiánui Gábor, ők mindketten Kossuth-katonának jelentkeztek. Amikor
Jellasich megindult ellenünk, a két lelkes pap Sztgetvártg bujdokolt, amíg a
magyar csapatokhoz juthattak ... De ennél is érdekesebb feljegyzés, hogy
Jellasich hadai elől az egyházmegye káptalanja Jánosi plébániájára mene
kült, Akkoriban éppen Batthyány Kázmér. Kossuth barátja és fegyvertársa
volt It leegyúr.

Batthyány Kázmérról, a szabadságharc egvík nagy alakjáról nemcsak II

[ánosi Historia Domus és Jozgits apát úr hangulatos visszaemlékezése adnak
felvilágosífá,l'If, dea faluban ma is élő hagyomány, hogy a megyebel! szabad
ságharcosok vezére, a regényhősként vonzó férfiember és haladó szellemű

földesúr, a faluban nw. il'l álló egykori vadászkastélyában talált menedéket a
szabadságharc leverése után. Mint, itt hallottuk, Batthyány Kázmér egy késő
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éjszaka él'kezett JánOl!lirba, "sáros' fogaton, sötét utakon" menekülve üldl5~
elóI, majd a közeli erdőkön keresztül indult törökországi emigrációjába ... Em
a menekülést az egykori vadászkastélyban évtizedeken keresztül megismétlődő

kincskutatás ,is igazolja. Kincs helyett azonban csak olyan hatalmas pincét
találtak a Batthyányak kicsiny udvarházában. erdőbir-tokaik hivatalában, hogy
- a kőművesek szerínt - "egy új kastélyt is felépíthetnének belőle ..."

Jozgits apátúr lelkipásztorlwdása alatt 1887-ben ismét nevet változtat a
kis plébánia, s ettől kezdve viseli mai nevét: Mecsekjánosi. Ekkor már új
kegyúr viseli gondját a plébániának, akiről eLmondható, hogy az egész vidé
ket irányító egyéniség volt. Ez az ember nem volt sem remete, sem pap, sem
ősmagyar oh-tokos, csupán egy gyakorlati, erősen reális de rnérhetetlen el
szántságú és tehetségű alkotó ember, aki romantikusan színes és roppant ered
ményeket felmutató életében "na;gyiparos"-nak kívánta és szerette magát ne
vezni. O, jánosi Engel Adolf, a tizenkilencedik századbeli Pécs nagyjai között
tartható számon, akár Zsolnay Vilmos, a magyar porcelánipar halhatatíanja és
Angster József, az orgonaépítés művésze. Engel Adolf életútja olyan válto
zatos volt, hogy nem meglepő. ha különbőző meseszerű legendák keletkeztek
róla. Az egyik szerint Errgel Adolf páratlan gazdagságának alapját "az a tö
rökkari kincs adta, melyet egy elhagyott pécsi pincében talál r' . .. A másik
hasonlóképpen romantíkus képzelgés, hogy az ,.ősvadoni Mecsekben járva az
akkoriban igen nevezetes Almássy-csárda Istállópadlásárt megtalálta Patkó
Bandi pénzesládáját !" A valóság ezekkel szemben az hogy Enael Adolf korán
árvaságra jutván, hogy beteg édesanyját eltarthassa lemondott rabbínöven
déki szándékáról és 1837 táján vándorárusként. zsákba varrt áruval. indult
el Pécsről a Mecsek bolttalan falvaiba. így került Mecsekjánosiba és ötven
esztendő után kegyura lett a plébániának, gazdája Bökériv-vajda és a Batthyá
nyak erdőbírtokának, megindítója a mai gazdasági életünkben is fontos sze
repet játszó. komlót bányaüzemnek. Ez az úi "földesúr" azzal ikezdte "kegyúri"
működését, hogy első szentmisét rendezett Keres:zrt:elő Szent János templomá
ban. A templom első prlmicíátát, Errgel pécsi munkatársának és alkalmazott
[ának na, Takács István mutatta be, akit az új kegyúr neveltetett, taníttatott.
Az újmisés vendéglátás a Jánost-pusztán élő zsellérek gyermekei részére
épített tSk:olában (bájos alpesi emeletes házban) folyt le, Mint a résztvevők
mondták, "minden fiúgyermek ezüstforintot kapott akkor emlékül és bizta
tásul". Később, Takács István, mint Mecsekjánosi plébánosa, ebben a temp
lomban tartottaezüst-, aranymiséjét és élete utolsó míséjét negyven évi le1
kípásztorkodás után.

Engel Adolf nevéhez fűződik Mecsekjánosi eladdig ismerotlen kis filiájá
nak. Komlónak felfedezése a kilencvenes évek kezdetén. Ez a község míndaddlg
a táj legvadabb szögletét jelentette. Ez a kegyúri, földesúri, kezdeményezésre
felfedezett ipartelep lett az elmúlt húsz esztendőkben az ország egyik leg
gyorsaboan fejlődő. nagy 'kapacitással dolgozó szénmedencéje.

A mai Komló jövendő nagyságáról egyébként a mecsekjánesi plébánia
Historia Dornusában érdemes fejezeteket találunk az egykori feltárók tudomá
nyos felkészültségéről és a plébánia vezetők büszke szeretetéről. Komló fel
fedezése, fejlődése a kis plébániát is emelte: első dolgozói éppen a plébánia
filiáiból, községeiből kerültek ki, akík még, ahogy fiatal társaiknak regélték
,.akna 'híján úgy jártak be a Hegybe, akár a pincébe s az volt az énekük:
Kiskomlal bányász vagyok én; szép a feleségem, jó a feleségem".

Komló fejlődése, népességének szaporodása később szükségessé tette. hogy
a kils filia leszakadjon a mecsekjánosi plébánia testéről és külön egyházköz
ségként emlékezzék egykori lelki édesanyjára. Az egykori "Mater" pedig gon
dos édesanyaként alázatos, de öntudatos szeretettel vígvázza egykori gyer
mekének jósorsát, hírességét, értékét. hiszen benne és általa maga is növek
szik. A község két utcáját immár betonjárda szegélyezi, új és úíabb ház
sorok emelkedneik bájos dombj.ain.

A pusztát, bányát, vasutat építő kegyúr emléke sem foszlott el. hiszen 60
éves, nyám családi otthonnak épült kastélyában ma Gyermekotthon van, 300
emberpalánta nevelődik. Olyan gondossággal és szeretettel, hogy nyuaodtan
nevezhetjük Gyermekparadicsomnak (Dénes Gizella)
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•
ECCL~SIASTIQUES CATHOLIQUES AU CONGRES DU FRONT
POPULAIRE PATRlOTIQUE

par Miklós Beresztóczy

(Le prévöt titulaire Miklós Beresztóczy, l'auteur de cet article, est secré
taire général de Comité Catholique du Conseil National pour la Paix, et vi
ce-présídent du parlement hongroís.)

Le IVe congres national du Front Populaire Patriotique s'est déroulé du
17 au 19 avril. Au nombre des 800 délégués se trouvaient Mgr I'évéque Pál
Brezanóczy, administrateur apostolique secrétaire du Corps Episeopal, mernbre
dc La présidence ainsi que Mgr I'évéque József Ijjas, admínistrateur aposto
lique de la part du comitat de Csongrád, alors que les éleeteurs du Front
Populaire du comitat de Pest étaient représentés par deux pretres catholiques
et ceux de Fejér et de Komárom par chacun un délégué, Pour caractériser
d'emlée au point de vue écclésíastique les résültats des éleettens qui ont eu
Iíeu le dernier jour nous mentionnerons que Mgr I'évéque József Ijjas, ad
míntstrateur apostolique a été élu membre de la présidenoe nationale du Front
Populaire Patriotique, et que Mgr Endre Hamvas, archeveque de Kalocsa, Mgr
l'évéque Pál Brezanóczy, adrnínístrateur apostoltque. Richard Horváth, dí
recteur de l'Ecclesia, aínsí que I'auteur de ces Iígnes ont été élus membres du
conseil national du FrontPopulaire Patriotíque. En méme temps, dans les
cornitats, cantons et localités des díverses contrées du pays, plusieurs centaí
nes de pretres catholiques ont été élus membres des commíssíons du Front
Populaire.

Si nous voulons expIiquer ce qui mctíve cette participation rela:tivement
élevée des écclésíastiques au mouvement du Front Popuíaire, c'est avant toot
le caractere du Front Populaíre Patriotique Iuí-méme qui nous Ie permettra.

Le Front Populaire Patriottque n'est pas une organisation de parti, ni un
organe ou un ernbranchernent destímé a couvrir Ie systerne a un parti en vi
gueur- chez nous. Le Front Populaire Patriottque adopte les aspiratíons du
programme du Partí-Ouvrter Socialiste Hongrois relatíves a l'ensemble du
pays: le progres éconornique et social, la construction du socialisme. Par contre,



il, supprime de son programme les questions de conception du monde les diffé
rences d'Idéologíe de sorte que croyants et matérialistes ou indífférents sous le
rapport des opíníons peuvent faire partie de ses membres au méme títre, avec
le méme objectif et les mérnes droits, 1,1 en résulte qu'Il se présente la méme
proportion dans la répartition d'idéologie des membres du Front Papillaire
Patrtótique qu'en général dans les sondages socíaux. C'est pourquoí il va de
soique,la. ou se trouvent de grandes masses de fideles, leurs pretres doívent
aussi étre parmí eux.

Le Front Populaíre Patriotiuqe n'est non plus le parti des sans-parti; et
moíns eneore un groupe de parti d'opposítíon non exprirné. Le seul but po
litique du Front Populaíre Patriottque réorganisé aprés 1956 est la construction
du socialisme dans la socíété hongroíse, Etant donné que le Front Populaire
Patriotique n'est non plus une assosiatíon ou l'on peut entrer et d'ou I'on peut
sortír, ceux qui accepterrt honnétemerit de prendre part au developpernent de
la société socialiste hongroíse sont mernbres du front populaire, tandis que
ceux qui reculent devant cette táche ou qui s'y opposent ne peuvent, bien
entendu étre consídérés comrne appartenant au, Front Populaire Patriotique.
Etant donné que les millions de fideles et les écclésiastiques, anirnés par leur
conviction et fortifiés par I'esprit de l'accord de 1950 et de 1960 sont des
membres actífs et dévoués de la société hongroise qui construít le socialisme,
leur place parrní les membres et les chefs du Front Populaire Patrtotíque s'en
trouve donc assurée,

Nous ne relevercns que troís points du riche programme du Front Popu
laíre Patriotique. Chacun d'eux englebe pour ainsi díre oblígatoírement les
fideles aussí bien que les chefs éccléslastiques dans la réalísatíon de ce
programme.

Le premier est le service de la paix. Le corps épíscopal hongroís, le clergé
et les fideles catholiques ont écouté, le coeur serré, 1'appel du Saínt-Pere, qui
leur demandait de ne pas le Iadsser seul dans sa lutte pour la paix, Le fait
que le Saint-Pere lutte toUjOUl1S plus énerglquement, direetement et par I'ín
termédíaíre de ses délégués, pour la paix au Viet-nam exerce une in
fluence de plus en plus sensible sur leur ame. Avec le désir sincere du coeur
de tous les hommes, c'est la ce qui a fortifié en Hongrie, le mouvement catho
Iíque de la paix qui poursuít son travail enthouslaste depuis 20 ans au sein
du Front Populaíre Patriotlque. Le clergé hongroís, dirigé par ses prólats
Iutte pour la paíx mondiale, actuellement en premier lieu pour la paíx au
Viet-Nam, et pour réparer les ravages de la guerre au moyen de la celébratíon
relígíeuse du "jour de la paix" dequetes dans les églises, de conférences te
nues dans les dioceses et de prteres constantes. Pour équiper les églises détrui
tes Viet-Nam, nous y avons envoyé des ornements sacerdotaux, des eibeíres
et d'autres accessoires du culte, et en contintrant les quétes, en sus citant la
générosité des fideles, nous voulons contínuer a le faire. C'est pourquoí, au
Congres national du Front Populaire Patriotique, on a mentionné et souligné
la coopératíon exemplaíre des prélats, du clergé et des fideles de notre Egllse
au service de la paíx qui constitue une importante partie du programme du
Front Populaire,

La mise en valeur de la tendance désignée sous le nom de nouveau mé
canisme économique constitue une autre táche actuelle du Front Populaire
dans la vie économíque hongroíse. Apparement cette táche reléve en premier
lieu de I'activité des agronomes, des planíficateurs de I'industrie, des ouvríers
et des commercants. Mais nous savens tous que pour la réalísatíon fructueuse
du programme social et économique d'une communauté, la coopération de
deux éléments est índíspensable. L'un d'eux est la compétence. L'acqulsitíon
et I'Intensífícation en constítuent réellernent la táche des experts économiques
précítés. Le deuxíeme élément, c'est I'honneur, le dévouement I'esprít de com
munauté qui agit en méme temps que le travail de l'expert. Quelqu'excellent
que soít le travailleur índustríel, agrícole ou commereant. son travail n'est
guere valaole au point de vue de la société s'Il ne fait fructifier son savair
qu'á des points de vue égoistes, s'H n'est pas honnete, s'il n'est pas animé des
bonnes intentions sen>:ant il améliorer le sort de ses semblables. Cette qualité
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est tout d'abord de caractere moral, Et comme les catholiques hongroís sont
anírnés de sincere charité, d'esprit loyal évangélique de communauté, ils s'eí
forcent, gui dés par Ieurs prélats et leurs prétres, d'étendre l'influence de cet
esprit de communauté, cette pensée humaine et cet amour du prochairi il tous
ceux qui travailIent il la prospéríté éconornique du pays,

Efin, le vrai patmotísrne et le service de la conception humaíne de toute
l'humanité sont aussi au nombre des objectifs du du Front Popuíaíre Patrio
tíque,

Le clergé catholique hongrois a toujours été chaleureusement attaené il
son pays et il son peuple, Les repsésentants du clergé ont toujours partícípé
aux luttes pour l'indépendance du pays et pour la liberté du peuple, Le clergé
a toujours eu sa place Hl ou le patrlotisme et le service de notre peuple
étaient en jeu. Et n'est ce pas I'enseígnement de Nötre-Seígneur Jésus Christ
qui nous dicte l'internationali:sme le plus profond, en déclarant que tous leo
hommes sont freres, en voulant que dans I'idée de fils de Dieu il n'y ait
entre les hommes aucune différence de race, de langue, de culture ou de
fortune?

L'encyclique du pape Jean XXIII "Pacem in terris" s'adresse il. tous les
hommes de bonne volonté. C'est par cette pensée d'ensemble qu'il a enseígné
la théologie du plus profond patrtotisme et de la mise en valeur commune de
l'amour universel du prochain. C'est ce que nous servons, nous aussi, pretres
et fideles de Hongríe dans les buts du Front Populaire Patriotique qui en
seignent le patrietisme et l'Internationalísme.

La vie catholíque ne peut [arnaís se retirer dans une tour d'ívoíre ou dans
un ghettocrée par elle-méme. Notre place est partout et en tout temps la
ou, nous pouvons servír une juste cause.

•
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

Le Théfitre National de Varsovie est venu jouer il. Budapest dans la pre
miere moitié du mois de mai. Pendant trois soírées, on a représenté la mora
Iíté de Míkolaj Rej de Naglowíce ; "La vie de Joseph" et la représentatíon du
drarne de RoH Hochhut: "Le vicaire" a eu Iieu un soir. Les deux píeces
étalent mises en scene par Kazimierz Dejmek, célebre régisseur du théátre,
La rubrique théátrale commente la moraltté "La vie de Joseph" comme une
excellente ínterprétatíon de la piété populaíre polonaise a I'epoque baroque.

La chronique des beaux-arts publie un compte-rendu de I'exposítíon il.
Budapest de László Szabó, sculpteur hongroís vivant a Paris. L'auteur de
I'article rappelle qu'en plus de László Szabó plusíeurs autres peintres et
sculpteurs importants d'origíne hongroise vivént en France (Vasarely, Etienne
Hajdu, Kolos-Vary, Schoeffer, Szeries Árpád, Pán Márton etc.) ; il serait
opportun d'organíser a Budapest une exposition pértodique ou permanente
des oeuvres de ces maitres.

Au nomore des artistes musiciens venus il. Budapest au cours du mois
dernier se trouvait le célebre joueur de clavecin anglaís George Malcolm,
qui a remporte un éclatant succes en premier Iieu par I'Interpretatíon des
oeuvres de Bach et d'Hándel. Pierre Fournier, víoloncellíste francías, avec
le concours de son fils Jean Fonda a donné au Conservateire de musique un
concert de sonates qui fut tres applaudí. Au programme de Pierre Fournier
figurait entre autres la Sonate pour solo de Zoltán Kodály, et I'excellent ar
tiste a souligné les relatíens internationales du grand compositeur hongrois.
Aínsí, il nous a donné de Kodály un portrait grandíose peut étre eneore
inaccoutumé, et il a fait sentír comment I'oeuvre du compositeur hongroís
s'íncorpore a la culture rnondíale, Au nombre des concerts locaux, I'Interpré
tation du Requiem de Mozart par I'Orchestre de la Radio, dirigé par Gyö'rgy
Lehel s'est partículíerernent distinguée.

A I'occasion de la semainc du film tchécoslovaque organisée il. Budapest,
la rubrique compótente commente deux films tcheques marquants. Le film
de K. Kachyna : "En charrette il. Vienne", qui emprunte le ton d'une ballade,
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est earactérísé par le dépouíűlement des oeuvres de chambre. Cel ui de J. Men
zel: "Trains steíotement contrölés" esquísse le monde sans héroísme de la
petite bourgeoísíe. Les trasts caractérístiques du film teheque d'aujourd'huí
se révelent de facon frappante dans ces deux .oeuvres. Tous deux placent les
problémes induviduels sur Ie méme plan que les questions sociale et histo
rique, et veuíent leur attribuer la méme importance. ILs opposent hardiment
le eours de la tragédie individuelle il celui de l'hístoíre prouvant par hl qu'il
n'y a pas de dífférence entre I'Irnportance du destin individuel et du sort de
I'hdstoíre. Cette confrontatíon n'est pas nouvelle dans l'art, et sa prédominance
actuelle est explíquée par ie fait que la conceptdon uniforme, absolue a fait
place de nouveau a la polyphoníe.

•
INFORMATIONS

Nouvelles publications catholiques. L'ouvrage de József Félegyházy pro
fesseur a l' Académíe de 'I'héologie intítulé: "L'Église au rnoyen age précoce"
a paru dans I'édítíon de la Socíété Szerit István. Le chapitre du livre con
cernant la Iíturgíe est écrit par le professeur Polikárp Radó. - La rnaíson
d'éddtion Ecclesia a publié un vaste choix de la líttérature en prose et en
vers de l'Afrique et de l'Asie sous le titre de "Chaines moríbondes". Le volume
est composé par László Balássy et Béla Csanád.

Mgr Miklós Dudás, éveque diocésain de rite grec dHajdudorog a passé
les premteres semames de mai a Rome en qualité de mernbre de la congréga
lion orientale. Pendant son séjour a Rome, il a aussi été rccu en audlence
prívéepar le pape Paul VI. Avarit son départ dans une déclaration a la presse
I'évéque a formulé l'espoir qu'en sa qualité de membre il auraít I'occasion de
mieux faíre connatere la situatíon des catholiques de ri te grec de Horigric et
de sonder Ieurs problémes.

Mgr, Sándor Klempa, administrateur apostolaque de Veszprém a POUl"

suivd avec I'archevéque Jachym coadiuteur de Vienne des entretiens relatifs
aux travaux de la restauratien de la cathédrale de Veszprém. L'archevéque
Jachyrn est en effet I'excellent ex pert des restauratíons et des constructions
d'églises d'Autríche. Par aihleurs, comme le révele la déclaratíon de Mgr, Sán
dor Klempa, au cours de I'année passée on a procédé dans le díocése de
Veszprém a la réfeetíon des églíses de 174 commuriautós reJigieuses aux frais
de prés de 6 miJllions et demi de forints, provenant d'aide de l'étranger et
du díocese, aínsí que des propres forces des fideles.

A I'occasíon du 500eme anniversaíre de la rnort de Cutenberg, la bib
liotheque de la cathédrale a organísé au musée chrétien d'Esztergom une
exposition d'íncunables.

A Budapest, pendant la saison d'été, afin que les excursionnistes puíssent
errtendre la messe, on offrira des rnesses dans les premteres heures du matin,
et tard dans la soírée dans les églises proohes des gares,

Le 30 avril Heinrieh Fries, professeur de théologle fondamentale il I'uní
versité de Müních a fait a I'Académíe de Théologie de Budapest une confé
rence íntítulée "La fonctíon critaque de la théologíe",

Une premiere messe oecuménique a été offerte il Gödöllő. Le 28 avríl,
Alfréd 'I'uray a célébré sa premiere messe dans la chapelle du cháteau ou,
en dehors des parents et des arnís, étalent aussi présents les pasteurs protes
tants locaux et les délégués des presbyteres protestants, Apres la messe, la
communautéveligieuse a ínvíté le [eune prétre et sa famille il un déjeuner
d'amitdé, Les pasteurs protestanta qui etaient aussí au nornbre des convives
ont tous deux salué affeotueusement le jeune prétre nouvellement ordonné,
qui les remercia avec émotíon de cette manífestation d'arnitié des églíses
fratemelles.

Mgr I'évéque József Bánk, adrnínístrateur ápotoltque de Győr a publié
dans une círculaíre que sur la base de l'autorisation obtenue de Saint-siege
aposiolique pour cinq ans, tous ceux qui sa'medi apres-midi ou samedi soir
assisteront a une messe de ma,riage, aucront rempli par la leur obligation
d'assis,ter a la messe du dimanohe. La permisIsion se rapporte aussi bien aux
martiés qu'aux invités a ceux qui donnent leur concours a la noce.

Fk.: saád Béla - 1J0873-fla. Félvárosi Ny. 5. te~p. - Fv.: LLietil. M.i\lQléiJ.



KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

Saád Béla: "A zsinat budapesti szemmel" című, a Vigilia kiadásában meg
jelent irodalmi riportja levelezőlapon megrendelhető a Vigilia kiadóhivatalá
ban. 232 oldal, offset nyomás, számos zsinati képpel. Ára: 32,.- forint + portó.
Kiadóhivatalunk vállalja, hogy olvasóink, előfizetőink megrendelésére meg
ajándékozni szándékozott külföldi ismerőseik eimére is megküldi. Szocialista
országokba (Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia) és nyugati országokba
egyaránt. Bérmálásra is alkalmas ajándék a könyv. A bérmálás a hitbeli fel
nőttség küszöbét is jelenti, a zsinat pedig a világi hívő nagykorúságának ünne
pélyes meghirdetését is.

Új katolikus kiadványok. - A Szent István Társulat kiadásában jelent
meg Félegyházy József Hittudományi Akadémiai professzor Az egyház a korai
középkorban círnű műve. A könyvben a liturgiáról szóló fejezetet Radó Poli
kárp professzor írta. 520 oldal, ára 107,- forint. Megrendelhető a Szent Ist
ván Társulatnál, Budapest V., Károlyi Mihály u. 4-8. III. lépcső I. emelet. 
Haldokló bilincsek címmel Afrika és Ázsia verses és próza irodalmából jelen
tetett meg bőséges válogatást az Ecclesia Kiadó. A kötetet Balássy László és
Csanád Béla szerkesztette. 388 oldal, ára 80 forint.

Dudás Miklós hajdúdorogi görögkatolikus megvéspüspök május első fe
lében néhány hetet Rómában töltött, a keleti kongregáció tagjaként. Római
tartózkodása alatt VI. Pál pápa magánkihallgatáson is fogadta. A görögkatolikus
püspök még elutazása előtt adott sajtónyilatkozatában annak a reményének
adott kifejezést, hogy mint a Keleti kongregáció öt évre kinevezett tagjának
módjában lesz majd, hogy alaposabban megismertesse a magyar görögkato
likusság helyzetét. és hogy feltárja problémáit. A püspök római megbeszélé.
seinek programján szerepelt az északamerikai kontinensen élő magyar görög
katolikusok lelkipásztori ellátása is. Több tízezer keleti szertartású magyar
katolikus él ott, és ezek évek óta kérik az óhazai magyar görögkatolikusok,
elsősorban pedig főpásztoruk a hajdúdorogi püspök támogatását.

Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó megbeszéléseket folytatott
Jachym bécsi koadjutor érsekkel a veszprémi székesegyház restaurálási mun
kálataival kapcsolatban. Jachym érsek az osztrák egyházi restaurálások és
építkezések kiváló szakértője. A veszprémi egyházmegyében egyébként, mint az
Klempa Sándor nyilatkozatából kiderül, az elmúlt évben 174 egyházközségben
végeztek tatarozási munkálatokat és ezek során külföldi segélyből. egyház
megyei segélyből és saját erőből közel 6 és félmillió forintot költöttek temp
lomok felújítására.

Az esztergomi keresztény múzeumban ősnyomtatvány kiállítást rendezett
a főszékesegyházi könyvtár Gutenberg halálának 500 éves évfordulója al
kalmából.

Budapesten a nyári időszak alatt apályaudvarokhoz közeleső templomok
ban kora reggeli és késő esti szcntrnísékct mutatnak be vasárnaponként, hogy
megkönnyítsék akirándulók misehalIgatását.

Heinrich Fries a münchcní egyetem fundamentális teológia professzora
április 30-án előadást tartott a budapesti Hittudományi Akadémián. Előadá

sának címe: "A teológia kritikai műkődése" volt. Az előadáson a magyar püs
pöki kar több tagja megjelent.

Kiszely Gyula zeneszerző római látogatása során kihallgatás keretében
nyújtotta át VI. Pál pápának a Balássy László szövegére írt béke-oratóriumát.
A magyar zeneszerző XXIII. János pápa emlékmiséjét rövidesen bemutatják
Olaszországban.

Ökumenikus újmise volt Gödöllőn. TU1"aY Alfréd mutatta be április 28-án
az itteni vártemplomban első miséjét, amelyen a templom szentélyében a 1'0-
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konok és barátok mellett a helybeli református és evangélikus lelkész és a
protestáns presbitériumok küldöttei is jelen voltak. A szentmise után az
egyházközség szerétetebéden látta vendégü! az újmisést és hozzátartozóit. A
protestáns papok itt is jelen voltak és mind a ketten testvéri szeretettel kö
szöntötték az újonnan felszentelt fiatal papot, aki meghatottan köszönte meg
azt az élményt, amelyet a testvéregyházak követeinek megjelenése jelentett
számára.

Bánk József püspök, győri apostoli kormányzó körlevélben közölte, hogy
az apostoli Szeritszéktől öt évre kapott felhatalmazás alapján engedélyt ad
arra, hogy míndazok, akik szombaton délután, illetve este, esketéssel kapcso
latos szentmísén vesznek részt, ezzel eleget tegyenek a vasárnapi misén való
részvétel kötelezettségének. Az engedély a [egyesekre, a lakodalmas vendé
gekre és alakodalomnál segédkezőkre egyaránt vonatkozik. - Bánk püspök
egyébként Rómába utazott, ahol résztvett a nemzetközi egyházjogász kongrész
szuson, valamint a vatikáni kódexrevízíós bizottság ülésein.

Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó, püspökkari titkár meg
hívására Magyarországra látogat Bernhard Hiiritui, a neves morálteológus, aki
ebből az alkalomból előadást is tart a budapesti központi Hittudományi Aka
démián.

E számunk íróiról: Joseph Ratzinger, a tübingeni egyetemen a dogmatika
és a dogma történet professzora. Itt közölt írását a Westdeutscher Rundfunk
katoldkus adásának keretében olvasta fel, majd az megjelent az Orientierung
január 15-i számában is. - Stefan Otwinowski lengyel író és drámaíró, a
két háború közt jelentkezett irodalmi avangarde egyik kiemelkedő képvise
lője. Műveiben az ember erkölcsi döntéseinek lélektani motívumait kutatja.
Nagy sikert aratott a varsói gettófelkelésről írt Húsvét című drámája. Jelen
leg Krakkóban él, több éve a lengyel írószövetség krakkói szekciójának ve
zetője. E számunkban közölt elbeszélése "Csendes erdészlak" címmel leg
utóbb megjelent kötetéből való.

"Pluralizmus". - Ez a kifejezés a ll. vatikáni zsinat okmányaiból került
át a közhasználatoa. Értelmezéséről a legutóbb a német sajtóban is vita folyt.
Ennek kapcsán felmerült olyan nézet, hogy ez ugyanazt jelentené, mint
Aquinói Szent Tamás klasszikus meghatározása: "Egység jóltagolt sokféleség
ben". Valójában azonban Szent Tamás ezt a társadalmon belül elengedhetet
lenül szükséges munkamegosztásra értette. A vatikáni okmányok ezzel szem
ben főleg a világnézeti különbségek tudomásul vételét értik rajta. Ezek
ugyanis nem gátolják a szorosan evilági, vagyis földi célokban való egyet
értést.

A lublini katolikus egyetem (Lengyelország) az idén ünnepli alapításának
50. évfordulóját. Az egyetemnek, amely kizárólag a katolíkus hívek önkéntes
adományaiból tartja fenn magát, ezidőszerint négy kara van: hittudomány.
kánonjog, keresztény bölcselet, humanisztéka. Az ünnepségek október 19-20-án
lesznek. A rendezőbizottság felkérte a Vigiliát annak közlésére. hogy az ün
nepségeken szívesen látják leülföldről is azokat, akik az egyetem hallgatói
voltak, vagy annak barátai. A részvételt erre a címre kell bejelenteni: KUL,
Lublin, Al. Raclawickie 14, skp, 279.

Készpénzzel bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.
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