
ni): abbó~ is, nemcsak a hascuiékot
varrják össze, ranarrruik: a [ércekre
is, öss?eférce~ilc a spárgát is, a spárga
köré göcsöket varrnak, a göcs öket ösz
szespárgázzálc, ráspárgáznak a göcsök
re is. A huzat oluar: gubancos, agyon
varrottságában annyira vaskos, nem
kell hozzá már a vatta sem, megáll
egyedül. De tetszik nekik. A jómunka
öröme csillog szemükön. Nem úgy
csinálták, mint a maiak. Úgy csinál
ták, mint a háromkirályok, akik érez
tek valami célt a szívükben, követték
ra/con. Elérték. ami hivta őket. Béke
lett bennük.

Gondoljatok rájuk, Ti, gyanútlanok,
akik merengve álltok a fenyőfa alatt,
gondo~jatok az elhagyatottakra, akik
nek fenyőág se jutott.

Minden ember örömre született.

NAPLÓ

•

Mindenk.inek joga van a fényre. Min
den ember törékeny esé~y, hogy élete
jóreményben telik, nem sérti meg
soha árta~om. De nem természetes,
hogy csa~ádban élünk, hogy hozzátar
tO.?óink vannak, hogy szeretnek ben
nünket. Becsiiijétek meg, ha néktek
igy jutott. Minden ilyen perc aranyat
ér. Nem annyira természetes, hogy
van kit átölelnetek. Egyeselcről min
denki letört. Száraz törzsként állnak
az úton. Semmivel se rosszabbak ná
latok. Igy történt velük.

Oriüietek, hogy van kit simogatno
tok. Hogy csókotok nem a ~evegőé.

Hogy megta~álja, ahova va~ó.

Az élet - soha vissza nem térő al
ka~om a szeretetre.
É~jetek vele, embereid

Koppány János

AZ EGYETEMES EGYHAZ ÉLETÉBÚL. (A pápa a mai fiatalságról és az
engedelmességről az egyházban.) VI. Pá~ pápa a szepternber 25-i általános ki
hallgatáson a fiatalok tagadó magatartására és lázongására is kitért beszédé
ben. A Civilta Cattolica (október 19.) és az Informations Catholiques Interna
tionales (október 15.) közlése szerint kétségtelennek mondta a pápa, hogy a
legutóbbi időkiben sok negatívum mutatkozott a fiatalok részéről, akik szélső

séges megmozdulásokkal és olykor túlkapásokkal vonták magukra a fígyelrnet.
Változásokat követelnek gyakran anélkül, hogy tudatában lennének a célnak,
amit el akarnak érni. Vannak köztük. akík az erőszakot a férfiasság jelének
tekintik. A helyzet felmérése azonban nem lenne teljes - emelte ki a pápa -,
ha Illem vennők észre a pozitív oldalakat is. "Nem igaz-e vajon, hogy ez a
mai fiatalság szenvedélyesen keresi az igazságot, az őszinteséget és a hiteles
séget? Nincs-e ott nyugtalanságában a felkelés a szokványos képmutatások el
len, amelyek oly .gyakran áthatják a mai társadalmat? Abban a sokak előtt

megmagyarázhatatlannak látszó tagadásban, amellyel a fiatalok a jóléti társa
dalmat, a büroicratrkus és technifikált rendet, a magasabb és valóban emberi
eszmények nélkül:i társadalmat támadják, nem nyilvánul-e meg elégedetlen
ségük azzal a lelki, erkölcsi és szellemi középszerűséggel,azzal az érzelmi, rnű

vészí és vallási Iogyatékossággal, környezetüknek azzal a személytelcnítő egy
formaságával szemben, amelyet a modern társadalom alakít ki? S igaz-e va
jon, hogy ezek a mai fiatalok önző índdvídualísták, amikor nem is tudnak
másként élni, mimt más fiatalok társaságában, amikor szinte túlzott ösztönös
séggel vonzódnak a társuláshoz, a kollektívegyöntetűséghez? S ki merné
állítani, hogy mai fiaraljaink képtelenek az önmegtagadásra és embertár
saikszeretetére, amikor oly gyakran éppen ők azok, akik a közszükség pilla
nataiban vagy a társadalmílag tarthatatlan helyzetekben rnindenkinek példát
adnak a segítőkészségre. az odaadásra, a hősiességre és az áldozatcsságra ?
Nem ismerik a fiatalokat azok, akik nem látják meg, hogyategnapinál
mennyivel nagyobb fogékonyság rejlik szívükben a Iemondásra, a bátorságra,
a szolgálatra, a heroikus szeretetre. S mi más az a türelmetlen követelőzésük,

hogy haladéktalanul beléphessenek a való élet küzdőterére, éspedig mint
felnőtt emberek,l1€m pedig mint 'kiskorú gyermekek, ha Illem a tiszteletet ér-
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demlő és gyakran dícséretes vágyakozás arra, hogy kivegyék részüket a kö
zös felelősségből ?"

Az október 16-i általános kihallgatáson az engedelmesség kérdésével fog
lalkozott a pápa. Mint a Kaíholische Nachrichten-Agentur október 24·-i kúadá
sában olvasható, kiindulóban előre bocsátotta a pápa, hogy manapság nem szi
vcsen hallgatjálk, vagy nem is tűrik az "engiedelmcsség" szót, még olyan terü
leteken sem, ahol az engedelmesség tárgyi követelmény. Az alanyi ítéletek túl
zott értékelése .míatt igen sokan nem tudják felfogni, hogy egy külső tényező,

amilyen a telcirrtély, mínő jogcímen avatkozhat be egy emberi személy vagy
csópont spontán megnyilatkozásaiba. A vallástak körében, pontosabban a ka
tolíkus élet körében is felvetik a kérdést: nem uralkodtk-e itt egy olyan dog
matízmus, amely elfojtja a gondolat és a lelkiismeret szabadságát? Semmire
sincs tehát nagyobb szükség, mint az engedelmesség keresztény erényének
megerősítésére. Nem áll-e vajon az engedelmesség a legszorosabb kapcsolat
ban a különös és az egyetemes renddel, minden társadalom egyensúlyával és
összhangjával, nem követelménye-e a közjónak ? Nem az engedelmesség
győzi-e le a személyí gyöngeségeket és tökéletlenségeket. s teszi lehetövé a
közösség számára jó eredmények elérését? Mi lenne a törvény s vele együtt
a közösség sorsa, ha nem ápolnők az engedelmességet? Hová jutna az egy
házban a hit és a szerétet egysége, ha nem Ikívánná meg a gondolkodásban és
a esdekvésiben az egyöntetűséget egy olyan tekintélyi hat.alom, amely a maga
részéről nem engedelmeskedik másnak, csak a fölébe rendelt isteni akarat
nak? A "legyen meg a Te akaratod" szavakkal, amelyeket imáinkban újból
és újból mondunk, nem azt kívánjuk-e tanúsítarrí. hogy engedelmesek aka
runk lenni a legfelsőbb és legbensőbb isteni törvény irányában'? Míként be
szélhetnénk békéről, ha nem arra az elvre támaszkodnánk, amely önmagunk
ban és kifelé megteremti azt a rendet, amely a békét hozza és biztosítja: az
engedelmesség elvére? "Oboedientia et pax" (engedelmesség és béke) - ez
volt a jelszava Baronius bíborosnak, s ugyancsak ez vobt drága később XXIII.
János papának, a Pacem in Terris körlevél szerzőjének. Az engedelmesség
titka figyelhető meg Krisztueban, ez a titok sugárzik az egész evangéliumból.
S örömmel fedezhetjük fel, hogy ez az engedelmesség egyértékű a szerétettel.
Befejezésül utalt a pápa Péter apostol figvclrneztetésére: "Jézus Kiisztus ~í.i

nyilatkoztatásában viselkedjetek úgy, mint az engedelmesség fiai."
Beszédében a pápa azt is megjegyezte, hogy a jelenlegi válság, amely az

egyházban az engedelmesség körül mutatkozík, mogkívámja a probléma "igen
megfontolt és szabatos taglalását, ami e pillanatban nem lehetséges". A pápa
ezzel. nyilvánvalóan arra utalt, hogy a kérdés sokkal súlyosabb ÓS bonyolul
tabb, semmint egy-két beszédben tisztázni lehetne. Hírmaayarázók a.rra kö
vetkeztettek ebből, hogy a pápa enciklikát tervez az engedelmességről, kap
csólatban az egyházi tanítóhivatal tekintélyével. Fausta Vallainc prelátus, a
vatikáni sajtóhívatal igazgatója, akihez utána kérdést í nt-ztcík, csupán arra
a 'kijelentésre szorf tkozott, hogy "nem áll küszöbön" ('gy ilyen értelmű kör
levél kibocsátása.

(Pio atya halála.) Moridha.tni, valamennyi katoríkus bp és f'olvóirnt meg
emlékezett .Piuire Pio", polgári nevén Francesco Forgione szeptcrnber 2:3-án
történt elhunytúról. Kivétel nélkül mcgállnpitották, hogy Pio ;l'tYG évtizedek
óta az olasz vallási élet ogyik legmarkánsabb. de egyben lcgvi tatottabb sze
mélvíségc Volt. A vélemények erősen megosztottuk róla. Mogszarnlálhatntla
nul sokan - Itál.ián kívül, sőt a tengeren túl is - égő Ielkescd-issc; hi í tek
csodatevő erejében, ugyanalekor azonban nem kevesen - ,J;:(,ztlik főleg egyhá
ziak - kételkedő helytelenítessel néztek 1',";:1 éppen a túláradó rajongás míatt,
amely körülvette. Ravatalánál is legalább százezer ember gyűlt össze. Most
azután, ho-gy 81 éves korában meghalt, a nekrológok írói mind siettek ki
emelni, miritegy elégtétel-adásként. hogy Pio atva igazán szont életű, való
jában mindig visszahúzódó, önmegtagadó, szerény és alázatos ember volt, aki
ről el kell tsmerni, hogy nem szívesen szerepelt a nvilvánosság előtt.

P10 atya szüleí földhözragadt szegény panasztok voltak, aikil, látva a
fíúcska gyenge szervezetét, legjobbnak vélték. ha papi pályára adják A
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morconei kapucinus kolostorba kerűlt újoncnak és 1910-ben pappá is szen
telték. Hat évvel később egészségi okokból az igen félreeső Sam Giovanni
Rotorido kolostorába helyezték át. Itt nagy buzgóságával tűnt lki. Két évre
dl, 1918. szepternber 20-án ájultan találták a kápolnában, stigmákkal mínd
két kezén es lábán, valamint oldalán. Bár a hivatalos egyház fenntartásait
nvilváoíto.tta, a dolognak híre terjedt. Hamarosam csodálatos gyógyulásokat
tulajdonítottak Pio atya közbenjárására, majd olyan csodálatos jelenségeket
is, min t a "bílokáció" és a "levítáció". Az ernberek ettől kezdve ezrével za
rándokoltak oda, hogy lássák misézni a stigmákkal jelölt szerzetest, gyónja
nak nála és olőadják ügyeiket.

,XII. Pius fclrnen tctte Pio atyát a szegénységi fogadalom alól, hogy ado
manyokat fogadhasson el arrnak az 500 ágyas kórháznak céljaira, amelyet
"A szenvedcsek enyhítésének háza" címmel San Giovanni Rortondóban a dél
olaszországi szegények ingyenes ápolására kívánt létesíteni. A kórház, amely
a legnagyobb egész Délolaszországban, fel is épült 1956-ra. Költségeit, több
mint négymillió dollárt, az utolsó centig Pio atya tisztelői adták össze. A
pénz zömét az Egyesült Államokba kivándorolt olaszok küldtók.

Kevéssel utána. 1958-ban kitört a Giuffré-botrány. Giuffré bankár volt,
aki főleg püspököktől. papoktól és szerzetesrendoktől vett át pénzeket azzal
az ígérettel, hogy rövidesen a kapott összeg háromszorosát, sőt négyszeresét
fizetri vissza, 'amiből majd templomokat, kápolnákat, monhelvckct, egvházköz
s<"gi í'ilmsztnháznkat építhetnek. A csődbe jutott bankház kárvallott ugyfelei
nek élén a foggiaí. kapucinus rendtartomány vezetett, amely így kénytelen
kelletlen oa Pio-ulapitvúny pénzéből próbálta szamální magát, ijesztő lelkiis
mt'retii(()nllíkt:usba sodorva ezzel magát Pio atyát. XXIII. János pápa, mi
helyt (l", csült errő.l, tüstént apostoli vízitátort küldött ki, aminek nyomán több
szerzc.cst elhelyeztek a kolostorból, magát a kórházat pedig minden tartozé
kával együtt oa Szentszek vette tulajdonába, János pápa egyébként már meg
clőzően aggúdásc'lt fejezte kí amiatt, hogy Pio atya jelenlétét sokan - köztük
a rend egyes tagjai is - nyerószscodésro igyekeztek hasznosítani. Szállodák
sora épült a íulucskában, míndcnütt emlúkt.árgyakat és ereklyékert árusító
üzletek nyíl tak,

Vat.í kúru forrnsok szer-int Pio atya híveí már mozgalmat kezdtek boldoggá
avatása érdekében. Az Osservatore Romano búcsúztató, cikkében igen meleg
hangon emlékezett mc'; arról a nagy segítségről, amelyet Pio atya a szegé
nyek számúra biztosított. s uayarugy arról az érdeméről. hogy "megszámItl
hatatlan sok lelket v1iga'iZt<llt meg és vezetett vissza Istenhez, olyanokat, akik
nagyonis eltávolodtak a híttól és a keresztény élettől". Ami azonban Pio atya
..különös természetfölötti adománvait ílleti - tette hozzá -, az egyház meg
feleJö idő!xriJ nyil,a1 km,ni fog erről a kórdósről".

(A Schillebeeckx-ügy.) Nemcsak Hollandiában, de azon túl is szinte pél
d.it.lan Izgalm"t valtot.í.Lí a párizsi Le Monde szeptember 2-1-i közlése, amely
szerint "a Hittani Kongregáció az érdekelt tudtán kívül eretnekség gyanúja
míatt pert indított Edward Schillebeeckx, a nirruwegeni egyetem hittudományi
karátnak rlogmatika-professzora ellen, aki Al.fril1k bíborosnak hosszú évek óta
teljes bizalmat bi rja és ak ít a holland püspöki kar teológusának tekintenek".
Üjságírók közelebbi tájékoztatás okából nyomban felkeresték Alfrink bíbo
rost, ő azoriban csupán annak kijelentésére "szorftkozott, hogy "hivatalosan
nincs semmiféle értesülése". Egy további hÍJ' szerint a Kongregáció Karl
Rahner protesszort kérte fel Schillebeeckx .,védőjéne'k". Azt, hogv ebben az
ügyben Rémába hívták, maga Ramner is megerősítette.

Több oldalról is megmdultak a tiltakozások. A nimwegeni egyetem hit
tudományi karának dékánja érs a hat hollandi hittudományi főiskola rektoral
KÖZÖS levelet in tévtek Cícognani bíboros-államtítkárhoz. Garrone bíboroshoz,
a Katolrkus ÜiKitat:'\!S Kongregációjának, és Seper bíboroshoz, a Hirttani Kong
regáció profc'kíusá'hoz. Az Oríentierung november J-í számában közzetett
szövcgból idézzük: "AlulírtaJk kötelességüknek érzik, hogy nemtetszésüket
nvilvánítsák, arniér-t ilyen vizsgálat egyáltalán índulhatott. A titkos vádas
kodás lép ezzel a tudományos vita helyére, míntha az Igazság nem bírna ma-
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gától győzedelmeskedni. Az ilyesféle módszerek ellene szélnak mínd az evan
géliurní szabadságnak, mímd a tudományos kutatás és tanítás szabadságúnak.
A bizalom hiányát tanúsítják és mélvsegesen bántjók Isten egész népét ...
Nem titkolihatják azt a komoly aggodalmukat sem, hogya tekintély ilyen
gvakorlásával a tekintély önmagának árt a jelenlegi társadalomban s főleg

az ifjúság körében." A hoblandteológiaikarok hallgatóinak egyesülete a hágai
nunctusnál tiltakozott. "Egy pluralista egyházban - úgymond - a római
teológiát nem lehet az egyedül üdvözítő teológiának tartaní," Szeptember
28-án a holland pasztorálís zsinat 80 delegátusa kőzül 79 írt alá egy levelet
Cicognani biboros-államtitkárhoz, tiltakozva azok ellen a módszerek ellen,
amelyekkel, "egyes körök hosszú idő óta igyekeznek hiúeiét rontani a hol
Land katclácizmusnak". A holland szerzetesek testülete, amely 30 rend és
kongregáció főnökeit foglalja magában, ugyancsak a bíboros-államtitkárnál
távíratban tiltakozobt az eljárás ellen, amely ,.sértő Schí'llebeeokxre és de
rnorahzálóan hat Hollandia egyházi életére". A nimwegeni teológiai kar hall
gatóinak szövetsége nyílt levélben fordult VI. Pál pápához. Ebben mínd a pa
pok, mind a papnövendékek számára a teológusok ragyogó példájának mond
ják Schíllebeeokxet, aki minden erejét az egyház megújhodásának szeritelte.
Kifejezik Iélelrnűket, hogy "a megújhodás, amely oly reményteljesen kezdő

dött a II. vatikáni zsinattal. nem fog sikerülni". A szövetség ugyanakkor le
vélben biztosította Schillebeeckx professzort: .,Mi a Jegteljesebb mértékben
Ön mellett állunk és el vagyunk szánva, hogy szembeszálljunk minden ren
delkezessel. arnelvet Róma foganatosíthat ön ellen. Küzdení kívánunk azért
az egyházért, amelyben Isten gyermekeinek smbadsága nem üres szélarn
többé." A szövetség végül Alfrink bíborost kérte meg levélben, tegyen meg
míndent, hogy ne i~erüljön sor ilyen perre, hanem "talá'lják meg a párbeszéd
nek és viMlIna'k méltóbb és keresztényíbb formáját". Helvtelenftésót nyilvání
totta 290 holland, .német, belga és angol dominikánus is a rend generálisához
intézett közös levelében. "Fájlaljuk - úgymond -, hogy megint rendünk
egyik legkiválóbb teológusa került abba a veszedelembe, hogy áldozatul esik
névtelen vádaskodóknak, Nézetünk szeránt rendünk kötelessége, hogy igazi
erkölcsi támogatást nyújtson tagjainak, és hogy megtegyen mímdent, ami ha
talmában áll, a teológiai vita szabad és nyílt jeHegének biztosítására az egy
házon belül. Elsőrendű fontosságú, hogy Schillebeeckx számírhasson rendje
támogatására, amelyet ő mindig legjobb képességei szerint szolgált s amely
nek hagyományait teológiai tudásával lciválóan képviseli." (A Christ in der
Gegenwart közli is október 20-i számában, hogy a domonkos rend generá
lisa, a spanyol Aniceto Fernandez teljes bizalmáról biztosította Schillebeeckx
professzort.) Október 12-én a holland püspökök táviratot küld'tek VI. Pál pá
pának, amelyben sajnálatukat fejezik ki a Schillebeeckx ellen indított vizs
gálat fölött. Ök tel ies bizalommal vannak Schillebeeckx iránt, "aki míndig
a lehető legnagyobb gondot fordította az ortodoxia megőrzésére a modorn
teológiában". A sürgönyt Alfrink bíboros írta alá.

A katolikus lapok hasonló értelmű állásfoglalásaH mellőzve, ilyen tilta
kozások előzték meg és követték az október R-i vatikáni sartóórtekczletet,
arnelvnek szószóló ia, Vallainc prelátus útján a Hittani Kongregáció - mint
a Tablet írja október 19-i számában: "feltűnően hosszas hallgatás után végül
is" - hivatalosan tudtul adta, hogy vizsgálat alá vették Schillebeeckx írá
sait. Nincs szó azonban perről - jelentette ki Vallainc -. nem is látni okot
ilyen perre. A Hittani Kongregáció feladata, mint neve is mutatja, hogy fi
gyelemmel kísórjen mindent, ami írásban és tanításban, felvetett eszmékben
és gondolati irányokban a tarira és a hitigazságakra vonatkozik Nem előre

megfogalmazott célzattal és ínkvizitórikus jel'leggel; avagv elítélés szándéká
val történik ez, sem pedig azért, hogy el.lenőrtzzék a szellemi tevékenységet.
avagy kedvezésben részesítsenek valamely teológiai iskolát egy másik iskola
rovására, hanern "so~ka1 inkább azért, hogy felhasználják és kiemeljék mínd
azt, ami hasznos lehet a hit megvilágítására, s természetesen azért is, hogy
elejét vegvók tévedések esetleges terjedósének".

Nem lehet tagadni - tette hozzá Vallainc -, hogy ellentétes vélemények
nyomán jelenleg válság mututkozik. így egészen rendjén való, hogy a Hit-



'tani Kongregáció i.gyekezzék jól tájékozódni mindenről. Schillebeeckx esz
méit ugyanúgy megvizsgálják és megvítatjá'k, mint más teológusok eszméit.
Az is igaz, hogy Karl Rahnert megkerték. nyilvánítsan véleményt azokról.
De nem azért, hogy "védáként" ténykedíék, hanem mert Schillebeeckx ba
rátja, aki sok ,kérdésben rokoneszméket táplál vele s így másoknál jobban
meg tudja értetni azokat. Vallaine itt közbeszúrta : "Hasznosnak vélem meg
jegyezni, hogy hasonló alkalmakkor soha sem történt még ilyen tapintatos
és baráti eljárás." Egészen más tehát a légkör, semhogy perről lehetne be
sZJéIDJi. Befejezésül a Következőket mondta VaUainc: "Úgy hiszem, kötelessé
gem az újságíró kartársakat óvni az elsietett, felületes és pontatlan.vtájékoz
tatásoktól. Ebben az ügyben megkísérelték némelyek, hogy az üldözés látsza
tát keltsék és elhitessék, olyan módszerek tértek vissza, amelvekxétségkívül
nem felelnek meg a század gondolkodásának. A Hittani Kongregáció ezzel

•szemben a maga normális rnumkájának végzésében teljesen azt a szellemet
tanúsítja, amelyet ennek a szervnek reformja meghatározott."

Vallainc 'kőzléseit az eddigi szokástól eitérően nem hozta nyilvánosságra
az Osservatore Romano. Csupán aVatilkán hetalapja. az Osservatore della

.Don.enica hozott az ügyről cikket október 20-i számában Federico Alessana
,rini tollából. Alessarid.rini, aki az Osservatore Romano helvettes főszerkesz

tője, elítélte a római Kúria ellen intézett támadásokat, s ő is megismételte,
a Hittani Kongregációnak az a feladata s egyben kötelessége, hogy figyelem
mel kisérje a teológiai kutatást, elsősorban megismerése okából. Természetes,
hogy ez a megismerés gondos, szabatos és illetékes tájékozódást kíván. "Ez
nem per, sőt nem is vizsgálat." Hogy Schillebeeckx esetében egy jól ismert
német teológust haülgattak meg, aki abban a helyzetben van, hogy megérti

'holLand kartársának nyelvét és kifejezésmódját, éppen a tájékozódás komoly
-sága mellett szál. Amit mindenkinek be keH látnia, az, hogy az egyszerű

rnunkafeltevéseket, amelyek még igazolásra várnak, nem szabad tárgyilag
megállapított tényeknek felfogni. "A sok katoli'kusnál mutatkozó zavar ){ü
Iönösképpen abból ered, hogy a keresztény nép körében és a teológizáló
'profán világban a teológiai kutatásban szükséges feltevéseket megengedhe
tetl.enül úgy tüntetík fel, mint végérvényes bizonyosságot."

Mogbízható tudósítások szarint Karl Rahnert két alkalommal hallgatták
meg a Hittani Kongregáció konzultoraí, Ciappi, Lemeer és Dhanis (ugyan

.azok, akik az új holland katekizmust ts kifogásolták). Rahner Rómából való
elutazása előtt úgy nyilatkozott, hogy Schillebeeckxet nem ítélhetik el, mert
eszmét nem ellenkeznek az egyház egyetlen dogmájával sem; Legfeljebb fi
gyelmeztetheüsk, hogy fejtegetéseiben Iegyen gondosabb. Azóta bizonyossá
vált, hogy a Hittaní Kongregáció le is zárta az ügyet. Erre kell következtetni
a Katholische Nachrichten-Agentur október 29-i hágai jelentéséb5l, amely
Schillebeeckx sajtónyilatkozatáról számol be. A professzor kijelentette, örö
mére szolgál, hogy a Hittani Kongregáció elejtette az ellene emelt vádakat.
Azt, hogy teológiai műveit megvizsgálták. Schillebeeckx "egészen rendben le
vőnek" mondta, "Bnnek ellenér-e - fűzte hozzá - fenntartom bírálatomat a
ti tkolózáson, amellyel ezt a vizsgálódást körülvették, fen n tartom krítikámat
a rendszer fölött. Többre értékeltem volna, ha nyílt vitát, párbeszédet foly
tatnak. Az ilyen nyílt eljárás kedvező kihatással lett volna a teológiám és
annak helyzetére az egyházban."

(Kiing és a Hittani Kongregáció.) A Katholische Nachrichten-Agentur
október ll-i közlése szerirrt Hans Kiirui, a tübingeni egyetem neves teológia
professzora, tévedésnek minősítette az ANSA olasz hírügynökségnek azt a
jelentését, hogy Rómában eretnekség miatt eljárni készülnek el:lene. Nyilat
kozatában kijelentette Küng: 1. a II. vatikáni zsinatra vonatkozó írásait Ró
mábam ncm Jcítogásoiták: 2. római oldalról soha sem merült fel ellene az a
vád. hogy tevtant hirdetne; 3. semmiféle pert sem indítottak ellene. Majd
a következőket mondta : "A hamis jelentés bizonyos reakciós római kőrök

tájékoztatásán alapszik. Ezek a körök a legszívesebben eretnekség eimén ítél
tetnék el azösszes haladó zsinati teológusokat. A valóság annyi, hogy felszó

.Ittottak, f'olytassak eszmecserét Az egyház cfmű zsinat utáni könyvemről a



Hittani Kongregáció képviselőivel. Ennek feltételeiről már hónapok óta tár
gyalunk."

Hogy Küng feltételekhez kötötte a Kongregáció előtt való megjelenését,
azt a Tablet még július 6-i számában hírül adta. E szerimt egyik feltétele az,
hogy elolvashassa azt az íratcsornót, amelyet Ottaviani bíboros, mírit a Szent
Officium proprefektusa. 11 éven keresztül halmozott fel róla. Másik feltétele,
hogy közöljék vele a Hittand Kongregáció új eljárási szabályzatát, amelyet 
mint állítja - ,,13 pápa kívánsága ellenére" sem hoztak eddig nyilvánosságra.

(Jacque line Kennedy házassága.) Annakutána, hogyasajtóviharok el
ültek s Onassis új feleségével a Scorpios sziget csendjébe hajózott, nem árt
tisztáznunk azt az egyházjogi ellentétet, amely akkora figyelmetk'eltett s
amelynek része volt abban is, hogy Richard Cushing bíboros bejelentette le
mondását a bostoni érseki székről, Jó eligazítást nyújt hozzá René Laurentin,
az angersi katolíkus egyetem hittudományi karának közismert professzora 
ő 'volt annakidején a párizsi Le Figaro zsinati tudósítója is - az Informa
tions Catholiques Internationales november l-i számában.

A meggyilkolt Kenmedy elnök özvegyét, aki - akárcsak volt férje - ka
tolíkus vallású, bizonyos tartózkodással ugyan, de nyilvánosan megrótta llal
lainc prelátus, a vatikáni sartohívatal igazgatója, amiért katolikus szempont
ból érvénytelen második házasságra lépett. Ugyanakkor az ortodox vallású
Onassis, noha elvált Athina Livanos-tól, a jelenlegi Blandford márklnétől, tel
jesen rendben van egyházával, s ezt az újabb házasságát is az ortodox egyház
kánoni formái között köthette meg. Mutatja ez azt a különbséget, amely vá
lás esctéri az újabb házasságkötés lehetőségére vonatkozóan fennáll a római
katolikus és az ortodox egyházak között. A római egyház fokozatosan bőví

tette ugyan a házasság semmissé nyilvánításának Iehctósógel t, azt a házassá
got azonban, amely két megkeresztelt személy kőzött érvényesen jött létre,
még a pápa sem érvénytelenítheti : újabb házasság csak az egyik fél halálla
csctén vköthctő meg érvénvesen. Az ortodoxok ezzel szemben megengedik,
hogy azt a házastársat, akit saját hibáján kívül elhagytak, ujabb házasságra
bocsássák. Erdokos ez azért is, mert az ortodox egyház eredetiileg szigorúbb
volt a rórnainál, mert hosszú időn át elítélte s általában büntette az olyan
ujabb házasságot is, amely elözvegyülés után jött létre.

Nem szabad üt felednünk - emeli kJi Laurentin -, hogy egészen a XII.
századig a római egyház is alkalmazta Szerit Pálnak azt az elvét, hogy "jobb
megházasodni, mint égni", s figyelembe vette Máté meghagvását: "Senki se
bocsássa el feleségét, kivéve házasságtörés esetén." Mi több, ennek akivé
telnek elismerésében az egyház gyakran nagy engedékenvséget is tanúsított.
Kétségtelen például, hogya XL-XII. század latari egyháza, akárcsak az 01["

todox egyház, általában hatályosnak ismerte el azokat a házasság-fclbontáso
kat, amelyeket a polgári törvény is elismert.

Lényegében a tridenti zsinat jelenti a kérdésben a forduLatot. De Soto
dominikánus atya akkor a következő javaslatot terjesztette elő, 'szándéka sze
rint nem az ortodoxok, hanem a protestánsok ellen: "Ha valaki :::I2t mondja,
hogy az egyik fél házasságtőresemiatt fel lehet bontani a házasságot, s Hyen
kor az ártatlan fél újabb házasságot köthet, kárhozott legyen." Velence kö
vete azonban óvást emelt ellene, utalva arra, hogy az ő városárúak keleti la
kosai a keleti gyakoa-latot követik, amely megengedi az ártatlan fél újabb
házasságkötését. "Ezeket nem lehet elítélni anélkül, hogy meg ne hallgatnák
őket" - hangoztatta a velencei követ. A javasolt szöveget át is dolgozták a
zsinaton úgy, hogy ezt a hajlékonyabb fogalmazást nyerte: "Anathéma sújtsa
azt, aki azt mondja : az egyház téved, arnikor az evangéliumi tant követve
azt tanítja, hogy az, aki másik nőt vesz feleségül, paráznaságot. követ el." A
szőveg szerkesztőí ezzel a formulával megerősítették il jogi és tónvleges fel
bonthatatlanságot, anélkül azonban, hogy elitélték volna az ortodoxok gya
korlatát.

Jacqueline Kennedy újabb házasságkötését érvényesnek ismerhették el és
megáldhatták az ortodox egyházban, míg a katolikus egyház előtt érvénytelen
ez ti házasság. Ha 'ct Vatikán hivatalos szószólója szükségesnek tartotta ennek



megá11apítását,kétsé~ívül azért, mert egyes lapok "a katolikus egyházzal
való megegyezésről" rebesgettek. A nyilatkomtot i:ndokolhatta az is, hogy a
katolikus egyház jelenleg rníndent elkövet a válás törvényes megengedése el
len Olaszországban. "Ha uzonban a Iabin .egyház törvényhozása. teljességgel
világos is - fűzi hozzá Laurentin -, nyitva marad egy ökumenikus prob
léma, amelyet előbb-utóbb meg kell vitatni az ortodoxokkal."

Laurentin fejtegetéseit talán még azzal egészíthetjük ki, hogy merőben

tévesek azok a hírek, amelyek szerint Jacqueline Kennedv "a katolíkus egy
házból való kiközösítést" vonta magára. Az egyházi törvénykönyv 2319. ká
nonját ugyanis, amely ilyen rendelkezést tartalmazott, a Hittani Kongregáció
1966. március IB-i Instrukciójával hatályon kívül helyezte. De hogy mennyíre
megvan az "ökumenikuS probléma", kitűník abból a hivatalos állásfoglalás
ból is, amelyet Meliton metropolita, a konstantinápolyi ökumenikus patriar
kátus szinodusámak dékánja hozatt nyilvánosságra november 8-án Genfben'
"Onassis házasságát az ortodox egyházban érvényes jog szerínt Amerika
görög-ortodox érsekségének egyházi bírósága felbontotta. A bíróság ugyan
akkor világosan megállapította, hogy Onassísnak szabadságában áll egy má
sodik törvényes és kánoni házasságot könníe. Ezt a második törvényes és
kánoni házasságot egy római katolíkus özvegy nővel kötötte, aktnek szintén
szabadságában állt egy második házasságra lépnie. Ez avegyesházasság Onas
sis és Jacqueline Kennedv között kánonjogilag érvényes és a felek törvénye
sen egybekelt Iki"resztények, akiJ, tiszteletert érdemelnek. Ez a házasság érvé
nyes az egész ortodox egyház szemében, amely meg is védi azt." (M. V.)

AZ OLVASÚ NAPLÚJA. Mikor Bartalis János első kötete, a Hajh, ró
zsafa megjelent, 1926cban, Kosztolányi írt róla a Nyugatban. így kezdte: "Bar
talis János költő. Ezt ígyegyszerűen - díszítő jelző nélkül - vajmi kevés
emberről mernérn elmondani, aki verseket ír." De azért pár találó sorral
mégis megpróbálta jellemezni, hogy milyen költő. Említí "időn kivüli erede
tíségét", "bűvös szerénységét". "Nem kíván fölténlenül tetszeni. Más valami
- több - fűti, hogy kimondja azt, amit lát, azon nyersen, ahogy látja. Egyéb
bel nem törődik. Pár soránaik elolvasása után mégis úgy érezzük, hogy meg
nvllatkozása szükségszerű, Szavainak ércfedezetc van. Nincs rendszere, fo
gása, ravaszsága, melvcn át lehetne látni. Szóval nem rnodoros. Leejti szavait,
mintegy vélet] en ül, Iátszólag mímden törvény nélkül, de úgy Iruhlanak el, oda
esnek, ahova valók. Sorai egymásba illenek, mint két ember keze, arki szereti
egymást. Amit rnűvel, az jól áll neki. Az is, hogy első pillan arra néha balog,
félszeg, gyámoltalan, sőt lapos is. Ha pedig időnkint túlontúl gyermetegnek,
átlátszónak, tájékozal.lannak véljük, a következő másodpercben olyan rnű

vészi vakmeröséggel lep meg, melyre semmiféle ravaszkodás nem képes."
így Kosztolányi a Nyugatban, majd, némi kurtítással, három évre rá az

új Bartalis kötet, a Napmadara előszavában. S rarkik annak idején elbűvölten,

szinte mint a harmatot,szürcsöltük az olyan verseket, mínt mí.ndjárt a
Napmadara elején a Patak partján ("Fűzfasípot faragtam a zsombos patak
partján" ...l, vagy Az erdŐTől hazatérő favágók ("Az erdőről hazatérő favá
gók nagy újságot h irdetnek, - azt beszélik, hogy tavasz van, mert kinyílott
a hóvirág" ...l: megmámorosodva ettől az olvannvira hiteles, és olyannyira
új Iöld-, erdő- és mozőszagtól, a falusi életnek ettől az utánozhatatlan hang
jától, még Kosztolányi elismerését Ls egy kicsit kevésnek éreztük. - Ma, előt

tünk jóformán az egész életművel", megállapíthatjuk, hogy inkább a mi ak
kori nagy lelkesedésünk túlzott, és azok a nagyon finom, nagyon tapintatos,
nagyon udvarias, és oly jellemzően kosztelánvias fenntar-tások, amelyek azért
megbújnak ebben a költővé avató, szép elismerésben, nem voltak egészen
alaptalanak. Nem mintha Bartalis valaha is pózként "megjátszot,ta" volna a
Kosztolányi említette gyermetegséget és tájékozatlanságot; de ez a megját
szatlanul természetes és őszinte "gyermetegség és tájékozatlanság" ad infi
nitum végül is merithotetlenül modorrú, sőt modorossá lett legalábbis a ke
vésbé sikerült versekben. Az is elő-előfordult utóbb, hogy ezek a rninden
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törvény nélkül leejtett szavak nem míndíg úgy hullottak el, ahogyan kellett
volna, és nem mindig oda estek, ahová valók voltak. Aztán meg: amit mű

velt, nem mindig állt jóJ. nekd, mert megesett, hogy nem azt művelte,ami a te
hetsége természetéből adódott. Világ térein gázolok (1937) kötete egyilk ver
sében írta:

Amit eddig hoztam, mind magamból hoztam.
Nekem nem voltak mutató Elődök.

Kitaposott utakon nem jártam.

Úgy indultam el, mint gyermek,
s a világban széjjelnéztem,
elértem erre és arra.
Egy-egy virágot letéptem ...

Mint költő, nem mí.ndíg azt a virágot tépte le, amelyik megérte: tépett túl
hervadékonyat is, meg egyfajtából túl sokat is. De ennél is jobban kiütköznek
néha bizonyos verselési félszegségek, ügyetlenségelle olyankor, amíkor nem a
maga sajátos versét írta, hanem "a rím vendége volt", illetve irrkább a rím
az övé; ezek a rímek többnyire nélkülözik azt az "ezüst zenét, sarkantyúpen
gést", amit a Rím vendége című vers említ, s épp sutaságuk zavarja meg az
ilyen rímes költeményekben a "játék" alatt remegő "végtelenség, szorongö
élet- és halálféltés'' hangulatát.

Egy Iírát azonban nem esetleges szeplőí "minősítenek", hanem az értékei.
Bartalis JáIIlos Iírája pedig nagy értéke új költészetünknek. Valóban elődök

nélkül hozott valami teljesen újat, eredetit, egyénít, utánozhatatJlant. Ez a ma
ga pillanatában - a Hajh, rózsafa, a Napmadara irodalomtörténeti pillanatá
ban - ellenállhatatlan varázzsal hatott. Lehet, hogy ma nem ugyanazzal a
fajta varázzsal (hiszen négy évtized telt el azóta), de hat. Mint egyik régi. ver
se, az Életkedv néllciii rendőrrel 'kacérkodó gesztenyeárúsnőjének"az arcában,
mosolyában, szeme csillogásában - vagy fogának fehérségében '11011 valami kü
Iönős - és ez hatott rám": ez ő verseliben is volt, és van ma is "valami külö
nős", ami hatott és ma is hat ránk. Mi ez?

Nyilván mindaz, amit Kosztolányi mondott; és hogy míndez ma is él, her
vadatlanul és fríssen: ez a bizonyítéka értékének és hítelének. Hat nyilván a
dolgoknak, az élet tényeinek, élményeínek, hangulatatnak az a mánden költro
cicomától mentes néven-nevezése, amire színtén utalt Kosztolányi. A2Jt, hogy
,;szomQTÚ vagyok", a 'költészet ezerféle módon tudja és tudta kifejezni; és a
szomorúság hangulaeí, vagy élettényének egyáltalán "költői méltóságot" az
adott, hogy valahogyan ",kifeje:lJték", képben, metaforábam, hasorilatban, jelzők

kel, esetleg egy helyzetben jelenítve meg. Bartafisnak az volt a "találmánya",
az inventio poeticája, hogy máriden kertelés nélkül kijelentette: "Szomorú va
gyok"; és ettől egyszerre szekatlan távlatot és intenzítást és egyetemességet ka
pott a szornorúsága. De itt ÍJs tovább kell kérdeznünk: vajon miért?

AJJighanem azért, mert a dolgoíe, érzések, élmények nála nem izoláltan lé
teznek. Az ő sajátos költői természete az, hogy mindent valahogyan a világ
folyam összefüggésében él át, és mond is ki, többnyire odaszugerálja em a ví
lágtávlatot maga és verse köré. "Jövök az Időbő}", moridja egyik versében
(Egyszer?), és nála ez nem szólam: nála ez az Idő nem elvont fogalom (nem lis
mití'kus Lény, mírit Adynál), hanem valahogyan térszerű, világtérszerű, Java
verseim úgy érezni, oly konkrétan, tapinthatóan az Idő rájuk tapadt anyagát,
lépésein ezt a kozrnikus Időben való lábolást, annak az ütemet, mint ahogy egy
vándor ruháján, mozgásán észlelhetni a tájak nyomát, melveket bejárt. A 'koz
rnosz jelenletét érezrit nála. "Kihajtom fejem az éjbe. Hol kutat két bús sze
mem? - Az éjben megrezzennek a csillagok. ....:.. Kajánul vigyorog a hold!'
Míndez: rezzenő csillagok, vigyorgó hold a versben nem funkcíonálisan van
nak jelen, vagyis nem 'azért, hogy jelenlétükkel vaíamrt Jdfeiezaenek a vers
mondandójából, mímtegy segítsenek a szavaknak, hanern egyszeruen környezet
ként, Ievegőjekérrt annak a Világnak, melyben a költő él és oa verse rnegszü
letik. "Bolygó vílágürben elenyészék, pusztulóerdőben; elsenyvedék. KikiáJ.
tom - végtelen szomorúságom a csillagoknak,"
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Hol? Nem valamí madáchi fölríhatáron. hanem a Földnek egy nagyonis
konkrét kis pontján, Apácán, vagy Kosáíyon, ahol a "világűr" épp olyan ter
mészetes jelenlét, mint a verseiben föl-fölbukkanó Olt, "Én, - alulírott 
hipermodern költő - Kosályban ..." Mert ez a ",kácsi ház", akárrniiyen kicsi,
mégis a Világban van, pontosabban a Világmindenségben, mánden nagyképű

ség, pátosz, harsogás nélJkill, a föld és a mezeí munka biztos egyszerűségében:

"VilághuliámOlk Ikörül nyaldossák - pat-t jaid, - de mi az árban is szüárdan
állurrk." '

Ennek az élménynek, ennek a világérzésnek adekvát kifejezési formája a
sajátos Bartalts-vers a maga szárnyaló, "szabad" szavaival, melyek nem iro
dalmi szavak, hanem "a világ és a természet nagy szavai", És így valósul 'meg,
ahelyett hogy a falu "e1temetl1Jé", végül Is ill .vüágcsoda'' Kosályban (O, falu,
falu): egy költészet, amely egy falusi udvaron "botorkálva" is "világutakat jár",
"SzatUJrnusztól a Neptunuszíg, - istállótól a kerekeskútig, - emberi szívekíg";
egy líra, "kozmikus gondok ölelésében"; de ebben a kozmoszban benne van az
ember is, testvérül a közös sorban és közös Gondviselésben. "Bámulom a sdk
fényes pontot. - Csodálom a Mindenséget" - mondía egyi'k legszebb, nagy
verse a Csillagok ,.. Virágok .. , című -

És hatalmat érzek, valami [enséqest, csodálatost.
A teremtő Úristen gondolatát, aki valamelyes formáoon
él és lakozik mibennünk és az ÖTök időben.

S nagy magányosság érzete fog el. Félelem szorítja
össze szivem, ahogy állok elveszön a világcsendben.
De rágondolok a körülöttem élőkre,

millió meg millió
testvéremre: az emberekre, akik velem élnek.
A fákra, virágokra, a hegyekre, tengerekre, kik
el nem hagynak és velünk lesznek mindörökké,
életünk végéig.

Fejezzük be Kosztolányivaí : "Bartalis János köhtő." Költő,aí'kinekhangja

és viíága van; és em is "vajmi kevés emberről rnondhatjuk el, aJk.i verseket
ír". Költő, nemzedékében a legjobbak sorában.

(Rónay György'

SZlNHAZI KRONIKA. A Pesti Színház mutatta be Eörsi István "Hordók,(
címú színmúvét. Eörsi neves költő s drámaíróként is hű maradt - a költészet
hez. Darabja voltaképpen egyetlen lírai vallomás az egyén, vagy méginkább
az intellektus magábazártságáról s a menekülés reménytelenségéről. Kisebb
nagyobb hordók sorozata zár be bennünket: hordó a rejtekhely, hordó az utca,
a város, Európa s hordó a világ is. Dongái a nagyságrendi növekedés arányá
ban mindinkább kitapogathatatlanokká válnak ugyan, de mégis végesek, mégis
határt szabnak az egyén szabadságának. És ilyetén hordó a társadalom ís épp
úgy, mint két egymáshoz tartozó ember t'iszonya; hordó a barátság és a gyű

lölet, a becsület és az árulás, a szenvedés és az öröm - dongái ölében pedig
szánalmas Diogenész az egyén. Nos, ezek a megállapítások igen közel járnak
az egzisztencialisták alaptéziséhez, noha a darab és mondanivalója - éppen
mély humánuma, szeretet-többlete által - túlmutat ezen.

Gordon Iván hírneves művészettörténészbarátjának, Barla Bálint profesz
szornak pincéjében, egy hatalmas hordóban húzódik meg 1944 nyara végén.
Bár mindennel ellátják s Angela, elvált, de visszatérni szándékozó felesége is
látogathat ja, megérzi, hogy bújtatóin mindinkább elhatalmasodik a félelem s
az önzés, jelenléte napról napra nagyobb gondot okoz baráta·inak. Amikor pe
dig Anna, Barláék kamasz-lánya tudtára adja, hogy szülei azon törik fejüket,
miként szabadulha.tnának tőle, adhatnák tovább, kiszqkik a biztonságot jelentő

hordóból. Eddig lázasan dolgozott, élete főművének sorait rótta, ezért vállalta
a bújkálást. Most azonban munkáját se bánja már, hiszen nem érdemes olyan
világ számára értéket alkotni, amelyben a barátságot is megrontja az állandó
éleWeszély, tönkreteszi az erőn felüli kocteázat vállalása.



Anna beleszeretett a múvészettörténészbe, minden áron meg akarja men
teni, de Gordon legalább egyetlen éjszakára szabad szeretne lenni, nem akarja
többé saját biztonságát mások kockázatához, rettegéséhez láncolni. A vita he
vében végre győz Anna érvelése, Gordon elmenekül, de a kislányt letartóztat'
ják. A szökevény a felesége lakására menekül, ám hamarosan rádöbben, hogy
boldogsága úgyszólván becstelenség s voltJUképpen hazugság is, hiszen a világ
kí-vül-belül hordó, illetve hordók sorozata. Kereket old tehát, hogy végleges
megoldást találjon: ha ki akar szabadulni a hordókból, meg kell halnia, az
életből kell kilépnie. Próbálkozásai azonban rendre kudarcba fúlnak, senki sem
akad, aki megölje, sőt, mindenki csak megmentéséért vállal újabb és újabb
kockázatot.

V ége a háborúnak, Gordon visszatér a gyűjtőtáborból - aJwvá nagynehe
zen. sikerült bejutnia - és, felkeresi e?'edeti hordóját. Meglepetés€re barátait
.találjaott. .Am Anna, a tisztaszivű kislány, akivel érdemes lenne egy új, tisz
tultabb élete,tkezdeni, halott. Vállalni kell tehát az elrontott" régi életet, a meg
keseredett barátságot, amit méltóképpen pecsétel meg egy undorral adott és
utálkozva fogadott igazoló írás Barla antináci magatartásáról.

Már 1nagábóla történetből is kiderül: Eörsi p"em azért választotta színte
rű!. a nyilas időket, hogy történelmi itéletet mondjon, hanem, hogy olyan kö
rülményeket teremtsen, amelyből élesen kiválhat a társadalmat, illetve annak
egyes szektorait alkotó egyének különböző magatartása, reagálása, erkölcsi
helytállása. A "Hordók" helyzetdráma tehát, majdnem 'tézisdrá1na. A [ilozc
[ikus mondanivalót segiti a színpadkép té·rbeli megosztása is: leltn a hordó, a
bújkálók, a társadalmon kiinitiek tanyája, fenn a födémen a lakás, a "legális"
élet tere. Ahogy múlik az idő, ahogy fordul az események kereke, úgy lesz
egyre szilárdabb, pont a hordó, illetve válilc mindlabilisabbá a lakás talaja.
V égül szinte hinta-deszkává alakul, ott libikókázik a hordó görböletén.

Ez a megváUozott statikai helyzet híven követi a párbeszédeket, a cselek
ményt, mely a szereplők erkölcsi hozzáállását, illetve belső metamorjózisát vetíti
elénk. Gordon, a társadalmon kioiüi lény, a szabad préda helyzete mindaddig
reménytelen, amíg a. hordóba s azon belül a munkába, a látszat-biztonságba
menekiii. Am amint kilép onnan sorsközösséget vállalva a többi üldözöttel,
azonnyomban megnő erkölcsi súlya, úgyannyira, hogy szinte elpusztíthatat
lanná válik" hogy győztes már akkor, amikor üldözői veresége még be sem kő

oetkezik: Ezzel szemben Barláék annak arányában zsugorodnak össze, amilyen
mértékben lesz urrá rajtuk az önzés és a gyávaság. A sors is ellenük fordul,
éppen erkölcsi fajsúlytalanságuk következtében veszítik el egyetlen gyerme
küket. Végül ők kényszerülnek a hordóba, ahonnan éppen a megcsalt barát
menti ki öket. De veszít az elvált és, visszakívánkozó feleség is, mivel látszó
lagos önfeláldozása merő önzés. A végtelenül fonák helyzetsorozatból egy na
gyonis keserű ítélet csiholódik: oly romlott, oly pocsék t'olt ez a világ, hogy
nem a bűnösöknek, hanem az ártatlanoknak kell szégyenkezniük életben ma
radásukért.

Meghökkentő paradoxonok, sziporkázóan szellemes párbeszédek jellemzik
Eörsi sz.ínművét. Olykor még plasztikus képek is tarlcítjálc, például amikor Gor
don fejenállva mond véleményt a hitleri őrült világrendről. Kár, hogy filozó
!iáján, tézisbizonygató cselekményvezetésén - bármily igényes is egyébként
- néha nagyon megérződik Sartre hatása. Ami pedig túlhaladja ezt, a tömény
keserűségbe csurgatott néhány cseppnyi optimizmus, belülről sugárzó szeretet,
na.gyon kevés ahhoz, hogya mű teljesen egyéninek érződjék. Am talán még
enn,él is nagyobb hiba a mű széteső drámai szerkezete. A párbeszédek csiszoit
sáqa ellenére is vázlatosnak, kídolgozatlannak hat a darab. Cselekményvezeté
sében nincs kellő feszesség, a jelenetek nincsenek arányban az általuk hordo
zott mondanivaló súlyával, egymáshoz való kapcsolatuk laza, szinte [űzérszerű.

KűZönösen az utolsó kép bizonyul elka.pkodottnak. Mintha a szerzii türelmét
nesztette volna, hogy mihamarabb eljusson a tagadhatatlanul szellemesen fa,
nyar utolsó mondathoz.

Horvai István rendezése kitűnő munka - nem eYJ/szer neki köszönhető.

hogy a darab hiányosságai nem válnak szembeötlőbbekké. Elismeréssel ken
szólnunk a. szinészek teljesítményéről is. Mindenek előtt Tomanek NándoTTóZ,



aId mélyen átgondolt, minden idegszálával átélt alakítást nyújt Gordon m(í
vészettörténész szerepében. Mozdulatai, izmos ruganyossága, hihetetlenül kife
jező arcjátéka a szó szoros értelmében felszínre hozza egy pattanásig· feszüLt
lélek belső vívódásait. Fő érdeme, hogy nemcsak elfogadh.:ttóvá, hanem hite
lesen hihetővé teszi az általa megszemélyesített elvont, jelképes figurát. Benkő

Gyula végtelen egyszerűséggel, 'Úgyszólván eszköztelenül kelti életre Gordon
ellenpólusát, a közepes tehetségű, jellemgyenge Barla professzort. A két asz
szony, Földi Teri Barlánéja és Szegedi Erika Angélája pontos, szolíd alakítás,
híven valósítjá Ic meg a szerző elképzeléseit. Csupa báj, kedvesség, hiteles üde
ség Venczel Vera Barláék kamasz-lányának, Annának szerapében. Kozák László
nyilas házmestere hátborzongató jelenség. Kár azonban, hogy néha enged a
karikirozás csábításának. Nem lehet kifogást emelni a kisebb szerepeket ját
szók ellen sem, akik közül különösen Dávid Kiss Ferenc alakítása említésre
méltó. Színte Gábor díszletei kifejezőek s hasonlóképpen sikerültek Kemenes
Fanni jelmezei is. (Bittei Lajos)

KÉPZÖMŰVÉSZET.Korruss Dezső hatvan éves. Ez év december l-én töl
tötte be élete 60-ik esztendejét Korniss Dezső, az újabb magyar festészet egyi~

legkiválóbb mestere.
Luca della Robbiaról szóló életrajzában Vasam ezt frja : "Soha senki sem

miben sem lett kiemelkedő, ha már kicsiny korában nem tanulta meg elviselni
a hideget és az éhséget, a szomjúságot és más kellemetlenségeket." Korníss
gyermek- és ifjúkora is küzdelmes volt: vasesztergályos fanonenak kelleet.áll
nia, majd úiságot árult. A 20-as évek elején bejut Podolini Voikrnamn alapos
képzést nyújtó szabadiskolájába, utána pedig a Képzőművészeti Főiskolára,

ahol Csók és Vaszary voltak a tanárai. Komass De7lSŐt mágnesként vonzza a
régi mcstereknek (Rembrandt, Hals, Verrneer van Delft) , a modern művészet

nagyjainak (Cézanne, Van Gogh, Matdsse, Braque) és a magyar piktúra előző

generációja legjelesebbjeinek (Ríppl-Rónaí. Kernstok, Czóbel, Márffy, Egry,
Kmetty) oeuvre-je; látókörét egy 1930!31-ben tett nyugateurópai tanulmányút
(Párizs és Hollandia), a Kassák Lajos vezette "Munka"-körben való részvétel és
Francels Gachot esztétával folytatott beszésgetések is szélesitek.

Kormiss a KÚT, Ll Képzőművészek Új Társasága fiataljai között tűnik fel
1930-ban, Vajda Lajossal. Kopcs Györggyel és más nemzedéktársaival együtt.
E kis, tehetséges csoportról Vc.s István "A fétlbeszakadt nyomozás" címu ön
ólctrajzí művének második fejezete ad hlíség{'s és eleven képet. Vas szerint
Ll fiatal Korn íssriak "sike'rült Iótrehoznía valarnit, ... ami kortársa volt az ak
kori európai Iestészetnek, tartott is némi rokonságat Rouault-val is, Modtglia
ruival is, de mindenképpen jelentett valamit; szín- és formavilága egyéni
volt És fitogtatás nélkü] magyar, sőt erdélví, mert Korruss onnan származott.
.Hű, ez valami erdélyi. Krísztus', mcndta később Medgvessv a Dezső egyik sza
kallas arcképérc, amely majdnem kizárólag a zöld árnyalatok meglepő soka
ságából tevődött össze."

A ::lD-as évek közepetől Korruss Szentendrén és Szigetrnonostoron fest ba
rátja: Vajda Lajos társasúgúbari. Ekkori munxásságuk - amelyet a magyar
népművészet elemeínek, motívurnaínak a szürrealízmus és konstruktivizmus
vívmányaival való ötvözese jel.lemez - új szakaszt nyit a szentendrei festészet
történetében. de rendkivült jelentőségű a XX. századi magyar művészet egészé
nek folyamatában ds.

A második világháború után Korníss - legkülönb kortársaihoz (Barcsay,
Bálina Endre, Vili, Borsos Mfklós, Szántó Piroslka, Anna Margit stb.) hason
lóan - az "Európai Iskolá'i-hoz, a magyar avaritgarde művészek tömörüléséhez
csatíla'kozott, Az Európai Iskola - amelyneik munkájában néhány költő, filo
zófus és művészetí n-ő (Kassák, Kállaí Emő, Hámvas Béla, Weöres) is részt
vett - Ferenczy Károly, Csontváry, Gulácsv, a Nyolcak, az aktívisták Derko
víts és Vajda nyomdokain haladva a kor egyetemes művészetével szmkronban
lévő magyarr festészet És szoorászat kialakításán fáradozott; ugyanalekor a tár
saság tagjai arra ds törekedtek, hogy - mint egyik kiadványukban olvassuk 
elősegítsék ..elet, ember, közösség új kapcsolatának" létrejöttét.



A felszabadulást követő első esztendőkben Korniss gyakran állított ki a
különböző tárlatokon. 1946-05 önálló kíáblításáról a "Szabad Szó'i-ban ezeket
írta Kállai Ernő: "MunJkáiból olyan szívbéli közvetlenség, olyan tnszta Iírizmus,
annyi könnyed báj és kellem szól hozzánk, mínt a régi népdalokból. amelyek
nek egyébként Komis" rendkívüli zenei érzékkel bíró, avatott ismerője és ének
lője." (1946. június 9-i szám.)

De nem csupán a 40-es évek második felében kiállított és az akkori folyó
irawkJban (,,'l'ér és Forma", "Atkotás") reprodukált munkái ("Búcsú", "Halott
katona", "Öreg udvar", "Tavaszí délelőtt", Ábrázat"), valarnint Rimbaud "Les
Illuminatlions" címu ciklusához készített Idno-rnonotípiái vallottak Korniss mű

VéSZJi eszményeíről, - ars poeticáját fu-ásban is megfogalmazta: "Ha megkér
deznek, hogy nli't akarok, hogy mit akar ez a művészet, akkor két óriás nevé
vel kell válaszolnom. Bartókéval és Picassóéval. Az egyik a zenében, a másik
a festészetben valósíoia meg a népi, a humánum és az európaiság egységét. A
fiatal modern magyar festészet néhány képviselőjénél is ezt a törekvést látom
derengeni, - magarn is enre törekszem. " Ez a művészet a legmélyebb való
ságot akarjakiifejeznli az élet szépségeível, de poklaival is együtt."

Korníss D€'2JSIŐ a 40-es és 50-es évek fordulóján az actíon-paíntíng, atasíz
rnus és a kaüigrafízmus felé fordult; üyen jellegű műveivel az elmúlt eszten
dők szentendrei kiáJJi'tJásalin, elsősorban azonban a székesfehérvári István kTí
ráíy rnúzeurnban megrendezett gyűjteményes tárlatán (1965) taláíkozhabtunác,
Kivételes érzékenység, kífinomult szín- és forrnakultúra, a művészí alakítás
szuverénitása, ft festészet és grafika eddig ismeretlen útjainak és lmfeje7Jésmód
jainak fáradhatatlan kutatása jellem:zJi Korruss mai alkotói periódusának ter
mését is, - csaMgy,mint korábbi munkáít.

Korníss Dezső festői pályafutása - Vas Istvánból oly nagy rezonancíát ki
váltó, korai, némileg az École de Baris-hoz közelálló festményei ("Fej", 1935;
"Lámpa és hegedű", 1939; "Emlék", 1940), következő korszakának Miróval és
Max Ernstrtel rokon szürrealízmusa (Tücsöklakodalom", "Kapu", "AlkOlllY") és
mai, artisztikus felületi hatásokat nyújtó nonfiguratív murukái - egyaránt meg
erősíták-hítelesítika "Világ" című lap 1946. június 12-i száma cikkének meg
állapítását: "KornLss Dezső európai viszonylatban is figyelemreméltó egyéniség,
ak:ine'k saját világa van, s aki a meg-nern-alkuvék és az engedrnényre nem ké
pesek faj táj ához tartozik."

* *. *

Uitz BéLa kiállítása. A fél évszázada külföldön (s évtizedek óta a Szovjet
únióban) élő magyar festő- és grafikusművész, az életének 82-ik esztendejében
járó Uitz BéLa rmmkáíból október végén reprezentatívtárlat nyílott a Nemzeti.
Galériában. A kiállított művek szinte mindegyike újdonság volt a magyar mú
vészetbarátok számára, hiszen azok részint a szovjet rnúzeurnok, részint a mű

vész tulajdonában vannak, s hazai kiállitáson még sosem szerepeltek.
A tárlat első termeiben elhelyezett rajzok, akvarellek és sokszorosított gra

fikák között sok olyan lap akad, amely büszkesége a század első harmada ma
gyar művészetének. Ezekről állapítctta meg Kassák: "Uitz szénrajzainak és
rézkarcainak zsúfolt arabeszkjei mögött robbanó szenvedélyek izzanak." Az
.,Orosz templom", az "Orosz ikon analízíse" (két változatban), a "Moszkvai ho
tel udvara", a "Smjna-híd", a délframciaországí Collioure-ban készült színes
tusrajzok. a .,Pálri7JSi. -gátilka"-ctklus, a színgazdag, erőtől feszülő krfmí tájak,
a katalógusban 189. számmal megjelölt "Fák" és még sok más Uitz-rnű túl
zás nélkül állítható a Fauve-ok, a korai kubísták, a "Nyolcak" legjobbjainak
alkotásai mel:lé.

Uitz mlIDikáin1.ak másik csoportja politikai és szociálís mondanivalókat jut
tat kifejezésre, expresszíonista-szlmbolísta forrnanyelven. A mester Hyen nemű

műveí közül méltán híressé vált a 'korai angol munkásmozgalorrmak, a géprom
bolók megmozdulásainak emléket állító, szuggesztív rézkarc-sorozat, amely
miJnden bízormyalhatott Derkovítsra is.

aM



A Kontha Sándor által rendezett Itiállitás hozzájárult ahhoz, hogy a ma
gyar kőzönség megismeI1kedjen-megbarátkozron Uitz Béla nagyjelentőségű

életművévei. amelyről eddig CISUpán igen hiányos fogalmaink voltak.
(A vas/kos katalógus közlí Mácza János magyar származású moszkvai egye

temi tanár Uitzot méltató írását és Uítz önéletrajza jegyzetett. Szembeötlő fele
dékenység, hogy sem az egyikben, sem a másikban egyetlenegyszer sem fordul
elő Uitz küzdőtársának: Kassák Lajosnak neve, - sőt ténybeli tévedéseik ils
akadnak. Uitz .autobiográfiájában például ezt olvassuk: ,,1915-boo fiatalok
csoportjával megszervezrük A Tett című korszeru Lapot," A valóságban ez nem
egészen igy volt. A Tett-et Kassák Uitz nélkül hívta életre; Uitz Béla csak a
4-ik számtól kezdve 'kapcsolódott be a folyóirat munkájába, Kassák így ír erről

az "Egy ember életév-ben: "Uitzot, aki eddig óvatosan távol tartotta magát
tőlünk, végre rá tudtuk venni, hogy közérrk ál.ljon, és dolgozzon ő is alapba.")

* * *

Varga Magda festményei, kollázsai és rajzai. Varga Magda festőművésa

Fényes Adolf-terembela, novemberben zárult kiállításának anyaga stiláris szem
pontból nem volt egységes, és a művek kvalítás tekintetében sem mozogtak
azonos értékszínten. Kétségtelen azonban, hogy mai művészeti életünk túlnyo
mórészt egy kaptafára !készült, érdektelen-jellegtelen tárlataí közül Varga,
Magdáé előnyösen vátíkkd. A művésznő ugyanis - egyenetlenségeí ellenére 
izgalmas, igen tehetséges alkotó. öt festrnénye - Szentkuthy Miklós író portré
ja a "Magány" című kis kép (kompozíciócsigákkal), a "Felkvő női akt csigával"
(1963), a "Városkép" és a "Szentendre" (e két utóbbi absztrakt mű 1966-ból)
- emlékezetes, :kiváló darab. Filctollal rajzolt író-portréinak legtöobje biz
tos vonásokkal ragadja meg az ábrázoltak egyéniségót (Illés Endre, Possonyí
László, Nemes Nagy Agnes, Mészöly Miklós, Simon István). (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (A tökéletesség útjai.) Van, ami már annyira töké
letes, hogy az ember kételkedni kezd benne. Ami már' túlontúl Í.'l kidolgozott,
a végsőkig csiszolt. Es van olyan előadás is, amely talán ellentéteket szül, vi
tú/wt ébreszt, de valahol a dolgok lényegében mégis megközelíti a tökéletes
ségről alkotott eszményünket ... Ezekkel a gondolatokkal hasonlíthattuk össze
a Moszkvai Rádió és Televizió Szimfonikus Zenekarának méreteiben is hatal
mas hangversenyét Anda Gézáéval, aki szerényen letelepedett a zongora mellé,
és onnan vezényeUe a Hangversenyzenekar tagjaiból alakult kamarazenekart.
A. mosz/cvaiak együttesét Gennadij Rozsgyesztvenszkij vezényelte, nem pult
mellől, hanem a zenekar közepén állva, jelezve, hogy ilyen kitűnő együttes
nek talán nincs is szüksége zenei vezetőre, ta.gjai maguktól is hibátlan tökéle
tességgel szólaltatják meg a műalkotásokat, egy-egy rumqrersemnik hát in
kább kellemes egyiittmuzsikálás, semmint felelősséggel járó, nehéz produkció.
Ez a hatalmas, száztagú együttes olyan tökéletes, amelyhez még csak hason
lót sem hallottam. Amikor a hegedűsök játszani kezdtek, mintha egyetlen
Stradiva.ri «zolait volna meg leheletfinom tisztasággal. A fafúvósok, kivált a
klarinétosok, gyönyörű hangszineket csaltak elő hangszereikből, a rezek pe
dig tévedhetetlen biztonsággal, elképesztő könnyedséggel birkóztak meg a par
titúra nehézségeivel. Hangerejük pedig valósággal lenyűgöző volt, talán túl
ságosan is lenyűgöző... Ez a felülmúlhatatlan együttes, s .a kitünő karmes
ter valahol valamit mégsem teljesitett be. Az ő szépségideáljuk különbözik
talán a miénktől? Talán túlontúl is lekerekítenek minden hangzást? Talán
tÍll könnyedén birkóznak meg azokkal a heroikus nehézségekkel, amelyeket
más zenekar aligha tudna bukások nélkiil elénk tárni? Kétségtelen, hogy ez a
fajta apollói szépség már-már "korszerűtlen" manapság, mi sokkal inkább
hozzá vagyunk szokva a küzdelmes győzelmekhez, a verítékes erőfeszitések··

hez, a nagy emberi nekifeszülésekhez. Ez mind hiányzik a moszkvaiak zene
karából. Bartókot nem is tudják megszólaltatni, teljesen félreértelmezett a
nagy zeneköltő világáról alkotott képük. Berlioz Fantasztikus szimfóniájában
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sem 'voU egységes a kép bámulatos részletek váLtogatták a félreértetteket, az
egész mű végül azért aratott hatalmas sikert, mert valósággal lenyűgöző voU
a zenekar tökéletessége. Szinie mosolyogva olvassa újra el az ember egy
ilyen előadás után Berlioz dühödten handabandázó emlékiratait: ugyan milyen
nehézséget jelenthetett egy ilyen alkotás megszólaltatása?

Nagy kár, hogy a moszkvai zenekar nem mutatott be több romantikus
művet, nyilvánvaló ugyanis, hogy ezek a hatalmas érzelmi emóciókat kiváltó
alkotások állnak igazán közel hozzájuk, ezekben tudják leginkább feUÚ1'ni a
zenei szövés különös tökéletességét és esetlegességét.

Anda Géza pedig ... nos, Anda Géza nem a legkiválóbb - karmester.
Annyira feszitetten vezényel, s ugyanakkor a kelleténél annyival többet bíz
a zenekarra, hogy az együttes tagjai óhatatlanul hibáznak. Anda ís hajlamos
arra a maí gyakorlatra, hogy "zsebből vezényeljen", ez viszont a legtöbb ze
nészét felesleges találgatásokra kényszeriti. A Mozart sz'imfóniáról alkotott
felfogása mindenesetre jelezte, hogy a zene birodalmában karmesterként is
otthonos, bámulatos beleérzéssel szolaltaita meg a fiatal Mozart tragédiáját,
iS éreztette emögött a hatalmas életút klasszikus tökéletességű betetőzését is.
A kis g-moll szimfónia azonban valahol mégis kielégítetlenül hagyott.

És aztán megszólalt a zongora. Anda Géza rátette kezét a billentyűkre,
és egyszeriben eltűnt minden ellenérzés, nem volt helye több vitának, értel
mezésnek, "fenntartásnak". Anda Géza játszott, s akinek eddig netán kétséstei
voltak arról, mi is a klasszikus beteljesedés, mit is jelent a hangoknak az a
mindent beárasztó tökéletes zengése, az most megérthette. Nem az volt a lé
nyeges, amit a zongora mellől a zenekarban akart elmondani, azt maguktól
is elmondták a kitűnő Pallagi János vezette muzsikusok. Itt a zorutoráé volt
a vezérszerep: s ahogya Mozart műben szinte zokogásba csuklott a zongo-ra
hang, s Beethoven koncertben pedig felcsattant, mint a diadalmas sereget
parancsoló hadvezéré, ez már nem egyszerűen zenei reileládó volt, hanem
egy korszak teljességének hiteles és igaz felidézése. És ilyen tolmácsolás al
kalmával talán felesleges és illetlen is azt emlegetni, hOGY Anda Géza meny
nyire nem "értelmez", s mennyire magától értetődő természetességgel találja
meg a zene legbelsőbb lényegét, a kifejezés tartományát. Tökéletes élmény
volt, mert emberi volt, és mélyen - igaz.

(Ottó Ferenc: Második magyar népmise.) Ottó Ferenc azzal a nagyszerű

érzéssei hallgathatta művének rádióelőadását, hogy néhány nappal koráb
ban a vatikáni rádió hullámhosszán foghatta Zsinati nagyfanfárjának hasia
jait, a Magyar Rádió és Televízió tagjaiból alakult kitűnő fúvósok és ütősök

tolmácsolásában. A JVlásodik magyar népmise, melyet a Váci Dóm-kórus adott
elő Huszár Dezső ihletett vezényletével, ahhoz a zenei folyamathoz kapcsoló
dik, amelyet Kodály hagyományozott ránk. Ottó hit'en és tőkéletesen beszéli
a magyar zenei hagyományt, és azt szerencsésen alkalmazza a liturgia új
követelményeihez. Miséje mindvégig ,.friss·', eleven, szép alkotás, amely méltó
módon sorakozik Kodály miséje mellé. Külön is szeretném kiemelni. hogy
egy oiuan zenei korban. amikor divat duroa és kiműceíetlen; csiszolatlan
hangzásolckal figyelmet kelteni, Ottó a népnyelv dalltnn.iordulntn.ina]. és mes
teri ritmikai felépítéssel éri el ugyanezeket a hatásolwt. Az ő eszközei a ne
mesebbek, és ezek illenek az egyházzene évszázados hagymnányaihoz.

(Lemezfigyelő.) Néhány évvel ezelőtt irigykedve olvastam a francia
folyóiratok lemezfigyelőiben az ERATO cég Bartók-felvéteIcáől s.,:óló hiradá
sokat. A teljes-Bartók dicsősége most mégis a miénk tesz: A Qualiton cég
emlmásJJtán jelenteti meg Bartók fiatalkori műveit, s e lemezek alighanem
világszerte öregbítik majd a magyar zenekultúra jó hírnevét. A "magyar"
Bartók iskola, a honi Bartók-felfogás ma példamutató mindenfelé, ahol csak
műveit műso1"m tűzik. Már ezért is jogosult a Bartók összkiadás megterem
tése magyar művészek közreműködésével, s még inkább azért, mert ezek a
művészek közvetlenül a bartóki hagyománll letéteményesei, 77em is eg1J közülük
tanítván'jJa, személyes jóbarátja volt.
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Az összkiadás egyik kiemelkedő darabja a Hat vonósnégyes felvétele
(LPX 1294-96) a Tára i t'onósnégyes tolmácsolásában. Tátraiék ezúttal a mű

vek klasszikus oldalát hangsúlyozzák, amit Bartók ma jelent a zenei világnak.
Értelmezéeiik lecsiszolódott, leginkább talán a Juillard-vonósnégyeséhez le
hetne hasonlitani, s ez már maga is előadásuk értékének - fokmérője. A
másik szintén tökéletes felvétel a Huszonhét két- és háromszólamú kórus elő

adása; ezt Szabó Miklós vezényli az immár európai hírű Győri Zeneművészeti

Főiskola Női Karának élén. A kristálytis,zta szépséggel felcsendülő dalok a
magyar századok üzenetét tolmácsolják, és a zene n'yelvén ugyana;;t fejezik
ki, amit Ady a költészet eszközeivel. (LPX 1290.)

Erdélyi Miklós A Filharmóniai Társaság új életre kelő Zenekarának élén
hangversenyre való Bartók-művet vezényel az LPX 1302. Qualiton-Iemezen.
A Két portré, a Két kép, s a Négy zenekari darab hallható a lemezen, világo
san körvonalazott, tiszta zenei értelmezésben, virtuóz előadásban. A felvétel
technikai mi1lŐsége is igen jó, kár, hogya hangzás nem mindenütt elég fé
nyes. Az LPX 1300. lemezen Gabos Gábor szólaltatja meg A Négy zongora
darabot, és a zongorára írt Rapszódiát. Játéka itt-ott görcsös, túlértelmezett,
másutt viszont teljes és hiv képet ad Bartók mély liraiságáról is. A lira adja
Zempléni Kornél Bartók-tolmácsolásainak (LPX 1299.) igazi értékét is.
Zempléni világszerte elismert Bartók-játékos, ezt igazolja a Tizennégy baga
tell mesteri megszólaltatásával is. Kár, hogy. újabban mintha visszariadlUl'
Bartók nyerseségétől, szívesebben kerekíti le a hangzatokat, s oiuan. klasszi
kus köntösben jeleníti meg e műveket, amelyik igaz és hiteles ugyan, de ta
lán nem teljes.

A. Bartók-összkiadás kivitelezése is méltó a világszinvonalhoz, a lemezek
technikailag is igényesek, a tasak megoldása pedig egyenesen művészi.

Ha nem is tartozik az összkiadáshoz, itt kell megemlitenünk azt a mu
zeális értékű lemezkiadványt, amelyen Bartók Béla és Szigeti József 1940
áprilisában tartott washingtoni hangversenyének felvételét hozta forgalomba
a Qualiton. (LPX 11373·74. Lemezklub.) Beethoven Kreutzer-szonátája, De
buesi] a-rnol! szonátája és Bartók két műve szerepel a lemezen, amely iga
zolja, milyen nagy-zongorista volt Bartók. Ez a szonátapár egyedülálló tö
kéletessénoei szólaltatja meg a műveket, s nagy ktir, hogy kettejük együtt"
muzsikálá,áról csak ez az egy csodálatos felvétel maradt ránk. Megjelente
tése mindenesetre kivételes zenei esemény.

(Roruui László)'

FILMEK VILÁGÁBÚL. Zolnai Pál: Próféta voltál szí1)em. Egy ország
történetében nem véletlenül következnek be az eseménvek, Katasztrőfákba

torkolló korszakaink és a megelőző időszakok között történelrni folytonosság
V"lI1. HHB Iélbemaradt demókratikus forradalma és 18G7 kíegyezése J..-özütt
ugyanolyan szeros az összefüggés, mint .a míllenníurní évek hungarocentrrz
musa és a nyilas uralom közott. A sort folytathatnánk. T'ör-ténelrnünkkel fog
lalkozva sokszor s"eretnék úgy föltüntetni. mmtha fatális véletlen vagy ránk
erőszalkolt idegen "vonalvez1etés" áldozatai lettünk volna, vaűahányszor a fa
sizmus magyarországt uralmáról, a kiegyezés utáni korszak közjogi szerviliz
musáról, vagy akár aszcrnélvi kultusz eseményeiről esik szó ; mintha a nem
zet egésze érintetlenül es teh ete'tlen ül állt volna mindezzel szemben. Éppen
az síkkad így el, hogy a hatalrní koncepciók és az erőszak megnyilvánulásai
- akár a szabadságharc erdélyi bandériumainak intoleráns románellenessége
(melvnek a zetelakai vérfürdő csak szei-ves 'következménye volt), akár az al
földi szegénylegénység brutális fölszámolásu, akár pedig az újvidéki "hideg
napok" -, ncrn múlnak el nyomtalanul egy nép életében, hanem vaíarnít
mindig újratermelnek abból, ami létrehozta őket.

Ha a "mivé le·t<tünk?" kérdését valaki múalkotásoan fölteszt. nyílván nem
hiányozhat mellőle valahol az "eZJ€[k voltunk" szembeállítása sem. Ez a pár
huzam persze nem formális dolog: a múlt ott .kísérthet egy rnűben akkor ís,
ha látszólag csak a jelenről van benne szó, Nincs túl hosszú ideje annak,
hogv éppen fílmrnűvészetünkben valósultak meg ezek a fölismerések. Jancsó
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'Míkló» például múveiocn (Szegéilylegények, Csend és kiáltá.'l) sűrítve törté
nelmi kontinuitásunk kérdését próbálja megragadni. Ami nála formailag új,
ami olyan jellegzetesen "magyarrá" teszi őket - a kemény Jcépd kontrasztok.
a cselekményvezetés kdhagyásos, ugrásszerűen gyors tempóvezetése, a környe
zet leglényegesebb vonásakra korlátozó bemutatása -. az lényegében igaz
ságfölismerésének következménye. Arról van szó, hogy kegyetlenül őszinte

Információt a múltról a néző szemében első pillantásra csak radikális és gyak
ran érthetetlen formai újszerűségnek látszanak, Hamis volna azonban ezt a
tartalom és fonma egységével magyarázni; ez a fogalom legfeljebb művészet

maípulácíós eszköz: alkalmat nyújt arra, hogy idegen szempontok alapján
eldöntsék, mi számét műalkotásnak és mi nem. A művészi elképzelés azonban
megvadósulásának pillanatától fogva nem egyéb formánál ; tartalma pusztán
annyit jelent, hogy többféleképpen (például koroktól is fiiggően) értelmez
hető. így Jancsó :flilJm.jeiben is csak az a lényeges, hogy pillanatnyilag a szem
benállás formáját jelentik a hagyományos fölfogással szemben. AZBiZ - Lu
kács György Icifejezésével élve - a művészet évezredes partizánszerepében a
történelmi konmnurtásról tájékoztat bennünket,

Mindezt azért kellett elmondant. ment Zolnai Pál filmíe suba alatt ugyan
csak igényt tart a "rrnk voltunk és mívé lettünk" önvizsgálatára, 3IT1Jél.kül
azonban, hogy ennek a folytonosságnak a leghalványabb jelét is megkísérelné
fölvázolni. Nem az a baj, hogy Szabados Gábor újságíró, a "próféta" előző

életéről, világmegváltó hitéről és válságának 'közelebbi okáról pontosan nem
tájékoztat, Ezt úgyis sejti a néző. Az ó sorsa valójában nem fontos és illem
jellegzetes ; prófétasága sokkal inkább afféle kHaláH alibi, amivel jóhiszemű

sége kényelmesen igazolható. A lónveges éppen ez a tartós öndgazolási haj
lam, amely annyi fölsülés után is makacsul és természetesen tartja magát, és
arrrít a film alkotóí is a magukévá tetteik, megakadályozva ezzel azt, hogy az
összefüggésekről tájékoztathassanak.

A történet a főszereplő idegösszeroppanásának históriája, amiről óhatat
lanul a "kaméliáJs hölgy" jut az eszünkbe, csak a tüdővész helyett korszerűbb

betegség keretei között. Van ebben valamí bestsellerszerű: a nagyreményű

-sajtótunkctonái-íus sorsa, adoiből kiábrándul a felesége, aki a nőkhöz mene
kül, és felesége sorsában trtgven rtapasztalja a mmdennapos aprómunka örö
meit. A rendezőt megtévesztette a tetszetős téma. Ugyanalekor érezte, hogy
ez a prófétaság belülről hazug, mert soha sem létezett, legfeljebb az író kép
zeleteben. Ezért megpróbálja kiemeLni a feleség alakját, szenvedélyes hitét
a muzsikábam, De talán az ezekről készült képek a Iegeröszakoltabbak, a meg
tévesztőerr jó mesterségbelí fogások ellenére. Az énekkart vezénylő asszony

-és zeneszerző társának 'képét fölváltva látjuk premierplánban a vásznon. mi
közben Durkó Zso-lt mutatósan atonális zenéje szól. Ezek él rnerev, állttolag
hitet sugárzó arcok azonban bármilyen történet/be beilleszthetők, mindig az
éppen megfelelő hitet sugározzák a nézőre. Hollywoodi filmekben alkalmaz
ták a módszert, .míkor a szerencsetten SOl'SÚ énekesnőt szmokmgos férfiak és
estélyi ruhás nők hallgatják az orfeumban. rnikőzben a karnera egymásután
végigsik.lik él komoly, markáns férűiarcokon, és a néző a sok szép arc láttán
elbízonytalankodva valóban úgy véli. most kell megrendülnte.

Voltaképpen nem isa próféta fontos Zolruiinak, aki egészséges ösztön
nel szabadulni igye1kiszik a téma eredendő hamisságától. Foglalkozik ugyan az
újságíró igaz mívoltát jelentő bizonytalan, átmeneti jellemével, szervil.izmu
sávaí, melynek a prófétaság a megtévesztő álarca, de a feleség alakja mellett
egy kisiskolás fiúcskát is fölvonultat ellenponükónt, hogy az elkárhozást ki
emelje. A divatos bestseüer-téma aZO!I1Jban Iogva tartja, cseberből veder-be
-esik. A gyermeki tisztaság és a megváltástudat 'ködében élő prófétaság kettőse

ilyen talajtalanul aligha újszerűbh, rnínt az ártatlan gépírókisasszony és a
kártvas huszár-tiszt könnyekig megható párja.

"Tiltsátok el tőlünk a gyermekeinket!" - mondja végül a főszereplő. De
a gyermekek nemzedékére sem ez a nemlétező, csak a tetszetős szerapként vi
selt eg}"kori prófétaság a mergező, hanem a kegyetlenség, a nwgfélpmlitós és
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a totalitás igénye, amiről többek között Jancsó, Kovács, (Hideg napok) és
Rényi (A völgy) hitelesen tájékoztat.

RÖVIDEN: Ota Hofmann: Az első csók. A serdülők világát finom pszicho
lógiai megfigyelésekJkel,tartáz'lwdó poézissel ábrázolja ez a cseh film. A tör
ténet - egy tizenötéves lány első szerelrne - nem konfliktusokra, hanem
egyszeru hétköznapi eseményekre épül; a gyengédség és ártatlanság, mely
belőle sugárzik, egyfajta hadüzenet is a fiatalság iránti hagyományos elő

ítéletekkel szemben. G. Capitani: Az éjszaka rablásra való. Ez a fillm pedig
arra, hagy megtöltse a kasszákat ; a kommersz történetben az oroszláaiszere
pet a szep Catherine Spaak és a férfias Philíppe Leroy [átsszák, ami a film
sikerét előre biztosítja. Lövés a kottára: A SQl\. dáko-latin hagyományra épülő

történelmi terrnék után végre üdítően hatna egy román filmkomédia, ha a
rendezőknek az antik kontinuitás igazolásain kívül a parodisztikus lehetősé

gek kiaknázásában is volna némi gyakorlatark.
(Ungváry Rudolf)

A TÚLNÉPESEDÉS ÉRVE ÉS A SZüLETÉSEK KORLÁTOZÁSA. Köz
tudomásu, hogy a katolikusok jelentős része alapvetőert a túlnépesedés ve
szélye míatt kívánta az egyház Tanítóhivatalától a fogamzásgátlás hatékony
módjáriak jóváhagyását. Szeríntük a túlnépesedés, az emberiség feltűnőerr

gyors szaporodása az a rendkívüli feszítőerő, amely arra kényszerít, hogy re
vízió alá vegyük a fogamzásgátlással kapcsolatos eddigi elveiruket. Elkerülte
és elkerüli azonban f'igyelmünket, hogy érvelésüle nem éppen egyértelmű és
cáfolhatatlan tényekre, hanern csak többé-kevésbé elfogadható feltevésekre
támaszkodik.

A túlnépesedés míatt aggódók ugyanis nem vesznek tudomást arról, hogy
a legborúlátóbb becslések szerirrt is (F. A. Pearson és P. A. Harper) a föld
még a művelés maii. színvonala rnellett és a ma művelés alatt álló területek
kitelrjesztá';e nélkül is a jelenlegi népességnek legalább kétszeresét képes
eltartani. Az 1965-ben Belgrádban megrendezett népességi világkonferencia
l'észtvevőieg}'etél'bettekabball1,hogya föld erőforrásai elegendőek a mainál
jóval több ember megélhetésének biztosítására. K. M. Malin moszkvaí pro
fesszor számításai szerínt a világ jelenleg mezőgazdaságt művelésre alkalmas
területein (14,3 nrril.lió km", ami a kontinensek összterületének mintegy 10%-a)
kereiken 10 .rnilliárd ember számára termelhető elegendő élelem, ami pedig a
mai létszámnak - 3,5 miLliárd - csaknem háromszorosa! A közismert Fritz
Baade kielí professzor már régebben arra a következtetésre jutott, hogy ha a
termelőeszközök mai színvonala az egész földön általánossá válik s ezzel kar
öltve jelentősen fokozni tudjuk a máris ismert egyéb táplálkozási Iehetőségek,

például a tC'DIgm'eik élővilágának kihasználását, akkor 30-38 midliárd embert,
a mai létszámnak míntegy tízszeresét is elláthatjuk táplálékkal. A már em
litett K. M. Malin professzor azt sem tartja lcízártnak, hogy amennyiben új
technika al.ka'l.mazásával és megfelelően nagy tőkebefektetésekkelaz elméletil
leg ma is Iehetségesnek látszó mértékben megnöveljük a termőterületeket,

mintegy 93 mrlbíó km/-re, akkor legalább 65 milliárd, de kedvező foltételek
esetében akár 130 miUiárd ember is elegendő tápláíékot kaphat.

Ám ha ezek a becslések nem győznének meg bennünket - hiszen végülis
csak feltevések -, rruimdenképpen hitelesnek kell elfogadnunk a FAO, az
Egyesült Nernzetek élelmezési és mezőgazdasági szervezete által végzett
konkrét felrnérés eredményét. Eszerint a világ népessége a második világ
háború előttiről 1960-i,g mirrtegy 35%-ka:l emelkedett, az élelmiszertermelés
viszont ugyanebben az időszakban 52%-'kal növekedett. Ez a tény ellenemond
mindenféle pesszimista becslésnek. mert kézenfekvőerr bizonyítja, hogy
az élelmlszerterrnelés nemcsak követni tudja a népesség növekedését, hanem
rnegelőzní is képes azt. A túlnépesedés miatt aggodalmaskodóknak abban van
igazuk, hogy ha a termelés színvonala az elmaradott területeken nem emelke
dik és az élelemelosztás módja sem változik, akkor a föld népességének tete
mes hányada valóban a katasztrófális éhezés állapotába jut. A FAO felmérése
ugyanis rávílágít arra is, 'hogy az éiclmiszertermelés főként a fejlett orszá-
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gokban gyorsult meg. Európában például a 12%-00 népességszaporulattal
szemben közel 50%-kal gyarapodott a termelt élelmiszerek mennyisege.
Ugyanakkor a "harrnadi'k vi'lágban," vagyis a fejlődő orszúgoban, az élelmi
szei-termelés jóval mögötte maradt a népesség gyarapodásából fakadó 'kívá
nalmaknak. Nincs meg tehát a népességszaporodás és az élelmiszertermelés
növekedésének területi összhangja, ámbár az aránytalanságot a szükségletek
hez igazodó elosztással valamennyire még ma is k,i lehetne egyenlíteni.

Miért éhezik tehát és miért rosszul táplált akkor a föld népességének
mintegy kétharmada, s miért romolhat tovább a helyzet a gyors ütemű sza
porodással ? Részben azért is, mert éppen az éhező és rosszul táplált koriti
nensek népeínól ia Iegmagasabb a születésí arányszám. De még inkább és fő

ként azért, rnert ezeken a kontinenseken _. Ázsia, Afrika, Latin-Amelika 
annyira alacsony a művelés színvonala, hogya föld sokszor alig ad vissza
valamivell többet, mint a vetőmag. Kedvezötlen udöjárási viszonyok között
különösen, de még jobb években is oly alacsonyak a termésátlagok, hogy az
európai vagy a japáni átlagoknál alig negyedét érik el. Indiában például hek
táronként 10-14 mázsa búza és 10-12 mázsa rizs terem, holett Nyugat-Európá
ban búzából 40-45 mázsát, .Iapánoan rizsből 54-57 mázsát is elér a hektáron
kénti hozam. A művelés szírrvonalának emeléséhez, a magasabb termésátlagok
eléréséhez gépekre, vegyszerekre. műtrágyára és nem utolsó sorban maga
sabb szakképzettségre lenne szükség. De honnan vegyék ezek beszerzésére,
illetve fedezésére és biztosrtására azt a rengeteg pénzt, amire szükségük len
ne? Nemcsak az 550 milliós India, de a kisebb létszámú fejlődő országok me
zögazdaságánakkorszerűsítéseis dollár-mí llíárdokat kívánna. Egészen nyil
vánvaló, hogy a "jóltáplál'tak", a fejlett országok rendkívüli méretű összefo
gása és segítsége nétkül,készpénz:ben vagy gépi berendezések és élelmiszer
útján természetben nyújtott támogatása nélkül az éhezők száma és az éhezés
mérté'ke a jövőben még tovább ~og növekedni.

Ez azonban akkor is bekövetkezik, vagy bekövetkezhet, ha a szülctések
számát gyorsan és gyökeresen csökkentenék a fejlődő országokban. A. belső

gazdasági és társadalmi tehetetlenséget nem orvosolhatja önmagában semmi
féle születéskorlátozás. Mert gondoljuk csak meg: ha szabadjára engednék is
a hatékony mestr-rsógcs fogamzásgátló szerek hasznalatát. vajon kik élnének
velük? Talán az indiai, a kongói, a bolíviai, a perui asszonyok? Hiszen ha
csak nem valami ingyenes nemzetközi ajándékként jutnak hozzájuk, a mai
körü lrnénvek közott aligha fogják megvásárolni azokat. Ne feledjük, hogy e
szerck alkulrnazása bizonyos orvosi ellenőrzést is kíván. Már pedig ha az
éhező világ asszonyaénak annyi nélkülözhető pénzük lenne. amibe a gyógy
szer és a hét faluban is aiLi:g található orvos ellenőrzése :kerüllne, akikor bizo
nyáira inkább egy-két napra való rizst vagy kukoricát vonnenek. Az ő sze
mükJben a miridermapí betevő falat mégiscsak fomtosabb, mint a fogamzás
gátlás. Maradnak tehát a fogamzásgátló szerck az európaiak és az északame
ríkaíak számára. Attól azonban, hogy Európában és Eszak-Amerikában az
orvostudomány Jegkorszerűbb vívmányaival haladna a születéskorlátozás, az
éhező világban továbbra is gyors ütemben szaporodnek a népesség,

Úgy hisszÜlk,az elmondottak alapján joggal állíthatjuk. hogy nem eléggé
megalapozott az a felfogás, mely szerínt alapvetőerr és önmagában véve 'ka
tasztrófa lesz az emberiség számára a gyors szaporodás, Katasztrófa lehet vi
szont azzal az errsbertelenséggel és antiszociális magatartással együtt, hogy a
gazdag népek lényegesen nagyobb összegeket fordítanak a hatalmi poziciót
bíztosttaní látszó fegyverkezésre és a szegény népek egymás ellen való fel
sorakoztatására, mínt az utóbbiak gazdasági és kulturálís megsegítésére, re
rületükön iaz éhezés felszámolására. Amíg a túlnépesedéstől való félelemhez
nem párosul kellő mértékben a szegényekért érzett felelősség tudata, addig
meddő próbálkozás marad minden más kísérlet a nyomor felszámolására.
Semmiképpen sem oldható meg kizárólag és elsősorban él születésszabályo
zássnü uz a rendkívül súlyos és bonyolult gazdasági problématörneg, amit több
évszázados felelőtlenség, Iellkiismeretlenség - nevezzük nevén: kizsákrnányo
lás - alakított 'ki a gyarmati és félgyarmati viszonyok létrehozásával. Ezért
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is tarthat juk a születések korlátozásánál sokkal valószerűbbnek és hatéko
nyabbnak a Populorum Progressio enclklika által ajánlott programot, amely
elsősorban gazdasági-anyagi, valamint kulturális megsegítés t sürget az éhE'ZŐ

"harmadik világ" számára.
Ami már most a Iejlett országokat illeti, itt valóban más ma s helyzet,

mint atyáink idejében. Akkor a rnegszületett 6-8 gyermek fele nőtt fel több
nyire. Ma már örvendetesen oly alacsony a csecsemőhalandóság, hogy közel sem
kell a l'égihez hasonló mcnnyiségű "tartalékról" gondoskodnunk. Ugyanak
kor jóval hosszabb ideig kell tanulnia a gyermeknek, később váluk kenyér
keresövé. tovább szorul rá a szülői gondoskodásra, Ez a gondoskodás pedig
- élelem, ruházat, lakás, iskolai, egészségügyi költségeik stb. - a múltbelinél
kevesebb gyermekre vetítve is nagyobb anyagi erőfeszítést kíván a szülőktől,

mint valaha. Megnövelkedtek minden téren az emberi igények ís. A technika
vívmányai illemcsak több munkára tesziik képessé az embert, hanem nagyobb
anyagi igényeket is támasztanak. Szükségszerűen kialakul így egy olyan ál
lapot, amelyben folyvást választanunk kell. Erről vagy arról mondunk-e le
Ideiglenesen vagy tartósan? Emberi magatartás dolga. Erre utal a frivol kér
dés is: "Kicsi, vagy kocsi?" Sajnos, értékmérővé mindinkább az anyagi javak
válnak, nyomában eltompul az emberek érzéke a más jellegű értékek iránt.
A természetes emberi örömök, mint amilyeneket a gyermekek is jelentenek,
kevésbé foghatók föl míndcnkí számára olyan egyértelműen, mint például
egy remekül berendezett lakás, nyaraló, külföldi utazás. Ha azonban igazsá
gosak akarunk Ienrn, azt is el kell ismernünk, hogy nemcsak közvetlen anyagi
"feltételei vannak ma a sok gyermek vállalásának. Bizonyos mértéken túl fi
zikai erővel és időve! sem győm a két szülő a velük való törődést és foglal
kozást, hiszen legtöbb esetben míndkét szülő házon kívül dolgozik, nem loi
zárólagos munkaköre egyiküknek sem az otthoni mun'ka ellátása. S ezen az
állapoton a Iegloorszerűbb gépesítés sem tud döntő módon változtatni, mert
a gépek kezeléséhez is vernber vés idő kelL Inkább azok a munkaídő-kcdvez

mények jelentenek a 'kisgyermekes anyák számára igen pozitív előrelépést,

amelyekneképpen hazánkban lehetünk tanúí.
Az imént kiemelt tényezők kényszerítő hatására kell nem egy esetben ín

dokoltnak éreznünk a születéskorlátozást, a családtervezést, de olyan nuul
szerek és eljárások révén, amelyek nem sértík az ísteni és az erkölcsí törvé
nyeket. Ugyamalakor azonban részesitsűk fokozott megbecsülésben és támo
gatásban azokat a szütóket, akik átlagon felüli számban vállalnak gyermeket.
Mert semmilképpen sem szabad olyan közvélemény kialakítására bátorítást
adni, amely a sokavcrrnekcs családokat bármilyen vonatkozásban is a társa
dalom elmarasztalásának, Ienézésének tenné kíi.

(Gebet B. András)

-------
Aki /; isz, nem szüník meg Isten iqé.iét hallgatni. 1<~s akí tuütaatia, nem

szűnik meg hinni. Krisztus maga mondta: "Aki Istentől való, hallgatja Isten
igéjét," Szent Agoston Jelvetette egyszer a kérdést: rni a legbiztosabb jele an
nak, hogy az ember az örök üdvösségre kíválasztottnak tekintheti magát? S
a válasza: "Níncs biztosabb jele az eleve kíválasztottstignak, mint Isten igéjét
"ziDesen hallgatni."

Franz Ma'ier

Ki iiih.etne oda a m.ennyei lakomáh.oz, Id léphetne be az Atya szerete
tébe, ha eciláqi életében nem gyakorolta a szolgáló és segítő szeretetet em
ber'társai írá nt, akik míndannyian ugyanannak az Atyánlik. gyermekeí? Aki
től távol áll a felebaráti ezeretet. attól távol fOQ állni Isten szeretete is; nem
nyer bebocsátást az ünneplők sorába.

Alfred Raguel
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COMPTES HENDUS ET CRITIQUES

En lisant la chroniques musicale, on y releve : Il y a quelques années,
la maíson trancaíse Erato a édité maintes oeuvres enregístrées sur dísques
de Bartók. Cette fois, la maison hongroise QuaUton en a entrepris I'enre
gistremerit iritégral. Les dísques lancés jusqu'ici attestént le haut niveau de
cette entrcpríso. L'enregístrement le plus vréussí est sans conteste celui des
SQX quatuors il comes exécutés par le Quatuor Tátrai. L'enregistrcment des
vingt-sept chocurs il deux ou trois voíx exécutés par la chorale de f'emrnes
du college de musique de Győr sous la dircetion de Miklós Szabo, est égale
ment d'exccllentc qualité. Il marque une nouvelle étape importante dans
I'évolution de la culture musicale en Hongrie.

A I'occasíon de son 60e anníversaíre, la rubrique des beaux-arts fait
I'éloge de I'artíste peintre Dezso Kornis, un des plus marquants représentants
des nouvements d'avant-garde en Hongrie, Un autre article de cette méme
rubríque rend compte de 1'exposition organísée il Budapest des oeuvres du
maitre hongroís, B& Uitz, ágé de 81 ans. C'est apres la répression des révolu
tíons de 1918-1919 que l'émínent artiste a é1lé contraint il émigrer en Union
Soviétique oú il réside touiours.

•
INFORMATIONS

A la derníere session du Parlement, l'Abbé Richárd Horváth, dépu1lé, est
Irrtervenu au sujet de I'exposé de M. Jenő Fock, Présídent du Conseál. Dans
son imterverrtíon, il a soulígné eette [ustesse d'esprít avec laquel1e le gouvee
nemerit s'applíque il renforcer I'uníté populaíre-natíonaíe. En se référant il un
document récernment publíé par le Secrétariat pour les Non-Croyants, il a
fait mentdon qu'en Hongríe, le diaíogue entre croyants ert; non-eroyanta est
engage depuis longtemps et constítue la base de leúr coexístence et coopé
ration. "Nous avons I'ímpressíon, voire la certrtude - a reprís l'Abbé Richárd
Horváth - que le gouvernement veut persévérer dans la voíe ou H s'est
engagé." Dans son ínterveneíon, i,l a aussí émis le voeu de voír disparaítre
"une sorte de díscríminatíon" dans la pratique de la poljtique visant le ren
forcement de I'uníté nationale. D'apres I'informatdon de I'hebdomadaíre Ka
tolileus Szó (La VOiÍx Catholique), le Présiderit Jenő Fock, en répondant a
tous ceux qui avaiént prís la parole dans le débat, a remarqué il propos
de I'ínterventíon de l'Abbé Richárd Horváth "qu'il tíent il oe que le corps
épiscopal de Hongrie, en premier lieu,mais, bien entendu, aussí quiconque
nous offre sa collaboration, lui Iournrsse des indications coneretes au suiet
des difficUl1tés méme mineures qui subsístent: il y fíent d'autant iplus que le
gouvemement désire dénauer ces diffícultés en vue d'une enterrte aussí
comoléte que possible".

Le pape Paul VI. a étendu la juridic:\lion de I'évéque du díocese grec
catholíque de Hajdúdorog il tout le territeire du pavs de Hongrie pour la
durée de troíauns. Cette dispoSIition de grande írnportanec du Saint Pere a
été notifiée aux fideles dans une circulaire par I'évéque dioresain Miklós
Dudás. "Nos coreligionnaires - écrit-íl - tout en vivant loín de nous, pour
ront restel' des lors les rnembres il part ontáere de la grande communauté
grecque-catholique de Horigrie et, dans leur vie dévote, ne seront pas détachés
de la pratique de nos rites. Leur éveque esten mesure de pourvojr il leurs
besoíns pastoraux dans l'esprit de nos lois et de notre Ilturgie et de leur
permctire d'observer les traditions de nos rites et d'élever leurs enfants dana
la connaissance et dans l'a,mour de notre culte." A propos de cet,te circulaire,
nous fatÍsons remarquer que, grace il la décision du pape, de graves ques,tions
en suspens depuis de longues années, ont fini par trouver une heureuse so
lution. InitiJalement, c'est sur le territOiÍre du diocese de Hajdúdorog que les
grecs-catholiques de Hangrie vivaient en plus grand nombI'e. Du fait, cepen
dant, que oe terriOOi:re est la région la plus arriérée du point de vue industriel,
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avec le temps, leur exode est devenu du plus en plus massIif. Mais une fois
partás de Ieur díocese, ern raíson des restrictíons d'ordre [urídiotionnel, ces
grec-catholiques n'ont guere pu exercer leur Pl10Pre ríte et, de oe fait, ils
étalent peu il peu absoebés, dans un nombre croissant, par les catholiques 1"0
mains, Pour pouvoir cólébrer le mariage selon le ríte byzantín, ils dévalent
avoír le consentement de I'évéque cathol.ique romain compétent ert, de plus,
c'était a eux de convoquer um prétre grec-catholíque, De méme, en raíson de
ces d iff'icultes d'ordre [urddictionnel, ils ont fait baptiser leurs enfants selon
lee rite laitln. La disposítion du Saínt Pere, tout en mettant fin a cos désordres.
est susceptible de favoríser les sentírnents d'amour mutuol entre les catho
Iíuqes de dívers rites. Par ailleurs, cette disposrtion est parrni les premteres
a servir la .rnise en applicatiorr du décret concihaíre sur les Bglíses orientales
catholiques.

Par la rnort survenne le 11 novembre de l'Abbé Béla Körmendy, curé de
'I'abán, ágé de 52 ans, une grosse perte a affecté le cathohcísme hongrois, en
particulier le mouvement du renouveau Iiturgíque. Nommé directeur de l'ég
Ese Saínt-Michel a I'Ile Sainte-Marguerite, dl n'a pas tardé a se faíre con
naitre ; il a pris personnellement part aux fourlles et s'est acquis des mérites
ímoéríssables dans I'essor du culte voué a Sainte Marguerite. Il étadt le pro
moteur et apóta-e zélé des dévotíons des premiers samedis du moís et c'est
avec son COnCOUl15 que les émíssíons catholiques de la radio ont été ergani
rees. Placé a la téte de la paroísse de Tabán, 11 I'extéríeur cornme a I'íntérieur,
il en a fait 1'énover I'óglíse. Gráce il ses efforts, elle est devenue un des
foyers de la réf'orme Iíturgíque.

Le 10 novembre, dans onze communes du díocese de Szombathely on a
commómoré le souvenir de l'évéque saint Martin; patron dudit díocese. Dans
la villo de Szombathely, I'évéque József Winkler, a célébré une messe, puls
I'évéque díocésaín Sándor Kovács, rétablí depuis peu d'une longue maladie, a
.adressé un mcssage aux fideles.

A l'Institut Pontiiicai Horujrois de Rome ou huit nouveaux boursiers
viennerit d'arr-iver de Hongríe, I'armée scolaire a été ouverte le 13 cetebre.
Le Veni Sancte a été célébré par I'évéque József Ijjas, adrninistrateur apos
tolique de Csanád. chargé de I'Inspection de I'Instttut, qui, a ce moment,
étaít de passage a Rome, De plus, értait préserit le professeur GYÖTgy Zemplén,
de I'Académie de Théologre, Recteur du Sémínaíre central de Budapest et
aussí Recteur actuél de I'Institut Pontifical Hongroís, qui, comrne tel, a fait
un long séjour a Rome pour en gérer les affaíres.

L'évéque József Bánk, admímístratcur apostolique de Győr, en sa quallté
de consulteur de la Commisaion pontdIicale pour la révision du Code de droit
canontque. s'est rendu a Rome pour y participer a la session de travail de
ladite Commission.

Le professeur ImTe Timkó, de l'Académie de 'I'héologle, a participó au
Congres de Pax Christi, nouvement catholique international pour la paix,
tenu a Speyer, pour y repr'ésomter l'Opus Pacis, organe du mouvement ana
logue en Hortgrie, en qualité de directeur adjoint de ce dernier.

ActueHement, parrni les 73 sémínarístes du Séminaire archíópiscopal
d'Eger, 16accomplissent leur service míldtaire. De ce fait, j'effectif réel est
de 57. Parrní eux, 8 ont été ordonnés sous-diacres par l'éveque Pál BTeza
nóczy, administra.teur apostolique. - L'éveque Vince Kovács, administrateur
apostoliquc,a notHiié dans sa derniere circulaire que panni le.s séminaristes
du diocese de Vác, 6 font 1eur8 études á l' Académie de Théologie de Buda
pest, 18 au Séminaire archiépiscopal d'Eger et 8 au Sémi,naire épiscopa1 de
Szeged. Un est en ccmgé de mal,adie et 11 accompliss-ent leur service miIitaire.

L'éveque József Cserháti, administra!ueur apostolique de Pécs, a insütué
une nouvelle bibliotheque diocésaine á la tete de laquelle il a nommé le
chanoine Sándor Fényi.

F-eJeIőa lda<dJó: 8aIád Bélla - luaHii, FővárQlSi. Ny. 5, teJ.ep. FT.: Ul;leti lIlik[óil
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IiézinJtolua. amelyeket nem mi kfrtünií. vagy elűzetesen m~J nem beszél
tünk, I:S.ll, a!<!wr valasznlunk, ha kÖ7,iílhetőlmek vagy :ítdolgozlmtóknak ta!ál
ji\". li6ziratolmt nem őrziink meg és nem küldünk vissza.

7) j kctolikus ldadvánl:ol;: Megjelent az Ú j Ember .1969. évi Faliwl'ptára,
ara 2.50 F,. A latin szertartusu római katol íkus falinaptáron kívül görög szer
t,I1'1;"5"1 Ld'[;.UlC!l· is készült. Előbbit Radó Polikárp, utóbbit Timkó Imre á1
li:,,'.I;l il."·;/: -- ,.\ Srent István Társulat kiadásában a következő művek je
le rk·\ mi';.;: U j.;:iiveiséqi Sxeruiras, a tavaly olkcszült lc.gújéü;b Iordításnuk
n;:·ósoÖi:. !;i',:)'lS:I, áru 80.- Ft. Kodály Zoltán: KilEW' ének (Szent István ki
ru.vhoz. /il>.'cnti linok. Öt Tantum Ergo, Pange Iingua). ára 7.- Ft. Lis31l1Jtri
G6hm" Bol(ÍogéJé;szony Mise (egvsvólarnú, orgonakísérettel), ára 7.- Ft. Nuiri
'FGTlw:;: A h'IC';ztt'·ny ember küldetése a ví lá-rban, ára ~~5.- Ft. Kapható a
Szcn t István Társulatnál, Budapest, V., Károlyi M. u. 4-8. III. lépcső. I. B.

A:: oTs.zággyúl{>s legutóbbi iilésszakán Fock Jenő mí nísztcrclnök beszámo
!''>.iéÍllO!. hozz;O!cszúlt Horváth Richácd Ol's;:úgc:vülési képviselő, tomplornigavgató
h. Beszédébe'n kiem,.·J le azt a heh" s szemleletet. amelyben a kormánya népi
nCl11zetiegység Elmé-lyítésén íúr.idozik. A NEmhivők Titkárságának legutóbbi
okmánvára h í va tk ozva megállapította Horváth Richárd, hogy Magvarországon
mal' rég()i,l f"lyi·l.;: hivöknek és ncmhí vőknck az a gvakorlart párbeszéde, amely
az :lI'wtó e,-;.vüU('!<s!Jcn (s együttműködésben jut kí íejezésre. "úgy érezzük és
bi~lo';',;n feli dl. Jt'zhet.iük - jl>kr:tl'tte ki Horváth Richárd -, hogy kormány
"alunk tov.ibbr.: is ezen az újon akar előbbre menni.' Beszédében kifejezte
Horvuth Itichill'd azt az óha iát, hogv a nemzeti egységre irányuló politika
gvakonlat.iból egészen eltűnjék .,még bizonyos fajta diszkrimináció" A Kato
Weus Szo tudósítása szerint Fock .Ienő mínísztcrclnök amikor a vitában el
hangzottakat sorbnvette. válaszolt Horváth Richárdnak is. Jelentős állásfogla
lását a Katolikus Szó ekként közl i : "A felszólaláshoz azt fűzte hozzá a mi
niszterelnök, hogy szerctné, ha az cgyűtt.műkörlósnek még útjában álló ki
sebb problemúkrol is konkrét jelzésc'ket kapna. elsősorban a püspöki kartól,
de minden együttműködni kész társainktól, mert a teljes harmónia megte
remtése érdekében a kormánv ezeket a nehézségeket is fel akarja oldani,
számítva termeszetcsen hasonló törekvésekre a mi oldalunkról is."

VI. Pál pápa a hajdúdorogi görög szertartású katolikus egyházrnegye püs
pökének joghatósúgút egyelőre három évi hatállyal ((Z egész országra kiter
jesztette. Dudás Mik lós megvéspüspök körleveleben hozta papjai és a hívek
tudomásáru a Szematya nagvjelentősógű intézkedését. "Hittt'~stvéreink .- írja
ebbr-n -, ha távol is élnek tőlünk. ott is megmaradnak így a nagy magyar
görögkatolikus csalúd teljesjogu tagjainak és vallásos életükben sem szakad
nak el teljesen szertartásunktól. Főpásztoruknak lehetősége nyílik, hogy saját
tőrvényeink és szertartúsunk szellemében gondoskedhasson róluk, hogy ők

maguk is megőrizzék rítusuk hagyományait és gyermekeiket is annak isme
rétében és szcl·etetében nevelhessék," - A körlevéllel kapcsolatban mi is
megjegvezhetjük, hogy a pápa döntésével hosszú évtizedek nehéz kérdései
lluertek örvendetes megoldást. A görög szertartású magyar katolikusok ere
detileg a hajdúdorogi egyházmegye területén éltek a legnagyobb számban.
Minthogy azonban ez a terület az ország ipai-ilag legelmaradottabb vidéke. s
amellett még ma is itt a legmagusabb a természetes szaporodás, az elvándor
lás az idők folyamán igen nagy méretet öltött. Az el vándorolt görög szertar
tású katolikusok azonban a joghatósági megkötés miatt másutt már nem igen
gvakorolhatták a saját rítusukat s igy mind nagvobb hányaduk lassanként
beolvadt a római katolikusok közé. Ahhoz például, hogy görög rítus szerint
köthessenek húzasságot, az illetékes római katolíkus főpásztor hozzájárulására
volt szükségük s ezen kívül külön meghívott görögkatolikus papról is gondos
kodniok kellett. Gyermekeiket is a joghatósági nehézségek miatt rendszerint
latin rítusban keresztelték A Szeritatya rendelkezése most nemcsak megszün-



Vigilia 1968 D e c e m be r

Ára 9, - Ft.

teti ezeket a visszásságokat hanem ennek nyomán elősegíti a kölcsönös sze
ratetet is a különböző rítusú katolikusok között. A pápai rendelkezés egyéb
ként az elsők között van, amelyek a keleti katolikus egyházakról kiadott zsi
nati dekrétum megvalósítását szelgálják.

Körmendy Béla tabáni plebános halálával, amely november ll-én 52 éves
korában történt, érzékeny veszteség érte a magyar katolicizmust, főleg a li
turgikus megújhodás munkáját, Már mint a margitszigeti Szent Mihály temp
lom igazgatója, ismertté tette nevét; maga is résztvett a feltárásokban és ma
radandó érdemeket szerzett Szent Margit tiszteletének elmélyítésében. Irányí
tója és lelkes apostola volt 1952. óta az elsőszornbatí ájtatosságoknak. s az ó
közrernűködésével folytak a rádió katolikus félórái. Tabáni plébánosként kí
vül-belül megújította templomát s azt a liturgikus reform egyik fókuszává
tette.

Szent Márton püspökről, aki a szembathelvi egyházmegye védőszentje, no
vember lO-én az egyházmegye II közsage emlékezett meg. Szombathely vá
rosában Winkler József püspök mutatott be szentmisét, majd utána a hosz
szas betegségéből felgyógyult Kovács Sándor megyespüspök intézett szózatot
a hívekhez.

A római Pápai Magyar Intézet, ahová legutóbb tudvalevően nyolc új ösz
töndíjas érkezett Magyarországról, október 13-án nyitotta meg az új tanévet,
A Veni Sanctet Ijjas József püspök, csanádi apostoli kormányzó, az Intézet
protektor-püspöke mondta, aki éppen Rómában tartózkodott. Jelen volt
Zemplén György, a Hittudományi Akadémia professzora, a budapesti Köz
ponti Papnevelő Intézet rektora is, aki hosszabb időt töltőtt Rómában, hogy
mint a Pápai Magyar Intézet ezidőszerint még igazgatója ennek ügyei ve! is
foglalkozzék.

Bánk Józsej püspök, győri apostoli kormányzó, mint az egyházi törvény
könyv felülvizsgálásával foglalkozó pápai bizottság konzultora, a bizottság
rnunkaüléséreRómába utazott.

Kereszténység a nagyvárosban. - Mi egészen másként látjuk ezt a prob
Iérnát, mint kedves olvasónk. Ne feledje, hogy az összes nagy vallások váro
sokban születtek és bontakoztak ki. Az Úr Jézus is központi helyeken, így Je
ruzsálemben is, hirdette igéit, Szent Péter és Szent Pál apostolok pedig egye
nesen a római birodalom vezető városaiba, majd fővárosába vitték el az evan
géliumi üzenetet. A városi civilizáció természetesen más volt akkor. mint nap
jainkban, de a változások a falut sem hagvták azóta érintetlenül. Éppen ideje,
hogy megszabaduljunk attól az édeskés nosztalgiától, amelv n jnezősége min
den erénnyel felékesíti, a nagyvárosokat viszont csak bűnökkel terheli. Az
apostolok realizmusát követve ismerjük fel azt az igazságot, hogy ma megint
a nagyvárosokban kell elsősorban tanúsítani a kereszténységet, mert ezek irá
nyítják az ország fejlődését. Küldetés ez, mert ilven módon lesz leginkább hi
teles a hit, nemcsak a magunk számára, de mások szemében is. A nagyváros
ban ugyanis nem játszik már szercpet a környezet nyomása, semmi sem bá
torítja vagy táplálja különösebben a vallásos magatartást, és hi vőnek lenni
társadalmilag sem "fizeti ki magát". Ahhoz, hogy az ember gyakorolja itt a
hitet, valóban "hinnie" kell benne, ami tudatos vallásosságot és önkéntes ha
tározottságot kíván. S vajon kell-e sajnálkoznunk emiatt, amikor éppen a ke
resztény tanítás szerint a hit mindenekelőtt személyes találkozás az ember és
az Is~ között?

-----,~

Készpénzzel bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.




