


XXXIV. ÉVFOLYAM Vigilia

TARTALOM

3. SZÁM

Oldal

A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145
Mihclícs Vid emléke J47

Seiqeti Endre: Korfordulók tanúja ,..................... 147
Saád Béla: A dialógus embere 153
Boldizsá1' Iván: A manuductor 158
Med1,igy Mihály: A teológus emlékei Mihelics Vidről 159

Németh Géza: Bejáró munkás, Hajolj oda (versek) 161
Károlyi Amy: A létra, Halotti ima (versek) 162
Nyíri Ttimas : Szekulurizácíó és kereszténység 163
Jánosy István: Veronika kendője (vers) 170
Aprily Lajos: A bíboros (drámai játék 3. rész) 171
Bódás János: "Szent Györgyök" falun, Keresztelő (versek) 182
Kopácsy Margit: Veszett fejsze nyele (elbeszélés) 183
Borovi József: A magyarországi polgári forradalom és a Szeritszék 189
Bittei Lajos: Utca esőben (vers) 196
Somogyi György: A kis út (A püspökökről) 197

NAPLÖ

Ellenreformáció 1969-hen? (ny. t.) 198; Az olvasó naplója - Gál Ferenc:
Zsinat és korforduló, Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a vi
lágban (Rónay Qyörgy) 200; Színházi krónika- Joseph O. Kesselring:
"Arzén és levendula" (Bittei Lajos) 203; Képzőművészet - Három buda
pesti kiállítás, Művészí könyvek (D. 1.) 205; Zenei jegyzetek - Bach h-rnoll
míse, Lemezfigyelő (Rónay László) 207; Filmek világából - Holdudvar, Az
első tanító (Ungváry Rudolf) 209; Akik ma (Pergel Ferenc) 211; Katoli-
Ikus sajtó Afrikában (Alberti Gyöngyi) 212. 198

Francia nyelvű kivonatok 212

Felelős szerkesztő :

Mihelics Vid t
Felelős kiadó: Saád Béla

A szerkesztő a hét első három napján fogad a szcrkesztöségben (V., Kossluth Lajos u. 1.).
lehetőleg az időpont előzetes megbeszélése alapján. Kéztratokat Budapest 5. Pootafiók U5. címre
kell küldeni. Kéziratokat nem örzünk meg és nem adunk vissza. Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest V., Kossuth Lajos utca 1. Terjeszti, eíöttzetés és templomi á,rusitás: A Vlgllia kiadó
hivatala, árusitja a Magyar Posta is. A Vigilia csekkszámla száma: OTP 37.343-VII. Hazai elő

fizetések külföldre: Posta Központi Hfrl.apfro da, Budapest V., József nádor tér 1. Külföldön
előfizethető a Kultúra Könyv és Híribap Külkeres.kedelmi Vállalat, vagy bízornányosaí útján.
Nyugati országokban az évt előfizetési ár 4,50 USA doUáJr, vagy enneik megfelelő összegű más
pénznem. Atutalható a Magyar Nemzeti Dankhoz (Budapest 54) a Kultúra 024/2. szárnú szám
lájára, feltüntetve, hogy az előfizetés a Vigilia című lapra vonatkozák. Megjelenik mínden hónap
eíejéri, Egyes szám ára: 9,- Ft. Előfizetés: Egy évre: lG'0,- Ft., félévre: 50,- F't., negyedévre:

25,- Ft. rndex-szam: 2'6.9211.

1892-'69. Fővárosi Ny. 5. telep, Fv.: Ligeti Miklós



A MAGYAR EGYHAZPOLITIKA

FONTOS ESEMÉNYE

Az új magyar érsekek és püspökök kinevezése fontos állomás a második
világháború után kialakult szooíalísta rendszerű magyar állam és a római ka
tolíkus egyház kapcsolatainak fejlődésében. Sok politikai bölcsességre és sok
türelmes apró munkára volt szükség hogy ez az eredmény bekövetkezhessen,

Nem először, és nunden bizonnyal nem is utoljára mutatunk rá, hogya
második vílághéború utáni fölszabadulás, majd az azt követő jelentős társa
dalmi átalakulás történetileg milyen kedvezőtlen helyzetben találna a magyar
katolikus egyházat, Ez az egyház olymértékJben volt összefonódva az akkO['

. megsemmisült 'és összeomlott feudális állammal, hogy amikor az eseményeket
túlélő intézményként körülnérett a romokon, úgy érezte: csupa idegenség vagy
ellenség veszi körül. Ma már lassacskán megfelelő történeti távlatból kezdjük
látni a húsz év előtti eseményeiket és azt is fel tudjuk mérní, hogy túl a po
litikai szenvedélyeken, személyes és csoportos íngerültségeken, mennyi tudat
heli akadálya is volt annak, hogy az érdekeltek józan realizmussal mérlegeljék
az együttélés föltételeit és lehetőségeit.

Az új hatalom gyanakvással nézett az egyházra, mert a régi rend vissza
sóvárgóját, legfőbb védelmezőjét látta benne. Katolíkus részröl viszont sokan
voltak, akik hajlottak arra a nézetre, hogy íme most elérkezett a vallásüldö-
zés korszaka. .

Sik Sándornak a Vigilia akkori felelős szerkesztőjének mondotta még
1948...ban, római útja után Czapik Gyula egri érsek, hogy: "Rómában máetír
sorsot szántak a magyar egyháznak, én azonban ebbe nem akarok belenyu
godni." Solha nem derült ki, hogy kivel folytatott megbeszélés után alakult ki
ez a benyomás Czapik érsekben. Tény azonban, hogy nagy politikai okosság
gal és tapintattal fogott hozzá az egyház és az államhatalom közötti viszony
normalizálásának nehéz munkájához, Az ő fáradozását koronázta meg az 1950.
augusztus 30-án a népköztársaság kormánya és a magyar katolíkus püspöki
kar közöte létrejött első megállapodás.

Tanulságos dolog mai szemmel újra elolvasni az akkori megállapodás
szövegét, Nemcsak a későbbi kedvező fejlődés valamennyi föltételét találjuk
meg benne, de sok tekírrtetben meglepően jövőbe mutató volt, A megállapo
dás 4. pontja például így hangzott: "A püspöki kar támogatja a békéért folyó
mozgalmat, Helyesli a magyar népnek, a magyar népköztársaság kormányá
nak a béke megvédésére irányuló törekvéseit, elitél minden háborús uszítást,
elítéli az atomfegyver használatát és ezért az emberiség e11en elkövetett bűn

cselekményben bűnösnek tekinti azt a kormányt, amely először használja az
atombombát." Nem kevesebbet vételezett itt elő a magyar hierarchia, mint a
vatikáni zsinat Az egyházról a mai világban círnű lelkipásztori lkonstitúciÓjáine.k
ezt a megállapítását: "Minden olyan háborús cselekmény, amely egész váro
soknak, vagy széles területeknek és lakosságuknak különbségtétel nélküli el
pusztítására irányul, bűncselekmény Isten és ember ellen egyaránt. Ezért kö
vetkezetesen és habozás nélkül kárhoztatni kell."

J elentős esemény volt az a megállapodás, még ha nem is oldotta fel tel
jesen azt a bizalmi válságot, ami aikkor a szerződő felelk között feszült, "A fon
tos az, hogy meg legyen a jóakarat él megállapodás pontjainak megvalósítá
sára" - írta a megállapodáshoz fűzött kommentárjában a Szabad Nép. És
nyugodtan állíthatjuk, hogy ez a jóakarat azóta sem hiányzott egyik oldalon
sem. Persze túl a mindkét oldairi jóindulaton, önfegyelmen és politikai okos-
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ságon, egyebekre is szükSlé;g volt még ahhoz, hogy a továbbfejlődés a békés
rendeződés és a ibékés egyetéetés nrányába történjék. Szükség volt ehhez a
XXIII. János pápa által összehívott II. vatikáni zsinat szellemére is, arra az
új és vílágrnéretekben gondolkodó tágkeblűségre, amely a Szeritszék diplomá
ciai tevékenységében is fokozatosan érvényre jut.

A magyar püspökök mind nagyobbszámú bekapcsolódása a zsinae mun
kájáoa, majd 'a Szeertszék és la magyrar kormány illetékes ezerveinek kapcso
latba lépése teremtette meg annak az 1964 októberében kötött részleges meg
állapodásnak előfeltételert, amely az említett mindkét oldali új realitások
alapján immár a magyar kormány és a Szeritszék között jött létre. Noha ak
kor mdndkét fél hangsúlyozta a megállapodás részleges jelleget, a mcstaní ki
nevezések mindennél világosaoban bizonyitják, mennyire, hasznos volt az ak
kor végzebt munka, A mostaná kinevezésele kapcsán tartott sajtókonferencia
ján mondta el Prantner József-államtitkár az Allamí Egyházügyi Hivatal el
nöke, hogy az utóbbi időben Rómában és Budapesten több íziben került sor
tárgyalásra a Magyar Népköztársaság és a Vatikán között a két felet érintő és
érdeklő kérdésekről. Néhány nyugati sajtoorgánum látványos eredményeket
harangozott be a-tárgyalásokkal kapcsolatban, így a többek között azt is tudni
vélték, hogy dáplomáciai kapcsolat felvételére kerül sor a Magyar Népköztár
saság és a Vatikán közott. Ezzel kapcsolatban Praritner József hangsúlyozta,
hogy felfogása szerint elvileg nem kizárt az ilyen jellegű kapcsolat, de meg
teremtése nem olyan kőzeli,' hogy konkrétabb formában is szó eshetne róla.
De a döntő kérdés e, pillanatban nem is az, hogy milyen jellegűeik jogilag a
kapcsolataik, hanem sokkal inkább· az általános szellem, ami átbatja őket. És
ebből a szempontból nagyon fontos az, amit ugyancsak Prantner József mon
dott, nevezetesen, hogy az egyház és a szecialista állam kapcsolatában immár
nincs többé úgynevezett "ké~Yles kérdés". Vagyis nincs olyan probléma, amit
az érdekelt felek ne vethetnének föl teljes nyíltsággal. !ts ez nyilvánvalóan
örvendetes körülmény.

!ts ha ebből a szempontból vesszük szemügyre az új püspöki kinevezése
ket, azok rnegtörténtét .míndenképpen a magyar egyházpolitika fontos esemé
nyének kell tartani. Két, történelmi múltú érseki szék került betöltésre, és a
magyair . egyházmegyék többségért immár a székhelyre kinevezett megyéspüs
pök kormányozza. A normális és évszázadok <óta kialakult, hagyományos me
derbe terelődött ezzel a magyar egyház kormányzata. Egészen nyilvánvaló az
a tendencia, hogy mindinkább eltűnjenek a provízóríumok. S ez az egyház
ügyének csak javára válik, arról nem is beszélve, hogy milyen mértékben se
gítheti elő a még rendezetlen kérdések elintézését, Mert, hogy ilyenek is van
nak, azt egyik fél sem tagadja; De rninden remény megvan rá, hogy amilyen
mértékben a magyar katolikus egyház vezetéséből fokozatosan eltűnik mín
den provizórium, ugyanúgy tűnik majd el az átmenetiség és ideiglenesség az
állam és egyház kapcsolataiból is. .

A hivatalos kormányzati álláspontot az egész kérdéskomplexumban, vilá
gosan fejti ki az a kommentár, amelyet a Népszabadság fűzötJt a kinevezá
sekhez.. A lap szerint "pozitív fejlemény ez államunk és az egyház viszonyá
ban. Határköve annak a folyamatnak, amelyben a szecialista állam követke
zetesen törekszik az egyházakkal való rendezett együttélésre. Ez az elvileg
szilárdan megalapozott politikai törekvésünk mindig is arra a realitásra épült,
hogya hivők és a nemhivők közötti 7dilönbség nem szükségszerüen politikai
ellentét, hogy a vallási tradiciókat követő dolgozó emberek alapvető társadal
mi érdekei azonosak az egész társadaloméval ..." (Valamennyi kiemelés az
eredett cikkben),

Az egyház és a magyar állam viszonyának kedvező alakulásáról tanús
kodó kinevezéseket a magya. katolíkus közvélemény is örömmel, megnyug-
vással és a jövőbe vetett bizalommal vette tudomásul. .
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MIHELICS

SZIGETI ENDRE

VID EMLÉKE

KORFORDULÓK TANÚjA

"Milyen nagy csoda is az ember" - jut eszembe Pico della Mirandola
egyik jellegzetes mondása, amikor Mihelics Vid emberi alakjára gondolok és
gyér adatok nyomán megkísérlem megrajzolni életének vázlatát, aminek kitől

teséhez l szerenesés esztendők sorára lenne szükség, Csoda az ember, nemcsak
abban az érlelemben, ahogy a reneszánsz humanizmusának ez a nagy keresz
tény képviselője fogalmazta meg, vagyis általában, mint emberi nem, hanem
olykor egyedeiben is. De ebben az alakjában a csoda nem mindig szembeötlő,

hiszen ezek között a megszokot.t csodák: embertársaink közt élünk.
Így voltunk mi is Míhelics Viddel. Köztünk dolgozott, gondolkodott, vitat

kozott, sakkozott és szórakozott. Ismertük derűs nyugalmát, széleskörű tudá
sát, munkaszeretetét, amit átha.tott a karrtí kötelesség-erkölcs szelleme, olykor
gonoszkodtunk szenemi gyűjtőszenvedélyén és aprólékosságig menő, de nem
oktalan pontcsságán. Tudtuk róla, milyen érzékeny "papnövendék természet",
<elhogy Robespíerre-ről ktálk, de azt is, hogy nála megadóbban és mind szelí
debben senki sem viselitie el a bírálatot, vagy a baráti csipkelődést, mert soha·
nem mondott le arról, hogy kitűnő értelme révén ne tökéletesítse folyton foly
vást embertársaihoz fűződő viszonyát. És mégis, a jelenlét sokszor vakká tesz:
elveszünk a közvetilenség káprázatában s az emberi csoda olykor csak a hiány
ban válik megragadhatóvá. A halálban - a beteljesedett életben.

De még igy is csak tökéletlenül. Mert az egyén nem érthető meg kora és
környezete nélkül: az ember nem ott végződik, ahol a bőre. Bármennyire jel
legzetes egyéniség is valaki, mint amilyen Miholios Vid is volt, az öröklött
adottságokon túl a társadalom ezernyí szállal fűződik beléje, járja árt és ala
kítja. Igy alakította Mihelícs Vídet is a környezet, amibe beleszületett, az a
kor, amelyben eszmélni kezdett, amiben felnőtt s amiben megérett a halálra:
a személyes és: történelmi élmények sora..

Vidéki fiúként született, értelmiségi családban, a Bács megyei Csátalján
1899. január 7-én. De korán árvaságra jutott, IS a kisfiú a Csanád megyei Mákóra
került, ebbe az akkor ilO.OOO lakosú kisvárosba. ahol nagybátyja, Mihelics Ká
roly gimnáziumi tanáll" házában nevelkedett. Az örökbefogadott fiú, a később

is mindig krtűnő tanuló, aki nyaranként lejárt a Marosra fürdeni, az állami
Iőgímnáziumban korán megismerkedheteüt az első világháború előtti magyar
kisváros vallási t:1S társadalmi megosztottságával, (nekem legalábbis nem egy
szer beszélt erről fejlett ígazságérzetén alapuló kritíkaí érzékenységgel) értel
miségi elemeivel és kertészcivel, akik akkor Hamburg, Anglia és Olaszország
számára is termelték a híres hagymát. A sokat olvasó alföldi kisfiú - ki ne
érezte volna gyermekkoráhan táveli tájak hívását - a tengerrevágyott, Sze
renesője volt, s így 1912--13-ban egy évet at kereskedelmi tengerészeti akadé
nlián tölthetett Fíuméban, de a tengerészetet valami kis látási fogyatékossága
miatt ott kellett hagynia. Visszatért tehát Makóra, s a gimnázium VI. oszályá
nak ,elvégzése után kérte felvételét a cisztercita rendbe, ahol novíciusként egy
esztendőt töltött Zircen, a bakonyi erdővidék közepéri. A fehérruhás cisztercita
szerzetesújonc, aki akkor vette fel Béla keresztneve helyett la szerzetesi Vid
nevet, a ginmázium felső két osztályát már Egerben, az ottani katolikus rendi'
gimnáziumban végezte, aho11917-ben -- talán rnondanunk sem kell - jelesen
érettségizett. Ezután a cisztercita rend hittudományi és tanárképző főiskolájára

került, egyúttal pedig hallgatója lett a budapesti tudományegyetem bölcsészeti

147



'karának. Szerzetesi nevét élete végéig nem hagyta el, de nem Iett belőle szer
zetes, sem pedig pap - mint ahogy olvasói közül sokan vélték - mert 1918
ban, másodéves korában, még felszentelése előtt kilépett a rendből. Tenger és
tudomány - ez V'OIlZ01Jta alfiút, majd az ifjút, aki végül is a tudomány ten
gerét kezdte járni és a tudomány ismeretlen tájai felé kalandozott. De sohase
szállt ki Péter lhajójából.

Akkoriban már túl voltunk az első VIilágháború megrázó eseményein. Fél
évszázaddal ezelőtt volit ez. Mihelics Vlid, lakit Békefi Remig budapesti egyetemi
tail1ár és zirci apát, a kiváló kultúrtörténész nem szívesen engedett el a rend
kötelé1{éből, úgy érezte, hogy a k~-E(szténység benne bontakozó erkölcsi és
társadalmi eszményeit vi1ág1i emberként, a világban élve hathatósabban tudja
képvíselní és kibontakoztatni, mint a szerzetes meghatározottságai kőzt,

Európa és az ország sorsa retJ1lenrtőt fordult. Az ifjú Míhelics Béla I. Ferenc
Józ,sef uralkodása idején, a haretereken ís győzelmet arató Osztrák-Magyar
monarchía korában lépett a rendbe, s amikor' távozott onnan, már összeom- .
lott körülötte egy ősi királyság, egy :régi alkotmányos rend: egy ország: öt
ven évvel ezelőtt, a húsz éves egye1Jerni hallgató szembe találta magát egy
éhező főváros kíetlenségével, menékültjeíveí, rettentő gondjaival. Budapest
átélte már az őszirózsás forradalom reményeinek elhervadásat és a proletár
diktatúra leveretését. A kOzélet a román királyi hadsereg szuronyaínak ár
nyékában és az ellenfQlI1iWlalam végleteinek lázában vergődött. A rendház
védő falai közül iki.:kJelrii1tf[ataiember egy darabig házitanítóskodással kereste
kenyerét - századok óta így szeletak indulni a vagyontalan európai értelmi
séglek - majd pedig újs~ágírásból próbálkozott megélni. Egyetemi menzákon
kosztolt és a Kecskeméti utcai tejcsarnok volt az egyetlen luxusa.

Az iaik:lkóri magyar társadalmat nem kőnnyű jellemezni. Az egyszerűsítés

módszereivel icsak hamis Lképetadhatnék róla. Száz irányban keresgélő cso
portjait a politikai, a gazdaságt, a vallási és a leszármazási kapcsolatok hozták
össze és állították szembe kaleidoszkópszerű kavargásban. Érde~ek és érdek
nélküli érzelmek rürtkö2ltek össze. Kétségbeesés vegyült vak reményekkel, Ro
mantikus álmodozás és rideg vail.óságérzés küzdött egymással. Nem volt könnyű
eligazodnia egy fiatal embernek, aki szeretebt szemlélődní és eszmélkedni és
nem csupán érzelmeit, vagy a felröppenő jelszavakat akarta követni. A poli
tíkaílag' tudatosabb réteg,e!k megoszlottak: hatott az egyén önértékére alapozó
szabadelvűség, összenőve a csenevész, de agresszív magyarországi kapitalizmus
erőivel; a szociéídemokeácía szervezeteiben élt a rnarxízmus, amely a kommu
nista emigrácíón át lis besugárzott az országba; társadalmi eszményként a
nagybírtokos arísztokrácía, a földbírtokos nemesség és a vezető hivatalnok
réteg élt az emberek szemében; la földbírtokkal rendelkező neobarokk egyház
és a politikai katolicizmus mellett egészen gyengécske volt a keresztényszo-.
cialista mozgalom; jelel1j)k~ Ja földosztó kisgazda törekvések s a fiatalok
körében a még radíkálisabo népies parasatromantika hatásai, de legheveseb
ben mégis a régi és az új nacionalizmus söpört végtig a lelkeken, Es Trianon
végzetesnek érzett veszteségei. a magyar ál1am határain kívül rekedt 3 míllíó
magyar sorsáért érziett laggodalom meddő irredentázmusba, majd egy enyhébb
revíziós politikába csapódott le, de a dunai népek igazi találkozására és meg
értésére nézve a közvéleményben nem alakult ki átütő erejű gondolat.

A régi nemzedék reakciója a polgazi és a proletár forradalomra - a reakció volt.
A régi rend helyreállítása és megerősítése. Jelszavai: a tulajdon szentségének, a
tekintély tiszteletének, az egyházak erkölcsi vezető 'sz.erepének és a királyság
nak (leglitim vagy illegttírn) helyreállítása. Ezzel szemben a háboru utáni nem
zedék legjobbjairt a különfélJe társadalrni, vagyoni és vallási különbségeken túl
is II szocíálís érzés kötötte össze.

Mihelács Vid is lkö~éjÜik tartozott. Azok közé, akik a katolicizmus eszmél,
társadalmi tanításai alapján, de azokat továbbfejlesztve enyhébb vagy győke-
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resebb retormokkaruxartak leküzdeni a feltornycsult nehezségeket, a g:azáa
sági es társadalmi problémákat. Mihelícs azonban rendkívüli értelme és ala
possága folytán újságíróként se111. elégedett meg a felületes ábrándokkal vagy'
az üres jelszavakkal. Pedig az újságírói pálya veszélyes, könnyen elsodorja a
fiatalembert rendszeres tanulmányai mellől, mert a korai közéleté sikerek
után már nem fűlik foga a csendes tanuláshoz. Mihelics Vid azonban szemé
lyének egyik felével megmaradt kitűnő tanulónak. a tudományok felé tájé
kozódó fiatalembemek. A budapesti tudományegyetemen 1922. február 4-én
bölcsészdoktort oklevelet szerzett. Főtárgya akkor az újkori világtörténelem
volt, melíéktárgyaí a magyal' irodalorntörténet és a magyar történet. Közben
nyelveket tanult, verseket kt és a romanísztíkával foglalkozva Frederic Mist
ralról írt tanulmányáért egyéves ösztöndíjat kapott a párizsi katolikus egye
temre. 1922 februárjától 1923 öszéig vtartózkodott a francia fővárosban, ahol
azonban már nem annyira a provancal nyelv, mint inkább a szociológia és az
erkölcsbölcselet érdekelte. Budapestre visszatérve a jogi karr:a íratkozott be
és 1923. június 30-án államtudományi, majd ugyanannak az évnek december
Lő-én jogtudományi oklevelet szerzett. Ezzel azonban még nem merült ki tu
dományos érdeklődése. A később beolvasztott budapesti tudományegyetemi
közgazdaságtudományi kar 1932. június l-i hatállyal, majd a budapesti tudo
mányegyetem jog- és államtudományi kara 1935. június 19-én szociálpoliti
kából és társadalombölcseletből magántanárrá képesítette. A szoeiális kérdé
sek iránti érdeklődésére jellemző, hogy mílyen témá/kat választott egyetemi
magántanári habilítálásához. Az első: "A nemzetközi munkásvédelem", a má
sik: "A szociálpolitáka nemzetközi kérdései" voltak, "tekintettel a társadalom
bölcseleti rendszerekre." Tudományos munkásságának elismeréseként a Ma
gyar Társadalomtudományi Társulat 1931-ben titkárává választotta, a Szent
István Akadémia pedig 1938-ban iktatta tagjai közé. Tagul hívta meg a Ma
gyar Szociálpolstíkaí Társaság és a Magyar Sajtótaidományi 'l'ársaság is, ké
sőbb pedig a sajtókamara felkérésére átvette a sajtó főiskola vezetését, A
30~as évek végén Vas megye, majd Komárom vármegye szociális előadójaként

a gyakorlatban, megyei és közsegí szinten is megismerkedett- falvaink való
ságos seociális helyzetével és híiányosságaival.

Mihelicset azonban tudományos szenvedélye, a tanári pálya iránt érzett
vonzalma sem tudta elszakítani az újságírástól. attól a pályától. amelybe húsz
éves korában kostolt bele. Vonzották színei, izgalmas kanyarulatai, az eleven
élethez kötődö kapcsolabai. Talán nem utolsó sorban az újságirók világa és társasá
ga is, az a sokszínű villódzó, szabadszelleműtársalgás, amit haláláig derűs huma
nista módjára élvezett és tett színvonalassá. De talán nyitottsága a világ ese
ményei, valódi vagy látszatértékel, avagy fájdalmas hiányai iránt is arra kész
tette, hogy sohase tegye le kezéből a közíró tollá:t. Éppen !korának kiá1tó hiá
nya, fiatalságának élményei ébresztették fel benne a jobbítás vágyát, a cselek
vés akaratát és hívatástudatának egyik legfőbb vonásét: a szociálís kérdések
iránti érzékenységét és egy művelt elit kialakítására irányuló szenvedélyét,
így azután 1923 szeptemberétől egészen 1944 októberéig maradt az Új Nem
zedék munkatársa, 1925-től külpolítíkai szerkesztője, Reggel hétkor már bent
dolgozott a kom délelőtt megjelenő napilap izgatott és a folytonos síetéstöl
hangos légkörében, délutánonként pedig könyvet írt, vagy pedig folyóirato
kat szerkesztett otthona csendjében, felesége oldalán, akinek, mint hűséges

munkatársának ajánlotta 1934-ben megjelent "Világproblémák és a katoliciz
mus" círnű tanulmánygyűjteményét,

1927-ben felelős szerkesztője lett az Országos Magyar Katolikus Diákszö
vetség folyóiratának. a Vox Academicának, amelynek értékeit Czapik Gyula
is felismerte, és Genfben járt egy munkaügyi értekezlet szakértőjeként.
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Most, amikor világszerte tüntetnek: az egyetemek diákjai, talán nem lesz
érdektelen egy-két pillantást vetni a Vox Academica számaira. Egyetemi tá
nárok, a szociális kérdésekre nyitott szemű papok és. a katolikus átlagból ki
emelkedő díákok írnak bele. A lapokból nyiltan is kiderül. milyen nem köny
nyű feladat lehetett a Bethlen-féle konszolidáoió korszakában bírálni azt a
szerkezetert, ami ellen ma Marcuse szellemében küzd az európai diákok egy
része: az "establishrnent"-et. Mihelics megállapítja a Vox Academica 192R évi
januári számában, hogy a magyar társadalom felszíne nyugodt, "de alatta
egyre több robbanó erő gyűlik". A "keresztény" jelszóval indult rezsim bizo
nyos érdemeit €iliismerl,de rögtön hozzá is teszi: "alkotásai csak palliatívumok:
nem orvosolják az ijesztő ellentéteket, amelyek lelki és gazd,asági telántetben
tátonganak a magyar társadalomban." ... "A fényűzessel szemben a feneketlen
nyomor, a tőke terpeszkedésével szemben, a munka gyilkos, de egyben öngvíl
kos valáértékelése" . .. "A kereszténynek fémjelzett konzervativizmus, amely
nek politikája legfeljebb a lokalízálás: ez a rendszer nem lehet a mienk" 
írja akkor Míhelscs, Ez ra h~ng a fiatal és haladó katolikus értelmiségiek hang
ja, amelyet az idősebb nemzedék, a "boldog birtokbanlevök" természetesen
nem szívesen hallanak. De a világgazdasági válság szele már a katolíkus diák
szövetségen belül is egyre erősebben érezteti hatásait: solkan úgy érzík, hogy
a fennálló társadalmi és gazdasági rendszer erkölcsileg is összeomlóban van.
Ennek ellenére sem volt azonban könnyű katolikus részről a rendszer bírá
lata. Ezt bizonyítja a Vox Academica 1928 októberi számában Mihelícs Vidnek
egy kommentárja, amit Vass József népjóléti miníszternek a keresztény szo
Iídarízmust fejtegető beszédéhez fűzött. Ebben némi fenntartással ugyan, de
art a reményét fejezi kí, hogy a beszéd után ,,'Oégre saját táborunkban is sza
bad gondolkodni és a gondolatokat leírni!" Ettől kezdve a folyóirat oldalairól
egyre inkább fe1táJrulTliakla kor rnély szocíálís sebei: az ipari- és agrármunka
nélküliség, parasztságunk panaszai és a fiatal diplomások reménytelennek lát
szó helyzete;

Mihelics közben folyton 'tanul és körültekint az első világháború után ala
kuló Európa tájain. A kJart.óLiJkus társadalombölcselet alapjaiból indul ki, de a
maga igazságérzete, optimizmusa, az emberi haladásba és az értelembe vetett
rendíthetetlen reménye arra sarkallja, hogy nyugodt mérlegelésre szánt ta
nulmányok lés könyvek sorával kűzdjőn a magyar nemzedék jobb sorsáért és
népünk szocíálís és kulturális elmaradottsága ellen. Igy születik meg 'első ön
álló könyve: Az olasz alkotmány (1927), majd A szakszeroezkedés elmélete
és iránya (1928), azután Az új szociális álLam (1931). Ez a Szerit István Tár
sulatnál megjelent műve a háború utáni államok szociálpohtákai rendelkezé
seit és a gazdasági demokráciára irányuló törekvéseit ismerteti, több mint
száz angol, francia, német és olasz forrásmunka alapján. Széleskörű áctekíntés
ez, mintegy értelm! igazolása kíván lenni a harminckét éves Mihelícs Vid ré
szeről annak a felismerésnek, hogy századunkat él szociális küzdelmek jellem
zik. "Mélitán nevezik korunkat szociális századnak, mert a dolgozó, tisztán mun
kájukból élő néprétegeknek ;fel1Jörekvésli. küzdelrne világtörténeti erővel dübö
rög előre" - írja a könyv előszavában. J ól tükrözi ez. a műve a szerző körül
tekintését. tárgyilagosságát. óvatos, mert Jelkiismeretes és szenvedélyrnentes
.állásfcgílalésait, a megoldások sokféleségéből . adódó fenntartásait, amelyek
azoniban sohasem vonatkoznak szilárdan katolikus erkölesbölcseleti elveire. Az
azóta eltelt évtizedek fejleményel sok kérdést más módon világítanak már
meg. De könyvének végkövetkeztetése :tnég ma is áll: "Kibontakozóban van az
az új állam, amely létokát a szociális igazságosságnak s nem is egy-egy nem
zet, hanern a nagy emberi közösség közjavának szolgálatában látja."

Miihelics önmaga is megállapítja, de mi is elismerhetjük, hogy az akkor
lehető legnagyobb uárgyiiagossággal igyekezett ismertetni egyes államok S2O-
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clálpoístlkai és gazdasági rendelkezéseit. Ugyanez. a tárgyilagosság vezérelte
abban a könyvében is, amit Az új Portugália címmel a Franklan Társulat
1935-ban adott ld. Míhélícset, a katolikus szocíológust a Quádragesimo Anno
enciklikában ajánlott új szociális rendi állam kísérlete érdekelte, rnert a Doll
juss-félét Ausztriában "gyökér,telennek és mesterkéltnek" látta, ugyanakkor
azt remélte, hogy Portegalíában olyan kísérletre talál, amely eszményien
oldja meg karunk súlyos problémáját, az egyén és a közösség helyes viszonyát,
amit akkor már Hitler rendszere egyre inkább hazánkra is kiterjedő hatással
fenyegetett. Ezért utazott oda s írta meg egyik legérdekesebb, legönállöbb al
kotását. Azóta tudjuk már, hogy Portugália fejlődése Salazar uralma alatt
sem váltotta be azokait a reményeket, amelyeket akkor Míhelícs fűzött hozzá
s ezt a csalódását később többször is elmondta nekern. De hadd tegyem hozzá,
olyan szellemekkel osz:tozott ebben a tévedésben, mint Mauriac, Maeterlinck
vagy Paul Valéry.

Ebben a könyvében felvet eg)' kérdést, s ebből jól feltárul Míhelícs jel
lemének és gondolkodásának egész dialektikus vonása: egyrészt az adott té
nyek elfogadása, másrészt a haladásba vetett hite, konforrnizmusa, IS ezzel
szemben haladó, olykor lázongó törekvései. "Vajon örökkévalónak, végérvé
nyes megoldásnak tekintjük-e mi a keresztény hévatásrendiségnek azt a for
máját, amely Poetugáítéban bontakozott ki?" - veti fel a kérdést és határo
zottan azt felelá: "Nem." Ezután hozzáfűzi: "Mint ahogy nem tekínbhetjűkmajd
annak az esetleges más formáikat sem, mert la történetben csak a típusok
örökkévalók, nem pedig maguk a rendszerek, amelyek míndig az adott kor
sajátos életszemléletéhez és szükségleteihez igazodnak." Aki hisz az örökké
valóságban, az könnyebben szálmal a mulandóság tényével s 'aki számol a mú
landósággal, annak számot kell vetnie a változással, s aki lkész,cn áll a válto
zásokra, az közel kerül a történeta haladás gondolatához. Mihelics Vid ebben
azértelemiben volt "haladó kadolikus", rnindenkor megkülönböztetve a felis
mert és elfogadott abszolút igazságokat és értékeket a változó és viszonyla
gos igazságoktól és értékektőL Ez hatotta át politikai magatartását, szocioló
giai éserkölcsbölcseletl felfogását és szerkesztési elveit is. 1934-től a szocíálís
haladás eszménye vezette a Katolikus Szemle irányításában, amelytől 1940-ben
azért kellett megválnia. mert mirit felelős szerkesztő fokozatosan a főldreform

mellé állt és a Szerit István Társulat akkori igazgatójának a nagybírtokosok
nyomása míatt fel kellett őt mentenie állásából.

De ekkor már benne voltunk a második világháború mind .SZÖTI1yűbb
éveiben, s közeledett az az idő, amikor a hitleri birodalom - amelynek faji
mítoszával Míhelics lépten-nyomon szembefordult - a szővetséges hadseregek
csapásai alatt összeomlik, A várható esemény bekövetkezett, s vele omlott össze
a két háború közötti Magyarország is. Míhelics negvvenhatéves fej jél, széles
látókörű szociológusként rnost már másodszor éli át egy háborúvesztett és ösz
szeomló államrendszer megdöbbentő tapasztalatait, találkozik a forradalom
erőivel s olyan kommunista törekvésekkel is, amelyekkel istenhite és katolikus
társadalmi elvei alapján nem érthetett egyet. De nem tartozott azok közé a
katolikusok közé, akik reménytelenül meredtek a romokra. és szertelen rémülettel
tekintettek a jövő felé. Abban a reményben kezdte meg életének második sza
kaszát, hogy !Ilagy probatételek után és árán bekövetkezik a magyar társada
lom demokratikus és szociális irányú megújhodása, 1945 májusában a hivata
los lap, a Magyar Közlöny jogi és nyomdai szerkesztőjeként kezd dolgozni,
ugyanakkor kap meghívást az Új Ember szerkesztőségébe, amelynek 1947.
.augusztus 31-ig helyettles szerkesztője is lett. Eközben írja meg az Új Ember
kiadásában megjelent tanulmányát "KatoIdkus tanítás a tulajdonjogról" eim
mel. Ebben védelmezi a személyes magántulajdonnak azt a mértékét, amely
óvja az ember szabadságát az állami mindenhatóság és a gazdasági kollektí-
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vizmussai szemben, de ugyanakkor elateli a magántulajdonnak azt a hatalmi
funkcióját is, amely a javak mértéktelen halmozhatásának folyománya. "Főleg

ennek a funkciónak lett ugyanis következménye a nagytőkések osztályuralmi
helyzete, a gazdasági középrétegek romlása, az értelmiség szellemi szabad
ságának elvesztése, a fizikai munkavállalók létbizonytalansága. E hatalmi
funkció megszüntetésének szüksége olykor egymagában is igazolhat olyan lé
péseket, aminő a főldreform."

Ekkor már az. Egerben akkor -újjászervezett magyar katolikus jogakadé
mián a jogelmélet és a jogbölcselet nyilvános, rendes tanára az esztergomi ér
sek 1946. szeptember Ifi-én kelt kinevezése alapján. 1948 júliusában az egyházi
tanintézeitek államosításával kapcsolatban, rövid időre állami szolgálatba is
került, míg végelbánás alá nem vonják. így azután, ha csak kis időn át is, át
élhette a szívében mélyen élő pedagógiai eroszt: közvétlenül is átadhatta hall
gatóinak felhalmozott tudását. De 1949. május l-től kezdve ismét újságíró:
az új Ember főmunkatársa.

Az Új Ember szerkesztőségében történe alkalmazásának megszakításat az
magyarázza, hogy az 1947. évi választásokon a Heves-Nógrád megyei és a bu
dapesti választóikerületben képviselői megbízást kapott a demokrata néppárt
listáján, amelynek hetilapjában, a Hazánkhan elvi cikkeket írt pártja politi
kájáról. Vállalta a politi:lmi szerepet abban a meggyőződésben, hogy az új
magyar demokrácia és a szocializmus, valamint az egyház tisztázott együtt
élése nem lehetetlenség, sőt Magyarországon egyenesen történeti szükségesség,
amelyre társadalmunknak higgadt türelemmel, szellemileg és politikailag fel
kell készülnie.

Apoliitikai fe1Jkészillés nem tarthatott sokáig. Az események olyan irányba
lendültek ki, amit az akkor vallott és színte változtathatatlannak látszó ka
tolíkus társadalmi elveken alapuló párt már nem követhetett. De Míhelics
Vid, aki 1949 májusától kezdve főmunkatársa a Vigiliának, amelynek Sik Sán
dor halála után, 1963 decemberétől felelős szerkesztője is lett, szellemi téren
mindkét laphan széles horizontú és rendszeres rtájétkoztatást nyújtotit a kato
Iíkus értelmiségi elitnek mindazokról a nagy kérdésekről, amelyek a világot,
fi benne a katolicizmust, hazánkat és a magyar keresztényeket különösen is
érintették.

Mihelics tudta, hogy ma egyetlen évtázed alatt több ismeretet kell tudo
másul venni és megemészteni, rnínt régente száz év során, s jókor felismerte
az egyház szellemi életében is azokat a személyi és eszmei értékeiket, akik és
amelyek a békét és az emberi jövőt szolgálva előkészítették a zsinaton kirob
banó aggiornamentót és azokat a társadalmi elveket, amelyek XXIIJ. János
Pacem in Terris, Mater et Magistra, majd VI. Pál pápa Populorum Progressio
kezdetű körlevelében és a 7JSiinalt fontos okmányaiban kerültek nyilvánosságra.
Élete utolsó évtizedében sokat utazott Keleten és Nyugaton, egyházának ügyeit
köziróként és az egyházhoz ragaszkodó világiként szolgálva. Rómában végig
kísérte a zsinat munkáját és egyikévé vált azoknak, akik az 'egyház és a szo
cialista állam megférésének. sőt jóviszonyának előkészítése érdekében önfe~

áldozó munkára vállalkoztak.
Tette mindezt egy józan helyzetfelismerés alapján, egy meggyőződéstől

fűtve, egy hátvallés szolgálatában. Gondolatai vagy egyháza helyesnek val
lott törekvéseit mindíg értelmi érvekre támaszkodó meggyőződéssel terjesztet
te, mégpedig olyan színvonalon, amire méltán lehet bÜSZKe nemcsak a kateli
kus, hanem az egész magyar esszéírodalom. Mínt maga trta a Vigilia 1956. évi
januári számában, írásai ugyan a saját felfogását is tükrözik, céljuk mégsem
annyira a meggyőzés, hanem sokkal inkébb az, hogy aminek oly nagy szük
ségét érzi: elmélkedésre és eszmélkedesre ösztönözzenek. Műveltségének és
szellemi látókörének tágassága képesítette arra, hogy része legyen a magyar
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katolíkus közszellem elmélyítésében és korszerűsítésében, miközben az egy
ház iránt fegyelmezett, de sohasem vak, hanem az értelem mérilegén lemért
tántoríthatatlan hűséget tanúsított.

Lehert, hogy szociológusként vagyerkölcsbölcselőként éppen ezért nem
alkotott olyan elméleteket vagy rendszereket, amelyek helyet kapnának a szo
ciológía vagy az erkölcsbölcselet itörténetének lapjain, bár befejezetlenül ma
radt szociológíai műve bizonyára igen értékes, önálló gondolatokat rejteget.
Szívós és tudatos hivatással törekedett viszont ana, hogy igazi kultúrahordoző

elitet alakítson ki ka'tolikus~s nernkatolíkus világiak között, s ezzel a Ka
zinczyak, a Kölcseyek és a Széchenyiek hagyományába kapcsolódó irók sorá
ban már csak előre mutató tanulmányainak gazdagságával is helyet biztosított
magának. írásain ritkán csillan-át a líra vagy a meggyőződés heve, ezért so
kan hidegnek, némelyek talán még elírtélő értelemben is "raciooolistának" tar
tották Pensze azt csak 'kevesen vehették észre, hogy világos írásainak számos
kényes kérdésföltevése mögött egy ideológiai tapadmányaítól megszabadúló
szerétetegyház és ugyanakkor egy világnézetileg semleges állam eszméje 
talán utópiaja - lebeg, anélkül, hogy az író a látható egyházról vagy hazájá
ról - amelyeket egyaránt egy önmagáról lemondó szerzetes objektív aláza-
tával szolgált - akárcsak egy píhlanatra is megfeledkezett volna. -.

De ne felejtsük el azt sem, hogy ez az egyházának nemcsak hitéhez, ha
nem külső kereteihez is ragaszkodó katolíkus tudós és esszéista olyan történeti
korszakokban és helyzetekben éLt és alkotott, amikor egy értelmiségi ernber
nek már pusztán a \kérdéseik felvetésélhez és érintéséhez is történeti tettel fel
érő polgám.i bátorságra volt szüksége, Mihelics Vid értelmi és erkölcsi teljesít
ményét herteljesedett élete - halála - felől nézve bizonyára történeti tetrtkéllit
értékeli majd egy, az enyémnél alaposabb és mélyebb kutatásokra támaszkodó
és az események növekvŐ távlata miatt is zavartalanabb és tisztább méltatás,

SAiÍD BltLA

A DIALÓGUS EMBERE

Roppant nehéz feladat megtalálni az eligazító és jellemző főfonalart olyan
összetett életben, amilyen Mihelics Vidé volt, s olyan sokoldalú tudományos
érdeklödésben, mint amilyen az ő szellemi sajátsága volt. Mégis meetern fl'
címmel azt mondani, hogy ifjúkorának ama munkás és költői játélkáltól, hogy
megtanulta a provanszál nyelvet, természetes inódon fejlődött a teológián és
a szociológián át a dialógus emberévé. A dialógus meggyőződéses hívévé és
szószólójává. Alapvetőerr_ugyanIis az "elIl'ber a társadalomban" érdekelte, "az
ember a környezetében", "az ember az emberek között." Mondhatrnámúgy is: a
társasági ember, a társadalmi ember, akiről érdemes és lehetséges érdeikesen
osevegni, s akivel érdemes és érdekes tudományosan foglalkozni.

Hogy az egyetemi katedrához vezető lépcsősor fontos állomásához előbb

a közgazdasági karon, majd a jogi karon jutott el, s így indult a bölcsészeta
tudományok irányába, tulajdonképpen aztznutatja, hogy akarta a tudományt,
akarta a tanítást, csak éppen nem tudott szakítani érte szellemi élete első és
végzetes szerelmével, az újságírással. Rosszkedvében s bizalmas körben "min
den Iében kanál" jelzővel Illette a szociológíát, másokkal, de nem avatostakkal
s7JEVUben azonban védte körömszakadtáig, elmondván sokoldalúnak, a legtel
jesebbnek. sőt, ha vitára ingerlő teológussal akadt össze, elnevezte a szocio
lógiát annak a tudománynak, amely az, emberről, az emberi életről a legtöbbet
tudj/a rnárís, s amely. a tömeglélektaní kísérletek révén, a kompute
rek segítségével rövidesen mindent fog tudni az emberről.
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S amikor em a "mindent" néha kimondta, maga is meghökkent egy ki
csit, .mert esti olvasmányaira gondolt, a világirodalom remekeire épp úgy,
mínt a vérbeli krtmikre. Nagy szenvedélyek hordozói és nagy bűnök tettesei
éppen azért álltak 'az ő szellemében és lelkében egymáshoz közel, mert volt
benne valami titok, ami nem szccíológus, nem tudós, nem professzor volt:
hanem költő és író. Versekkel kezdte ő is, s aztán tért rá a józan, tanító, ok
tató prózára, néha azonban alkotott egy-egy finom újságírói színes szívet-sze
metgyönyörköd!tetőötvösmunkát is, úgy, hogy azt hittem, egyszer, nyugdíjas
korában regényt vagy emlékiratot ír majd, de mindenképpen irodalmat, olyan
új stílusban, amelyet l'ejtegetV'e őrzött s elkülönített attól 'az esszéista modor
tól, amelyben évtizedeken át írt. Külföldön jutottunk csak hozzá, Rómában
és újvidéken, Bécsben és Salzburgban, Chiemseeben. Varsóban, Marieribad
ban, hogy fehér asztalnál hosszan elbeszélgessünk. Ezeken a meghitt esti esz
rnecseréken eszméltem rá a benne rejtőző nagy íróra, amelyet azonban lelke
bűvészpalackjában őrzött az ő páratlan publicista munkakedve, s az a szer
kesztői szenvedély, amellyel a Vigiliához kötődött. Hiába volt minden kíséríe
tem, hogy rábírjam, építsen önként gátat munkairamának, ismerje fel, hogy a
hetvenhez közeledve nem lehet büntetlenül mínden szabadságot arra hasz
nálni évek óta, hogy a legnehezebb munkát éppen ez alatt végezze el. Hiába
volt máriden kísérletem, a pihenésről épp úgy nem szeretett beszélni, mint a
halálról.

Majd egyszer talán erőm és kedvem lesz megírni néhány jelenetet abból
a négy évtízedből, amely alatt párhuzamosan, egymáshoz közel, egymásba
öltődye futott újságírói életünk. (A harmincéves Mihelies Vid katolikus if jú
ságí folyóiratot indit Vox Academica címmel, e egyik felfedezettje Saád Béla
'nyugtalankodó pesti szentímrekollégiumi növendék, közgazdasági egyetemi
hallgató ... Pár évvel később az Új Nemzedék szerkesztöségében Mihelics kül
politikai rovatvezető, én a szomszéd szobában ínaskodom. Azután az Új Em
ber, amelynek szerkesatőségébe személyesen hívom el; a hivatalos lapnál kor
rigált akkoríban.)

Igen, s azután V'01t az a korszak, amikor a szociológia a mcstoha gyerek
volt. Sőt ellenséges tansüvölvény s burzsoa áltudomány. Mihelics Vid életének
nehéz szakasza volrt ez. Érdekes volna írásban megidézni ebből a korból is
egy-egy jelenetet. Majd... talán... Most egyelőDe azt kell elmondani, hogy
Mihelics Vid abban a mértékben lett a dialógus embere, amilyen méctékben
rehabílítábták a szocialdsta országok fővárosaiban a szociológiát, s sorra állí
tották vissza a tudományegyetemeken a szocíológüaí tanszékeket.

A szocíológia és a párbeszéd szellemisége között az összefüggés természe
ves, feltételezik egymást, s egymás függvényei. Annak elismerése nélkül, hogy
nunden ember személyíség, s minden ember megismételhetetlen egyéniség,
nem fedhetöle fel társadalmi törvények, s nem léphetnek akölcsőnös megbe
csülés viszonyába emberek - akik színre, vallásra, felfogásrra különböznek
egymástól. Enélkül nem merhetík letenni s tűzbevágni a durungot, amelynek
a végső szót szántálc vítáikban, enélkül nem bízhatják szavakra. érvekre a
kőzös emberség hídjának építését, amely átível az ellentétek felett.

A világ, vagy legalábbis az Európa-méretű párbeszéd leglátványosabb kí
sérletét a Paulus Gesellschaft rendezte. Az elsőt az osztrák Salzburgban. a
másodikat a bajorországi Chiemseeben. a harmadikat a csehországi Marianske
Lazneban (Mardenbad). Mihelics Vid és én mind a három konferencián részt
vettürik, sőt annyiban színte törzstagokká lettünk, hogy a magyar résztvevők

száma változott és nőtt, - a másodiktól kezdve magyar marxista gondolko
dók is tagjai lettek a konferenciának - de rni ketten voltunk csak azok, akik
mdnd a három konferencián jelen voltunk.

• Mihelics Vid híressé és népszerűvé vált rovatában (Eszmék és tények) be
számolt ezekrŐl a keresztény-marxista dialógusokról. Attanulmányoztam eze-
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ket a cikkeit, s elhatároztam, megkísérlem a megemlékezésnek azt a formáját
megvaiósítani, amely valósággal megidézi e nagy, talán mondhatom azt is,
hogy az eddig volt Iegnagyobb magyar katolikus újságíró és publicista' szelle
mét, annak a katolikus újságírónak a szellemért, aki egyenértékű volt aprófán
magyar újságírás legjobbjaival.

E különös szellemidézés - idézetekben tükröződik, olyan idézetekben,
amelyek elárulják, mít tartott érdekesnek a dialógus embere az európai ke
resztény és marxista gondolkodók magasszintű dialógusában. Ritkán jelenke
zik saját szavaival, ment nagy megértőkészsége rendkívüli nyelvtudással tár
sult, s ő maga gyakran elrejtőzött, szerényen megelégedve azzal, hogy meg
látta a helyeset, a jót, az érdekeset. oa találót ...

íme a "szellemidézés" tényei: .
"A múlt évben kitűzött téma - Kereszténység és marxizmus napjaink

ban - igen általánosnak, tárgyalása is elég szétfolyónak bizonyult, megítélé
sem szerínt azonban mégis szükséges volt ahhoz, hogy előtérbe lépjenek azok
a kérdések, amelyeket a párbeszédben leginkább vizsgálat alá kell venni. S
nem kétséges, hogy eorrendben az első teendő itf annak a felfogásnak tisztá
zása és lehető egyeztetése, amelyet a kereszténység, illetve a marxizmus vaill
az ember mivolta és ,az emberi lét értelme felől."

" ... Mínt szocíalísta rendszerben élő katolikus, különösképpen örülök
annak, hogy most tudományos szinten és elméleüleg is megvitatás elé kerül
egy olyan probléma, amelyet mi a gyakorlatban igyekszünk megoldani. Anél
kül, hogy vítatní cakarnám a humanitás és a humanizmus megkülönbözteté
sének indokoltságát, mínket, magyar katolikusokat már a társadalmi valóság
közvetlen érzékelése késztetept. arra a felismerésre, hogy az emberiség ma leg
aktívabb két csoportjának, a keresztényeknek és a marxistáknak az ideológiai
ellentétek dacára is lehet és Ikell találkozniok az egyetemes humánumban, egy
mínd boldogabb és megelégedettebb evilági rend kialakításában.

Mi, katolikusok magártjJil értetődően ellene vagyunk az ateízmusnak, és
adott lehetőségeink mínél kimerítöbb felhasználásával igyekszünk útját állni
az 'a,teizmus terjedésének a keresztény hivők körében. Ugyanakkor azonban
becsületes együttműködést tanúsítunk míndabban, amit népünk egésze szá
mára jónak és hasznosnak ítélünk, együttműködést addig a határig, amíg az
a legkisebb mértékben sem vonja magával a katolikus hit és erkölcs elveinek
feladását. Világosan látjuk, hogyahumanizmusnak, mint olyan irányzatnak
és eszménynek értéket, amely az ember méltóságának kíván az élet minden
területén érvényt szerezni, korántsem devalvá1ta a szecialista rend, sőt nem
egy tekintetben fokozza jelentőségét. Meggyőződésünk tehát, hogy amíkor
hitünk is arra kötelez, hogy teljes erőből kivegyük részünket a nemzetközi,
oa közösségi és az egyéni kapcsolatok humanizálásából. akkor abszolút szüksé
gesség számunkra ra pozitív viszonyulás a haladást munkáló minden feladathoz,
s ennek érdekében hithűségünk összhangba hozása -- a világnézeti pluralitás
jegyében - a szocialista állarn iránrti lojalitással ..."

" ... Hogy ennek megvannak a nehézségei is, kötelességem megmondani.
Hogy csökkenjenek, vagy egykoron - szeretném remélni: míhamarabb - el
háruljanak ezek a nehézségek, ennek okából is nagy jelentőséget tulajdonítok
annak ra díalógusnak, amely marxisták és katolikusok között folyamatban van.

Oszintén elfogadom azt a tételt, hogy mínden elmélet igazságát a gyakor
lat méri le. Éppen ezért hiszem, hogy az a magatartás és a dolognak az a szem
lelete, amelyet mi, a magyar szecialista rendszerben élő katolikusok tettünk
magunkévá, egyben cáfolat is a kereséténységnek arra az alapvetőerr szocioló
gíaí forrású és természetű krdtíkájára, amelyet Marx, Engels és Lenin gyako
rolt fölötte. S hiszem azt is, hogy minél kedvezőbbenalakul számunkra a mar
xista gondolikodóiknál e tekintetben mutatkozó újraértékelési folyamat, annál
mentesebb lesz problémáktól ra nemzetközi helyzet, annál eredményesebben

I
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teljesítheti küldetését az egyház és annál könnyebb lesz keresztény hivőnek

lenni a szecialista országokban, amelyek földünk területének immár egyhar
madát teszik ..."

" ... A katolikus-marxísta dialógust tehát mi, szecialista országokban élő

katolikusok már azért is szükségesnek tartjuk, mert rajta keresztül szembesít
hetjük egymás értékeit ás kelthetjük fel kölcsönösen a felelősséget azoknak az
értélkeknek az irányában, amelyeknek realizálására egyképpen törekszünk."
(1966. május)

" ...Érdekes volt ebben a vitában Hans Schaefer heidelbergi fiziológia
professzornak az a következtetése, hogy Marxot is az emberszeretet és az el
nyomottak iránt való könyörületesség késztette fellépésre és sugallta tanítá
sát. Annál sajnálatosabb, hogy a kereszténység, amelynek olyan alapítója volt,
mint Krisztus, még mindig nem dolgozita kia maga antropológiáját, holott
erkölcsi alapfogalma, a felebaráti szeretet végeredményben antropológiai fo
galom. Bizonyosra veszi azonban - fűzte hozzá Sohaefer -, hogya keresz
ténység nem kerülhet ellentétbe semmiféle valóban tudományos antropoló-
giával "

" Karl Rahner, aki ezidőszerint a keresztény világnézet és vallásfilc-
zófia professzora a rnüncheni egyetem bölcsészeti karán, felvetette a kérdést:
szükséges-e, hogy keresztény és marxista humanisták ellenségei legyenek egy
másnak? Szerinte nem, ha mindkét oldalon megértik, hogy sokkal inkább a
jövő, mínt a múlt irányában vannak elkötelezve. A kereszténység mínt ke
reszténység egyáiltalán nem tűz maga elé semmiféle meghatározott konkrét
jövőt, de a marxista sem hiheti azt, hogy már eleve kész tervnek van birto
kában. Akkor pedig miért ne dolgozhatnának együttesen azon a [övőn, amely
konkrét mivoltában még ismeretlen előttük? Miért ne foghatnának össze ab
ból a célból, hogy közösen vigyék előbbre azt, amire valóban vágyódnak: az
igazságosságot, szabadságot, az emberi méltóságot, a társadalom egységét és
ezen az egységen belül a differenciáltság lehetőségét? .."

" ... S a kérdést, amely így előtérbe kerűlt, így fogalmazhatom meg: el
lentétes-e vajon az a transzcendens abszolút jövő, amelyet a kereszténység
az ernber elé állit azzal IH konkrét jövővel. amelynek egyre kielégítőbb és meg
nyugtatöbb formálásán ebben IH földi világban kell fáradoznunk? Rahner már
tavaly Salzburgban is cáfolta ezt. Ezúttal is hangsúlyozta, hogy a keresztény
hivő nem veszi kevésbé komolyan a konkrét jövőt, mirit a marxista. még ak
kor sem, ha ezt közbenső lépcsőnek tekinti, amely az abszolút jövőbe visz.
Johann Metz, a rnünsterí egyetem hittudományi karának professzora minden
esetre még a katolíkus teológia feladatának nyilvánította, hogy végérvé
nyes szintézisbe foglalja az abszolút és konkrét jövőt, amelyeket hosszú időn

át oly szerencsétlen módon elkülönített egymástól a keresztény gondolko-
dás "

" Talán nem túlzás ezek után az a nézetem, hogy fokozaitosan ki is
rajzolódott a marxista-keresztény párbeszéd legközvetlenebb és legsürgősebb

feladata. Megítélésem szerínt legtalálóbban Arnold Buchholz. a marxizmus
Ieninízmus kölni kutatóíntézetének tudományos munkatársa vllágította meg
ezt. Ha ma először látszik lehetségesnek az emberiség történetében egy olyan
világ felépítése, amelyben biztositva van a béke, alkiknr az elsódlegesen a ter
mészettudományos-technikai. fejlődés eredménye - állapítotita meg Buch-
holz "

" Az a' jövőbeni cél, amelynek elérése mindnyájunk számára egyaránt
kívánatos, a biznosított. békéjű világ. Ugyanakkor azonban meg kell állapíta
nunk, hogy Kelet és Nyugat kölesönös kapcsolatát a »koegzisztencia-ideológia«
jellemzi, amelyben a háború elkerülésének akarata szellemi-ideológiai harc
cal párosul. S bár a szellemi rnérkőzésnek ez a formája a jelenben elkerülhe
tetlennek látszik, mégis állandó veszélymozzanatot rejt magában, miután po-
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Iitika É"J> ideológia elválaszthatatlanul összefonódik benne. Éppen ezért azt kel
lene leginkább fontolóra vennünk, hogy a .koegzisetencia-ideológíát' - tekin
tettel a biztosított békéjű közös világ igénylésére nem lehetne-e egy differen
ciáltabb és veszélyeket csökkentő .átrnenet-ideológiává' alakítani.

A2Jon kellene. tehát fáradoznunk - folytatta Buchholz -, hogy a béke
fenntartásának követelményét míndkét oldal számára elfogadható formában el-
méletileg megalapozzuk." (1966. [únius.) \

" ... »A régebbi marxista nemzedék előtt a katolikus annyit· jelentett,
mánt ellenség. A katolikusok számára ugyanakkor a marxista annyi volt, mint
sátáni. És ha még ez az utóbbi felfogás hatja is át a spanyol államot és annak
törvényeit, és ez irányítja a spanyol egyházi hierarchia többségi magatartását
is, a valóság immár egészen más társadalmunkban és életünkben- - mon
dotta a Maríanské-Lazné-i párbeszéd során Mánuel Azcarate professzor, a Pá
rizsban megjelenő Realidad marxista folyóirat főszerkesztője, majd ekként
folytatta: ,A marxisták szemében még nem is olyan távoli időben a katoliciz
mus úgy tűnt fel, mint a kapitalista rendszerbe beilleszkedő tömb. Ma e te
kintetben a dolgok döntő módon megváltoztek. A zsinat munkája megkönnyí
tette azoknak a katolikus áramlatoknak kt-ístályosodásáf.ameiyek egyre vilá
gosabban és formálisabban elítélik a kapitalizmust és támogatják a szocíalísta
megoldásokat társadalmi, gazdasági és politikai téren .. .'

... Kellner elnök a Paulus Gesellschaft felfogását ekként tömörítette: »A
modern államnak filem szabad sem valamely államvallás, sem valamely állam
ateizmus rnellett lekötnie magát. A vallás és az ateizmus számára ugyanazt a
Iehetőséget kell megadni vaz emberek meggyőzésére. Az állarn ne akarja a
vallást se megmenteni az elmúlástól, ha utóbbinak nem slikerült követőit any
nyira megnöltenie hittel, hog;jf maguktól megállják helyüket a társadalom-
ban.e" (1967. július)! .

Ízelítőnek szántam csupán ezt a szellemidézést. Ízelítőnek annak igazolá
sára is, mennyíre előrelátó, bölcs s meggyőződéses volt az a lélek, amely eze
ket az olvasó elé tárta, az olvasó elé, akinek módja van visszalapozni a Vigi
lia köteteiben, s meggyőződni eme idézetek után arról is, vajon véletlen át
hallások fültanúja-e, amikor e sarok hallatára a legutóbbi január 23-i nagy
egyházpolieikad eseményre gondol, vagy pedig meggondolt szavak igazolását,
Jyakorlati meghrtelesítését tapasatalhaota meg.

Hadd álljon zárókőkérst az az idézet, amelyben a felebaráti szeretet teoló
giájának szükségességét hirdeti korunk két nagy katolikus teológusa: Girardi
és Metz. Mindkettőjüknek nagy tisztelője volt Mihelies Vid.

" ... Amit a [fejlődés ma elsősorban próbára tesz - mondotta Girardi 
az a kereszténység központi szerétet-parancsa. Az igazság ugyanis az, hogy a
valóban hiteles keresztény magatartás magában foglalja a felkelést a .vidág
ban levő tarthatatlan, igazságtalan álíapotok ellen,és megköveteli a gyökeres
változásokat. »A szerétet főparuncsa a keresztények számára ma parancs az
ember felszabadítására, harci felhívás minden elidegenedés ellen.« Ugyanígy
Metz is: »A szeretetnek nem szabad többé az én-te szigorúan személyközti kö
rére korlátozódnia ; nem szabad rajta csupán ,k1arultatív felebaráti segítséget'
érteni; ellenben társadalmi dimenziójában kell felfogni és érvényesíteni: a
szeretet feltétlen eltökéltség az igazságosság, a szabadság és a béke megterern
tésére a többiekért. Megkívánja ez azt is, hogy a keresztény szeretet társadal
Inilag mozgósítsa magát, mínt feltétlen aikarat az igazságosságra és a szabad
ságra mások irányában> Emellett pedig azt se feledjük - csengett ki Metz
szavaiból -, hogy az a kritika, amely minket az ekként helyesen értelmezett
szeretet-parancs teljesítése körül érhet, a mai társadalomban mindjárt vallás
kritíkává is változik .. ."

.; ... Sokoldalúan és részletekbe menően világította meg Metz ezt a kér
dést. A keresztény vallás evilági hdvatása az - mondotta -, hogy építő birá-
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latot gyakoroljon a mindenkorí társadalom fölött, nem pedig az, hogy egy
keresztény társadalmi rend, illetve szociálís tan alapján államot vagy gazda
sági szísztémát próbáljon Iétesdteni. A keresztény szerétet központá parancsá
ban »szociálkrrtíkaí potenciál- rejlik: s az egyházat is úgy kell felfognunk, mínt
a »konstruktív társadalomkrrtika intézményét-c" (1967. június.)

BOLDIZSAR IvAN

A MANUDUCTOR

Most, amikor Mihelics Vidről írok és elöntenek az emlékek, a hangját hal
lom harmincöt év távlatából. Fiam, az érzelmei egymagukban senkit sem ér
dekelnek. Ra cikket ír, tisztázza előbb mondanivalóját, Vázolja fel gondola
tainak ezerkezetét. Intsa ki a közhelyeket és az ismétléseket. És csak azután
fűtse fel ezövegét érzelmeinek melegével,

, így szerétnék most is tenni, amikor Mihelics Vidre emlékezem, manu
ducioromra az újságírásban, általában az írásban és egy kicsit az élet mester
ségében is. Nemcsak most hallom, az elmúlt negyedfél évtized alatt sokszor a
fülembe csengett lassú, megfontolt beszéde, hangja, az érzelmek és a gondo
latok viszonyáról, valahányszor a kelleténél bővebben tolultak - rnint most
is - tollamra az érzelmek, Csak annyit mondok ezért, emléke előtt ezzel is
tisztelegve, eszméinek és nevelőerejének ezzel is áldozva, hogy nagyon sokat
köszönhetek neki, a mesternek és a barátnak.

A harmincas évek elején az új nemzedéknél dolgoztunk mind a ketten.
Ez a többesszám első személy eleinte bizony túlzás volt: Mihelics Vid a kül
politíkai rovatot vezette, én pedig húszévesen. nagy ritkán cikket írhattam az
ifjúság gondjairól és reménységeiről és főképpen a lap vidéki tudósítóít vet
tem gyorsirásba a hajnali. órákban. Mihelics Vid volt az egyetlen az idősebb

szerkesztők közott - tizenöt év korkülönbség akkor valósággal két külön vi
lág volt - aki nem tegezett le egyoldalúan, hanem önözött és kolléga úrnak
szólított, A többiek köszönésemelt sem fogadták, őt alig tudtam megelőzrn az
üdvözlésben. Egyszer egy cikkemet elolvasta és vitatkozott velem: máig is
kevés ilyen elfogódott és megtisztelt percemre emlékszem. Mindezek a talál
kozások természetesen a szerkesztőség szűk és sötét folyosóján történtek, ahol
napokat csellengtem szebátlan kezdőként. Végűl felhátorodtam Mihelics ked
vességén, pedig tartózkodó és szűkszavú ernber volt, és bekéredzkedtem lap
zárta után a szebájába külföldi lapokat olvasni. Megvallom. csodálkoztam.
hogy csodálkozott azon, hogy nemcsak a képeket nézegetem. De bizony le
vizsgáztatott németből és franciából mielőtt elhitte, hogy valóban tudok ol
vasni, az angolt aztán már ráadásként fogadta el. Néhány nap múlva egy dél
ben azt mondta: "Holnap itt kezdheti a napot. Ez a kis íróasztal a magáé."

Talán nem is tudta, milyen jót tesz. Vagy talán nagyon is? A kora ifjú
ság sok hányattatása. munkakeresése, ma oly furcsán, patetikusan. hihetetle
nül hat; amikor az egyetemet i~ félbe kellett hagynom és úgy éreztem, hogy
fiatal életemet romokban kezdem, Mihelicsnek ez a befogadó gesztusa való
sággal újra kinyitotta a lehetőségek kapuját. Eleinte csak kuporogtam a szo
bajában, nézegettem a lapokat, azután egyszer figyelmeztetett, hogy figyeljeik
oda, hogyan diktálja össze a külpolrtikai anyagót. Máskor azt mutatta meg,
hogy hogyan bánik az ollóval, miképpen szabja fel a Magyar Távirati Iroda
híranyagát, hogyan dolgozza össze a külföldi tudósítók telefonjelentését. Az
után egy nap - az ember a pályakezdés rajthelyeire öreg koráig is visszaem
lékszik - kezembe adott egy csomó kis külpolitikai hírt. Ezeket diktálja át,
de felejtsa el az MTI stílust. Nekiveselkedtem, de kétszer visszaadta. Vezér-
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cikket miriden értelmes ernber tud írni. De három-négy sorba összefoglalni a
világ egy-egy hírét: ez a művészet.

Így indított el pályám egyik mezőnyén, de nemcsak ebben az egyben se
gített utamra, Akkoriban kezdődőtt a falukutató rnozgalom. Akkoriban írtunk
először a mezőgazdasági cselédek, a földnélküli parasztok életviszonyairól. A
napi 'tizenhárom-tizennégy fillérekről, amiből élniük kellett. Nevem megjelent
egy-egy szociográfía, egy-egy ilyen tárgyú novella alatt. Mínden reggel szű

kölve mentem ibe a szerkesztőségbe, féltem, hogy kidobnak. mlint lázítót.
Egy napon alig akartam hinni a fülemnek: Mihelics felszólított, irjak

szociográfiáz a Katolikus Szemlének, amelynek akkoriban vette át főszerkesz

tői székét. "Azlt írhatom, amit láttam?" - kérdeztem. "Ha Diem azt írná, visz
szaadnám" - felelte, így jö1Jtlétre és jelent meg egyetlen szó változtatás nél
kül a Katolikus Szemlében tihanyi szociográfiám. Csak évtizedek múlva, már
a felszabadulás után tudtam meg, mennyi kellemetlensége támadt míatta
Vidnek: hányan támadták, hogy "felfoIigató" írást közöl. Nemcsak hogy meg
védett, de még arra is gondja volt, hogy semmit meg ne tudjak róla. Sőt, a
cikk megjelenése volt az alkalom, hogy összetegeződjünk és évtizedekig bará-
tok maradjunk. .

Néhány év Ma ő volt, hogy .az angol újságírói nyelv egy kedvélt kífeje-,
zését használjam ,a magyar "Mr. Dialógus." Ebben a minőségében ezúttal én
kértem tőle cikket a New Hungarian Quarte1'ly részére, Beszámolója a ma
ríenbadí találkozóról több volt, mint arndt a műfaj megkivánt: egy gondol
kodó ember önarcképét is adta, szemérmes Iírával, mint míndíg, rámutatva a
huszadik század humanizmusánaIk egyik útjára.

Az ősszel Svájcban egy nemzetközi író-találkozón a Quarterly egy angol
író-olvasója megikérdezte, ki a szerzője annak a bizonyos dialógus \ cikknek.
Elmondtam. kicsoda Míhelics Vid, és a végén hozzátettem, inkább önmagam
nak, mínt neki: Tanítványa voltam.

NIEDVIGY MIHALY

A TEOLÓGUS EMLÉKEI MIHELICS VJDRŐL

A VigiEa 1961. évi januári számán olvashatjuk először Mihelics Vidnek,
mint szerkcsztőnek nevét. Mínthogy ezidőtől fogva harmincöt hosszabb-rövi
debb írásom látott napvilágot a folyóiratban az ő szerkesztősége idején, hi-'
vatva volnék személyes tapasztalataim alapján beszámolni együttműködésünk

ről, mínt a laikusnak és a hittudomány szakemberének példaszerű kapcsola
táról. A valóság azonban nem egészen elégíti ki ezt az elképzelést, hiszen Mi
helics Vid egyáltalán nem volt laikus a hittudományban. Az egykori szerze
tes paptanár-jelölt elvégezte az egyházi tanulmányok jórészét, és utóbb is ál
landó olvasással képezte magát úgy, hogy számos részletkérdésben aligha le
hetett volna találni hazánkban papi szakembert, aki hozzá hasonló korszerű

és maglas színvonalon állt volna. Ő maga is írt a lapban hittani szakcikket a
gyarmatosítás erkölcsi és vallási vonatkozásairól (19'60 februárjában), magára
vállalta jelentős egyházi megnyilatkozások, például a pápai béke-körlevelek is
mertetését, és haláláig - egy év híján két teljes évtizeden át - vezette a hit
tudományi folyóiratcikkek illetve könyvek szemlejéből álló "Kérdések és táv
latok", utóbb "Eszmék és tények" című rovatot, amelyet Sík Sándor oly tla
lálóan nevezett a katolikus világtörekvésekre "nyitott ablaknak".

Ám hittudományiszakismex'etei mellett, és talán egykori egyetemi ma
gántanársága meg jogakadémiai tanszéke ellenére, a "professzor úr" mégis
osak vérbeli újságíró volt elsősorban. A teológiához is az újdonság közlésének
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igényével közelitett. Ez dicséretére legyen mondva, mert nem a napi sajtó jel
legzetes szenzációigénye vezette, hanem a felelősségérzet és hívatástudat ka
tolikus tömegeínk, elsősorban a hazali klérus tájékoztatása iránt. Nem kért
olyan cikket, vagy ha kéretlenül írtam, nem közölte. amely nem korszerű

hittudornányes mozgalmat képviselt, még ha elvileg jelentős kérdést tárgyalt
is. Ez lett a sorsa 1963-<ban kt Erkölcs és világnézet című kis tanulmányom
nak. Elvontnak mondta, mert nem látta időszerű vonatkozásait. Pártfogolt ví
szont minden oly írást, amelyben prófétai sejtessel világmozgalmti rezonanciát
érzett. tgy - az akkori átlagolvasá érzéketlensége ellenére - készségesen
helyt adott a konstantinápolyi pártTiárka megtisztelő címeiről szóló erkölcstőr

téneti visszapillantásnak 1966 februárjában, amíkor még nem volt szokás ka
tolikus részről is "ökumenikrus pátriárkának" címeeni a konstantinápolyi ortho
dox egyház főpásZ1torlát. A ciikk megjelenése után egy debreceni olvasónk le
vélben sajnélkozobt, hogy a cik!kíró ily szükségtelen ügyekkel bíbelődik a kor
sürgető ífjúségproblémái helyett. A keresztény egységre-törekvés katolikus
részről tetlt mérföldes, sokalkszámára váratlan lépései azonban megmutatták,
hogy éppen nem hasztalan kérdésről volt szó, és hogy a szerrkeSZItő tájékozta
tás-politikája alegjoibbkor t,ett előzetes szelgálatot a hamarosan valóban éb
redő általános érdeklődésnek.Mfhelícs tehát észre tudta venni az "idők jeleit".
A francia k3.ltQl.ilkus élet jelenségein gyakorlott szeme örömmel kapott a litur
giareform céljait és 'jövő kiJátásait vázoló írá:somori, amely rámutatott a csen
des míse sajnálatos lelikipásztori hátrányaira, és amely valószínűnek ígérte,
"hogy néhányév:tized múltával a szentmíse leglelke, az üdvözítő utolsó vacso
raí ígéi is fennhangon vagy énekelve, a nép nyelvén hangoznak el". Akkori
ban nálunk erről még szó sem lehetett, hiszen a "Per ipsum" iKezdetű kárion
záró dicsőítést sem volt szabad magyarul mondanunk, noha az párbeszéd jel
legű rniserész ; a hívek Ament felelnek rá. :ElITe a Vígílía-közleményre is érke
zett bizony helytelenítő levél az olvasótól; sőt előzőleg, amikor szövege 

.előadásként - eredetileg elhangzott ;az Országos Magyar Cecilia Egyesület
1965. évi közgyűlésén, maga az elnök látta szükségesnek székéből kijelenteni,
hogy nem ért egyet az előadóval. Mihelics egyetértett. Szerkesztőí bátorságá
nak igazolásána nem vOl1t szükség "néhány évtizedre", sőt még néhány évre
sem. Azóta pápai és püspökkari utasítások vi,ttélk diadalra nálunk a közőseégi

magyar mísét, és arnikor e sorokat írom, csaknem egy év óta hangzik templo
mainkban magyarul a róm,ai mísekánon az Oltáriszentség szerzésének jézusi
igéivel együtt; sőt a három új mísekánon magyar fordítását is jóváhagyta már
az Apostoli Szeritszék.

A születésszabélyozés erkölcsének égetően időszerű kérdéseiben a szer
kesztő - a Humanae vitae pápai körlevél megjelenés-e előtti években - ha
tározottan rokonszenvezett azzal a szakma-i kórökben felvetődő erkölcsteoló
giai nézettel, amely súlyos okból, a szülői felelősségtudat sugallta családterv
megvalósításának érdekében megengedhetőnek tartotta a fogamzásgáélás bár
mely, lelki vagy egészségi szempontból nem jelentősen káros módszerét. írtam
akkoriban egy tanulmányt az időszakos megtartóztatás (a "ritmus-módszer")
korszerű tökéletesítéséről, tekintettel ai újabb orvos-biológiai felfedezésekre.
Először nem fogadta el a cikket, mert nem tartotta haladónak; utóbb átdol
goztatta velem. Nem kívánt állásfoglalást, de azt akarta, hogy legyen a cikk
ben tájékoztatás a szabadabb irányzat érveiről is, és szerkesztői kék ceruza
jával rövidített benne a ritrnus-módszer ajánlásári. Így aztán megjelent végre,
mégpedig egy szinte külön cikknek számító francianyelvű kivonat kiséretében,
két évvel a pápai körlevél előtt, 1966 júliusában.

A szerkesztő kék oeruzájára különben sohasem volt okom neheztelni, Rit
kán használta, és a szakszerűség sérelme nélkül. Tőmőrebbé, találóbbá t-ette a
szöveget, és gyakran látita el az olvasó tájékozódásat megkönnyítő tagolással,
belső címekkel.
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Mdhelics Vida szó nemes értelmében vett "kritikai katolikusok" táborába
tartozott. Komolyan vette a vándor-egyház, az Ecclesia peregrinans zsinati fo
galmát. Úgy gondolta, hogy nem szabad megállanunk a haladás útján, mert
akkor elidegenedünk a folyton-folyvást megújuló világtól és azoktól az új nem
zedékektől, amelyek továbbhaladnak meUettünk. Lelkes híve és szószólója
volt a zsinat szellemének. Hangoztatta előttem, meanyire szükség volna egy
olyan tanulmány készítésére, amely megmutatná az egyházi kcllégtalítás tel
jes színképét, vagyis a felelősség megosztásának összes formáit, mínden szín
ten. Örömrnel közölt, sőt kért és sürgetett olyan írásokat, amelyek az öku
menizmus, a keresztény egységre-törekvés elméletével. gyaikodatával és ered
ményeivel foglalkoztak. Az egyházi belső párbeszéd szellemében megbecsülte
a határozott, de mérté!k:tartá, építő kritikát. A három új misekánont ismer
tető, 1968 szeptemberében megjelent naplócikkből csak a bíráló jellegű, a to
vábbfejlődés szükségességére utaló részeket fordította le francianyelvű kívo
natként. Minden bizonnyal annak reményében, hogy így testvéri szelgálatot
tesz a külföldi hasonló törekvéseknek.

1967-'ben, a zsínatí okmányok magyar szővegének míndmáig folyamatban
lévő kiadása során Mihelics Vid kapott megbízást a Magyar Katolíkus Püspöki
Kar titkárától, hogy magyarra fordítsa a ~jedelmesebb, de egyúttal leg
szebb és Míhelícs lelkiségével olyannyira rokontartalmú zsinati szőveget: a
Gaudium et spes kezdetű Ielktpásztori rendelkezést "az Egyházról a mai világ
ban". Szerkesztőí munkáját félretéve smbadságra ment, és a latin meg a fran
cia szöveg egyidejű szemmeltartásával dolgozott a nem éppen könnyű feladat
megoldásán. A kész szöveg hozzám került lektorálásra és a végleges nyomdái
kézirat elkészítése végett. Ezúttal tehát az én kezemben volt a szerkesztőí kék
ceruza. S2JÍnte az egész fordítást átsímítottam, és gördülékenyebbé, hangos
olvasásra alkalmasabbé tettem. A legkevésbé sem sértődött meg a sok változ
tatás míatt, sőt a !kötet megjelenése után kéretlenül adott egy dedikált pél
dányt ezzel. a sajátkezű rbejegyzéssel : "Kedves barátomnak, hálával és szere
tettel." A "hálával" szót aláhúzással emelte ki.

Részemről kétségtelenül jóval nagyobb a szerető hála tartozása a feled
hetetlen "professzor úr" iránt. Ebből szeréttek volna leróni valamicskét az
emlékezés jelen sorai.

NÉMETH GÉZA VERSEI

BEJÁR:6 MUNKÁS

Tizenkétezerszer várta
a hajnali munkásvonatot
utazott
huszonnégyezer órát
egyezer napot -
ma este úgy vették le.
Tiszteletére míg áll
szipákol a gép
s.zikrát
visz az égig a füst 
a tökéletességig
szervezett közlekedés
öt percet késik.

HAJOLJ ODA

Úgy
ahogya Nap lesheti
lihegését földi tenqerekmek:
ahogy az Úr futhatott
az ős-kertben remegőkhőz

ahogya költő vigyázta
pulzusát a márciusi népnek

most
hasonló
szorongó
reménnyel
hajolunk

csapzott homlokodra:
gyógyulj meg kisfiunk!

161



KÁROLYI AMY VERSEI

A LÉTRA

Ki sokáig hált sírkövön,
vánkosa szíklapárna.
Az ágya Jákob fekhelye,
az álma J ákob álma.

. . . már mentettem így párnánk, paplanunk
az égő házból vittem. íly
terhet mint jóslatot a vállamon, .
de égbe kúszó létrán csak lidérc
csalt fel az álom létrafokain.
A lélek légtornásza merheti
e meredélyt, de én

Az angyaloknak könnyű,

mint az áram keringenek a lajtorjában
Jákob létrája minden udvaron.
Fehér tűzfalnak döntve árnya
tussal húzva szalad utána,
legfelső fokán könyököl az Úr.
Az embert nézi, van-e mersze
feliramodni a létrán,
könnyen billen,
s összeroppantja Isten terhe.

Mennyei pókfonál
ó szánalom
ereszkedjél rám isteni kötélzet
csomóid markolorn
meg ne inogjon térd, a hát
ó adj erőt

hogy felvihessem őt a vállamon.

HALOTTI IMA

I.

Ki mondja hangosan a halotti misét'!
Tömören cseng a latin arany.
Ki szaggatja meg köntösét?
Sbtéten: hasad a héber selyem.
Magasra tartott suhogás,
fényes és sötét.
Ereklyetartó,
ajkaktól lesikált
szó.
Ezentúl ő táplál
kenyér és só helyett
útravaló.

II.
eledel
nem kell megosztanod senkivel

III.

kavicsok
amit a (fJJerek útszélre dob
az utat szegélyezik
gyertyafehéren
a szegény utas célhoz ''érjen
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NYlRI TAMAS

SZEKULARIZÁCIÓ ÉS KERESZTÉNYSÉG

A színész akkor arat sikert, ha a közőnség elvárásának megfelelően azono
sul hősével. A siker ára azonban az, hogy nem veszik komolyan a szavát. Kier
kegaard vándorcirkuszának bohóoa híába kérle a falu lakosságát: siessenek
tüzet oltani, ég _a cirkusz. Megtapsolták, akkorát nevettek rajta, hogy könnyük
is kicsordult, de nem tudták komolyan venni; azt híttélk, csak színészkedik. Ad
dig dicsérték kíváló produkcióját, amíg II cirkusz is, meg a faJu is leégett. A
tanulság kézenfekvő. Aki azt akarja, hogy megfogadják szavát, annak le kell
vetnie a bohócruhát, ki kell lépnie társadalmi szerepéből,- Egyfelől támadni
fogjá!k mindazok, akik nem hajlandók felülbírálni eddigi gondolkodási formái
kat, másfelől azonban - így vagy úgy -, de mindenképpen komolyan veszik
szavát, sőt meg is fogadják azok, akik előítélet nélkül élnek: a bőlesek és a
fiatalok.

A szekularizáció olyan kihívást jelent keresztény hítünkkel szemben, ami
lyennel nem találkoztunk eddig még soha. Részben ez a magyarázata annak,
hogy nem tárgyalhatjuk a szokásos módon, a várakozásnak megfelelően. Akkor
beszélünk szekularizációról, amikor az ernber erre a világra és időre (saeculum)
fordítja figyelmét, és nem a túlvilágra. A szekulalI'lizációna!k, amit Bonhoeffer
1944...;ben "emberi nagykorúsodásnak" mondott, nem áll érdekében, hogy har
coljon a vallással. Ehelyett megkerüli a vallást, kitéT előle, és másfelé fordítja
az emberek figyeimét. Szekularizálja s ezzel ártalmatlanná teszi a vallásos vi
lágnézeteket. A vallás magánügy. A hagyományos vallások istenei. élnek még
ugyan, de csak mart magánfétisek, mírst hasonló gondolkodású csoportok véd
nökeí ; la szekularizált rnetropolisok életében már nem jártszanak semmi szere
pet, írja Harvey Cox teológiai bestsellerének első lapjain (The Secular City.
Secularisation and Urbanisation in Theological Perspective. London, 1966).

Nem csodálkozhatunk azon, hogy sok keresztény míndenestül 'a gonosz mű
vének tekinti a pluralista-szekularázált világot, és a közélet rekrisztianizálását
tartja az egyetlen megoldásnak. A kereszténység feladata a világ megszeute
lése, - mondják - ennek pedig szöges ellentéte a szekularizáció. Ezzel szem
ben más ikeresztények arra hivatkoznak, hogy a megtestesülés gyökerében
szeriteli meg, alapvetően szüntetí meg a világ profanitását. Azt állítják, hogy
a !keresztények nem utasíthatják el eleve maguktól a ,világi világot, sőt köte
lességük bizonyos értelemben előmozdítaniuk azt. Ez utóbbi követelmény el
len azonban már mínden ízünk tiltakozik. Még mindíg sokan vagyunk, akik
"a keresztény állam" és a "keresztény kultúra és civilizáció" eszméin neve
lődtünk, s e gondolkodási modell ezerint rnínél világiasabb a világ, annál mesz
szebb van Istentől. Kinek van tehát igaza? Melyik véleményhez tartsuk ma
gunkat?

A jelenség értelmezése

A legújahb felmérések Európában is igazolni látszanak Cox amerikai meg-:
állapításait. A nyugat-német EMNID-intézet által megkérdezettek 97%-a volt
megkeresztelve; közülük 65% hitt Istenben, 48% az örök életben, és 34% a
pokolban (Orientierung 32/1968/237).• Egy salzburgi felmérés szerírrt a magu
kat katolikusnak rnondó anyák 76%-a volt istenhivő. Mindazonáltal csak 50%
hitt 'abban, hogy Isten teremrlJette a világot, 35% a személyes örö!k életben,
59% hitt abban, hogy Jézus az Isten Fia, és 39%a:bban, hogya Szentírás su
galmazott mű, E katolíkus anyák 64%-a feltétlenül egyházi esküvőt óhajtott
gyermekei számára. De csak 16% tartotta felbontihatatlannaik a keresztény
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házasságot, és legialább 60%-uknaJk nem volt elvi kifogása fiaik vagy leányaik
házasság előtti nemi élete ellen (Kirche in der Stadt. Wien, 1968). Bár hazai
viszonyainkra nem vihetők át mínden továbbí nélkül ezek az .eredmények,
mégis fontos információt nyújtanak és alapul szelgálnak bizonyos következ
tetések levonásához. A szekularizáció a megkereszteltek jelentös részének el
keresztényietlenedéset vagy legalábbis elegyháziatlanodását, a papi és --B2€ir

zetesi életforma iránti érdeklődés csökkenését, a szertartások iránti érdekte
lenség növekedését hozza magával nálunk is, bár nem olyan ij'esztő mértékben,
.mirrt egyes nyugat-európai országokban.

E néhány kiragadott, de .sokatmondó adat ismerete alapján is érthető,

hogya "srekularizáció tétele" lett a XIX. század valláskritikájának örököse
és legitim utódja a XX. században. MagáIt a kifejezést a westfáliai békekötés
'(1648) bevezető tárgyalásain használták először. Az egyházi uralom megszün
tetését értették székularízáción, amelynek nemcsak egyes kolostorok és ala
pítványok, hanem egész püspökségek is áldozatul estek. Ez a jogi értelemben
használt szekularizáció világnéootileg semleges fogialom volt mindaddig, amig
saját jószántából, maga az egyház mondott le bizonyos területek vagy szemé
lyek fölötti jo.gnartóoog:álról. A szekularizáció a francia forradalom következté
ben lett egyházellenes színezetű. 1803 után a német püspökök akarata ellenére
von1Já!k ki joghatóságuk alól a Rajna-balparti egyházi területeket és javakat.
A polgári réteg' XIX. százladi emancipációjával karöltve egészen új értelmet
nyer a kJifejezés. A Hegel-kritilkusok világnézeti értelemben használják az
"egyháziatLanodás" ilcifejeWsére.

A szekularizáció valláskritikai értelmezése többelk között azt mondja, hogy
bár az egyém tudatfonnában és a személyes egzistiencia értelrnezésében meg
marad a vallás szerepe, a közéletből teljesen koireikesztődik. A szekularizáció
nem tévesztendő össze a szekularizmus ideológiájával, amely nem csupán fe
leslegesnek tartja az egyházat és a vallást, hanern egyenesen károsnak és az
emberi társadalom számára áJrrtalmasnak. A szekularizációs folyamat eredmé
nyét szekularizátum-nak mondják, Blumenberg, Rendtorfj' és mások ide so
roljálk az egyházat is ..Abból indulnak ki, hogy az intézményesítés szükséges
gége a vallás általános erejének csökkenésése, tehát szekularízációra utal. Bár
erősen túlzott vélemény. ez, annyi mindenképpen kitűník belőle, hogy az el
világiasodás nem azonosítható az ateizmussal sem. Igaz ugyan, hogy elvá
laszthatatlan az egyiháziatlanodástól, ki merné azonban tagadni, hogy
az egyházon kívül is megtalálható élő hit és vallásosság? A sze
kularízácíő nem azonos a világ profanízáláséval sem, hacsak nem tulajdoní
tunk a profán ktifeje:zésn€lk az eredetitől eltérő értelmet. Az archaikus ember,
bár Isteninek tekintette az egész világot, mégis "kivágott" belőle bizonyos kü
Jönlegesen isteni kerületeket. (szakrális),amel)'leket csak egy "küszöb" válasz
tott el a nem szakrális, "küszö,bön túli" (profán) világtól. A szakrális és pro
fán kerület között nem volt alapvető különbség: a profán világot ís bevonta
az isteni ragyogása, és a kozrnosz bármelyik része alkalmas volt arra, hogy
különlegesen is megjelenjék benne az isteni. Látható tehát, hogya szakrális
profán fogalompáregymásra rendelt tagjai nem választhatók el egymástól,
mert.ukkor elvesztik minden jelentőségüket. Mivel a profánnak csak a szak
rálissal szemben van értelme, nem jelentheti sem az elvilágiasodás a világ
profanizálódását, sem a megtestesülés a világ seakralizálását.

A szekularizáció teológiai értelmezésével protestáns teológusok foglalkez
tak először. Mind a i}{Iatolikusok, mínd a protestánsok azt a folyamatot értik
szekularizálódéson, amelynek során önállósulnak a társadalmi berendezések
és intézmények, s egyre inkább függet1enít,ik magukat az egyházi szabályozás,
törvényhozás, irányítás, általában mindennemű egyházi befolyás alól. Pozitív
megfogalmazásban az elvilágtiasodáson az emberi társadalom nagykorúsodását
és öntörvenyű berendezkedését kell értenünk, amelynek jogosságát már XII.
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Pius pápa is elismerte, a II. vatikáni zsinat pedig újból hangsúlyozta: "Ha éi
földi valóságok önállóságén azt értjük, hogy li teremtett dolgoknak, meg
akár a társadalomnak is, megvannak a maguk törvényei és értékei, amelyeket
az embernek lépésről lépésre fel kell ismernie, és alkalmaznia meg hasznost
tania kell, akkor az önállóság megkövetelése teljesen jogos. Nemcook korunk
embere igényli, hanem megfelel a 'I'eremtő akaratának is" (Gaudium et spes:
36. pont). Az elvilágiasodás konkrét jelensége természetesen e ikülönféle ér
telmezések alapjául szolgáló erők, irányzatok, mozgalmak és törekvések rend
kívül bonyolult szövedéke, Az, amit teológiailag elvilágiasodásnak mondunk,
az egyház és a világ szellemi kapcsolatára vonatkozik, s rninden kérdésessege
és összetettsége ellenére is hozzájárul az egyház és a világ mélyebb megértésé
hez, valamint kettejük viszonyának helyesebb értékeléséhez. Mind a protes
táns, mind a katolikus teológusok megegyeznek abban, hogy az elvilágiasodás
alapjában véve keresztény esemény. Nemcsak azért, mert aszekula:rizáció
ténylegesen a kereszténység talaján sarjadt ki, hanem azért is, mert a világ
feletti Teremtőbe vetett keresztény hit egyúttal a világ isteni erőinek taga
dását jelenti, s ez tette lehetövé a világ fölszabadítását. (J. Friese: Die siikú
larisierte Welt. Triumph oder Tragödie der christlichen Geistesgeschichte.
Frankfurt, 1967). Katolíkus részről B. Metz írásaim hivatkeznánk. Szerinte a
rnegtestesülésnek köszönhető, hogy a test igazán test, a föld valóban föld, a
világ egészen világ lett; hogy ISlteII1 nem evílágt istenként, hanem mínt ra te
remtett valóság világfeletti Ura és Teremtője jelenik meg életünkben, (J. B.
Metz: Zur Theologie der Welt. Mainz, 1968). S ezzel megneveztük az elvilá
giasodás két legfontosabb rugóját: hitet a Teremtő Istenben és a megteste
sülést,

A világ szentesítése

A szekularizált ember szaverén ura és parancsolója a vilfl:gnak: korlát
lanul manipulál a természettel, sőt önmagával is. A kísérlet tárgya az ember.
(P. Overhage: Experiment Mens(:hheit. Frankfurt, 1968.) Az ókori archaikus
ember legfeljebb kivételesen volt képes ilyen magatartásra, ha valaki vagy
valami fölszabadította a kozmosz isteni erőinek hatalma alól. Az @kori világ
tele volt istenekkel. Istenek laktak a tűzhelyekben. ligetegben, forrásokban.
"Amikor tehát valaki azt mondta, hogy ajtermészetben is benn rejlik az ér
telem, mint az élőlényekben. s ez a világnak és az általa mutatott egész rend
nek: 'az oka, - akkor ez az ember [Anaxagoras] úgy tűnt fel a megelőzők kö
zött, mint az egyetlen józan a sok találomra fecsegő között" (Aristoteles: Me
taphysica I, 3 984 b). Bbben a világfelfogásban, amelyben Isten a legjobb eset
ben is csak a világ belső rendje és önszaoályozó képessége, az embernek nem
volt más választása, mint hogy az isteni szerkezetű világ parányának tekintse
magát és szerit félelemmel és tisztelettel övezzen benne mindent,

Ezzel a szemlelettel áhlítja szembe a kinyilatkoztatás a teremtés gondola
tát, 'amely megfosztja a világot isteni varázsától. Krisztus azt hirdeti, hogy a
világ Teremtője az ernberek atyja, aki gondoskodik gyermekedről. A gondvi
selés nem bíztat tétlenségre, hanem megköveteli az ember együtJtműködését

Istennel, aki szüntelenül munkálkodik (Já 5, 1-17). Krisztus "uralkodókat ta
szít le trónjukról" (Lk l, 52); ördögűzései kijelentlilk az Atya jóságos uralmának
eljövetelét és az ember felszabadítását az "erők és hatalmasságok" kegyeden
uralma alól. Abból a tényből kiindulva, hogy ra kereszténység az egyetlen; vi
lágfeletti Isten teremtményének tekintette a, világot, biztosította annak nem
"isteni" hanem "tisztán világi" létét. Ezzel megnyitja az utat a világ természet
tudományos szemlelete és manipulálhatóságaelőtt,amely a világ szekularizá
ciójához vezetett. Isten parancsának tesz eleget 'az ember, aki meghódítja és
uralma alá hajtja a világot (Gen 1, 28).
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A görögök száméra a szemlélődés volt az ideál. A földi feladatok a tulaj
donképpenitől fordítják el a figyelmet. Diogenes Laertios beszéli el Thales és
az attikai szolgáló esetét,aki harsányan kinevette .a filozófust, amíkor az, a
csillagokat szemlélvén, beleesett a kútha. A görög gondolkodás a filozófus párt
ját fogta a tehenész-lármyal szemben, hál' maga Platón sem tagadta, hogy a
lány "szellemes" volt. A kereszténységen felnőtt mai ember ezzel szemben
szinte vallásos buzgalommal szolgálja a világot. A Bibliát követi, amikor nem
csak csodálja, hanem meghódítja a természetet. A görögök örök kínlódásra
ítélték az "előregondoló" Prometheus-t; a kinyilatkoztatás felszólítja az em
bert a kultúrára, arra, hogy gondoljon előre, Még Spinoza is úgy beszél, hogy
"a természet avagy isten"; a kereszténység mítosztalanítja a természetet.
Aquinói Szent Tamás azt tanította, hogy Isten a természetes okok tisztelet
bentartásával irányítja a világot; nem az ember szabadsága ellenére, hanem
azon keresztül. Nem Isten ellenében, hanem Istennel együtt hódítja meg az
ember a világot. A gondviselés nem menlevél a tétlenségre, hanem felhívás
a bizalomra; a siker nekünk ajándékozott reménye nélkül aligha fog hozzá
ember a munkához,

Az elvilágiasodás másik keresztény gyökere a meqtestesűlée. Raliner sze
rint Krísztus megtestesülése gyökereiben szeritelte meg, bár nem szakralizálta
a világot. Ezen a gyökeres megszentelésen Metz a világ isteni jóváhagyását,
világiasságának Jézus Krísztusban való megerősítését érti. A krisztológia
alapvető, kalkedoni formulája azt mondja, hogy Jézusban "összekeverhetetJe
nül és elválaszthatatlanul" egyesült Isten és az ember, az isteni és a világi.
Jézusban magához emelte Isten az egész emberi történelmet is: részint azért,
mert a történelem hozzátar-tozik "laz" emberhez, akit Isten felvett, részint
azért, rnert Jézus a történelem "kezeltete és vége" és "Isten teremtésének a
kútfeje" (Jel 3, 14). Ha meg akarjuk érteni a szekularázácíót, akkor a meg
testesülés horizontjába kell beállítanunk; Jézus istenségének és emberségének
egységéből és különbözőségébőlkell értelmeznünk,

Amint a megtestesülés nem üresítette ki, hanem beteljesítette Jézus em
berségét, a világ isteni fölvétele sem fokozza le, hanem felszabadítja a vilá
got és a történelmet. Isten nem a teremtmény rovására élő Moloch, nem azért
emeli magához 'a teremtményt, hogy kiszívja létét, Helyesen mondta Claudel,
hogy nem kell kissebbedníe az embernek ahhoz, hogy Isten növekedjék. Ha
Isten magához vesz valamit, akkor éppen azt akarja, amiben az különbözík tő

le, ami nem isteni, hanem egészen emberi, egészen világi benne. Éppen abban áll
az igazi nagyság, hogy nem nyomja el a gyöngébbet. hanem teret enged neki,
biztosítja tevékenységének lehetőségét és eljuttatja önmagához. A személyes
kapcsolatok jól példázzák, hogy minél szerosabban tartozik a világ Istenhez,
annál önállóbbnak és felszabadultabbnak kell lennie, s minél szilárdabban
ál1 a saját lábán, annál több kötelék fűzi Istenhez. Isten azt mondja minden
egyes teremtményének: légy hű önmagadhoz. Ha elutasítjuk a monofizita eret
nekséget, amely mindenképpen isteníteni kívánta Krisztus emberségét is, ak
kOT nem nehéz elfogadnunk. hogya világ gyökeres megszentelése a világ
szentesítését, vagyis világiasságát és önállóságát jelenti.

A világ ilyen értelmű gyökeres rnegszentelése és elvilágíasodása olvasható
ki az Újszövetség antiszakrális beállítottságaiból. Schürmann hívta fel a fi
gyelmet arra, hogy az Újszövetség nem ismeri a szent helyeket: "Nem tudjá
tok, hogy Isten temploma vagytok és Isten Lelke lakik bennetek?" (IKor 3,
16). Isten jelenléte nem~hez, Jhranem személyhez kötött. Szent Pál élesen
kikel azok ellen, akik megkülöl}iböztetik az időket, mintha nem járt _V'olna
lsten éjjel-nappal népe előtt a pusztában: "Napokat és hónapokat, ünnepi idő

ket és esztendőket tartotok meg gondosan. Aggódom míattatok, hogy talán
híáoa fáradtam értetek" (Gal 4, 10). Az első keresztényeknél nem ismerik sem
a szakrális közösséget. sem a szakrális kultuszt. A keresztény "ekklesia" a nép
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világi összejövetelét is jelentette. A keresztények "Lélekben szelgáltak Isten
nek" (Fil 3, 3) "ésszeru hódolattal" (Ró 12, 1), amelyet "egész testükkel" az
az konkrét világi-történelmi létükkel valósítottak meg. A keresztények egész
testükkel hozott "leJJkí" vagy "és~erű" istentisztelete (logiké latreia) magába
zár minden szolgálatot mindaz egyházban (Ró 12, 3-8) mind a világban (Ró
12, 9-21). Ennek megfelelőerr hiába keresünk az apostoli időkben "felszentelt"
személyeket. Kézrátétellel "rendelték" (ordinatio) a kiválasztottakat a külön
féle szelgálatok végzésére. E felhozott példákból egyfelől nem következik az,
hogy az újszövetség kategorikusan elutasítaná a vallás íntézményesítését s
míndazt ami vele jár. Másfelől azonban világosan kit\:ínik belőlük, hogy a
Krisztus-esemény valóban ellindítja a világ szekularízálódását, Ezek a törté
netileg hatékony antiszakrális eszmék, - vagy másképpen, a Krisztus-ese
mény történeti ereje - az egyház és állam szétválasztásához, a kultúra ön
állósulásához, a világ technikai hominizációjához, és a mai szekularizációhoz
vezetett,

Bár az elvilágíesodás a Krisztus-esemény történeti megjelenése, mégis
naiv optimizmus lenne azt hinni, hogy a megtestesülés óta szögre akasztható
a megkülönböztetés erénye. Isten nem megdicsőült és nem befejezett vílágot
emelt föl magához Jézusban. Ez a világ még nem az Isten országa. Az elvilá
giasodás legalább olyan kétértelmű, mmt Jézus szelgal élete és kereszthalála,
A világ tiszta és jó fölnöveikedése és önállósulása nem választható el "evilág
fejedelmének" Isten- és ernberellenes tevékenységétől. Nem ok nélkül emeli
fel szavát Garaudy az elvtlágiasodásban jelentkező embertelen és elidegenítő

irányzatok ellen (Herder Korrespondenz 22/1968/312). Az emberi élet plura
Iízmusaí közül az elvilágiasodás viselhető el a legnehezebben. Igaza van
Rahnernek, hogy ez a pluralizmus nem más, mins a földi integráció elvi lehe
tétlensége, teológiai nyelven szólva konkupiszcencia: ami a tridenti. zsinat sze
rint nem bűn, hanem alkalom a "fédias küzdelemre" (Dz. 792). A pluralizmus,
mint a teológiai értelemben vett konkupíszcencía társadalmi megjelenése azt
jelenti, hogy bár nem egységesíthető a világ íntegralísta módon, nem is vá
lasztható benne szét részint az Isten ártatlan teremtménye, részint az ember
jogosan plurális műve, részint pedig az emberi bűn objektíválódása. A világ
humanizálása nem tfuiténik meg automatikusan. Az embertől függ, hogy a
hominizált világ valóban humanus világ legyen. A keresztény embert hite is
kötelezi a küzdelemre, a reménye pedig bizalomra. Az atomtechníka, kozm0

technika, biotechnika és pszichotechnika korszakát csak egy humánus embe
riség élheti túl; az az emberiség pedig, amelyik túléli sajá,t szabadságának ret
tenetes lehetőségeit, OKvetlenül humánus lesz.

E néhány gondolatbéti is kitűnik, .hogy az elvilágiasodás nem a keresz
ténység tehetetlenségének, hanem történeti erejének és hatékonyságának a
következménye. Nem az a ba]; hogy szekularizálódik a világ, hanem az, hog)'
mi keresztények vonakodva ismerjük csak fel saját szellemünk szülöttét, hogy
még míndíg csak rossz lelkiismerettel .lehet világi a világ. A világ technikai
humanizálása mögött a keresztény szeretet legnemesebb hajtóerői állnak:
míndenkí számána biztositani azokat a lehetőségeket, amelyekkel rendelke
zünk; míndenkínek könnyíteni a lét terhén. mindenki számára Iehetővé tenni
a Teremtőtől kapott képességeinek kibontakoztatását és egyesíteni - de nem
íntegrální - az elkiilöinmt és széjjelszakadt 'emberiséget.

Esélyes kereszténység

Azt írja Cox, hogy az elvllágiasodott ember egyik alapvető ismérve a
mobilitása. Akkor pedig nincs kizárva, hogy a szekularízált ember kevésbé

.érti félre annak az üzenetét,aki útközben jött világra, aki számkivetésben
töltötte élete utolsó éveit, akit elűztek otthonából és akinek nem volt hová
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lehajtsa fejét. A mai kereszténynek létfontosságú a szellemi mozgékonyság:
bár egyedül ez még nem biztosítja az üdvösséget, mégis megláttatja az üd
vösség esélyét. Nincs szükség különösebb bölcsességre annak megállapításá
hoz, hogy a kereszténységnek akkor Lesz csak esélye a szekularizált világban,
ha képes alkalmazkodni hozzá. Maga a szó is gyanúsan hangzik katolikus fül
nek; olcsó kompromisszumot, vagy még rosszabbat vél felfedezni mögötte, Az
alkalmazkodás elsősorban biológiai fogalom. Az élőlény puszta fennmaradását
vagy túlélését (survival) van hivatva biztosítani, ami az élőlény lényegének a
megszűnésével is járhat. Az egyház alkalmazkodása nem jelentheti semmi
képpen sem az egyház lényegének a feladását, de azt sem, hogy betokosodva
külön életet éljen a társadalom testén belül, Az alkalmazkodásnak kérlelhetet
len törvényei vannak. Félúton nem lehet megállni: a régi visszavonhatatlanul
eltűnt, az új pedig még nincs 1tt.

A XX. század valláskritíkájának az a tétele, hogy a szekularizációval a
kereszténység befejezte küldetését, saját előfeltételeiből kiindulva sem lát
szik megalapozottnak. A szekularizált világnak lesz csak igazán szüksége az
egyházra, hogy megakadályozza a walkürök visszatérését ~ írja Cox. A pro
fanitásból is űzhető kultusz, és akkor a világ állapota rosszabb lesz, mint an
nak előtte, A szekularízált világhan állandóan ereje fogytán érzi magát az
ember, mindenütt önmagával találkozik: saját végességével. kényszerű éssze
rüségevel és halálával. A szekulaeizált világ jelentéktelenségét és a belőle

áradó emberi. esetlegességétallgha viselhetjük ei hit, vagy úja'bb mítoszok
nélkül. Minél inkább ura az ember a természetnek, annál inkább rájön, hogy
ki van szolgáltatva saját megbízhatatlan szabadságának, a hominlzált világ
összes szörnyű lehetőségeinek, Az ember már olyan, hogyha nem nézhet föl
valami abszolútumra, akkor beleszédül saját esetlegességének szakadékába,
vagy. újabb istenekkel népesíti be a földet.

, Az egyháznak az a feladata, ;hogy az igaz Istent adja a világnak. Meg kell
tanulnunk végre, hogy ne puszta szavakat mondjunk Istenről, hanem Öt ma
gát közvetítsük. Mihelics Vid utolsó irásában olvasható: "Ezt az Istent, akit
távollevőnek szoktak mondaní, meg kell találnunk ennek az úgynevezett .tá
vollétnek' a mélyén, s észre kell vennünk névtelen működését az ember vá
gyaiban, az emberi életnek: és egy tevékeny gondviselésnek a titkában." Az
emberi tapasztalásokat kell értelmeznünk; az önmaga fölé emelkedő emberi
egzisztenoiát, amely - bár lehet, hogy rejtjelesen -, de folyvást az egészen
más után nyúl. És ez nemcsak az emberi szükségben, hanem elsősorban a
bőségben tapasztalható meg. Akit betölt a lét bősége, az megtapasztalhatja,
hogy nem a Iét itt-ott felbukkanó adata, hanem ajándék ez a teljesség; meg
előz jóságával, mánden tettem előtt elfogad, s azt kívánja tőlem, hogy é1·telmet
adjak neki, és ezáltal értelmet nyerjek én magam is. Escarpit is elismeri a be..
teljesülés ajándék voltát, bár bukfenccel tér ki beismerésének kővetkezmé

nyeí elől: "Egy apróság is elég hozzá, hogy boldog legyek. De csak akkor érr
zem teljesen boldognak magam, ha megköszönhetern valakinek." Két sorral
feljebb: "A szüleímnek persze megköszöntem. de kinek köszönjem meg azt,
hogy köszönetet mondhatok a szüleimnek, kinek köszönjem meg az ajándéko
zás intézményét, krinek köszönjem meg a tavaszt, mely ahányszor csak ujjam
hegyével megérízstettem tollamat, bezúdult - de egyes-egyedül csak énne
kem - a Iíboumeí középiskola piszkos, sötét és hideg kettes számú tanter
mébe?" (R. Escarpit: Nyílt levél Istenhez. Búdapest)

Vagy nézzüik az emberi magányt és együttlétet. Amikor ráébredünk arra,
hogy egyedül vagyunk, akkor megtapasztaljuk, hogy egész egzisztencíánk
egyetlen kiáltás 'a másik után; az ember nem arra készült, hogy csak önma
gában maradó, magányos én legyen. Amikor pedig megvált magányunktól a
másik, akkor rájövünk, hogy olyan teljesíthetetlen ígéret ő, amelyet nem tud
soha valóra váltani (Claudel). így emelkedhetik ki azután az emberi talalko-
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zás betejesületlenűl beteljesült öröméből az egészen mással való legvégső ta
lálkozás világossága. Elemezhetjük az egyre növekvő emberi szabadságot és
felelősséget is. A felelősségben jelentkező feltétlen "kell", az emberi szabad
ság és szükségszerűség kettősségének különös egysége, az em ber feítétlen el
kötelezettségére és az ilyen elkötelezettség lehetőségének világfeletti föltéte
lére utal. Ne feledjük azt sem, hogy a szekularizált világban minden, még az
ember is manipulálható; vagyis eszközszerű. Az eszközzel kapcsolatban azon
ban nem térhetünk ki a kérdés elől, hogy mire való? Az egyéni egzisztencia
értelmezésén túlmenőenmeg kell tanulnia az egyháznak azt is, hogy világi mó
don beszéljen Istenről. A világ exorcizálása az erők és hatalmasságok uralma
alól, az emberi munka humanízálása, a szexuálís tabuk, mítoszok és kultusz
felszámolása mellett való egyházi elkötelezettség a szekularizált világnak is
érthető nyelven hirdeti Istent.

Mindennek az a feltétele, hogy az egyház Isten élcsapata legyen a világ
ban, mondja - egymástól függetlenül - Rahner és Cox. A II. vatikáni zsi
naton az egyház legfőbb tanítóhivatala állapította meg, hogy az egyház új
szemléletére van szükségünk, A zsinat átmenet: abból a korból, amelyben úgy
tűnt, hogy a keresztény lét elérte tetőpontját, olyan korba, amely a keresz
tények teljes kisebbségi helyzeltét jelenti, amely ennélfogva nem megőrző és
tartósító, hanem haladó és míssziós felfogást követel meg (Ratzinger). Az el
múlt korszakban szalard keret volt a tradíció, amely megvédte és megőrizte az
embert, aki nyugodt lehetett hite felől, ha hűséges volt a múlthoz, A szelcula
rizált világban csak az lehet nyugodt hite felől, aki hűséges a jövőhöz. A II.
vatikáni zsinat óta nem az a cél, hogy tartósítsuk és lehetőleg teljes egészében
fenntartsuk a meglévőt (a szívünkhöz nőttet), hanem az, hogy míndenkiben

. tudatosítsuk azt a missziós helyzetet, amelyben az egyház él. .
A múlthoz való elkötelezettség és a jövő iránti felelősség rendkívüli fe

szültségek forrása lehet. Sokan úgy vélík, hogy elvesztették hitüket, mert
többé nem vígasztalás, hanem gyötrelem a Mt, amelyért naponta kell megküz...
deniűk. Többek között ezért sem elégedhetünk meg azzal, hogy továbbra is
valamiféle elvont [ogí-misztdkus közösség maradjon az egyház. Ma már nem
ír senki himnuszokat laz egyházhoz, hanem azt várja tőle, hogy konkrét közös...
séggé váljék, amelyben kölcsönösen megerősíthetjük egymás hitét és remé
nyét; "hitSZJeIl1. tudjátok, hogy testvéreiteket szerte la világon ugyanez a szen
vedés éri" (lPét 5, 9). Valódi közösség a szekularízált világban nem gondol
ható el másképpen, mínt demokratikus alapokon. Ez a "demoikmtliikus" szó
nem csatakiáltás a hierarchia ellen, hanem egyszerű ténymegállapítás. A sze
kularizált világ nem szállítja többé készen az egyház alapjait. Az egyháznak
magának kell azt megalkotnia. A szekularizált társadalomban élő emberek
alapvetően demokratikusan gondolkoznak; és értetlenül állnaik a tekintély
pátriárkális-feudális modellje előtt. Az egyház építőinek tudomásul kell ven
niök, hogy élő embereikből épíílJik az egyházat (l Pét, 5, 9), olyanokból, akik
benne élnek a társadalomban, meghatározott történeti és kulturálís koordiná
tákkal rendelkeznek, s nem tekinthetők az egyház kénye-kedve szerínt for
málható "nyersanyagnak". Attól pedig ne féljen senki, hogy eibiből az új
"anyagból" - valóban új szerkezetí megoldással, - nem emelhető a réginél
joval szilárdabb épület. Nem gondolható el például, hogy egy, a kölcsönös
felelősség alapján készült encíklfka olyan valódi akcióprogramot adhatna,
amely mögé egy 'emberként sorakeznék fel az egész egyházi közösség?

Bárhogy is vélekedik valaki ezekről a kérdésekről, annyi biztos, hogy az
elvilágiasodás az egész világon terjed. Soha nemsej1Jett lehetőségeket tarto
gat számunkra, bár ellképzelhetetlen veszélyeket is. A világ technikai meghó
dítása hamarosan mítosztalanítja az egész természetet és az egész emberi tár
sadalmat. Nem vágyálom azt remélni, hogy az elvilágiasodás, ami a Krisztus
eseményt közvetíti a világnak, minden eddiginél nagyobb eséllyel ajándékozza
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meg a kereszténységet. Ne tevesszük soha szem elől, hogy ez a pluralista-sze
kularízált világ az, amelyet úgy szeretett az Isten, hogy magához emelte és
életét adta érette. Ezt a válágot kell szelgálnia az egyháznak és ennek a világ
nak kell ihiirdetnie Isten igéjét. "írva v:an: Nemcsak kenyérrel él az ember, ha
nem mínden igével, amely Isten ajkáról való" (Mt 4, 4). Ez a legfontosabb,
amit az egyház nyújthat a világnak, rnert az ember nem kevésbé él ebből az
igéből, mint a kenyérből. Az ember rníndörökre az marad, akinek nemcsak a
gyomra éhezik, hanem a szíve és a szelleme is, aki éhezi és szomjazza az értel
mességet, szeretetet és végtelenséget, s egyszerűen képtelen az emberi, helye
sebben istenIiadományok nélkül élni. Az egyház változatlan feladata, hogy
Isten igéjével csillapítsa a szekularizált világ éhségét, vagy fölkeltse azt, ha a
V'ilág elfelejtette volna.

VERONIKA KENDŐ]E

Ibolya-, gyöngyvirág-koszorús hajnal.
A gyerek szivárványküllős szeme tágra nyílik.
Vadmacska ugri~ elő a boz6tból,
diófán harkály kopog,
égen pacsirta függ dala pókfonalán,
-az ,eszmélet sodra malmokat hajt.
l/.yenkor Veronika kendő]en az Arc
gyöngyház-szín, aJiglátható
naphal a hajnali vízben.

Tárt vitorlával érkezik a dél.
Testünk ellensúlyként lendül

haránt a Nemlét felé.
Egy tétova mozdulat és a vitorla

megdől, menekülés sehol.
Bízunk majomerőnkben, gyŐzzük fölénnyel.
ldegszál-szerkezetflnk a legkülönb mechanizmus.
Ránkutalva bízik erőnkben

ruuit-simulé kígyókarcsú szerelmünk.
Ilyenkor a kendőn nem látszik semmi.

Krizanténumok, dáliák
sárga tüzével közelit az alkony.
A merülő Nap körül az ég egyre

lángolóbb templomüveg,
s egyre feketébb varjú gubbaszt, a lelkünk,
s a nagyszemű emlékek színét fölitta az ég itatósa,
csak szívünk görcse jelzi: a hajszából elég volt.
Cirpelnek a csontok: túlsok rajtunk a hús.
Cirpelnek tetteink: túlsok rajtunk a hívság.
Ilyenkor a kendőn az Arc fölfényesül,
az alkony színe inél is szirmosabb lesz
és elnyel minden más színt, sugarat, tüneményt.

Jánosy István
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A BÍBOROS
Drámai játék hét képben (III. rész)
-irta A p Ti l 11 L a j o $

ÖTÖDIK KÉP

Személyei:
B. András fejedelem
MiM Mik:lós
Líppo, a szebrász
Niccolo
Zenohio
Ruggero
Sicil.ia, a púpos udvari bolond

Viola
Giunone
Lucrezia
Beppo, a szakács
Három szolga
Román .pásetoe
Román pásztorlány
A futár

A szín : Még míelőet a függöny felgördülne, román furulyaszó hallik A medveeia
dalomig kiséri a képet, akkor hirtelen elhallgat.

Táj a gáldi patak seurdokos felső szakaszán, EIül őszies színű gyepes tisztás,
mögötte, a háttérben, szíklák közé szorult zuhogó víz, a patak túlsó oldalán
meredek, nagyréset kopár, köves hegyoldal,raj'ta itt-ott tiszafa-fOl1toik. A szín
baloldalán, a zUlhogó1közefébetn, két-három - ülésre is alkalmas - nagy, lapos
kő, melűettük bűk!kJlia, jobboldalán színte védőfedélként kihajló szikla, Túl rajta,
a hátfali'rányában, a zuhogó alaet valamennyire megcsendesedő vízben két
három leomlott sziklatömb emelkedik a mederben. melyeken gyakorlott láb
bal át lehet rnenni a túlsó partra. Délelőtti nap é11i. a gyepet, a meredek oldal
még fénytelen, de fokozatosan megfényesedíík.

B. ANDRÁS jobbról gyors léptekkel
megjelenik. Kicsit liheg, kipirult aZ
arca. Vadászos ruha van rajta, de nem
a második szín öltözete. Kezében két
hosszú mogyoróvessző, vállán puska,
oldalán tarisznya. Ovatosan odamegy a
baloldali kövekhez, fürkésző horgász
pillantást vet a zuhogó mélybe, majd
puskáját leveszi válláról s felakaszt ja
a sárga lombot hullató fa egy csonlea
ágára. Aztán leül az egyi~ kőre, ta
risznyájábóI zsineget és horgokat szed
elő.

MIKÖMIKLOS pár pillanat múlva a
fejedelem nyomán jön s eléri a kőnél.

Vadászos ruha ván rajta is, vállán
puska. A puskát leakaszt ja s hozzátá
masztja az egyik kőhöz.

B. ANDRÁS fel sem nézve a szerelés
ből. És a :i:a1iánok?

MIKO MIKLöS Jódö,gélook: hátul, Jó
nagyokat nyögnek minden kaptatőnál.

B. ANDRÁS És a lovaik?
MIKO MIKLúS Megnyűgözték a szén

ége1JőnéLVan ott egy kis gyep is. A
lovász vigyazza.

B. ANDRÁS már műlegyet köt a zsi
negre. No, evvel a vizet míndjárt ki
próbálom.

MIKO MIKLÖS kíváncsian nézi a mű

legyet. Mi az ott a végin ? Olyat sose
láttam. Gelesztával éln ts próbálgattam,
míkor kícsí fiú voltarn.

B. ANDRÁS Légy ez, Míklós, csakhogy
cs:inálJt légy, ,a bátyám hozta Skóciából.

MiKO MIKLÖS csodálkozva. Csinált
légy? Jobban megnézi. És erre rászökík
a pisztráng?

B. ANDRÁS Nyárom rá s tavasszal, De
én azt gondolom, ilyen csudaőszben az
idő csudáját a pisztráng is érzi. Nézd,
mícsodakékség l Felmutat. Csak a vad
Hbaraj húz vonalat rajta.

MIKO MIKLOS felnéz. Magasan repül
nek. - K'ettő is kell hozzá?

B.' ANDRÁS Kettőt is kötök fuI: feketét
és tartkát. Lássuk, melyik tetszik

MIKO MIKLOS Van másféle szín is?
B. ANDRÁS Hozott bátyám mást i.s, ve

reset és barmát, rozsdaszínüt, sárgát.
MIKO MIKLOS S azt miből csinálják?
B. ANDRÁS Van, akit feikeit:e gyapjú

ból, fekete gácsér tolJla;iiból, fogolytua
dáréból, Kalkas tolla sem rossz.

MIKO MIKLÖS S eat mióta tudják?
B. ANDRÁS Úgy hallosta bátyám, sco

tus pisztrángtudós száz évvel ezelőtt

már könyvet írt róla.
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MIKÓ MIKLOs Olyan régen?
B. ANDRAs Száz év nem nagy idő,

Miklós, Mondok mást: halaka-ól 1'11
níus is írt már. Azt is írja: volt hal a
császár tavában, aiki szólításra odajött
a parthoz.

MIKÓ MIKLÓS Engemet is fog a va
dászat furorja, de a pdsztrángozás örö
mét nem értem.

B. ANDRAS Nagy öröm ez, Miklós. Én
itt nem hallok mást, csak a víz zúgá
sáJt. S ha a legyet nézem, kire köve
mellől píslogat a pisztráng, a gond és
a világ elmerül körülem. Porta, Prága,
Róma, vajda messzire van ... míntha
nem is volna.

MIKÓ MIKLÓS Vajda nincsen mesz-
'sze ...

B. ANDRAS Az a brassai szász mit za
vargat engem, mért üzeni újból, hogy
mozog a vajda. Én azt anebulót; hogy
ha megmozdulna ...

MIKÓ MIKLÓS Szavam Nagyságodat
semmiképp se sértse: vajda kemény
emiber, számolni kell! véle ...

B. ANDRAS Nem sért. De árnyékot ne
. vess örömemre. Otthon majd beszél

hetsz.
A pASZTOR ÉS A pASZTORLANY

megjelenik a túlsó parton, bocskoros
lábbal ügyesen átkelnek a patdk kövein
jobbról s bátortalanul, kíváncsian
megállanak. Kezükben hosszú bot, a
pásztor fején báránybársapka, a lány
fején keszkenő, mely alól kikandikál
eZül-kezdődő hajfonata. Nyakán lán
cocskára fűzött pénzdarabok függnek.

A pASZTOR megemeU kacsuláját. Buna
ziua!

MIKÓ MIKLóS Adjon nektek is az
Isten,

B. ANDRAS odapillant. Nézd meg azt a
leányt. Ami a nyakán van. Engem
megismer, mert tavasszal is láttam.
AkiKor naroísszuszok voltak a kezében.

MIKO MIKLÓS felkel a kőről, odamegy
a lányhoz, kezébe veszi az egyik pénz
darabot s betűzni kezdi. Va1en-ti-ni
anus,

B. ANDRÁS CsáJklya alján sűrűn lel
nek ilyent omlásos helyeiken és föld
forgatáskor.

MIKÓ MIKLÓS Különös.
B. ANDRAs Bizony az. Dácia ezüstje

bocskoros, havasi pásztoríány nyaká
ban.- MildÓ's, te értesz a havaslak
nyelvin. Kérdezd meg a pásztort, lá
rOtJt a göbében hailat mostanáoan ?
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MIKÓ MIKLÓS a pásztorhoz. Sunt
pastraví in apa?

A PASZTOR eleven ráütő fejmozdulnt
tal. Sunt, sum maria-sa. Am vazut si
astazí,

B. ANDRAs Mit mond?
MIKO MIKLÓS Azt mondja, hogy van

hal. Ma is látott.
B. ANDRAS Kérdezd meg, hogy fog

nak?
MIKÓ MIKLOs Prindeti pastravi ?
A PASZTOR Prindem, dar numaíjcu

vírsa.
1\11RO l\IlIKLÓS Azt mondja, halásznak
ők is, de vársával.

B. ANDRAS végre feláll, gyakorlott
mozdulattal beveti a horgot s lassan
elhúzza balra a'IJízen. Ez a mozdulat
ismétlődik.

Jobbról, ahonnan B. András és Mikó
Miklós érkeztek, behallatszik a közele
dő talián csoport lármája.

A SZAKACS feltűnően kövér ember,
két szolgával megjelenik a gyepen. Li
hegnek mind a hárman. A szolgák ne
héz kosarat cipelnek. Oda vigyétek ...
az odvas ... szíkla alá. Ott eső nem
éri. OUt a régi ... tűzhely Kksill
szuszogjatok s induljatok fáért,
A szolgák leteszik a kosa1'at, a szakács
kimerülten ledűl a kosár mellé.

A SZAKAcs Aztán... menjetek visz
sza ... a szénégető házához ... a lovász
is OUt van. . . Ebédkor kiáltok.
A szolgák még lihegnek, de elindulnak
a bükkfa irányában száraz ágért. Tör
delés hangja hallatszik. Később vissza
térnek s a rőzsét lerakják a kihajló
szikla alatt.

A tIARMADIK SZOLGA nagy batyuba
kötött pokrócokat hoz a hátán, kosár
a kezében. A nagy batyut leveti a
gyepre, a kosarat leteszi s a POkTÓCO
kat teregetni kezdi.

A SZAKACS miután a szolga a tere
getést elvégezte. Eredj száraz ágért,
A "mulattatók" zihálva - a nők tette

__ tett ájuldozással -' elérik a gyepet.
Ruggero, Niccolo és Zenobio vállán gi
tár.

VIOLA Mio crea:tore! Azt hítdem,
hogy ... sohasem lesz vége ...

LUCREZIA Éln azt, hogy ... felmászunk
felmutat a sziklatetőre l

GIUNONE Én ezt mondogastam... amíg
kapaszkodtarn: Haza... Toscanába ...

SICILIA Kecske lettem - nézzétek meg:
nem nőtt 'Ici a szarvam?

RUGGERO Még ott van a horolokodon



- Varuna raíota rája ...
Attaiámos hahota.

SICILIA visszavág. Te most vedletted
le a magad agancsát, kapitális szarvas!
Megint- nevetnek. Közben rendre lete
lepednek a pokrócokra. A muzsikusok
maguk mögé teszik hangszerüket. A há
rom szolga - rőzsét cipelve -átha
lad a színen a tűzhely irányában.

MIKO MIKLOS csendre intve felemeli
az ujját.
Két szolga tördösí a rőzsét, a harmadik
ágasfát farag, beszúrja kétfelől It föld
be, rajtuk egyenes ágat fektet át s
üstöt fűz az ágba. Aztán tűzszerszámot

vesz elő, száraz leveleket seper össze
s alágyújt.

A SZAKACS még mindig nyög és só
hajtozik, de már mozdul, kiszedi a ko
sarak tartalmát, csobolyószerű bortar
tó edényt, korsót, ivó- és evőkészlete

ket, kenyereket, húst.
LIPPO odakiált. Beppo, lesto, lesto! Se

rényen, serénven. Ne kíméld azt a
pocakot, siess az ebéddel!

A SZAKACS Csitt, csontváz! Schelet
rot Várhatsz, most is ömLilk még a verí
tékern.

ZENOBIO Sónak bele Ille csepegtesd
déli tokányodba! Új nevetés.

MIKO MIKLOS hátranéz és felemeli
kezét.

NICCOLO n princlpe nem fog halat
ilyen csatarában.

B. ANDRAS aki eddig háttal állt, ho
rogfelszerelésével eljön helyéről s a
pásztor mellett elhaladva, gyakorlott
wbbal átkel a jobboldali sziklaköve
ken s ott néhány lépést tesz a göbéig~

Onnan "ostorozza" be horgát a vízbe.
A zajongó csoporttól most elválasztja
a víz zúgása.

RUGGERO a szakácsnak. Száraz nap ez
Lgy, amíce, locsoljuk meg borral,

A TARSASAG ECHOJA Locsoljulk! La
csoljuk!

A SZAKAcs bortartó edénybőlmegtölti
a korsót, fémpoharakat osztogat szét a
heverők között s mindenkinek tölt.

B. ANDRAS szép pisztrángot vet ki a
vízből a túlsó parton, integet Miklós
nak, leveszi horgáról, öröm sugárzik
arcán s át hajít ja a halat Miklós lába
elé.

MIKO MIKLOS Hé, te szakács! Piszt
ráng! Gyere csak utána!

NICCOLO Níru! A príncípe halat fogott!
A TARSASAG Bravo, bravo il principe!

Gyorsan kiürítik a poharat s odafut~

nak a halhoz.
VIOLA Hogy tátogat ...
GIUNONE Pettyegetett halacska ...
A SZAKAcs Ez jó fogás vOllt. Ullla bella

trotta. A príneípének jó finom iialat.
A tűzhelyhez viszi a pisztrángot.
Ebben a pillanatban odafenn elnémul
a furulyasz6, távoli kiáltás hangzik:
Vine ursu! Vine ursu! Kutyaugatás "
csattan. A pásztor és pásztorleány el
tűnnek jobbra.

A TALIANOK akik még nem telepedtek
~issza. Mi az? Mi történt? Mért futot
mk el?

MIKO MIKLOS feláll, pillantást vet a
puskája felé. Medve kerülgeti odafenn
a turmát.

B. ANDRAS abbahagyta a horgászást
és a hegy felé fordulva fülel.

A NÖK Medve? Szent Isten! Mi Lesz itt
velünk? Mindenik egy-egy férfi mellé
húzódva keJesne védelmet, de azök is
szepegnek.

SICILIA Nem liba kell neki, hé, ha
nem bdrr1rn..

A SZAKACS Ha lejön, megeszi az
egész ebédünk ...

SICILIA És téged, pocakostul.
VIOLA Istenem!
SICILIA Soványt erős arcfintorral utál,

kövér :1lailatra éhes.
RUGGERO' Azt szereti, aki hátul kövér.
A N6K Jélig titokban megtapogatják

magukat hátul. .
A SZAKAcs arccal a társaság felé for

dulva, ugyanazt teszi.
MIKO MIKLOS nyugodtan. Olje1JeJk le.

N€IIll jön erre. Eddig jó appetitussal
fel is falta valahol a juhot, 31kittraibolrt·.

B. ANDRAs már új ostorozásokkal pró
bálkozik.
A taHánok visszatelepednek. Viola és
Giunone még a" szívüket fogják.

B. ANDRAS új halat ránt ki a vízből,

mosolyog és. ezt is áthajítja Miklós
felé.

A SZAKACS észreveszi s elviszi a má
sik mellé.

NICCOLO kezébe veszi a mögötte he
verő gitárt s - kissé idegesen - pen
getni kezdi.

LIPPO Nótát!
LUCREZIA Nótát l
LIPPO Attól megszeppenésünk s tán

signore 011S0 is messze fut.
A NOK N'Otát! Nótát!
VIOLA Csípős verseiket ki írt ma?
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LIPPO Halljuk Ruggerot! 6 itt a poéta!
LUCREZIA De Niccolo is!
VIOLA Jó. Hát haMjuk őt!

SICILíA Ha némák vagytok, éln !kezdek
daloíní.

LIPPO Te? A buffone? Halljuk verse
det!
Ruggero és Zenobio is kezükbe veszik
a közelükben fekvő gitárt.

LIPPO Csendben, hogy a prínetpét ne
zavarja,

sIcfLtA zsebéből kihúzott sárga-piros
buffone-sapkával cseréJi fel kalapját s
szinte gyermekes, magas hangon éne
kelni kezd. Dalát erős arcjátékkal és
taglejtéssel kiséri. A három gitáros
pengetéssel belekapcsolódik a dalba:
SigJislmmd' úr - Itu~01Jt dolog
nem csúfolkodva köLtöm _.
furaprd;n.qipe volJt, furább
felemelt figyelmeztetőujjal
- csítt, csitt! - n€lll1 élt a földön.

A KORUS vele együtt, az·"Ujjfenntartást
is átvéve.
Fum peíncípe volt, furábib
- esíet, csitt! - nem éLt a földön,

SICILIA
Megunta az uralkodást?
Országgyűlésre or:ro1?
Bizonyos, hogy háromszor is
- csitt, (Jsícht! - leszáHt a trónról,

A KcORUS mint előbb

Bízonyös, hogy háromszor is
- osirtrt, csitt! - 1eSZá1Ilrt a I\Jr'óI1lról.

NICCOLO rákezd, a dalt maga is ki
séri.
Ország bajára nem figyel,
kotlót, ültet, csirkét nevel,
S coodáJllko:zJiik: a nagy kakas
rrrilyen erős és férfias!

A KORUS
Csodálkozik: a nagy kakas
milyen erős és férfias.

Ku1«Jrékolás
NICCOLO

Sígmund úr rettentő irigy:
míért nem udvarolhat így?

szinte szavalva
Kemény parancsot ad tehát:
Vágjálk el a kakas nyakáJt!

A KORUS
Kemény parancsot ad tehát:
Vágják el a [rnikas nyakát!
Beteg, elhaló kakaskukorékolás

NICCOLO
A macsJkáJk fel!nY1ÜJ1;ák II vérit,
de megölni ~gélnyt mLt érit?
Sigismund úr suttogva az ostoba,
úgysem lehet ikaHmS soha!
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A KÚRUS
Sigismund úr suttogva az ostoba,
úg:yS€I!U lehet lkaJlms soha!
Nevetes. Brav'o, Niccolo! Bis! Bravo!
Isznak.

A NÖK Most Buggero!
RUGGERO Ez hosszú lesz. De megtör

tténrt eset.
HANGOK Hatlljuk! Kezd már!
RUGGERO Hát: tűrelern. Végíghallgas

saJtok.
Sígmund e~ tornácori állt
s a nagy nyárfára varjú száJ!llt.
A varjúnak fenn fés:lJke volt,
tojója fenn ült és kotolt,

Sigmund - mí üthetett .bele? 
egyet gondolt bolond feje
s kajánul egy inasnak. init:
- A tojásokat hozd le míndt

A fickó (mászni volna rest?)
feIJkúsZliik gyorsan, mint a nyest,
örvendez is szemlátomást
s lehoz zsebében hat tojást.

Most Sii,gJmund úr parancsot ad:
- Főzd meg! - Szakacsa szót fogad,
a konyhán nagy tüzet ra!k8lt
s megfő keményre mtnd a hat.

Sigmund úr nagy-nevetve szól :
- Mássz vissza és tedd helyre jól.
S a fickó visszarakla mínd
a régi varjú-rend szerínt,

A nőstény varjú visszaül
s !kotoljarendü:letlenül.
Olykor tűnődve megriad:
A hat fiókla hol marad?

Deihát nem boldogul sehogy
s kotoivá napról-napra fogy.
S (Lenn Sdgrnund úr, a nagy íoaíán,
röhög szegény madár baján.

SICILIA utánZó hangon. Há - há-há
há! Há-há-há-há!
Taps. Bravo, Bravo Ruggero! Isznak!

LIPPO Ez komoly vers. Pittore vagy,
Ruggero. Sigismund egész portréja ben
ne van.

A SZAKÁCS Igaz, Lippo. S szánvori és
szinyore, éppen én főztem meg a hat
tojást.

HANGOK: Rava il cuoco! Éljen a sza
kács! Nevetnek.
Az ég gencíána-kékséggeZ ragyog. Még
is hirteZen erős szél tör be balról, a



szín mögül erdózsongás hallik.
B. ANDRÁS abbahagyja a horgászást s

felemelt horogvesszóvel átkel a jobb
oldali köveken, a szakács sziklájához
támasztja a vesszőt s a taliánoknál
megáll. Mikó Miklós követi. Ketten 
Ruggero és Lippa - üZőkövet hetute
ríte~ek a pokrócok mellé s rövid bun
diit vetnek rá. A zaj tiszteletből elhall
gatott. - Köszönöm, Ruggero, Lippó
nak is odaszól. Köszönőm.

MIKO MIKLOS a fejedelem közelében
a gyepre ül.

B. ANDRÁS Szél indult, bolond szél.
Kiap'kodta a horgom, Ha eláll, déíután,
a zuhogón felül, újra megpróbálom.
Mikó MikJóshoz. Tudod-e, Miklós, hogy
rnind a két pisztrángot feketével fog
tam?

MIKO MIKLOS Jó, hogy Nagyságod a
hal őszi gusztusát evvel eltalálta.

B. ANDRÁS a taliánokhoz. Hallgattok?
Az előbb magas kedvetek volt.

SICILIA Vígadtunk, Pnincipe, de kor
gó gyomorral.

LIPPO De ha korgott, borral megcsen
desitertrt;ÜJk.

B. ANDRÁS hátraszól a szakácsnak. Ké
sel, Beppo.

A SZAKÁCS Míndjárt, míndjárt, feje
delmem. A két szép pisztráng is meg
pirult a riyárson. SubiJto, subíto hozom
az ebédet.

B. ANDRÁS No, addig egy nótát. Tos
canait, vígat,

A GITÁROSOK kézbe kapják hang
szerszámukat.

VIOLA olasz dalt kezd énekelni.
RUGGERO Táncdal. 'I'oscanának vére

pezseg benne.
VIOLA tűzzel rákezd a dalra, a többiek

is belevágnak a második sornál.
SICILIA feláll, dűZöngélve pár lépést

tesz s táncolni kezd a dalra.
B. ANDRÁS Bravo, Sidlia! Benned lis

megmozdult a pátria vére!
MIKO MIKLOS komolysága egy pilla

natra sem enyhül.
SICILIA hamar kifárad és visszaül li

hegve. Az ének sem szakad meg.
LIPPO felkel és Viola felé nyújtja ke

zét. Vieni, Viola!
VIOLA felszökik és páros táncot jár a

szobrásszal. Aztán visszaülnek.
RUGGERO Giunonehoz, táncrá hívó

mozdulattal. Giunone!
GIUNONE felkel s táncra kerekednek.

A zene gyorsul, a tánc mámora foko
zódik.

LIPPO Lucreziához. S Lucrezía - ?
LUCREZIA rejtéiyesen mosolyogva. Én

magasabbra nézek. .. A principét hív
nám tánara ...

KIÁLTÁSOK Bravo!
B. ANDRÁS meglepődik, de a leány

már elébe lebben s ő feláll s elhelyez
kedik Lucreziával szemben a táncra.

MIKO MIKLOS hirtelen élesen jobbra
figyel s ő is feláll.

B. ANDRÁS észreveszi a nyugtalan
mozdulatot s a figyelő arcot. Mi az,.
Miklós?

MIKO MIKLOS Valaki jÖlIl szapora lé
péssel.

B. ANDRÁS a muzsikusokhoz, akik még
pengetnek. Hallgassatok! ... Ű is arra
néz. Várjuk meg, hogy :':i zavarja ezt
a rnulatságot, .
A. mu;:súa elhallgat. Lucrezia egy da
rabig tanácstalanul áll, aztán csa16
dottan visszaül helyére.

MIKO MIKLOS Sebestyén, a kurir. Va
ilarní hím hozhat,

A FUTÁR lovagló-nadrágos, sapkás, ki
fulladt fiatal ember, leveszi sapkáját
s némán meghajlik a fejedelem előtt.

B. ANDRÁS ingerülten. Ki küldött utá-
nam.?

A FUTÁR Jacobinus ur;m{ ...
B. ANDRÁS Ml a hír ?
A FUTÁR űZJeni... M1háJ.y palatárius,

havaselvi vajda... átalkelt a Boz
zári . .. nagy erős sereggel... Széke
lyek sietnek ... vajda seregéhez ... Bél
.dd János rétjin . " táboroz hadával ..•

B. ANDRÁS a megütközés arokifejezé
sével néz Mik6 Mikl6sra. Lehet-e ez.
MikiIós?

MIKO MIKLOS nagyon komolyan, fej-
bólintással. Lehet, fejedelmem.

B. ANDRÁS És most -?
MIKO MIKLOS Vissza
TÖBBEN meghökkenve. VlÍiSSza?
B. ANDRAS kiált6 hangon. Vtissza! Fe

hérvárra! Indulunk! Azonnal!
A szakács a fejéhez kap, a taliánok
felrebbennek riadt madarak módjára.

EGY FÉRFIHANG: Hálbocú.?
EGY NOI HANG: TaTl1Jari?
EGY MÁSIK NOr H.: Istenem!
EGY ]\1ASIK FÉRFI H.: A vajda!
NŰI HANG I1it támadnak reánk?
EGY MÁSIK Jaj! Jaj!
A SZAKÁCS Az ebédünk!
B. ANDRÁS azalatt a fához sietett,

gyorsan leakasztotta a puskát és vál
lára vetette.
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MIKO MIKLÓS ugyanezt tette a ká
mellé támasztott puskával. A kavaro
dás teljes. Hangok: Subito! Subito!
Mindenik felkap egy pokrócot s meg
indulnak jajveszékelve a jobb felé sietá
B. András és Mikó Miklós után. Utol
sóelátti a szakács, utolsó - bolondsap-

kájában - Steilia. Egy hirtelen szél
roham belekap a bükk megmaradt
éiénksárga leveléibe s szórni kezdi a
távozók után.

SICILIA csóválgat ja a tarkasapkás fe
jét s ugy viszi a púpját. Nem bolond
nak való, bolondos világ ez!

Fü~öny

HATODIK KÉP

Soomélyei:
B. Andirás fejedelem
Csáki István
Bélda János
Karácsonyi Mihály
Lázár Imre
Becz Tamás

Milkó Mikilós
Egy szász főember

Két fegyverhordozó
Sebesült szélke1y
Hírhozó

A szin: Halom, rajta 'százados bülokfa, a sellemberkí csatatér közelében. Ez a púpos
emelkedés a fával együtt [obb felét fogja át az előtérnek. Akik rajta - fé1i;g a
fa ágad alatt - á!lilnak, a hátfal és' a baloldali színfu1 szöglete irányában a tá
volba 1Jekin1lenek, ahOJ. a csata már zajlik.

A háttér: az Olt felé g,ieltő Cíbín pata:k síkja. Mögötte a Határ-Kárpátok
őszies homályú panorámája dereng. Jobbra a 1ombja-,hu1ilató btilkk takarja a tá
jat; balra hepe-hupás, itt-ott mocsaras és legelős a vidék.
A sik felett sötértls:l1Ürlke felhőket hoz a hegyvidék feilő1 a szél.
A halom baloldalán A betűvel hímzett fejedelrni zászló leng a széliben, rajta a
három sárkányfog.

B. András társai előttegy-ikét lépéssel, középen áll, Tőlebalra Csáki István, MiM
Miklós és a szász főember - Huet gróf megbízottja - néZJiik az ü1:közetet, jobbra
tőle Becze Tamás, Béldí János, Lázár Imre és Karácsonyi Miihály. A fejedelem
mögött Rornány, a fegyverhordozó, ffigyel; a szász főember mögőtt ís 'fegyve
res áll.

A halomba gyökerezett bükk tövében, a jobb alsó sarokban, miIl1tha mély
útban húzód1lalk volna meg, a fejedelem kíséretéhez tartozó Iováseok l1eje lá:tszik.

A beszélgetés szünetes.: ritmusa feszült, a csata fordulataínak izgalma füti.
A puskalövéseloből. ágyúdörrenésekből solyIkor fel-felcsapó emberi lármából
összetevődő zaj: állandó kíséret. Néha - a szél játélka szerínt - 'hullámszerűen
megnő.

B. ANDRAS skarlát-piros mentét, pré
mes süveget, szattyán csizmát. visel,
hangjában erős megilletődés remeg. S
ahol az a szörnyű nagy 'kavarodás
van ...
kinyújtott karral mutatja
Ott ... Kii.k üvöltenek a vad rohanás
ban?

CSAKI a szél hozta hangokat figyelve.
Hogy It'ikolt a kürtszó ...

BÉLDI Wztató hangon. A míénk is
harsan ...

CSAKI Hallobtam ezt a j'elt havaselvi
harcban. .. Makó György s Lugosi
lándzsás hada támad ...
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szünet
B. ANDRAS aggodalmasan.

Csendesül a kürtszónk ...
MIKÓ MIKLós A másik megárad ...
BECZ Lázár Istvém nyomjálk ...
KARACSONYI Meglódult a szárnya ...
csAKI Lándzsás lovas előtt talpas helyt

hogy álilJna1
AszAsz FÖEMBER Szász kaszás pa

rasztoíc , " brassai drabantok ...
LAzÁR lMR;E szorongva figyel.

Menekülnek ... Hullnak ...
A SZÁSZ FÖEMBER elkeseredve, han

gosan - mintha meghallhatnák a
harcban.



Hej, hová ronantok? ...
szünet

AszASZ FEGYVE:J;tHORDOZÓ balfelé
figyel s odaszól a főembernek.

Uram, három ember ...
A szASZ FŰEMBER Talpasoik lehet

nek ...
B. ANDRAS figyelme odafordul.

Mílyen lassan jőnek ...
AszAsz FŰEMBER Megsebesedhet

tek , ..
Siess oda, Konrád, hozzad ide őket ...

. A csoport szeme ismét visszatér az üt
közetre.

CSAKI Rettentőn aprítják a védekező

ket ...
Szünet

MIKÓ MIKWS De most míntha balról
jobbra váltanának ...

CSAKI A középre... Székely Mózesék
hadának ...

LAzAR IMRE Becz ott kemény le
gény . .. Csomomány is állja ...

MIKÓ MIKLÓS S Mózes - fejedel
münk Iegjoob katonája ...

B. ANDRAs fájdalmasan.
Ú rísten! Széikellyel csap össze a szé
kely l ...

MIKÓ MIKLÓS Fejedelmi székely vaj
da székelyével ...

BÉLDI Miénknelk helytállni s győzní :
kötelesség ...

CSAKI Vajda székelye küzd, hogy fog
Iyul ne essék ....
Szünet

AszASZ FEGYVERHORDOZÓ szegé..
nyesen öltözött, eszes arcú székely pa
raszttal érkezik vissza. A paraszt jobb
karja bénultan, véresen lelóg, beszéd
közben csal« a balt mozdítja.
Azok ott sántán és tántorogva mennek;
Félikarját sújtotta. a kozák-kard ennek!
A figyelem most megoszlik. Vannak,
akik a parasztra s vannak, akik a he
ves ütközetre figyelnek.

CSAKI a kimerült székelyhez.
Mit tudsz a csffiáról eleitől fogva?

A SZÉKELY Lázár István úrnak vol
tam a gyalogja ...
Aradi György népe a míénkkel szom
széd ...
Hajításra volt a vajda hada onnét ...
Baba Novac kezdte ...

CSAKI Sokkal?
A SZÉKELY Vagy ezerrel ...

de vísszavetettük ...
B. ANDRAS izgatottan. Vissza?
A SZÉKELY Könnyűszerrel...

Hátra-hátracsapott, de ő vesztett raj-
ta... '

B. ANDRAS S akkor?
A SZÉKELY' Lovasait küldte ránk a

vajda.
Havaselvi végen kipróbált erőket ...
VáIogatott népet: zászló-őrizőket.
VolJtak otlt kurtánok, székelyek kozá
kok ...
Üsd-vágd : zúgott a szó, káromkodás,
átok ...
Lugosít is láttam: suhogott a kardia.
holló pa.ripáról vagdalt jobbra-balra .
Mögötta lovasok, volt ott ezer is tán .
Valaki ki.áltja: Hol vagy, Lázár István?
a névre valamennyien odafordulnak,
az eddig is odafigyelő Lázár Imre hir
telen odalép.

LAzAR IMRE Mi történt öcsémmel?
A SZÉKELY rövid hallgatás után. Bú

sulhatsz a vesztén: dühös kozák lovaik
tapostak a testén ...

LAzAR IMRE lehajtja fejét. Pillanat
nyi csend. Csak a csata morajlása hal
lik. Valamennyien Lázár Imrét nézik..

CSAl{.I Lázár ...
B. ANDRAS Lázár István ...
BÉLDI Lovak alatt ...
LAzÁR IMRE halkan. Vége ...
B. ANDRAS A kavarodásban... ott ...

S maradt-e Inépe?
A SZÉKELY Lándzsás lovasoktól hul

lottak rakásra ...
MIKO MIKLOS S te?
A SZÉKELY Sújt()ltt~aromma1 bebút

tam a sásba ...
Még láttam: mindeníkilit ledöfnek, le
vágnak ...

B. ANDRAS nem bírja, tovább, int neki
MIKÓ MIKLÓS kiegészíti az intő moz

dulatot.
Men],

A SZ. FŰEMBER Hová mész?
A SZÉKELY Ham. Nu kódusának.

Elmegy, arra; amerről jött.
SzQnet. Szél-suhogás. A felhők gyor
sabban futnak az égen.

B. ANDRAs szorongva.
Elveszhet acsatánlk?

BÉLDI Nem.
CSAKI Még nem. KÖzépen Mózes tö

retlen még. Bízzunk erejében.
B. ANDRÁS Kornis Gáspárban is. Még

is ő a fő d'tt ... Majd elosztja bölcsen
maradék erőit.

A SZ. FŰEMBER Lengyeleit vajon mi
re tartogasja?

B. ANDRAS Bízzuk rá. Neki. van több
tapasztalatja.
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A SZ. FÖEMBER Vajdáélk ellene új erő

kert vetnek ...
KARÁCSONYI De kék dmbantjairnk is

jól \'wek!ednek...
BÉLDI Jó-kemény segédhad, Mózest tá

mogatjáJk.
CSÁKI Küzdöttek Gywgyónát Olcsón

iltt sem adják ...
szünet

B. ANDRÁS. Kornis azt ígérte: a csatá
ról hírl ad.

MIKO MIKLÖS szeme a csatatéren.
Szőnnyűség i-« így s~ékelyj: csak a szé
kely irrthat! Színte haJlik a harc fog
CSli1k'Orgatása ...

BECZ Két veszett komondor marhat
így egymásba ...

CSÁKI Lehet: Iengyeleí t a döntésig
ója ...

B. ANDRÁS De hol maradhatott el a
hírhozója?

MIKO MIKLÓS S hol a jámbor püs
pök, a pápa követje,
aJki útját többször vajdafelévetrte,
hogy jó békességet hozzon kocsijával?

CSÁKI Vajda odafogta ...
BECZ gúnyosan. Pihenteti ...
MIKO MIKLOS Rávall.
BÉLDI balfelé muiat.

Valaíkí futva jő ...
A SZ. FÖEMBER Cíbín partaikáJtól .
B. ANDRÁS Csak Komis küldhetí .
CSÁKI Kornds . " a csatából ...

A:I'1'Ia felé került, ahol a patak van ...
B. ANDRÁS Milyen sebesen fut ...
BECZ Hírvívő - lovatlan?

A kísérők közelebb húzódnak a fejede-'
lemhez. A hírhozó a domb lejtőjén már
előtte áll. "Kék' drabant". Altiszt le
het. Zihál a futástól.

B. ANDRÁS A sereg hadnagya küld,
ugye?

A HÍRHOZO Jelentem ...
Kornis Gáspár urunk nem küldhetett
engern ...
A had :lleje nélkül harcol déltől fogva ...
Komis Gáspár urunk ... Míhály vajda
foglya! ...
Altalános megdöbbenés

CSÁKI Megbomlott az eszed?
KARÁCSONYI Mit beszélsz? Bolondot?
A HíRHOZO .Nem az én eszem, a csa-

ta rendje bomlott ...
. És ha Székely Mózes nem igazít rajta,

Szeben várán is túl járna már a vaj
da ...

MIKO MIKLOS De megállt ...
A' HÍRHOZO Meg.
B. ANDRÁS Komis ...
BECZ Akf sok csatában ...
KARÁCSONYI ráförmed a hírhozóra.

Részeg vagy-e ember?
A HfRHOZO Ma még csak vért lát

tam ...
Mózes úr üzeni: harcosai tudják:
vajda Iovasaí vágták el az útját ...

CSÁKI Cselvetés!
B. ANDRÁS gyötrötten. Béklyóban se

regünk vezére! ...
MIKO MIKLOS komor, gyanakvó han

gon.
Nem hiszem, hogy béklyót vertek a
kezére ...

A HÍRHOZO Mózes úr még mást is
üzent Nagyságodnak:
Ok, elhiggye, minden erőt összefognak,
De harc hajladozhat, mínt a fa a szél
ben -
ne :naradjon itt a csata közelében,
Nagyságod nem ju1Jhat Ulászló sor
sára ...

B. ANDRÁS Menekülés.?
KARÁCSONYI Itt van eros Szeben

vára ...
A SZ. FÖEMBER hallgat.
B. AND::lAS' zavarban.

De én ...
CSÁKI És ha vajda a szászokra támad?
MIKO MIKLÓS Ha kiéhezteti?
B. ANDRAS he~'es mozdulattal!. Hé! A

paripárnat!
A bükk jobboldali enyhelyében. Lenn,
fejek mozdulnak, lónyetítés, nyüzsgés
hallik. A halmon állók is valameny
nyien mozognak, B. András már száll
is le a dombról. Romány kihúzza he
lyéről a fejedelmi zászlót. Csak a hír;'
hozó áll a helyén.

MIKO MIKLOS indul a [ejetielem. után,
de még odaszól a hírho~ónak.

'I'arts velünk
A HÍRHOZÓ A harcnak nem lesz még

ma vége ...
MIKO MIKLOS Hova indulsz?
A HÍRHOZO bátran és pátosz nélkül.

Vissza. Mózes seregébe,
Felhők futnak át a domb felett, szél
suhog a koraszűrkületben. A csata to
vább zajlik.

- Függöny
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Személyei:
B. András fejedelem
Mikó Miklós
Jákó, ju'hpálseJtor
Mányí, eszelős pásztorleány
Imrus, pásztorfiú

HETEDIK KÉP

Lőrinc, pásztorbükkí juhász
Ördög Balázs
Énok Máté
.Kilenc fejszés- kaszás székely

Szín: A kelett havasok egyik Iegelős szakasza: a sok-esztenás Naskalat, Fenyvesekkel
övezett nagy havasi rét a telehold erős világításában.
A szín jobboldalán kisebb rönkökből ácsolt pásztorkunyhó mögötte ferdén a
juho'k éjszakázó helye: a kosár. Balról, eIül, fenyök'kel borÍtott lejtő'ereszkedik
a völgy felé, Hátrább k'időlt fenyő le gallyazott törzse fekszik a ikunyfió előtt és
a baloldalful között, mögötte embermagasságú bokrok, A kunyhó előtt ferde
lábú lóca IS egy-két faedény, kártyus sajtár, Sarkain két magas karó, farkasok
áldozatainak az 'irháí lenigenek az esti szélben rajtuk.
Mikor a függöny felgördül. a kunyhó nyli.tott ajtajánk:i.hallatszik a bólend leány
együgyű magashangú. szorongató hangulatú éneke:

Éde, édem, édem, édem, Édem, édem, édem, édem ...
A dal néha lázas üteművé gyorsul. Utolsó szótagja néha elnyúlik s lehull. De
nemsokára újrakezdi.

IMRUS bocskoros, báránybőrsapkás,.ko
zsokos kamasz, a l6cán ül sa holdvi
lágba bámul.

JAKÚ, a kosár felől jön s befordul a
kunyhó bal sarkánál. Eredj vízér,
Imrus. Kifogyott egy cseppig.

IMRUS szorongva. Nem merek, Jákó
bá. Nincsen kutya, - félek ...

JAKÚ komoran. Mitől :tJél,sz?
IMRUS Más este, kiváLt holdvflágban,

a kutyák ugattak, Olyan iil'tózásom van
a csendességben ...

JAKÚ eltűnődve. Furcsa, bizony, fur
csa. " Hol találtad őkőt?

IMRUS Odalenn az aljban. SzóIítottam:
Szikra! Borzost - de nem szó11JaJk.

JAKÚ Hadinép jár arra, A~t megugat
hatták Az lőtte meg őköt. - Eredj,
110gd a k,áctyát.

IMRUS Nem merek, Jákó bá. Egyebet
is láttam ...

JAKO Ugyan mit láJthattál?
IMRUS Ló-dögöt a víznél. Bordája se

volt már... Farkas hordta széjjel.
JAKÚ Hadinép lova volt. Nem idevaló.
IMRUS Nem. Kantárja ís szép volt,

kerigyele ís más volt. ...
JÁKÚ Elhozhattad volna ...
IMRUS rövid szünet után. Szomjas?

Tejet ígvék.
JAKO Vizet innám, Imrus.
IMRUS Nem merek, Az útnál hótlt em

bert is láttam. Guvadt volt a szeme,
feje alatt vér volt, kicsi vér-pocsolya.
Varjú kerülgette ... Elfutottam tőle ...

JAKú Am agyonUtöttélk. Valahol csata
volt, Móduvát ikeresik, akik erre jő

nek.
IMRUS Tudtarn én: valami szereneset

lenség lesz. Múlt este a tűznél csóbán
fíúk ültek. Nagy-nagy füíesbagoly le
csapont a fáróí s ott az élőszeriet szer-
te- harízsálta . . . .

A LEANY az utolsó szóra kijön a kuny
hóból s az ajtó előtt megáll. Misztiku
san. Ré~fIú boszorkány... Lecsapetc
s a tüzet s:oorte-harlzsálta. Szárnysze
rű mozdulatokat tesz a két karjával s
két nyitott tenyerével.

JAKÚ Eredj-bé. Feküdj 'le. Ne kántálj
már többet.

A LEANY . révületes látással. Ambrus,
a juhász, a Hosszú havasen eilaludt es
tére s egy kéz feleme1Jte IS Naskalaton
ébredt hajnal-hasadásra ...

IMRUS szorongó arccal, oldalr6l néz
fel a lányra alócáról.. Ambrus a csu
dát máskor is beszélte ...

A LEANY Kecskefejő rászállt a juhunk
tógyére, kibuggyanrt a teje, Ik:icsordul,t
a vére ...

JAKÖ szigorúan. Eredj a vaekodba!
A LEANY Nézzem meg a holdat. -Édes

anyám arca ilyen volt hóttában ...
Ilyen vohb hóttában . .. Lassan bemegy
a kunyhoba. Az ének szövege megvál
tozik: Anyám, ányám, édesányám.
Anyám, ányárn, édesányám... A dal
lam ugyanaz: lázas, szorongató, magas
hangú.
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'LORINC a kunyhó mögül váratlanul
megjelenik a havasiak nesztelen lé
pésével. Bot van a kezében.

JAKÓ észreves.zi a közeledőt. Ki az?
LORINC Jó estét, Jákó.
JAKÓ Nelred is [óestét.
LORINC A kutyátok nem szól ?
JAKO Ha megdöglött, hogy szóljon ?
LORINC Kettő volt.
JAKÓ Kettő volt. Valami puskasok
meglőttékma reggel odalenn az aljban.

LORINC Ezért jöttem, Jákó. Hogy erről

beszéljünk
JAKÓ A legénke látta. Egyeb€lt is. Én

nem. Erre a bolondra kutya nélkül itt
nem hagyhattam a turmát.

LORI'NC Én jártam a völgyben. Pus
kással beszéltem lenn a patak partján.

JAKÓ álmélkodással. Puskással?
LORINC Puskással. Lábaszárát nézte s

üldögélt ott. Látom: sebesedett ember.
Te ki vagy? Mit akarsz? - kérdi gya
nakodva. Én Jóféle ember, rnondom,
turmapásator, Ha jó vagy, vizet adj.
Hozok a szitkével. S azt a rusnya se
bet honnan hozta? - kérdem, Szeben
nél csata volt, Sirnon Júdás napján.
Fejedelem hadát vajda összetörte. Kur
tánnal, székellyel, sok másféle néppel
zúdul Fehérvárra. S hova megy a seb
bel? - Atal Móduvába ... Aztán po
lyák szót is hallottam az erdőn ...

JAKÓ Polyákot? Te honnan tudtad,
hogy polyáik volt?

LORINC Mikor Zsigmond úrral jártam
Havaselvén. akkor velünk lengyel gva
Iogok is voltak... Móduvát keresík,
hazafelé mennek... Fegyveres széke
lyek vízslatíák az erdőt, járnaik a nyo
mukban, meg-megűzik őköt ...

JAKO Féljünk a futóktól ?
LORINC Jobb, ha bújunk, Jákó: ne ve

gyenek észre. Juhot rabolnának. ki
éhezett népek. Egyet mondok neked:
holnap virradatkor csendben hajtsuk
fel a juhokat a régi felső esztenához. A
puskás-vonulás tán nem tart sokáig.

JAKO Csafk addig a farkas kárt ne te
gyen bennük, Félek kutya nélkül.

LORINC Erős tüzeket rakj, többet is
éjjelre.

JAKÓ Fát hordottunk is már, csak az
üszköt várja.

LORfNC Ennyit tudok, Jálká. S meg
mondtam, hogy te is okosodj belőle.

Találkozunk fenn a felső esztenánál.
JAKÓ Találkozunk, Lőrinc.

LORINC Az Isten segéljen!
JAKO Az Isten segéljen!
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LORINC nesztelen, ahogy jött, eltűnik

a Tcunyhó mögött.
JAKÓ tűnődve áll a holdvílágban, majd

lassan l~özeledik a kunyhóhoz.
IMRUS akí szorongva ült a padon, de

nem hallhatta a beszélgetést, feláll.
Mondja meg, Jákó bá, valami nagy
baj van?

JAKÓ Eredj üszkös fáért. Gyújtsd meg
a tüzeket. Reggel felmegyünk a felső

esztenához.
IMRUS vacogó foggal. Ugye ott. Jákó

bá, hottakat nem látunk? <

JAKÓ Hamar a tüzeket! Nem hallod:
az ólen űvölrt már a farkas.
Messziről elnyújtott farkasilvöltés hal
latszik a magasból. Egy pillanatig mind
a ketten a hangra figyelnek, aztán Im
rus remegve bemegy a kunyhóba 
a nyíló ajtón át erős hullámmal csap
ki az édem-édem dallama - üszkös
fát hoz ki s a közeli kosár mellett
emelkedő farakásokat meggyújtja. A
csetenyegallytól pillanat alatt magas
ra szökik a láng.

Ekkor a baloldali fenyves lejtő lép
csőzetes ösvényén övíg kiemelkedik
Mikó Miklós alakja, mögötte megje
leniTc B. András feje.

B. ANDRAs bágl/adt hangon. Hova ve
zetsz, Miklós?

MIKÓ MIKLÓS hátrafordulva. Pásztor
kalibához értünk, esztenához.

JAKO ÉS IMRUS felneszelnek a hang
jára s megpillantják a közeledőket.

IMRUS eltorzult arccal. Kik ezek, Jákó
bá?

JAKO Menj akaIibába.
IMRUS betántorog a kunyhóba.
JAKÓ miJidenre-elszántan megáll a

kunyhó előtt. Közben egy pillantást
vet a fejsz4re, me ly a lóca mellé van
támasztva.

MIKÓ MIKLOS már közeledik hozzá,
B. András botladozó lépésekkel követi.
Öltözetük: csizma, szíjjal átkötött hosz
szú felső kabát, egyszerű prémsapka,
kard az oldalukon.

MIKO MIKLOS Egyedül vagy? Ne félj.
Jó emberek vagyunk s jó embert ke
resünk.

JAKÓ Akkor hát instáíorn ... meg-
találjuk egymást .

MIKÓ MIKLOS Megpihennénk nálad...
Aztán tovább mennénk. Sietős az
utunk.

B. ANDRAs azalatt leült a fenyől'önlc

re s tenyerébe hajtotta a fejét.
,rAKÓ Mermck Móduvába?



MIKO MíKLOS Megyünk Móduvába.
JAKO értően ráüt a fejével.
MIKO MIKLOS A ikutyárl10k néma? Há

nyan vagytok itten?
JAKO Nem szélhat a kutyánk, meg

.lőtték a reggel... Én harmadmagam
mal őrzöm itt a turmát: egy fiúval
meg egy bolond leánnyal.

MIKO MIKLOS Az "énekel ott benn?
JAKO Az a betegsége.
MIKO MIKLOS S más nem is járt

erre?
JAKO Csak Lőrinc, a pásztor.
MIKO MIKLOS a rönk mellé megy,

ahol B. András ül.
JAKO leüt a padra s onnan figyeli őket.

MIKO MIKLOs gyengéden. Nem men
ne Nagyságod megnyugodni be a pász
torkalibálba? Egy jó juhászbunda ott
benn csak akadna.

B. ANDRAs Fázom, Miklós, fázom, nem
az éjszalkától, valamí rossz hideg ráz
hatja a testem.

MIKO MIKLÓS Megnyugszik Nagysá
god, aztán tovább megyünk, tlJeili hold
világ van.

B. ANDRAS Meg kell háljunik, Miklós,
itt a pásetoroknál - nem bIrja a lá
bam . .. Akarod? indulunk holnap vir
radatkor ...

MIKO MIKLOS aggodalmasan. Béldiék
és Beczék. Karácsonyi, Romány íesza
kad1Ja:k rólunk, elvágtak az úzŐ:k ...

B. ANDRAS Éjjeli setétben nyomot
nem találnak ...

MIKO MIKLOS " Móduvai határt el kell,
hogy ma érjük. Egy iramodás csak.
Mintha Szentimrétól mennénk Fehér- "
várig. Valamii kalugyer túl ád nyuga
da[mat remete tanyáján.

B. ANDRAs Egy iramodás csak ...
Hogyha paripáink ki nem dőltek vol-
na ...

MIKÓ MIKLÓS Paripa is kerül s on
nan könnyen jutunk Lerngyelbe, Kra
kóba. S ha már Zamoyskí úr szárnya
alá vette ...

B. ANDRAS felemeli fejét. Zamoyski!
ZamoySikJi! . .. Vlsszajönní erős lengyel
sereg élén ... Újra elhervadva. De most
csak nyugodni, Miklós, csak nyugod
ni. ..

MIKO MIKLOS leplezett nyugtalanság
gal. Maradunk. Nagyságod háljon a
kunyhóban. Én a farkasűző tüzek mel
lé fekszem éHeN strázsának,

B. ANDRAS izgatottan, szinte a vizio
nálás határán. S ha Kraikót elértük?

MIKO MIKLOS Hűséggel kísérem odá
ig. Ott visszafordulok.

.B. ANDRAs Vajda keze alá?
MIKO MIKLOS Valahol, ha másurt1tl

nem, még odúban is, megvárom felle
ges nagy idő múlását.

B. ANDRAS behunyt szemmel. És Seny
nyey Pongrác mít látott? Mit látott?

MIKO MIKLOS Mit látott, ha szemít
vajda b~kötöZJte?

B. ANDRAS lázasan. S a kürtökt A
wrtök! Hallod-e, Miklós, a vajda
il;rOlmbitá:~t? Hallod a magasan ríkoito
zó sípszót?

MIKO MIKLOs Ne vissza gondoljon,
Nagyságod, előre!

B. ANDRAs S Makó székelyei hogy
rohantak reánk! Jaj, hogy aprította
székeilykard a székelyt! Rettenetes,
malven maga-gyílkos nép ez!

MIKO MIKLós A Nagy Fársáng óta
csak a gyülölet élt ezen a vad földön.

B. ANDRAS S a vezér! A vezér l ...
Komis Gáspár, akit vajda lovasai el
fogtak a harcban ...

MIKO lVnKLús Ne féljen, Nagyságod:
vajda bilincseit nem sokáig hordja ..•

B. ANDRAS Ne kavard a lelkem ...
Lovasok rohannak mellert1Jem... lova
sok ... Ezeren is vannak ...

MIKÚ MIKLOS Szornjas lehet, éhes.
Azért ilyen fáradt. Ják6hoz. Mit tudsz
ennd adni?

J AKO ZS€Illdicénk van. Ordánk; Friss.
Egyebtink nincsen. Kenyeret zádogfa
kérgiből sütöttün'k.

MIKO MIKLOS Zsendícét adj. Jó lesz
szomjúság-megoltó vacsoraitalnek.

JAKO befordul a kunyhóba s pár pil
lanat múlva két cseréptálban zsendi
cét hoz ki. Alig tette be az ajtót, Mik
16s nyugtalan fejmozdulatára lesz fi
gyelmes. A lócára állit ja a két tálat.
Az als6 ösvény felől több ember za;a
hallatszik.

MIKO MIKLOS nagyon izgatotÚlon. Hú
zódjék, Nagyságod oda a bü~kfához.

Jönnek. Ide jönnek.
B. ANDRAs felkel a rönkről és a bok

rok felé húzódik.
MIKO MIKLOS kardmarkolatra tett

kézzel a rönkön belül megáll.
A CSOPORT tizenegy székely - a fegy

veres alak láttára egy pillanatra meg
torpan, amint gyors kapaszkodással
megjelenik a kunyhó laposának pere
mén. Darócruhás, többségűkbenbal

szos, marcona emberek. Kiegyenesített
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kasza vagy fejsze van a keztlkben.
ÖRDöG BALAzs hangja. No, megijed

tetek? FélrtJek a ka.rdjától?
A CSOPORT megtámadja Miklóst, aki

akkor már kivont karddal várja a tá
madást. A balról közeledők közül ket
tőt suhintás talál, ezek eldőlnek, az
utolsó suhintás kaszába ütközik s
pendül;

EGY HANG a gomolyagból. Döfd belé a
kaszát!

MIKÓ MIKLóS megtántorodik, térdre
rogy és oldalt fordulva elterül a föl
dőn. Meneküljön... ha tud ...

EGY HANG Ez sem kaszabol már ...
EGY MASIK HANG Ügyelj a társára,

háJttrl meg ne szökjék!
B. ANDRAs hangja a bokor mögül. Mit

akartok tölem? Kardot ránt.
EGY HANG Sárkányvért eresztünk ...

Körülfogják a helyét.
EGY NEGYEDIK HANG űro ki a mar

kából!
Ebben a pillanatban hosszúnyelű fej
sze villan s csap le a holdfényben.
Hallani lehet B. András testének zu
hanását.

JAKÓ az ajtó előtt áll.
A LEANY hirtelen. felránt ja az ajtót s

mikor megpillantja Mikó Miklós holt
testét, vad sikoltással leveti magát a
földre.

IMRUS reszketve álL a nyitott ajtóban.
Pár pillanatnyi csend. B. Andrásnak
csak a hanyatteséstől hátraszegett feje
látszik az erős fényben. Jobb szeme
felett érte a fejsze csapás. A székelyek
megint egy csoportban állnak. Elöl
ördög Balázs.

ÉNOK MÁTÉ a borzongó pásztorhoz.
Szállást adtál neki?

JÁKÓ Szállást adtam volna ...
ÉNOK MÁTÉ Jobb szállást készített

neki az a fejsze.
rövid szünet után

EGY HANG Papot öltél, Balázs ...
JÁKÓ erre a szóra többször is keresz

tet vet egymásután.
ÉNOK MÁTÉ Megöltük a sárkányt ...
ÖRDÖG BALAzs felemeli a fejét s a

bokrok felé mutatca ennyit mond.
Nyísszentsétek le a fejit s vigyétek el
a vajdának - Fehérvárra.

Függöny

Vége

BÓDÁS JÁNOS VERSEI

.. SZENT GYÖRGYÖK" FALUN

Torony himbálja két
hatalmas érc-szívét
.s bömböl".. Felriad a
horkoló éjszaka,
inget-gatyM ragad,
nyög nagy csöbrök alatt,
önt merít önt merít
s tapossa a Sárkány
pokoli nyelveit.
Hajnal kél: nap-követ
s földöntúli varázs
ont el csizmás, gatyás
kormos szentgyörgyöket.
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KERESZTELŐ

Magot vetett az ember
a föld megfogant, s termett.
Megszületett e nász8ól
az aranyhajú gyermek:
a Kalász ... S mint pólyában,
fekszik, kévébe kötve.
Madárdallal ringatja
a határ nagy bölcsője.

S míg karján összehordja
az ember a kepébe,
arcáról keresztvízként
hull rá a »ereitéke.



VESZETT FEJSZE NYELE
Irta K o p á <;s y M a r g i t

A lakásában még mánden éllel állt. A harc, melyet a hevenyéri bezsúfolt
bútorok, fal felé fordított képek, foteíokon keresztibe fektetett függönyrudak
ellen vívott, még nem ért véget.. A fürdőszobában, a kád felett a bojler helye
még üres volt, csak a por szállt rendületlenül a kivésett téglákból.

És most míndent itt kell hagyni, így, ahogy van, mert Linda meghalt.
- Fogadja részvétemet. Én megértem magát - mondta udvariasan Szőnyi

_. de magának is meg kell értenie engem. Nekem csütörtökön míndenképpen
Párizsban kell lennem. Maga kedden reggel elutazik Győrbe, elinrtézi a dol
gait, részt vesz a temetésen, és este hazajön. Szerdán reggel át kell vennie a
kulcsokat és a pecséteket. .

- Sokba fog kerülni nekem ez a fél nap - kesergett Berta. Aztán hir
telen eszébe jutOitt valami, és újra kezdte az ostromot .Ó»- Atcserélern a rep
jegyét. Magának míndegy, hogy egy nappal előbb vagy később lesz Párizsban.

Szőnyi elhámtóan mosolygobt, -- Az nagyon körülményes. Aáá - sorolni
sem tartotta érdemesnek. Persze: Berta tudja, hogy először valóban pénteken
akart menni, de azt nem tudja, hogya csütörtöki gép jobb. Kényelmesebb. Az
air-condítioníng, meg mánden. - Ha bolond volnék! - gondolta bosszúsan,
de ugyanakkor meghajolt, mirrt egy jajdeédes kisfiú. - Ne haragudjék, €ZIt
nem kivánhatja tölem. Tehát: víszontíátásra szerdán!

- És én vagyok erőszakos! - gondolta gúnyosan Berta.
A személyvonat úgy tett, mintha nagyon rohanna. Szuszogott, lihegett,

olykor hosszasan, türelmetlenül fütyült.
- Két napig agonizált - és Berta fülébe visszatért az orvos hangja. Sér

tődötten és szernrehányóan mentegetőzött: - Azért hívtam fel, mert gondol
tam mellette akar lenni utolsó órájában.

Az asszony az új, fekete kesztyűvel megsúroltá egy kicsit az ablaküveget
és rászorította a homlokát. - Hagyjanak engem békén - gondolta idegesen.
és ugyanakkor tudta, hogy senki sem háborgatja. Még a lelkiismerete sem.
Végeredményben mi kÖZJe volt neki Líndához? Semmi. Ha eszébe jutott, a két
fogsora egymásra szorult, a szája elkeskenyedett és meghúzódott, mint aki
keserűt nyelt és küzd, nehogy kihányja. - Meghalt! - és hogy elterelje a
gondolatait, számolni ikezde!tlt. A tennívalóít, az idejét számolta, és azt, hogy
körülbelül mennyit kap a bútorokért.

- A konyha jószerint üres. Azt a néhány vadkort ami van, meg az ágy
nernűt oeivdszi Kisné. - Gondolatban végigfutott a tárgyakon. - Edények,
ágynemű: nem kelL A képeket is viheti. Csak la kakukkos óra kell, meg a
szamovár. - Ezt az órát már akkor el akarta vinni, mikor az apja meghalt,
aztán maradt, mínt régen a karakül bunda.

- A bútorokért meg kellene kapnom tízezret.
- 'sványvízet, savanyúcukrot, csokoládét tessék! - Ajtók csapódtak,

lépések, üveg és emberi hangok keveredtek.
- 'sványvízet!
Berta meg sem fordult. Az ajtó, melyet felrántottak mögötte, bevágódott.

A vonat fovábblíhegeót, a lépések, hangok elmerültek a kerekek és a rázkódó
vagonok zajában, Az asszony ismét rászorította a homlokát az ablaküvegre; és
folytatta a számolást.

- Háromkor lesz a temetés, tehát fél háromkor el kell indulni. - Le
gyintett. - Tizenkettőre mindennel végzek, és négykor már kinn leszek az
állomáson. - Megnézte az óráját, és fésü1ködni kezdett. Aztán előhúrott egy
lapos üveget, egy lélegzetvételre kiszopta belőle a kávét. A folyosón emberek
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csoszogtak, a kalauz benyitott: - Győr következik! - A személyvonat dia
dalmas fütyüléssel lassított; és szuszogva megálli,

* * * ,

Hét óra volt, mikor Berta kissé türelmetlenül és erélyesen megverte ök
lével a konyhaablakot.

- Ki az? A nagysága Pestről? Jaj, Istenem! Csak magamra kapok va
lamit ~ és a piszkos üvegre aggatott rongyos függönydarab mögött egy asz
szony kászálódobt ki az ágyból.

- Nyitom már! - de előbb befutott a konyhából nyíló seobába, onnan
vissza az ágyához, hegyibe-hátára saórta u párnákat, dunnát, A mosogatóhoz
szaladt, egy tál vizet zúdított a lefolyóba, amiben előző este mosdott vagy mo
sogatott talán, aztán valamí ládában matatott. Közben beszélt. Hangosan, hogy
az ajtón túl is meghallják. - Nem gondoltam, hogy ilyen korán ...

Berta a függöny rongyain keresztül nézte az íde-oda kapkodó alakot, s
mínt a gomolygó füst, feketén emelkedett benne a düh és a gyanakvás. - Mit
kotorászik annyi ideig! - Másodszor is rávert az ablakra.

A kuporgó alak felugrott: a ládát belökte az ágy alá.
- Nyitom már, kezét csókolom. A temetésre tetszett jönni ...
Az ajtó kinyíilJt. A fény egy öregasszony hályogos szemére esett, amit alul

ról felfelé úgy közelitett Berta arcához, mint megvakult tükröt. A másik szeme
ép volt és sunyi.

- Tessék csa!k, tessék. Kezét csókolom - és a kesztyűs kéz után kapott.
- Ugyan! Jónapot - és Berta gyorsan átlábolt a konyhán. A vénasszony

kerepelve utána.
- Szegény Linda nagysága... A távirat. Gondolom, meg tetszett ijedni.
Berta komoran megállt a S20ba közepén, mínt aki eddig akart jönni és nem

tovább. Egy pillantással átfutotta a bútorokat. - Rendben Vian - gondolta.
- Az óra?

A két ablak köZÖi1Jt a falból egy szög meredt rá. Alatta négyszögletes, vi
lágos folt.

- Az óra hol van?
A hályogos szem az, ab1a!k felé fordult. - Nem tudom, kezét csókolom.

Ellopták, de hogy mikor? Biztosan az a semmirekellő ...
- És 'a szamovár?
- A teafő:~őt t€ihsziik gondolni? Az !kilyukadt, aztán nem is tudom.
Berta alig hírt magán uralkodni, - Na nézzük! - mondta nyersen, és

in!káibb szakította, mint nyitotta a szekrény ajtaját. - Ez üres. - Fiókokat
húzgált és lökött vissza, két ujjal felrántotta az ágyról a takarót. A vénasszony
gyorsan közelebb lépett.

- A dunnát meg aikiéIt párnát nekem ígérte a megboldogult, Hűséggel

megszolg1áit érte Kísné, mondta, Isten nyugosztalja - és a kereplő hang sí
rósra vált.

Berta lerántotta a ikesztyűjét, a táskájával együtt II Iotelba dobta, és szó
nélkülvkícsörteteet a konyhába. Kísné egyszerre megszűnt szípogni: minden
porcikájával kif~é figyelt. Egy villanásnyi csend után a megnyitott csapból
folyni kezdett a víz. A vénasszony fellélegzett.

- Az óra, meg a szamovár is: egye meg II fene - és Berta la hideg viz-
től VÖl!'ÖS kézzel, lehiggadva visszament a szebába.

- Hol 1a!kikaz a becsüs, Kisné?
- Wagner úr? Itt lakik a szomszédban, Itt lakik az már ...
- Akikor menjen át hozzá és mondja meg, hogy kéretem.

, - Igenis, kezét csókolom. - Kiszaladt a konyhába. Rongyos, piszkos
ruhájára ráhúzott egy kevésbé rongyosat. A haját, amit a ruhájával vívott küz
delem ezerfelé Z1ibolt, II tenyerével lesimította, fakult, fekete kendővel lekö-
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tötte. A lábát felrakta az ágyra, és úgy-ahogy, befűzte a cipőjét. - Máris me
gyek. És nem tetszik elfelejtení : a dunna meg a két párna az enyém.

Wagner úr vékony kis ember volt, és olyan eleven, mint a higany. - Szó
val a temetés után rníndjárt víssea tetszik menni, Muszáj: megértem, hogyne
érteném. Hát asszonyom - Wagner szétnézett. - A kredenc nem kell, ez a
két szék sem. - Az öregasszony önkénytelenül bólintott. - A többiért adok
négyezerötszáz forintot.

- Ne vicceljen!
Wagner úr nem viccelt. Wagner úr tudta, hogy a temetést délig ki kell

fizetni, és a hölgy valószínűleg úgy gondolja, hogy majd a bútorok árából.
És siet. Estére feltétlenül Pesten akar lenni.

- Tessék privát eladni - mondta szemtelenül. - Két-három napig itt
tetszik maradni vagy egy hétig, akkor talán meg lehet kapni érteötezret. ~
Szedelőzködött.

Berta 'arra gondolt, hiogy valami asztalost kellene keresni. Ha nyakába
venné a várost, - de fél nap alatt vagy fel tud kajtatni valakit vagy se. Ha
megérzik rajta, hogy sürgős .. ;?!

- Én itt vagyok a szomszédban- mondta Wagner: - Csak be tetszik
jönni az üzletbe, és adom a pénzt. Nem kell szólní senkinek, csak engern tes
sék keresni.

- Más se adna többet - mondta vigasztalóan Kisné, míkor egyedül ma
radtak. - A kredencről meg a két székről hogy tetszett határozni? - és köz
ben virtJte az ágyról a dunnát a két párnával.

- A kredenc meg a két szék a magáé - mondta csüggedten Berta. - A
képeket is elviheti. ..

- Csókolom a kegyes kezét.
A Bizományi Aruházban alíg Lézengtek még, mikor Berta benyitott. Wag

ner örvendezve szaladt elé,
- Tessék parancsolni ~ és a pénztárhoz kormányozta. - Kartársnő.

bútorvásárlás. Tessék kifízetni négyezerötszáz formtot a hölgynek. A többit
majd elintézzük.

A pénztárosnő nem mozdult. Ellenségesen. gyanakodva nézte WaglIlert, és
ezt az ellenséges gyanakvást átvitie Bertára is.

- Tessék kifizetni nyugodtan, Tíz perc múlva visszajövök és míndent.
elintézek - hadarta Wagner, és mielőtt a helyzet katasztrofálisan kínossá válJt
volna, a nő kelletlenül benyúlt a fiókba.

A becsüs színte röpködött a boldogságtól.
- Tessék felvenni a pénzt, asszonyom. AzOIIDa1 küldök két embert et

bútorokért.
A pénztárosnő dühösen rakiba a százasokat. - Tíz perc! - vetette oda fe

nyegetően VVagne~ak.

- Még annyi se! - viháncolt a kis ember.
Míre Berta kífizette a temetést, a legközelebbd virágüzletben megrendelte

a koszorút, evett valamit a cukrászdában, Wagner emberei lehordták az ut
cára a bútort: két sodronyos ágyat matraccal, két mahagóni szekrényt, két
fotelt, egy asztalt, egy vitrínt és egy csiszolt tükrőt. A [árókelők megbámulták,
a nők megnézték magukat a tükörben, és továbbmentek. Csak egy mosolygós,
menyecske maradt: bizalmasan tapogatta a fotelokat, 'és míntha beszélgetett
volna valakivel, Egy férfival. Berta abban a pillanatban ért a ház elé.

- Mennyibe került? - A kérdést tisztán hallotta, csak a választ nem,
mert a menyeeske háttal neki, a kérdező felé fordult.

- Mennyibe került? - kérdezte hirtelen Berta, ésa fiatalasszony elé állt,
Talán volt valami a hangjában, ami a nőt megriasztotta. Nem felelt.

- Miért nem mondja meg? .
A kapu alól Wagner úr futott ki. Egy rémült pillantás, és !közéjük ve

tette magát.
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- MJ van már azzal a kocsival? Meddig akadályozzék itt a forgalmat? -
mordult a fiatalasszonyra, és karon ragadta Bemát. - Jöjjön asszonyom, jó
hírern van a maga számára,

Berta színte önkénytelenűl ment. Visszamentek az üres lakásba, ahol a
bútorok helyén ~ földön és falon -- nagy, pókhálós csomokban állt a por.
A két szék, ami Wagnernek nem kellett, ott állt a szoba közepéri.

- Még ötszáz forint" [ár önnek - és a százasokat letette a székre.
Berta nem nyúlt utána.
- Becsapott, Wagner úr - mondta vészjósló nyugalommal. - És én

most fel fogom jeleniteni magát.
A becsüs talán egv kicsi't elsápadt, de nevetett.
- Ugyan kérem! Itt Vian ötszáz forint és rendben vagyunk.
- Valami írást is kellett volna kapnom. nem gondolja?
- Megvan az írás, asszonyom. A négyezerötszáz forintot alá tetszett írni.

Most még hoezéírjuk 'az ötszázat, ez a kiegészítés.
- De maga nem ötezerért adta el a bútort!
Farkasszemet néztek. A férfi .tekdnteíe Idegesen. kapkodva turkált Berta

szemében, s egy Iélegzetvétel alatt meglelte, amit keresett. Az a gyámoltalan,
elbátortalanodó villanás ... - Nem rtudj,al - és Wagner legszívesebben keb
lére ölelte volna Bertát.

- Ne fárassza magát, 'asszonyom.
- Fel fogom jelentend - hajtogabta makacsul Berta, és tudta, hogy sem-

mit sem fog csinálni. Fél háromkor elindul a temetőbe, aztán taxival ki az
állomásra, hogy elérje a gyorsvonatot. Visszafelé is személlyel menni egy ki
csit 'Sok volna. Az utolsó hónapokiban egy kicsit minden sok volt. A szülővá
rosától való elszakadás, a Iakáscsere, ami sok izgalom után végül is máskép
pen alakult, mínt ahogy gondolta; az új munkahely, ahol utólag derült ki,
hogy tisztázni kellett volna bízonyos dolgokat, -:- és most ez ra minimálisan
ötezerforintos érvágás, amit Wagner ejtett rajta, De hiszen tudta, hogy így
lesz. A sietségnek ára Vian!

- Fel kellene jelenteni. Az az ötszáz forint, amit Wagner első rémületé
ben letett a székre, könnyen lehetett volna ötezer is. Lélektani pillanat volt.
Meg kéilett volna zsaroíni, ahogy ő megzsarolt engem - töprengett az asz
szony, és egy hang azt súgta, hogy még most sem késő. A feljelentéstöl sem
késett el. Legfeljebb még egy napig Győrött marad, Szőnyi pedig csináljon
Pesten amit akar.

Szőnyí a Könyvtár egyik vezetője volt. Valójában ö találta ki, hogy Berta
Pestre jöjfön. A helyére.

- En három évre kimegyek Párizsba.
Berta húzódozott. --'- Nem tudom ...
- Biztos vagyok benne, hogy megtalálna a számítását. Pest azért mégis

csak Pest.
- A lakásomat is sajnálont.
- Élcse1:'éli.
EgYSZlerŰien és meglepő gyorsasággal ment minden. A házaspár, aki Berta

lakását kapta, három szoba hallban lakott Budán a szülőkkel. Ök találtak egy
másik házaspárt, aki ihaJlanOó volt szoba hallas lai(ását átadni, ha beköltöz
het a három szobábóí kettőbe, minf társbérlő.

Az új lakók megérke2Jtek, Berta bútorai már kocsin voltak, mikor ki
derült, hogy a pesti felek között vita támadt: más megoldást ken keresni.
Addig, hogy fedél legyen a feje felett, bezsúfolfák a három szeba egyikébe.
OU jött rá, hogy Szőnyi nem egészen pontosan fejezte ki magát, mikor azt
ígérte, hogy a helyére kerül, Elfelejtette hozzátenni, hogy ez csak a munka
körre és felelősségre vonatkozik: a fizetését mint helyettes vezető kapja.

- Még igy is meg fogj,a talán aszámításált - hajtogatta. Csak azt nem
mondta meg, hogy hogyan.
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- Legalább a fizetéspótlékomat intézze el - nyúzIta Berta. Szőnyi türel-
mesen, udvariasan mosolygott,

- AZZiaI nem sokra megy.
- Tudom. Veszett fejsze nyele, de ehhez ragaszkodom,
- Kis erőszakos.

Az asszonyban egy vílíanásra megállt a lélegzet. Az agya lázasan dolgo
zott, és azt parancsoita: csend! Szőnyi veszekedő kofának, szánalomraméltó
hísztérikának akarja ki}MsZJani. Mégsem tudott hallgatni.

- Igaza van - mondta keserű gúnnyal. - En vagyok az erőszakos, mert
ezeretnék kétszáz forint fizetéspótlékot kapni. Maga, akinek három állása van,
nem erőszakos. Én a két szoba haldos gyönyörű Iakásomért kaptam egy ócska
garszont, mert erőszakos vagyok. Magának őröklakasa van, de nem erőszakos,

Most elmegy három évre Párizsba, itt is, ott is kapja a fizetését, és nem kéllett
érte erőszakoskodnía. Én három évig fogok dolgozni itthon maga helyett,
és bárrhogy erőszakoskodom, nem kapom meg azt a kétszáz forintot sem, ami
jogosan járna nekem. - Sarkonfordult és becsukta maga mögött az ajtót.

Minden ajtó hezárult mögötte, Visszaút nem volt, Berta még gondolkozru
sem ért rá, mert lakáJst kellett keresnie. Fél esztendeig minden idejét, ener
giájátez kötötte le. Otthon és Könyvtárban állandóan csengett a telefon, és
- címeikkel a táskájában - a város egyik végéből a másikba rohant.

- Kihúzták a lába alól a Iakásét, Becsapták. Miért nem jelenti fel? -
úszí'tották minden oldalról.

- Azt kellett volna - gondolta fásultan Berta és undorral felszedte a
százasokat, amiket a becsüs a széken hagyott.

* * *

A koporsót négy ember becsúsztarta a kocsiba. A menet elindult. A ko
csira akasztott csokorról hosszú, selyemszalag lógott: a szellő néha belekapott
És lágyan meghimbálta. A napfényben vidáman ragyogtak a betük: - Béke
pomira - és Berta agyán hirtelen átvillant, hogy eddig egyetlen gondolata
sem volt Linda számára, Csak megy a koporsó urbán, és eszébe sem jut az, akit
kisér. A háta mögött Kísné csoszogott: sóhajtozott, olykor aprókat jajgatva
zókogni próbált, ahogy egy gyászolóhoz illik. Néha másodpercekíg csendben
volt:taIán egy kő, madár vagy arc kötötte Ie a figyelmét, aztán ~ mint a
gyerek, aki már alig tudja, hogy miért sírt - ismét rázendített.

- Vén tolvaj - utálkozott Berta és arra gondolt, hogy ennek is el kellett
volna kapni oa nyakát. Nyílván ő volt a becsüs szarkaja. Nem sokat kereshetebt
az üzleten, de talán nem ie akart. A sok pénz megrémítette volna: maradjon
az csak Wagner úrnak. De hogy lehet ezt bizonyítani? Sehogy. És Berta tudta,
hogy most is el fog menni szó nélkül, gyámoltalanul, ahogy esztendők óta jön
és megy, mióta az anyja meghalt, ~

- Mílyen más lett volna minden, ha akkor apa velem jön ...
- Nem hagyom itt anyád sírját! - kiabált magánkívül az öreg, és Berta

megrendülten átölelte. Úsz volrt, november nyoloadfka. A kályhák míndunta
lan kialudtek, mert sem Berta, sem az apja nem tudott fűteni. Fáztak, és Ber
tának eszébe jutott a karakül bunda.

- Csukd be a szekrényt! Ne nyúlj semmihez! - és az öreg oktalan izga
lommal az asszony és a szekrény közé vetette magát.

- A bundát akartarn kivenni.
- Nem! Nem akarom, hogy hozzányúlj - és Berta úgy merrt el a házból,

hogy egy türsem vitt magával 'abból, ami az anyjáé volt. Csak a legendác vitte:
a feleségét sírató, kétségbeesett férj megható történetét. - amiből egy szó
sem volt igaz.

- Hiszen már anya életében; .. És ez az, amit soha nau lehet megbocsá
.taní. - Berta a koporsó, mögött olyan mozdulatot tett, mint aki a fülét szeretné
betapasztani, de a keze gyámoltalanul elsiklott: az ujjai a tarkóján találkoztak,
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a lesímított haj felett, A karakül bunda és mínden, ami a szekrényekben és a
négy szebában volt, Lindanak kellett.

- Mégis úgy élt apja halála után és úgy halt meg, mint egy koldusasz
szony,

Míkor Berta az I1lpja temetésére megérkezett, két seobában már kőműve-

sek dolgoztak.
- Le fogják választani - mondta közönyösen Linda.
- És a bútorok?
- Ott vannak ...
Valóban ott Violtak a másik szebában. Egymás hegyén-hátán, ahogy éppen

be tudták nyomni. A malteros-poros földön egy vénasszony kaparászcet.
- Kisné vagyok. Csókolom a kegyes kezét.
- Főz, meg takarjt - mondta Linda, aztán hasra fordult az ágyban és

nem szóbt többet. .
- így fekszik, mióta a nagyságos urat elvi,t:tJéIk mellőle - magyarázta

KiSiJ1é. - Hiába prézsmítálok neki, nem is válaszol. Enni is csak akkor eszik,
ha a szájába adom.

Berta az ágyhoz lépertt. ~ Linda - szólítgatta halkan. A fekvő alak nem
mozdult. - El keil mennem ... - Várt egy ídeíg, aztán megéríntebte a taka
rót. - ISIren veled.

Néhány hét múlva a harmadik szobát is leválasztották. Csak a hálószoba
maradt, és a konyha. Linda most is némán, moedulatlanul feküdt az ágyán.
Az arca eltűnt a párnában, osak a tarkójából látszott egy tenyérnyi, majdnem
kopasz folt. Kisné ott áll 'az ágy mellett: összekulcsolt kezét a hasára ejtette,
a feje félrebíllent, eltompult, hályogos szemét a Világosság felé fordította. Időbe
telt, míg Berta erőt vett magán, és szétnézett a szebában.

- Hol vannak a bútorok? A ruhanemű?

Kísné bárgyúri hallgatott, mint aki nem érti.
- Magához beszélek! - A vénasszony IDegrebbent a nyers hangra, de

csak sokára szólalt meg.
- Azt a kis hírm-humit, ha arra tetszik gondolni, bevittem a Bízomé-

nyiba. Wagner úr... ,
- Három szoba bútor, és ami a szekrényekben volt: az magának hími

hurni? ...,- csattant fel. Berta.
- Nem tudom, kezét csókolom. Én hazamentem egy hónapra, mert a

menyem igen beteg volt, azalatt történhetett. Sok rossz ernber Vian.

Berta ezúttal valami olyan elhatározással jött, hogy rendet csinál. csak
azt nem tudta, hogyan. Rendőrséggel fenyegetőzött, lecsörtetett a házmester
hez, beikopogtatott II szomszédokhoz, - senki sem tudott semmit.

- Magának IÍ.S jókor jut eszébe, hogy megkeresse a veszett fejsze nyelét
- kiabált utána az asszony.

- Én nem tudok semmát - kárpált. Kisné, - Szegény nagyságám - és a
fejére mutatott - megzavarta a nagyságos úr halála. - Kicsoszogott a kony
hába, nagy karéj tejbe áztatott; kenyérrel jött vissza. űggyel...;bajjal megfor
dította Líndái, hasáról a hátára, és 'az áztatott, málós kenyeret falatonként
beletörnködte ...

A menet megállt, A gyászolók körülvették a sírt. Kísné odafurakodott
Berta mellé, hogy [obban lásson.

- Circumdederunt ...
Nyolc kar nyúlt a koporsó ,alá fektetett kötélért, aztán vigyázva, de mégis

gyorsan leengedték terhüket II sírba, Kisné ismét jajgatni kezdett, Az ásókról
ütemesen, szaporán zuhogott a föld. A szerszámok a távolabbi göröngyök alá
nyúltak, rádobták azt is a hantra, majd az ásó bal felével megnyomták, lesí
mították a földet. A koszorú mínt nagy, színes pillangó a sírra telepedett.

- Kész ---gondolJta tárgyilagosan Berta, - Itt nincs több tennivaló. -
Fejet hajtott és keresztet vetett.
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BOROVI JOZSEF

A MAGYARORSZÁGI POLGÁRI

FORRADALOM ÉS A SZENTSZÉK

Az évfordulók és emlékezéseik időszakában élünk. Kortársak beszélnek levél
tárak nyílnak meg, hogy feltárják 1918 ősrenek eseményeit. A magyar~tolikus
egyház is részese volt az 1918. évi októberi forradalomnak. A magyarr néppel együtt
ő is .vísszanyerte önállóságát, függetlenségét és ezentúl bécsi nuncius közvetítése he
lyett budapesti nunciussal I{aIilt;;solódhatott az egyetemes egyházi élet vérkeringésébe.
Az őszirózsás forradalom sokféle részletét tárta fel a legújabb történetkutatás. A
függetlenné vállt Magyarország, II Magyar Népköztársaság nemzetközi kapcsolatában
jelentős helye lett volna II Vatikánnal való kapcsolatoknak. Ez a kapcsolatfelvevés
is csak kezdeményezés maradt, rnint sok más tervezgetés, Úgy gondolom, hogy nem
lesz hiábavaló, ha levéltárak, korabeli iratok, visszaemlékezések alapján felvázol
juk a Magyar Népköztársaság és a Vatilkán közötti kapcsolatkeresés alakulásának
történetét. 'logy ezzel is hozzájáruljunk az 1918 okitóberi forradalom eddig ismert
képének teljességéhez.

* * *

1918 őszéri az utolsó Habsburg uralkodó, IV. Károly király egy végső kísérletet
tet:t a felbomíásra itélt Monarchia megmentésére. Október 16-iki manífesztumában
teljes nemzeti autonómiát kínáLt a Birodalom népeinek: "Minden néptörzs saját kü
lőn állami közösséget alkot Ietelepülésí területen." A manifesztum Magyarország
egységét nem érintette. "Ez az új alakulás - hangzdk a kiáltvány - a magyar szerit
korona országainak íntegrítását semmi tekintetben nem érinti."!

A magyar és az osztrák kormány külön útja tovább mélyült, meet amíg az
osztrák kormánya maruresetum nyomán új nemzetiségi politikát hirdetett meg, a
magyar kormány október 20-iki ülésénelfogadotttörvényjavaslat tervezete a ma
gyarországí nemzetiségek felé semmiféle változáet nem tal"ta[mazolit.

Ausztriában [IS, Magyarországon is mindenki látta, hogy a dualizmus megszű

ník, a két ország külön utakra tér. A Habsburg Birodalom felbomlásán dolgozcet
az antant, várták a kisebbségek és számított rá Róma is. Mind a nagyhatalmak,
mind a kisebbségek más-más indító okból dolgoztak a Habsburg Bírodalom fiel
bomlasatásán. A Szeritszék pozetív cselekedetekkel nem mozdította elő egy kato
likus Birodalom széthullását, de nem dcs akadályozta meg, mert távlati terveinek
végrehajtására :fel tudta hasznáini a széteső monarchia népeit.

Az Egyház a háboru alatt készülit el az új egyházi törvénykönyvvel. amely
1904 óta !készülőben volt és 1918 Pünkösdjén, május 19--én lepett életbe. Ebben az
uj törvénykönyvben az Egyház arra törekedett - többek között - hogy az egyház
kormálnyzatban változásokat hozzon létre, hangsúlyozza a· pápa fÖhatalmát és a
monarchíkus püspöki hatalom kiépítését. Az Egyház és Allam joapcsoíatában 1918
ban még sok volt a középkorí, a feudális vonás, bár ennek alapjait a francia forra
dalom és a német szekularizáció már a. XVIII-XIX. század fordulóján megdön
törte, Az 1855;ös osztrák konkordátum még nagyon sok olyan jogot bi7JtosLtott az
uralkodónak, amit az új egyházi törvényhozás már megszüntetendönek íl1Jélt. Az
új Kódex a régi 'konImrdátumokat természetesen érvényben levőnek tekintette mind
addig (3. c.), amíg új kenkordátum kötésére nem kerűlhetett sor. Ha azonban új
államok kel1,etkeznelk, akkor azokkal már az új törvénykönyv alapján lehet az új
konkordáturnokat megkötni és érvényesíteni lehet ezekben az új szemléletet. Az
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Egyház és Állam kapcsolatának mindig nehéz :kérdése volt a kegyúri jog. Minden
állam arra törekedett, hogy mínél több befolyást szerezzen az egyházi hivatalok
betöltésére és az egyház míndig azon volt, hogy minél kevesebb jogot biztosítson
az államnak. Az új egyházi törvénykönyv pedig kimondja: "A jövőben kegyúri
jog semmiféle címen nem szerezhető", (1450. c.)

A magyar főkegyúri jog továbbgyakorlásának kérdésében akkor is kellett vol
natá'rlgyal1n~a Bécsnek a Szentszékkel, ha a Monarchía nem veszící el a háborút,
ha nem e~k szét darabjaira a Birodalom, és ha bármilyen formában a Habsburgok
maradtak volna a magyar trónon. Az 1918 Pünkösdjén életbe lépett új egyházi tör
vénykönyvnek igen sok rendelkezése ellentétben állo1tt a magyar közjoggal és az
általános jogfeilfogással.. Az új törvénykönyvet és az abban foglal<t új törvényeket
akkor még kevesen ismerték nálunk és nem gondoltak annak következményeire,

Az l855-ös os2'Jtrák kOIl1'kordáltumot r. Ferenc József kötötte IX. Pius pápával.
Az egyházi jog szabályai szerint a konkordátum kétoldalú szerződés. Ha a kenkor
dátumot kötő egyik fél megszűndk létezni, vagy a szerződő felek állapotában lé
nyeges változás (átlJiuruforlma) következik be, akkor az egész kenkordétum hatályát
vesetí, mert mínt szerződés nem tartható fenn. Az új uralkodóház vagy az új ál
lamatsűcuíat mínt új szerződő fél a Szeritszékkel új kenkordátumot köthet, .amely
nek kölcsönös engedrnényeí új megátlapodás és nem jogfolytonosság alapján ér
vényesülhétnek.

A Szeritszék tehát éJénik fígyeíemmel kísérte a politikai helyzet alakulását és
felkészült arra, hogy az új áIl'lamahl'kulatokkal egy új, a maga számára előnyösebb

és 'az új egY1házi törvényeknek megfelelőbb korikordátumot kössön. Az új állarn
alakuLatok és a velük kötött esetleges konkordátumok lehetővé tették a Szeritszék
nek, hogy közelebb kerüljön Kelethez és megerősíthesse diplomáciai tevékenységet
a ltöbbségében ortodoxíához !tartozó új áldamalakulatokban is.

Auszrtria kö2'Jm'rsaság lett. Az ideiglenes nemzetgyűlés 1918. november 12-én egy
hangúlag elhetáeozta, hogy az osztrák császárságköztársasággá alakul át. 1918.
november 13-án IV. Károly 'király lemondott a Szent István koronájához tartozó
országok vezetésében való részvételről. A Monarchía, az 1855-ös kenkordátum egyik
szerződő fele nem volt <fJöbbé, megszűnt,

l

A Károlyi-kormány és a Szentszék 'kapcsolata

Valfré di Bonzó Theodor bécsi nuncius és környezetekapcwlatbm állott a
Monarchía kisebbségeinek bécsi képviselőível és várta a beavatkozás lehetőségeit,

Az osztrák császárság november 12-00 megszűnt, köztársaság lett. Másnap, no
vember 13-án Magyarország is visszanyerte önállóságát, A nuncius tehát nem vé
tett sem az osztrák konkordátum, sem IV. Károly kírály ellen, amfkor 1918. no
vember Ifi-én hivatalos levéllel kereste meg Csernoch János bíboros-hercegprt
mást. " ... Kötelességet vélek teljesíteni - írta a nuncius - ha most, egészen bí
zalmasan, tudomására adom Ernlnencládnak, hogy a Szeritszék fönséges hívatásához
híven, a legjobb szándékkal eltelve és a kíbontakozás legnagyobb vágyakozásával.
kész és hajlandó lá nemes és híres magyar nemzettel mind jobban biztositani és !ti,
fejleszteni azt a szívélyes és őszinte összeköttetést, amelyet mindazok óhajtanak,
akik éntékelini tudják a !tényleges értékeket és lelkescdnek a népek igazi és állandó
[ólétéért, Arnikor ezt a jóakáratú hajlandóságot így bizalmasan tudomására adom
Eminenciádnak, eet oly méetékben használhatja fel, amilyent Eminencriád bölcses
sége jónak fog látni. Hálás Iennv'c, ha az emHte1tt ínformácíókon !kívül saját véle
ményét is közölné velem arra Vc 'llatkozólag, hogy .má módon lehetne a fentebb jel
zett célt elérni ..."2

Ez a levél egy nappal azelőtt keLt Becsben, rníeíött a Magyar Népköztársaság
kikiáltása megtöriént volna. A levél keltezésének napján kezdte meg Bécsben
Harrer Ferenc első .bécsi követünk működését a magyar külszolgálatban álló tiszt
viselők felesketésével és a kisebbségi képviselők konferenciáján való részvétellel.
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Az új magyar bécsi követség vezetői termeszetesen felvették a kapcsolatot a Szerit
szék bécsi képviseletével is.

Az 1918. november l-én megalakult Károlyi-kormány már az első míníszter
tanácson LOl'ászy Márton kultuszminiszter meflé a protestáns és a katolíkus egy
házi ügyek intézésére egy-egy kormányolztost nevezett ki. A katoltkus egyházi
ügyek .kormánybíztosa az alig 31 éves Tiatal újságíró, Pe1·sián Ádám lett. Persíán
személye nem vo[rt ismeretlen amalgyar katoLiikus mozgalmí -élet körében. Feren
ces szerzetesnövendékként Németországban töltött néhány évet, majd Ú]ságu'ó lett
és apo'lgál'ti demokratikus forradalom idején az Alkotmány círnű napilapnál dol
gozott. Az új Kormánybiztosság mellett továbbra is megmaradt a kultuszminiszté
rium katolékus ügyosztálya az r. ü. o. és annak élén Breyer István, a későbbi győri

püspök.
Persián Ádám a rkinevezése után való napon már Esztergomba utazobt, hogy a

tisztelgő látogatásen krvül néhány magyar egyházpolicíkaí kérdést is megbáJrgyal
jon. Ekkor még nem került szóba a Szemszékkel való dlplomácia,i kapcsolatok fel
vételének' ügye, hiszen november 2-án még állt a Monarchia és a Bécsben működő

nuncius a Monarchia mínden népének, így a magyarországi katolikusoknak is a
nuncíusa volt,"

Az önáJ1:ló Magyarország harangzúgás és Te Deum hangjai mellett kezdte meg
működését, A főpásztorok székhelyelken tettek hűségnyilatkozatct a Károlyi-kor
mány mellett. Csernoch János bíboros-hercegprímás november 3-án az esztergomi
bazilikában mondta az ünnepélyes Te Deumot és a palota márványtermében a hű

ségnyi'J,a~kozato,t. A magyar püspöki kar 1918. november 20-·21-00 Esztergomban
tartotta konferenciáját. Lepold Antal, az esztergomi prímási hivatal irodaigazgatója
magánievél útján hívta meg erre a konferenciára a Kormánybíztost. A miníszter
tanács úgy döntött, hogya meghívásnak Lovászy Márton kultuszminiszter és Per
sián Ádám ka:toH'kus ügyek kormányblztosa tegyenek eleget. A kultuszminíszter a
püspökkari konferencián ísmertette a püspökökkel a Károlyi-kormány politikai
gazdasági elgondolásatt. A konferencia másodnapján a magyar püspöki kar egy
Nyilatkozatot adott ki, amelyben üdvözli a Magyar Köztársasági Népkormányt. a
független önálló Magyarországot, Biztosítja továbbá a nyílatkozatban IB Magyar
Köztársasági Népkormányt, hogy tenntartás nélkül elismeri és' minden erejével
támogatja a független, önálló Magyarország kiépítésében. AbIrtokreform megvaló
sftására pedig készséggel felajánlotta a kezei között levő arra alkalmas földbirto
kot. Ebben a NyiLatkozatban már szó van arról, hogy " ... kormányzati sz..ernpont
ból való forrtcssága is arra fogja indítani a Magyar Népkormányt, hogy az egyház
és állam jogviszonyát az egyház szabadságának biztosításával az illetékes ténye
zőkkel rendezni fogja".4

A magyar Püspöki Kar, amikor ezt a nyilatkozatot tette, akkor még nem tudta,
hogya Magyar Népkormányt megelőzve a bécsi nuncius útban lévő levele már
arról szál, hogy a Szeritszék a két hatalom közöttí 'kapcsolatok rendezésére tö
rekszik.

Persián Ádám kormánybíztos - úgy látszik - legelőször 1918. november 22-én
lépett közvetlen kapcsolatba Valfré di Bonzó bécsi nunciussal. A diplomáciai érint
kezés felvételére az adott okot, hogy Marchis Romulus nagykárolyi görög katoíl
kus főesperes, "a nép valkamatából román nemzeti vfkáríus'' 46 egyházközséggel ki
akart szakadni a hajdúdorogi. egyházmegyéből. Persíán táviratilag kér-te a bécsi
nuncíust, hogy 'az Apostoli Szeritszék teljes tekintélyével védje meg a hajdúdorogi
püspök megsértett joghatóságát, A nuncius nem késett a váíasszaí 'és azt távira
tozta a kormánybíztosnak, hogy e kérdésben forduljon Radu Demeter nagyváradi
román szertartású katoli'kus püspökhöz. Persíán ebben az ügyben nem tárgyart
Raduval, mert úgy tudta, hogy az -elszakadási mozgalom mögött maga Radu De
meter állott."
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A püspöki kar nyilatkozata, a Marchis Romulus ügy és még sok más prob
léma indíthatta arra Persiánt, hogy Csiszarik János címzetes püspököt Informáto
rának és tanácsadójának felkérje. Csíszarik János, mint a közös külügvmínísztéríum
tisztviselője, hosszú ideig volt a kőzős külügyrninísetéríumban a Vatikánnai kap
csolatos ügyek referense, majd e hivatal osztályfőnöke, Csíszarík János legelőször

js azt kÖ2Jö!1Je Persiánnal, hogy értesülései alapján úgy tudja, hogy Valfré di· Bonzó
nuncius már tárgyalásban is van az utódállamok ott működő megbízottaíval : Tusar
csehszlovák, Galeczky Jengye,l, Wassilkó ukrán, Simonovici román követekkel. Ju
goszláviának akkor még nem volt követe Bécsben. A magyar követ Harrer Ferenc
is osak novernber 14-én érkezett Bécsbe. Csfszarik János úgy tudta, hogy Valfré di
Bonzó nuncius már ígéretet is tett volna a követeiknek, hogy a népeik által meg
szállottferületeket egyházkormányzatilag is önáltósítaní fogja a Szentszék, Az utód
államok követeinek a nunciussal való tárgyalásairól a Károlyi-kormány semmit
sem tudott. Harrer Ferenc csak novernber 15-én kezdhette meg a bécsi követsé
günk rnegszervezését és működésének megindítását. Harrer tehát időbeli hátrány
ban is volt az utódállamok követeivel szemben."

A magyar püspöki kar pozitív állásfoglalása a Károlyl-kormány mellett, a
Csíszarík féle tájékoztatás, Marchis Romulus ügye, és nem utolsó sorban a bécsi
nunciusnak november 15-én kEllt levele Csernochhoz. azt az elhatározást érlelte
meg Persíán Adám korrnánybiztosban, hogy hivatalos látogatásra Valfré di Bonzó
nunciushoz utazik BécsIbe. Amíg a magyar mínísztertanács Persián kiküldetéséről
tanácskozott, Csernoch hercegprímás már válaszolt is a nuncius levelére. Ebben a
hosszú válaszlevélben szó voH míndazokróí a problémákról, amelyek a Szeritszék
és a Magyar Népköztársaság kapcsolatát érintették. Amikor tehát a bécsi nuneia
turan Persdán látogatásának esélyeit tárgyalták, a~or már V'ailfré di Bonzó nun
cius sok mindent tudott a magyarországi áUapotcJkról és Persíán személyéről is.

A kormánybíztos 1918. december 6-án utazott Béesbe, hogy ott a német-ősztrák

nunciussal magyarországi egyházi ügyekről tárgyaljon. Kíséretében volt Csiszarik
.Tános c. püspök és Jalsovszky Jenő. Csíszarík János, aki régi ismerőse vojt a nun
ciusnak, a megérkezés után- azonnal tájékoztatta a nunclust azokről a kérdések-ről,

amelyeket a magyar katolíkus ügyek kormánybiztosa tárgyalási alapul ajánlott.
Valfré dí Bonzó Theodor nuncius az előzetes tájékoztatás után is készséges volt a
tárgyalásra.

A targyalásnak - amely tehát az első hivatalos érintkezés volt a függetlenné
és önállóvá vált Magyarország és a Szeatszék között - a következő pontjat volta:k:

,,1. A ,kölcsönös diplomáciai képviselet helyreállitása Magyarország és a Va
tikán között.

2. Arra az időre -amíg a megválasztandó alkotmányozó nemzetgyűlés az 31
Iamforma kérdésében és az új államfő jogköI'ét illetően végleges döntést
nem hoz - modus vivendi kötése a Vatékánnaű az ősi főkegyúri jog épség
ben tartására és annak' időközi gyakorlására.

3. Magyar fönnhatóság a:l,att sürgősen önálló érseki tartományban való kap
csolása az eperjesi, munkácsí, hajdúdorogi rutén illetve görög szertartású
egyházmegyéknek.

4. A megváltozott viszonyoknak megfelelően a:lik:ailmasabb személyekkel fel
cserélni azokat a :lielvidéki püspököket, akiknek heJ.yzete a csehszlovák meg
szállás alatt nemcsak politikaiilag volt tarthatatlan, hanem akíknek távo
zását esetleg saját híveik és papságuk többsége is kívánni fogja."?

Valfré dr Bonzó Theodor c. érsek, bécsi nuncius a Monarchía nuneíusa volt
és amíg az önállóvá lett Magyarország új nunclust nem kap, ő volt az illetékes
képviselője a szcntszékí ügyeknek a Magyar Népköztársaság termetén is. A nun
cius egyébként iskolatársa volt XV. Benedek pápának és közvetlen baráti kapcsolat
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volt közöttük. Valfré dí Bonzó a pápai diplomácia idősebb korosztályához tartozott,
u.ditoréja azonban a fiatal Micara volt. A nuncius szívélyesen fogadta az önálló Ma
gyarország eísőküldöttségétés végigtárgyalta Persiánnal az előbb említett pontokat.
A tárgyalások során a főkegyúri kérdésben volt véleménykülönbség a két tárgyaló
fél közönt. A nuncius a fél éve életbelépett új egyházi törvénykönyvre hivatkozva
egy új kenkordátum megkötésének szükségességét-hangoztatta. A magyar népkor
mány képviselője a jogfolytonosság elve alapján csak modus vivendi életbelépte
tését javasolta. Persián jelentése szerint a nuncius kiie}tette és hangsúlyozta, hogy
a római apostoli Szeritszék a főkegyúri jogok gyakorlására a Habsburg dínaszelával
szerződést 'kötött, ha tehát a dinasztia elvesztette a trónt, akkor abban a szerzödés
ben foglalt jogokat és kötelezettségeket senkisem örökölheti a másik szerződő fél
nek, a Vatikánnak jóváhagyása nélkül."

E .kérdés körül élénk eszmecsere fejlődött ki és végűl is a nuncius arra kérte
Persiámt, hogy az általa kifejtett magyar közjogi felfogást latín vagy olasz nyeivű

iratban minél előbb küldje meg, hogy azt megfelelő kísérő [elentéssel eljuttathassa
Rómába.

Ami pedig a Magyar Népköztársaság és a Vatikán diplomáciai kapcsolatát iI
leU,e, arra vonatkozólag a nuncius megígérte, hogyha Károlyi Mihály kormánya a
római Apostoli Szeritszékhez jegyzéket intéz és kérni fogja a kölcsönös diplomáciai
képviselet felállítását, wkkor azt ő a maga részéről a legnagyobb jóindulattal tá
mogatní fogja XV. Benedek. pápánál. Persiánnak még azt is megígérte Valfré di
Bonzó, hogyha Budapesten nunciatúra lesz,-akkor ő fog eljönni Budapestre nun
ciusnak. Valószínűleg ez a kijelentése, ígérete és budapesti lakás után való érdek
lődése adott okot olyan feltevésnek, hogy amint Magyarország Illetve Budapest
lenne a központja egy sok nemzetiségű államnak, úgy lenne a budapesti nuncius
mintegy központi nunctusa a Magyarországhoz tartozó, autonómiával rendelkező

nemzetiségek, népcsoportok egyházi életének,
Bánmilyen szívélyes volt is a találkozás a nuncius és a kormánybiztos között,

Valtré di Bonzó nem közölte a kormánybiztossal azokat a határozatokat, amelyeket
továbbitott vagy saját hatáskörében hozott. így többek között nem beszélt arról,
hogya pannonhalmi főapát válasatását a Szeritszék a békekötés utáni időre halasz
totta és ezt közölte a pannonhalmí kormányzó perjellei. Ez 11 kérdés a főkegyúri

problémák kövébe tartozott és a nuncius az új egyházi törvénykönyvhöz tartotta
magát: a kenkordátum megszűnt, nem volt sem modus vivendi; sem új konkordá
tum még, tehát a Szentszék mímden .korlátozás nélkül egyedül az egyházi törvény
könyvelőírásait tanthatta szem előtt. A főkegyúri jogfolytonosság magyar elméle
tét nem tartotta magára nézve kötelezőnek.

Az 1918. december 6-ikJi bécsi tárgyalások után a magyar kormánynak kellett
volna megtennie a kezdeményező lépéseket a diplomáciai kapcsolatok felvétele ér
dekében. A kormányon belül azonban nem volt meg az egyetértés, mert a liberá
Ils-szabadelvű és a szociáldemoknata párt a diplomáciai kapcsolatok felvételének
kérdésében más álláspontot foglalt el, mint a Károlyi-párt, Az államapparátus csak
nagyon nehezen Iendüat munkába. A kultuszmínisatéríum működésében kevesebb
volt a zökkenő, mert annak kialakult keretei voltak, mégha új ága keletkezett is
a vkatclíkus ügyek kormánybiztosí hivatalával. A ikülügyminisZJtérium azonban
tuLajdonképpen még nem is működött. Károlyi Mihály volt a névleges míníszter
és Diner Dénes az ügyvezető államtitkár, de 1918. december 3-án azért kellett
Harrer Ferenc'nek hazajönnie a bécsi követség éléről, hogy megszervezze a külügy
minisztériu:mot. Ilyen körülmények 'között nem lehetett azt várni, hogy a diplo
máciai kapcsolatok felvétele rövidesen szóba kerülhet. 1918 decemberében egyedül
cl bécsikövetségünk működött rendesen. Voltak ugyan külügyí képviselőink Prá
gában és Bernben. valamint Berlinben is, de ezek inkább gazdasági és Ieszerelésí
kérdésekkel foglalkoabak. Ilyen ziláJ't állapotok között történhetett meg, hogy Cser
noch János hercegprímás november 28-án kelt levelére és a mellékletére csak de-
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oember 23-án válaszolt Károlyi Mihály nevében Baloghy Emő miníszterelnökségí
államtitkár. " ... A bécsi nuncius levelét a magyar külügymínisztéríumaalc küldöt
tem meg oly célból, hogy az érintett diplomáciai eljárást igénylő kérdések megtár
gyalása végett a szűkséges lépéseket megtehessern.

A magam részéről bátorkodom már most Bíbornok Hercegpr-ímás Urat arra
kémi, méltóztassék nagy befolyásával odahatni, hogy a nuncius úr által is érintett
diplomáciai összeköttetés Magyarország és a Vatikán között mihamarább létesít
tessék.

Az a szívélyes viszony, mely a Szeritszék és a Regnum Marianum között ős

időktől fogva fennáll, továbbá a bécsi nuncius úrnak meleg készsége, mely a fen
tebb említett jegyzékben megnyflvánul, remélnünk engedi, hogy miként 1000 évvel
ezelőtt a Pápa Őszentsége volt az, aki Magyarországot a Szerit Korona adományo
zásával a nyugati államok sorába s kuldúrájába bekapcsolta, most is áHarrni ön
állóságunkat - rnelyet jogosan kétségbe vonni soha sem lehetett - az alkotmány
formában tőrtént váLtozás után is éníntetlenül fennállónak tekinti, s veíünk, a fia
tal Népköztársasággal, mely a Szeritszékkel való viszonyában a régi hagyományokhoz.
hű kíván maradni, a diplomáciai összeköttetést megkezdeni szíves leend ..."9

Csernoch a kapobt választ sietett Bécsbe továbbítani, de erre már osak a kará
csonyi ünnepeket követően kerülhetett sor. Amint előbb a nuncius levelét küldte·
meg másolatban a minlszterelnöknek, úgy most a míníszterelnök levelének a má
solatát kütdí meg Bécsbe. A kísérőlevélben megjegyzi a bíboros-hercegprímás, hogy
a míníszterelnök levelének a hangja rnínden várakozással ellentétoen "molto, [orse
troppo gentile" (nagyon, sót' talán túlságosan nemes hangú) 10. Valóban. December
végén a hangulat az országban és a politikai vonalvezetés már sokkal inkább balra
tolódott a szociáldemokrata párt befolyásának előtérbe kerülése és a kommunista
párt megalakulása következtében, hogy az akkori Magyarországról, mint Regnum
Marianumról besrelni,rnár több mint optimizmus. ~nnElk ismeretében írta Csernoch.
hogy báranáképpen alakuljon Magyarország vezetése, a diplomáciai kapcsolatok lé-
tesítését mindenképpen szükségesnek tartja. j I •

Az 1918-1919 fordulója igen mozgalrnas volt. Csernoch János hercegprímás
már január 2-án felkérte Serédi Jusztíníánt, a későbbi hercegprímást, hogy kívá
natos volna, ha mielőbb Rómába utazna és személyesen tájékoztatná a Szentszéket,
Serédi Jusztinián, aki tevékenyeri részt vett az új egyházi törvénykönyv szerkesz
tésében. aJk1kor idehaza tartózkodott és a forradalmi eseményeknek mint tábori lel
kész szemtanúja volt. Serédi Pannonhalmáról 'keH válaszában készségesnek mutat
kozott az útra, de erre csak február vége felé kerülhetett sor, mert Csernoch aján
lólevele 1919. február 18-án kelt. 12

Amíg a Népkormány arra készült, hogy a diplomáciai 'kapcsolatok felvétele ér
dekében a Vatikánhoz intézendő Jegyzéket elkészítse, addíg Csernoch János herceg
prímás, Rott Nándor veszprémi püspök, Mikes Júnos szombathelyí püspök élénk
levelezésiben állottak a nunciussal és informálták őt a magyarországi helyzet ala
kulásáról. Eischer-s-Colbrie Ágost kassai püspök pedig személyesen is tárgyalt
Valfré dí Bonzó nuncíussal, amikor mint a cseheik áltffi megszállott Felvidék apos
toli delegátusa átvette megbízatását. Igy azután előbb Serédi Jusztinián, azután
pedig Fischer-Colbrie Agostkassaí püspök voltak azok, akik személyes információk
kal szolgálhattak Valfré dívBonzó nunciusnak.

A Berinkey~kormány döntése a diplomáciai kapcso latok felvétele ügyében

Az 1919 első napjaiban a belpolitikai küzdelmek is kiéleződtek. Miníszterek
váltak ki a Károlyí-kormányból és végül január H-én a kormány lemondott. Ez a
hónap azzal telt el, hogy a kormányalakítás foglalta le a pártok erejét. Harrer Ferenc
tovább szervezté és ép~tette ki a külűgymínisztérium szervezetét, A belpolrtíkaí küz-
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delrnek .követkczményc volt, hogy bár a Károlyi kormány lemondott és Berinkey
Dénes lett a míniszterelnök, a kormány ülésein továbbra is Károlyi el
nökölt és a külűgymínísztériumban is fenntartotta magának az irányító szerepet.
1\ minísztcrtanúcson sorrakerülő napirendi kérdésekben továbbra is Károlyi akarata
érvényesült. A január ll-én lemondott Károlyi kormány helyébe [ép6 Berinkey
kormány már január 19-éln szétválasztotta a Vallás és Közoktatásügyi minísztériu
mot. Közoíctatásügyi rrúniszter lett a szocíáldemokrata Kunfi. Zsigmond és vallás
ügyí minisztcr Vass János egri születésű ügyvéd, képviselő, volt közélelmezési állam
titkár. Persián Adám, a katclíkus ügyek Jcormánybiztosa a vallásügvi rninísztéríum
állarntitkára lett. Még ki sem alakult a külügymiriisztérium szervezete és máfis egy
új minisztériumot, a vallásügyit kellett megszervezni, Ez megint csak időbe került.
Ilyen körülmónyek között nem lehet csodálkozni azon, hogy 1919. február 12-én
Vass János így ír Csernoch hercegprímásnak :

"Tudomásomra jutott, hogy Főmagasságod már november hóban a magyar
népköztársaság megalakulása után Valtré di Bonzó bécsi nuncius közléséből arról
értesült, hogy az Apostoli Szentszék kész hajlandósággal venné a magyar népköz
társaság olyan lépését, hogy a hagyományos jó viszony a magyar állam és az apos
toli szemtszele között változatlanul fennálljon és az átalakulásnál változást szenvedő

ügye}: ben a megbeszélések fonala vétessék fel. Főmagasságod - úgy értesülök 
erről a magyar kormányt akkor értesítette is.

Minden további lépés megtétele előtt mírrt a vallásügyeknek minisztere ponto
san óhajtanám ismerni a nuncius közlését, Főmagasságodnakaz akkori magyar kor
mányhoz küldött értesítését, egyrészt, hogy amennyiben Főmagasságod az akkori
kormánytól még nem kapott volna viszontértesítést, ez az ügy érdemére ne adjon
félreértésre okot. Ellenkezőleg a legnagyobb készséggel és gyorsasággal szándéko
zom az ügy fonalát felvenni s azért kérem Főmagasságodat, méltóztassék az ante
aktá'kat esetleg másolatban rendelkezésemre bocsát;ani."i:J

Nem solekal azután, hogy Vass János megkapta Esztergomból a diplomáciai
kapcsolatok fél vételére vonatkozó iratokat, a vallásügví míníszter Béesbe utazott,
hogy ott a nunciussal szamos problémát tisztázzon. E február végi utazáshoz kí
séretül vitte magával Csiszartk János c. PÜSpŐk0t, Persíán Adárnot, a Imtolikus
ügyek volt kormánybiztosát, Breyer Istvánt, a későbbi győri püspököt. mint a val
Iasügvl mirsisztérjurn I. ügyosztályánaik vezetőJét, Kisfaludy Kálmán míníszterí ta
nácsost és Vass Józsefet, a későbbi kalocsai nagyprépostot és míntsztert, mint a
vallásügyí mí niszter személyes egyházjogi tanácsadóját. A küldöttség a Magyar
Népköztársaság megalakulását jelentette hívatalosan és azt vitatta Bécsben újólag,
hogyaNépkormány a főíccgvúri kérdések tekintetében a jogfolytonosság alapján
811. Valtré dí Bonzó újra csak azt mondta, amit decemberben, hogya magyar kor
mány kérje a Szeritszéktől a diplomáciai kapcsolatok felvételét, I,

A Minisztcrtanács mégis .csak akkor foglalkozott formálisan ezzel a kérdéssel
amikor Channant Oszkár bécsi követünk Rómában az olasz kormánnyal folytatott
tárgyalások ideje alatt arról értesítette a külügymínísztéríumot, hogya Vatikán Bu
dapesten nuncíatúrát akar létesíteni. Ezt Harrer Ferenc jelentette 1919. március
G-án a Mirrisznertanácsnak. A mínisztertanácst jegyzőkönyvek alapján 'kitűnik, hogy
az értesítést "Károlyi Mihály köztársasági elnök úr örömrnel fogadja. Ha megta
gadjuk, a választásokra való tekintettel a kormánynak kellemetlen volna, mert pro
vokálná a katolikusokat." A "szociáldemokrata párti Kunfi Zsigmond közoktatás
ügyi miniszter "attól tart, hogya nuncius szervezett centruma lesz a köztársaság
ellenes palitikának."

A Károlyí-pártí .Juhász Nagy Sándor Igazságügyminisztor "külpolitikai előnyt

lát benne a katolíkus többségre való tekintettel is."
A Jiberális-szabadclvű Szende Pál pónzügymi.nisztor "ellenzi a pápával való

diplomáciai összeköttetést, mert belső szempontból rontaná a helyzetet."
A szocláldcmokrata párti Garami. Ernő kereskedolmi miníszter "nem' tartja sze

renesésnek. hogya magyar népköztársaság elsősorban a pápával kerüljön diplo-
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;máciai viszonyba, amelynek sehol sincs képviselője. Szerinte, ha nem is elutasító;
lag, de halasatólag ke~l kezelni az ügyet."

Kunfi Zsigmond másodszor is hozzászól és "belemegy abba, hogy jöjjön ide
'valami míssio a pápától, de ne követ."

"Károlyi Mihály köztársasági elnök úr indítványárautasítják a külügvmínísz
tériumot, hogy puhatolódzék az iránt, hogyan fogadná a pápával való diplomáciai
,öss2JekötltetJést az entente és elsősorban a Quirinál."j5

A magyar külügyminíszbóríum időközben, úgy tűnik, újabb és megnyugtató
értesüléseket 'kapott a Vatikánnal való diplomáciai kapcsolatok felvételének ügyé
ben, mert a Minisztentanács 1919. március 17-i ülésének jegyzőkönyve a követke
zőket rnondja:

"Károllyi Mihály köztársasági elnök úr indítványára a minisztertanács tudo
másul veszi Charmánt Oszkár követnek Rómában folytatott diplomáciai tárgyalá
sainak eredményét. TudomásUll veszi, hogy a Vatikán kész volna a bécsi nuneia
túrát áthelyezni Budapesbre, ha a magyar kormány ez irányban kívánságát kifejezt

A magyar kormánya nunetust kész fogadnl."!"

Míndez akikor történt, amikor - ugyancsak a jegyzőkönyvek tanúsága sze
rínt - már érlelődik a Berinkey kormány bukása, és Szende Pál a Miníszterta
nácson azzal indokolja a tis7rtJa szocíalísta kormányt, hogy: "A polgárság megbukott
ennek le kell vonni a konzekvenciáit." A jegyzőkönyvvezető szokásszerínt hozzá
teszi, mint határozatot: "Tudomásul szolgál.t"?

Nemcsak a polgárság, de vele a polgári demokratikus forradalom is megbukott,
és 1919. március 21-én átadta helyét a Tanács Köztársaságnak.

JEGYZET: 1. Rubint: Az összeomsés Bp. 1922. 3(}7. 1. - 2. P-rim. Lvt, ES21t. 6443/1918. - 3. P.
I. Airohivum 704 F. PeJnsiáln Adám összetogíaaö j,eQentése. - 4. Prim. Lvt. Eszit. 6306/1918. - 5.
Pemián id. jel. -6. L. Nagy zsuzsa: Apárimi békekonferencia és Magye.rország 1918-1919.
Bp. 19166. 27. 1. - 7. Pemán id. jer. - 8. Uo. - 9. M. iE. 6538{1918. - 10. Prim. Lvt~ Es;z:t.
7009{19118. - 11. Uo. - 12. Uo. crl1511/1919. - 12. Uo. l.ll16/1919. - 14. Pe['sián id, jel. - 15. 0, ~.

M. T. J1kv. 1919. maec. 6. - 1,6. Uo. 1919. marc, 17. - 17. Uo.

UTCA ESŐBEN

Az eső tükörré mered
nyüzsög megannyi kártYfL
egy egésznek tűnő felek
képletes két világa

a talp fölött s a talp alatt
·a lábak arcok ikrek
kettéosztott a pillanat
meghasonlik az ihlet

bizonytalan híg ragyogás
burkolja be a sorsot
két ,külön rend az egy s a más
éles és elmosódott

mindenki önmagám lép
ugyanarra a pontra
pőrén mutatja a gyökerét
most az életfa lombja

mely talajtalan rögbe nő

szétfolyó csillogás ba
s öntözi két ég gyöngyöző

csillagcsepp-miriádja

Bittei Lajos
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_1\ KIS ÚT

A hívőknek a múltban nem sok sze
mélyes kapcsolatuk volt püspökükkel.
"Püspököt látni" ritka és kivételes ese
mény l'art életükben, s ezért mindig egy
kicsit idegennek, nem maguk .közül va
lónak is érezték őt. Pedig ez a papság
által csak részben közvetithető kapcsolat
püspök és hívei között az egyház életé
nek föltétele.

Jézus apostolaira építette egyházát: az
ő gondjukra bízta Isten népét. Ez a meg
bízatás az idők végéig szólt, ezért az
apostolok tanitványaikra hagyományoz
ták irásba foglalt tanúságtételüket (a
Szentírást) és Istentől nyert hatalmukat
(a,?: apostoli méltóságot). Az általuk ala
pított egyházkozségek élére maguk áHi
tottak olyan férfiakat, akik ott öket tel
jes joggal képviselték, és papokat szen
telheUek - mint például Tim o t e u s z
Efezusban, vagy T i t u s z Kréta szige
ién. Ezek voltak az első püspökök, akik
egyházmegyéjükben ugyanazzal az oldó
kötő hatalommal rendelkeztek, amelyet
Krisztus az apostolok kollégiumának
adott át.

Az apostolok utódai azonban idők. fo
lyamán pápai hivatalnokokká váltak. A
világi tekintélv kisértése túlságosan erős

nek bizonyult, s a püspökségek mind
inkább javadalmakl'u alapozták tekin
télyüket. A hatalom gyakorlása pedig
nlindig bonyolult ilgyíntézést kíván, így
a püspökők saját hívatalaik függvényei
lettek. 1215-ben a IV. Lateráni zsinat
már azt kifogásolta, hogy a püspökök
nem látják el lelkipásztol'i feladataikat,
mert figyelmüket leköti a közigazgatás:
"nincs idejük" az evangélium hirdetésé
re.

A püspökök lelkipásztori feladatairól
szóló zsinati rendelkezés ezért hangsú
lyozza éppen azt a tényt: hivatásuk sze
rint a püsP!iikök nem a pápa hivatalno
kai, hanem "Isten megbízottjai" (episz
kopoez = felügyelő. megbízott). Nem
emberi intézmény ügyvivői, hanem a
Mennyek Országának követei. Küldeté
siik azért oly hatalmas, mert nemcsak
meghívja, dc egyenesen arra rendeli
őket, hogya helyi egyházakban. magát
Krisztust képviseljé7c. Tisztségük tehát

.a személyiség teljes odaadását követeli
tőlük. Ezért írja Szent Pál. hogy "a tiszt
séget magától senki sem vállalhatja, csak
akit az Isten meghív, mint Aront" (Z s i d.
5, 4), A püspöki intézmény tartalmát nem
földi kotelesséoek: és kiváltságok alkot
ják - a püspök minden 7,ötelessége és

A POSPÖKÖKRÓL.

.kivaltsaya az evangelium értékrendjében:
érvényesül. Abban az értékrendben
,amelyben nincs uralkodás, csak szolgálat
és nincs parancsolás, csak engedelmes
ség: amelyben az első az, aki minden
kinek a szolgája. A püspökség ilyen
e 1) a n g é l i u mim é nó s á g - vagy
is szolgálat. Ez azt jelenti, nogy a nívek
nem alattvalók, hanem valamennyien
testvérek Krisztus testében és vérében.,
A püspök és hívei mindig "megérdem
lik egymást". A papok nem a püspököt"
hanem vele együtt a népet szolgálják A
püspök ugyanis az evangéliummal örö
kös adósa "zsidónak és görögnek", bölcs
nek és tudatlannak egyaránt. Ezért a jó
pásztor nem "vezetésre törekszik", mint
a János apostol harmtuiik levelében sze
l'eplő D i o t r e f e s z, hanem "az igazság
útján jár", mint Gájusz (3. J á n.), "a
hívek példaképe beszédben, viselkedés
ben, ezeretetben. hitben és tisztaságban",
mínt Timoteusz, "megőrzi a rábízott kín
eset' és "hirdeti az evangéliumot, akár
alkalmas; akár alkalmatlan" (l-2. T im.).
Tevékenykedéséről nem ügyrendi kimu
tatások lapjain, hanem az Isten színe
előtt ad számot. Nemcsak öntöz, hanem
ültet is. Nem fullad akták tengerébe.
Mártai szorgoskodás helyett a távoli, de
elveszíthetetlen és "egyedül fontos" do
logra figyel. Mert "aki harcol, nem bo
nyolódik bele az élet mindennapi dol
gaiba, különben nem vívja ki vezére el
ismerését" (2. T im.)

Az egyház életében a zsinat óta egyre
láthaf6bb jelekkel nyilvánul meg a, püs
pökök apostoli hivatása is. V I. P á l lét- 
rehozta a püspöki szinodusi. A jövőben
több szerepiile lesz a püspöki kenteren
ciáknak. Bizonyos esetekben minden püs
pök számára kötelező határozatokat hoz
hatnak, s föladatuk lesz az egyházme
gyei határok megállapítása, püspöki
székhelyek áthelyezése is. De a lélek
megújulásának jelei csak akkor ülnek
ki az egyház ábrázatára, ha püspökök
és hívek pótolhatatlan személyes kapcso
latai tartják összhangban a Titokzatos
Test minden szellemi mozdulatát. Az
apostoli hivatás belső gazdagsága csak a
hívek szeretetében bontakozhat ki. A
szeretetben; amely a bolyongó egyház
ban mindenkor fölismeri az Isten kii
vets8iJét, a püsp8kökben pedig a Jele
nések könyvébe írt hét egyház hét an
gyalát, a hét csillagot, akiket az Ember
fia tart a jobbján. ,

SOMOGYI GYÖRGY
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NAPLÓ
EL,LENREFORMÁCIÓ 1969-BEN?

Az alábbiakban magyar fórdításban
közöljükazt a rögtönzött beszédet,
amelyet Johann Baptist Metz müns
teri dogmatika professzor mondott
hallgatóinak a "Heising-ügy" kap
csán. Alkuin Heising bencés apát le
mondott egyházi hivataláról, sőt

laicizálását is kérte, mert nincs meg
elégedve az egyház megújulásának
ütemével. A "Heising-ügy" szenvedé
lyes vitát váltott ki. Metz, aki. ma
negyven éves, tőbb kiváló mű szer
zője és társszerzője, a nemhivők tit
kárságának konzultora, a nemzetközi
Dialog folyóirat társkiadója, nem
Heisinq mellett, hanem a reformtö
rekcések meggyanúsítása ellen szólt.
Szenvedélyes hangú beszédét a
Neues Forum 1969 januári száma
közölte.

"Alkuin Helsing laicizálását kérte. Az
intézményes egyház magatartására, a
tanszabadság veszélyeztetésére. a zsinati
reformkezdeményezések elfojtására és
még sok más egyéb okra hivatkozott.
Nem szerétném hallgatólagosan túltenni
magam azon, ami történik. és ami jel
lemző az Egyház mai állapotára. Néhány
személyes hangú szót szeretnék szólní
ami persze nem választható ell egYS7..e~
rűen és tetszőlegesen attól a teológiától,

.amelyet megkisérlek előadni.

J. A zsinat utáni egyház és a zsinat

A·zstnat problémái nem azonosak a
zsinat utáni egyház problémáival: a
problémák tartaimát illetően a zsinat
voltaképpen nem példamutató a zsinat
utáni egyház szorult helyzetében. Annál
fontosabbnak látom, hogy komolyan ve
gyük és ragaszkodjunk a zsinat formá
ens példaadásához. ahhoz, amit oly gyak
ran és szívesen a zsinat Lelkének mond-
tak. A zsinat Lelke nem fogható gyanú
ba cinizmus nélkül; nem az olcsó alkal
mazkodásnak és a divatos megújulásnak,
hanem a szabadságnak és az őnbírálat

hoz való bátorságnak a Lelke ez.
A zsinat Lelke - meg kell vallanom;

hogy sok gondot okozó szó ez - úgy
,1űniJk mintha veszélyben forogna" A zs1-·
natot meggyanúsító különféle csoportok:
fegyverkeznek, hogy kiűzzék a zsinat
Lelkét. Visszatérőben van az mkvízíó;
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bár álcázott és óváte«, de nem kevésbé
ártalmas és elgondolkoztató módon mint
azelőtt.

Fennáll annak a veszélye is,. hogy meg
gátolják a reformot, mielőtt még elkez
dődött volna, attól kell tartani, hogy
mindent lefújnak, mielőtt egyáltalában
megtörténnék a nagy felszabadító ugrás
előre. Drasztikusan és talán szörnyen
profánul szólva : néha olyannak tűnik az
egyházban/ elkezdődő megújulás, mírrt a
ropülní készülő cserebogár; csak zúg,
zúg, zúg' és amikor éppen felrepülne,
jönnek és azt rnondják neki: az ég sze
velmére ! - csak nem fogsz repülni! ~
az rettenetesen veszélyes!

Annak a gyermeknekesete ez, aki so-:
ha sem tanult meg járni, rnert félt attól,
hogy elesik, és mert túl sokan mondták
neki, hogy ha az ember jár, akikor el is
eshet. Az egyenesen járást nehéz meg
tanulni és nem sajátítható el csések nél
kül, mégis annak a szabadságnak a jele,
amelyet megidézett a zsinat. Nem sza
bad a gyermeket lebeszéirrünk arról,
hogy járni kezdjen. Nem szabad ellen
refo'I1máciába fogni, mielőtt még elkez
dődött volna a reform:

Széltében-hosszában zűrzavarit és
nyugtalanságot ornlegetnek. Olyan hely
zetbe kerültünk, amelyben a dolgok át
tekinthetJeUenebbek és nehezebbek let
tek, mert meg kellene osztani a felelős
séget, és végre bízni keflerre a Lélek kez
deményezésében. A zűrzavar nem jeladás
a visszavonulásra. Úgy tűnik, mintha az
egyházban a1<kati bizalmatlanság mutat
koznék a Lélek szabadságával szemben.
Jézus üzenete míndenkdt megajándéko
zout ezzel a szabadsággaí, Az lsten gyer
mekeineik Szerút Pál által oly nyomaté
kosan hangoztatott szabadsága ez. Mí
más is lenne? Nincs kétféle szeretés,
nincs kétféle szabadság.

Az Isten uralma, amelvet mi Km-esz
ténvek hirdetünk. szabaddá tesz mánket.
Csák a szabadságban és nem anélkül
akar lsten uralkodni. Hogyan cáfolhat
nánk meg másképp, hogy a keresztény
ség nem uralmi ideológia?

Nem színlelhető tartósan a szabadság.
Ezen dől el az, hogy mi történt cl zsinat
Lelil,ével a zsinat utáni egyházban.

Csak beszélnek a rcformokról, valójá
ban azonban nem akarják a fájó változ
tatásokat, amelyek míndenktre nézve



szirkségesek : nemcsak kis csoportokra.
hanem msndenkire, a tagokra is és a
főre.

Nem némul el azonban soha többé a
reform sürgetése. Többé nem semlegesít
hető. Vannak dolgok, amelyek, ha egy
szer 'kétsegbe vonták őket, nem menthe
tők meg soha többé. A monarchia meg
halt abban a pillanatban, amikor először

keltek fel ellene és kétségbe. vonták lét
jogosultságát; meghalt, mert mivoltánál
fogva képtelen arra, hogy feldolgozza a
kritika és a kétely szabadságát. Az egy
ház számára is a gyökeréig hatoló kér
dés: sikerül-e neki a kebelében jele-it
kező, bíráló kérdést és szabadságot mínt
S3ját mozzanatát felfognia ?

Az egyházi uralkodásnak és kormány
zatnak sok formája kíjavíthataólan. Szó
SEm lehet arról, hogy széttört struktúrá
kat tákoljunk össze, hanem csak arról,
hogy az egyház tanulja meg végre mi
ként éljen ezzel a bíráló akarattal és
szabadsággal. S ezt éppen' azoknak kell
hangsúlyoznduk, akik a teológiát tanítják.

II. Az újítók hite

Mostaní helyzetünkre szamos példa
hozható fel az egyház történetéből: az
újítókat - vagy amint hírtelenében el
nevezték őket: a bírálókat _. úgy kell
ártalmatlanná tenni, hogy meg kell tá
madni hítüket. Liberálisnak. csak félig
meddig hivőnek, vagy hitetlennek állít
ják be őket. Vagy bolondoknak, akinek
mindent szabad. Éppen ezen kellene el
gondolkoznunk : nem kísérelte-e meg He
ródes i1; azáltal ártalmatlanná tenni Jé
zust. hogy udvari bolondként akarta ő't

magánál tartani ? A keresztrefeszítésnél
sokkal veszedelmesebb vértelen gyílkc
lás a ttltakozásnak, a szenvedélynek, a
reformnak a semlegesítése: azzal húzzák
kí mindennek a méregfcgát, hogy a kis
hitűség kinövésének mondják,

A.zlt tartom azonban a legrosszabbnak.
hogy maguk az újítók dolgoznak ellen
f'r loik kezére. Ellenfeleiknél emberibben
és tisztesógesebben, megkülönböztetéssel
éinek: »Akonzervatívak és számos egy
h.iz! tísztségviselőnk jószándékú és mé
lven hivő ember, csak polítékaí, társa
dalmi vagy hivatali tevékenységükben
tévednek itt-ott«. Egyúttal megkísérlik
önmagukat is mentegotní az újítók : nem
is vagyunk annyira szabadelvűek. mirut
ahogyan azt szemünkre vetik.

Ez a fajta érvelés minden hitből jövő

és lényegbevágó reformra végzet-es. EL
lentétben ezzel az érveléssel meg kell
mutatnunk, hogy nem míndent támadó
liberális minímalízmusrcl. sem minden

áron való alkalmazkodásról, hanem a hit
szenvedélyes nyugtalanságáról van itt
szó.

Az újítók és a konzervetívok nem a
modernségért vagy a maradíságért, ha
nem a hít esélyéért küzdenek egymással.
Éppen ezért az úiítóknak legyen bátorsá
guk, hogy vísszarordítsák a 'kishi:tűség

nek vagy a látszat-hitnek a vádját és
vonják ök is kétségbe a [óakaratot meg a
jóhiszeműséget. Nem kiséri önműködően

sem a mély hit a reform elűenzőit, sem
a kishitűség az újítókat, Ki kell monda
nunk a gyanút, hogy fordítva is lehetsé
ges ez.

'I'errnészetesen nemcsak az úgynevezett
konzervatívoknak vannak csatlósaík, az
újítók között is akadnak, akik csak a
krítí'káért lcrítazálnak. Olyan konkrét
gondolkodási formákkal is találkozha
tunik az egyházban, amelyek a liberális
minirnalizálás látszatát keltik Nem a
hit megkönnyítése a reform célja: az
újítóknak nem lenne szabad többé olyan
félénken érvelniök ezen a téren,

Új Kierkegaard, új Pascal, új Newman
vagy új Szent Ferenc kellene nekünk.
Azonban egyedüi a példaképek nem se
gítenének rajtunk, mert ma már nem
arról van 8ZÓ, hogy egy-egy kiválóság
bírálja az egyházat: vagy miridenkí be
Iekapcsolódlk a reformba, vagy nem lesz
reform.

Aggódva és szenvedélyesen kell meg
kérdeznünk: nem túl kevés az egyház
jelenlegi intézményes magatartásában a
Lélek erejébe vetett hatékony bizalom?

Attól tartok, hogy az Egyház, mint
intézmény, ma pontosan olyan mínta

. szerínt víselkedlk, mirrt az összes többi
intézmény, amely fenn akarja tartani
magát. ÉJs mivel mínduntalan megkér
dik tőlem: végül is mí a jellegzetesen
keresztény az ön teológiájában? - visz
szakérdezern: végül is mi a [ellegzete
sen keresztény az intézmény viselkedé
sében? Leolvasható világosan egyházunk
megjelenéséből, hogy nem öncélú, ha
nem arra való, hogy szó szerírrtí és dia
lektikus értelemben megszűnjék az Is
ten országáér-t? Kitűnik az, hogy az egy
háznak éppen ebben kellene különbözníe
a többi intézménytől és azoknak öntenn
tartási és fennmaradási törvényeitől?

Az újitók nem engedhetik meg, hogv
a gyakran kifejezetten cinikus értelem
ben használt szavakkal intézzék el őket:

"Csak nem akartok ti is elrnenní ?" Az
újítók nem logadhatják el a kisded nyáj
emlezetését a változni nem akaró egyház
önigazolásául. Ezt ne~ szabad tenndök,
hiszen ezek a szavak az úiítólcnak is
szólnak. Semmiképpen sem szántálc ez~-
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ket a szavakat arra, hogy ideológiai ön
ígazoltatást szolgáltassanak azoknak,
akik többé már azért nem akarnak a
társadalomra támaszkodni, mert nagyon
is jól tudják, hogy ők egy kis elkülö
nített csoportot képeznek. A kereszt nem
a srentek szentjében, hanem a városon
kívül állt. Nem választhatjuk meg a ke
resztrefeszítés helyét, és nem is soka
sithatjuk meg tetszésünk szerínt, hacsak
nem kígúnyolní akarjuk

Nem tehetjük meg, hogyegyszerűen

aszketikusan megszaporítsuk a keresz
tet. Oda kell mennünk, ahol ma feszíte
nek keresztre, és akkor azt kérdezem,
kiben van nagyobb készség ennek a ke
resztnek a viselésére? Hol van az a
szenvedély, amely helytáll fl "keresz,tény
ség botrányával" szemben? Ott, ahol
már csak befelé néznek?

III. Megnyílás a világnak

Jobban hísznek azok az egyház Lel
kében, akik el akarják őt zámi attól,
amit világnak moridunk ? Az egyházra az
jellemző, hogy nem önmagából él, so
hasem lehet elég önmagának, sohasem
fordíthatja szemét befelé. Ez eretnekség
len)le. '

Az egyház alapítása azzal kezdődött,

hogya zsinagóga megszűnt saját meghitt
hagyományaiból élni, hogy kivándorolt
a hazájából és elhagyta atyáinak nyel
vét, kímerészkedett a világ hullámveré
sébe, azoknak a szétszórtságába, akhk
vele együtt kerekedtek fel. Így kezdődött

az egyház, azzal a készséggel, hogy ott
éljen, ahol nem élhet egyszerűen csak az
elébe adott vallási hagyományok máso
lásábóL

Az egyház a Fiúé; csak aikkor az Ö
egyháza, ha fölemelkedik. önmagáig. ha
kírnerészkedrk abba az idegenbe, amely
ről a Fiú azt mondja, hogy ez az Ö tu
lajdona. A világnak való megnyílás kér
dése - ma már ismét lemosolygott és
gyanúsított jele a liberalizmusnak és fl

hitbeli szabadságnak - nem az alkal
mazkodásnak vagy a divatos időszerű-

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

A zsinat kétségkívül korforduló az
Egyház életében. ,A korfordulók azonban
csak a történelem évszázados, vagy év
ezredes távlatából látszanat sírnáknak.
A valóságban többnyire tele vannak
megrázkódtatásokkal, szellemi földren
gésekkel, válságokkal. küzdelrnekkel. Sőt

tragédiákkal is. Azonfelül a korfordulók-
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ségnek, hanem az egyház azonosságának
a kérdése.

Az egyház megszűnnék az lenni, ami,
ha .már nem keresné többé az idegent,
mínr Krísztus tulajdonát, ha nem fe
dezne fel benne valamlt, amivel az egy
ház maga nem rendelkezik, Eretnekké
válna, ha azt hinné, hogy önmagából is
megértheti sajátmagát és kűldetését. Is
mét zsinagóga lenne belőle - szocíoló
gíailag szólva szekta.

Nem járja tehát, hogy csak azok szá
mítanak hívőnek, akik pünkösd előtti

bezárkózottságukban, zárt ajtók és leen
gedett függönyök mögött gyűlnek össze,
és azután alkalomadtán kimennek, hogy
másokat irrkvizíciós beszédben megfog
janak, amiZ1t a szeritírás mondja : "Ut
caperent Jesum in sermone", de ezt nem
a tanítványok, hanem a farizeusok tet
ték.

Nem járja, hogy azokat, akik k.ime
részkednek az idegenbe - hogy ne tör
jék el a lehajtott nádszálat és ne oltsák
ki a flístolgő mécsbelet, hanem mindig
újból felélesszék mínlmaltstáknak
vagy pusztán humanistáknak tekintsék.

Nem járja. hogy csak azok számítanak
hivőknek, aJkik úgy zárnak el minden
nyugtalanságot, mínt a tüzet elzárják a
tűzholyben.

Nem járja, hogy eleve gyenge hitűnek

számítsanak azok, akik maguk is kísér
tést szenvedve felelősnek érzik magukat
mindazokért, akik tíltakozva vagy cini
kusan vagy közőmbösen félreállnak,
hogy hitűkben meggyengültnek számít
sanaik azok, akik megbotránkoznak azon,
hogya fiatalok lelkesedését nem gyújtja
fel az egyházhirdette üzenet.

Mi történhetett ezzel az üzenettel !
Nem segít itt a puszta közvetítés, a

puszta et et "tedd az egyiket - tedd a
másikat: az igazság a középen van",
igen, a középen van eltemetve. Ezt a
mondatot: "az igazság középen van",
mérjük egyszer hozzá az evangéliumhoz!
Ez a mondat oda nem vág! Ezért nem
kérhetek mást, mint elszántságot, el
szántságot és szenvedélyt."

ny. t.

nak nincsenek "pillanaiJaik". Nincs olyan
"perc", amelyben a forduló megtörténik,
a régi lelép a színröl, és elkezdődik az
új. A régi sosem adja árt bölcs megértés
sel, vagy önmegtagadó nemességgel he
lyét az újnak Altalában csökönyösen ra
gaszkodik a helyéhez; lépésről lépésre
adja föl pozícióját, és közben megpro-



bálja, hogy arndt kénytelen-kelleblen föl
adott, lépésről lépésre visszahóditsa. Nem
is mindig a legfeddhe:tetIenebb módon.
Vereségeit átmenetinek tekinti; új arc
vonalat szervez, és az első adandó alka
lommal újra támadásba lendül. Az új
pedig többnyire nem fukarkodik az Hyen
alkalmakkal.

Körülbelül rtt tartunk most, így aztán
kérdőjelet tehetünk Gál Ferenc könyvé
nek" mindjárt az első mondatához, amely
szeránt "a zsinat lefolyása, vitái, a ha
ladó és konzervatív irány méekőzése ma
már csak történelmi emlék számunkra".
Igen: maga a dátumhoz kötött esemény
ma már történelem; de ami ott megin
dult, az tovább folyik, erjed, érik. Ma
talán izgalmasabban és élesebben. mint
a zsinaton és közvetlenül utána. Ma már
egyre többet beszélnek és írnak a zsinat
"reformálását" vísszaszorító "ellenrefor
mációról", '1~i aggodalommal. ki diadal
masan. "A hivő embert érdekelheti a
maradandó eredmény és szereine szem
pontokat kapni annak megítéléséhez, mi
Iyen irányba terelte 'a zsinat az egyházi
életet" - írja Gál Ferenc. Hozzátehet
jük: a hivőt ma már az is érdekli, sőt

aggaszthatja is olykor, hogy a "mara
dandó eredmények" valóban úgy, olyan
hatékonyan, termékenyen, életformálóan
maradnak-e meg, és egyáltalán megma
radnak-e, ahogyan a zsinat akarta. Erre
a kérdésére és aggodalmára pusztán
passzív választ keresnie annyi lenne,
mínt csak növelní .azt, amiből aggodalma
származlk. Felelnie neki magának kell,
mégpedig aktívan, részvétellel és álíás
foglaléssal. Azzal, hogy ó maga segíti-e,
vagy gátolja-e a korforduló beteljesedé
sét. Ehhez pedig ismerni kell a iUényeket,
a folyamatban levő "per" anyagát, ér
veit, céljait,

Gál Ferenc könyvében alapvető tájé
kozeatást vkan. Az előszó s:?Jerint. a mű
nem kíván részletes magyarázatot.adni a
tizenhárom zsinati határozatról ; "inkább
csak azokat a fogalmakat és témákat ra
gadja ki, amelyeknek különös mondani
valójuk van a mai hivő számára, s
amelyekoöl mégis teljes képet kaphat
nak az egyházi reformról". Ez azonban
végül is valamivel kevesebbet mond,
mint amennyit a könyv de facta ad:
nemcsak kiragadott szeletekben mutat
meg valamit az egészből. hanem azt, aki
olvassa, alaposan és nagy körűlteklntés

sel bevezeti, beavatja a zsinat szellemé
be, az Egyház zsinat által megújított
gondolkodás- és életmódjába. Mégpedig

úgy, hogy semmi kétséget nem hagy. afe
lől: egyáltalán nem holmi "árulásról"
van szó, a régi meggondoladan föladá-'
sáról, a hagyományok tiszteletlen kihají
gálásáról, s még sok minden egyébről,

amivel itt-ott tájékozatianok és rosszín
dullatúak ezt a zsinati szellemet vádolni
szekták, hanem ellerrkezőleg, a változat
lan és változhatatlan tanítás korszerusi
téséről. megtísztftásáról a saldangoletól,
visszakapcsolásáról a forrásokhoz. Mint
az előszóban olvashatjuk: "Igyekeztem
minden ú,Í'at összehasonhtand a hagyomá
nyos teológiai örökséggel, hiszen azt is
meg kell látnunk, hogy az. Egyház nem
tagadhatja meg a múbtiát és nem 1Í8
akarja megtenni. El,lenben smbaduini
akar olyan történelmi kötöttségektől.

amelyek akad~ly,ozW!k ~el:adatánaik telje
sítésében, és segítségül hívja míndazo
kat a techníkaí, kulturálís és társadalmi
vívmányokat, amelyek eszközül szclgál
nak a hit megvallásához és a szerétet
gyakorlásához.' Nem arról van tehát szó,
hogy eddig szívósan megőrzött javakat
eltékozoljunk a korszerűség (mint az el
lenzők mondják, amúgyis fölöttébb zsi
zsikes) tál lencséjéért, hanem máI, hogy
"az Egyház .számára a koraordufó az ü~

vösség szolgálatának nagyoQb lehetősé

gei t nyújtja", tehát az _egYháznak' egye
nesen hívatásából következik, hogy eze
ket a lelietőségeket ki is használja, és a
korfordulóban a maga korfordulóját is
végrehajtsa (sót talán elmulasztott ré
gibb korfordulókért is kárpótóljon).

Mert hiszen a hitet megvallani is a
kor nyelvén <kell, és a szerétetet is a kor
eszközeivel kell gyakorolni, ha nem akar
juk, hogy hítünk anakronizmus és sze
retetün'k "retrográd" legyen. Ha a dog
ma meggyőződésünk szerínt, "örök", az
az ~áltozaltlan, akkor épp úgy szól a má
nak, mínt a tegnapelőttnek; a mának te
hát maiul" kell szállnia, nem tegnapelőt

tiül." "A doglmálk - írja Gál Ferenc 
nem változnak az Egyházban, nem is
változhatnak, de hiba lerine, ha érthetet
len rivelven mutatnánk be őket." Elég
huzamosan ragaszkodtunk ehhez a hi
bához, elég kárát is láttuk; ideje leten
nünk róla, A dogma integrítása jottányit
sem fog csorbulní vele, legföljebb az
integristák hermetízmusa rendül meg
kissé tőle. Eöltétlenül a dogmának, a
dogma "életének" a javára, S így is van
ez rendjén: a dogma azért van, hogy él
jen, nem azért, hogy katedrafiókok meg
közelithetetlen holt kincse legyen.

'Gál Ferenc: Zsiinat és kortorduló. S:rent· István Támulat. ]968.
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GáJ. Ferenc könyve ennek az ételnek a
'SZOlgMa1Jában áll. Homályoomt oszlat, fo
gaírnakat tísztáz; alapoktat éPít, látóha
tárt tágít. Olyan .teológía, amely "hocdoz
za a történelem terhét", tehárt szól is
míndazokhoz, akik vele együtt hordják
eat a terhet. És olyan teológia, amely" a
zsinat kitűzte föladatait is vál1a1ja..,A
zsínat - olvassuk végső soraiban - fel
adatokat tűzött ki: az igazság mélyebb
keresését, közlésének módját, továbbá
természet és kegyelem sziJntézisének azon
a széles alapon való munkálását, amit a
természet eddigi megismerése magával.
hozott. Biztos, hogy a vállaLkozás a teo
lógia újabb vi,rágkorá:hoz fog vesetní, de
ez a virágzás más lesz, mint a trentó!i.
zsinat után. Akkor a vita leszűkítette a
problémákat, most az összefogás híhetet
lenül kiszélesíti."
Remélhetőleg nálunk is küszöbön lill.

egy ilyen "újabb virágkor". Legalábbis
Gál Ferenc könyve erre mutai,

* * *
Erre mutat Nyíri T,amás könyve is,"

ez a modern világi és zsinat utáni egy
házi eszmék pergőtüzében sz1tleterlJt izgal
mas rnunka a mai hivő számára legizgal
masabb kérdésről: arról, mi a helye, sze
repe, küldetése a mai világban, "szeret
heti-e a világot anélkül, hogy szereteté
nek kárát vallaná kereszténysége", "le
het-e ugyanolyan értékű tagja a modern
társadalomnak, mint akárki más", és "ha
a mai kereszténynek tudomásul kell ven
nie, hogy egy középpont helyett két gyúj
tópontja van egzísztencíájának, akkor
hol keresse és hol találja azt, ami köz
vetít e két pólus között"? Ezekre a kér
déseikre adja meg a könyv a "iegjobb"
választ - legjobbat annyiban, hogy (mínt
az előszó mondja) szerzője nem "eredeti
megoldásokkal" kísérletezetc (pontosab
ban szólva eredeti megoldásait sem tün
tetí föl eredetieknek), hanem a modern
teológia legjavának válaszait "gyűjtöú1Je

össze": Rahner, Congar, Metz, Ratzinger
és mások gondolataíból. Csákaogy "ÖSISze
gyűjteni" sokféleképpen lehet; lehet tő
vel-heggyel egybehányni olvasmányok
ból kíírtakat, és lehet á kapottat meg
emészteni, újra átgondolni, személyessé
élni s így végül mégiscsak személyes és
"eredeti" szemlélet1Jé formálni. Ezt tette
Nyíri Tamás. Hogyan? "Igyekeztem 
írja - megszívlelní az üdvözítő figyel
meztetését, hogy úgy gazdálkodjam hi
tünk javaival, mint az a házigazda, aiki

régiJt és útat hoz elő kamrajából. A dolog
természetéből következett azonban, hogy
a mai világ nyelvén kell1ett megfogal
maznom a régi kincseket is. Lehet, hogy
ez a nyelv szdkafian s olykor ikemény
beszédnek tűnik. Am a megszekott nem
szükségszerű. ~. A kemény 'oeszéd pedig
nem tévesmendő össze az elkeseredéssel,
mert az nem a fáradt Lemondás, hanem
a remény, bizalom, az Isten sürgető ke
gyelmének szülötte,"

Amí eet a "kemény beszédet" illeti :
nem annyira a beszéd kemény, mint in
kább azoik az igazságok, amelyeket Nyíri
Tamás mínden kertelés nélkül a nevükön
nevez. És míre van nagyobb szükség,
mínt a kemény Igazságok enyhítő "cso
magolás" nélküli kímondására? Ne ál
tassuk magunkat: helyzetünk alaposan
megváltozott a világban, és ha ennek
megfelelőleg nem változtatnánk meg a
szemléletünket (szemléletünket ! nem pe
dig a dogmáinkat l), akkor a saját tehe
tetlenségünk bizonyítványát imánk alá.
Szeréttünk például azzal hivalkodni, hogy
a modern ember gondolkodását ha akar
ja, ha nem, a kereszténység determinálja.
Ezzel szemben jó tudomásul vennünk ai
kemény valóságot: "Az egyházi érték
rend egyre [eíentéktelenebbé válik a mo
dern ember hétköznapi életében. Rész
ben magánaik köszönheti ezt az Egyház,
mert a mai világ kialakulása kezdetén
emigrált a társadalomból és magas fa
lakkal vette magát körül. Az Egyház a
maga választotta kisebbségi .helyzetben
él." Ennek pedig le kell vonnunk a kö
vetkezményeít; míndenekeíött le kell
tennünk arról, hogy kísebbségí voltunk
ban többségnek képzeljük magunkat és
úgy is víselíkedjünk, vagy pedig (ahol
lehet) hatalmi segédleteket vegyünk
igénybe többségi Illúzíóínk fönntartása
érdekében, Egyáltalán le kell tennünk
minden privilégiumról (és minden privi
légium íllúzíójáról), mégpedig mínd tár
sadalrní, mint kegyelmi téren, annál is
inkább, mert - a történelem tanúsága
szerint- a kegyelmi privilegizáltság
hangsúlyozásának óhatatlanul az lett a
következménye, hogy áttevődött társa
dalmi térre, .beletükröződött a társada
lornba: a hit privilégiuma alapján kíván
tak társadalmi előjogolkat, vagy próbál
tak Igazolni már megszerzetteket, mások
.rovására. Annak, hogy "az Egyházon kí
vül nincs üdvösség", nem egyszer úgy
vonták le a társadalmi következményeit,
hogy az Egyház tagjait (elsősorban te
hetős tagjatt) 'Következésképp több tár-

'Nyíri Ta,rn.{ls: A keresztény ember küldetése a világban. szcnt István 'I'ársujat, 1968.
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sadalmi jog is illeti meg, mint másokat.
"A második vatikáni zsinat óta azonban
biztosan tudjuk, h0ID" láthatatlanul sok
kal többen tarto~ Krísztushoz, mint a
látható Egyházhoz ..." Persze jobb lett
volna, ha elóbb tudjuk, illetve tudatosít
juk magunkban, de úgy, hogy ennek
eredményét aztán a gyakorlatban ís
megvalósítjuk ; akkor most bizonyára
nem kellene olyan keservesell eltűnöd

nünk a Nyíri Tamás fövetette kérdésen,
hogy "mi lett volna, ha a fiatail Marx
nem azzal a retrográd Eg)"házzal találja
magát szemben, amely körömszakadtáig
védelmezte világi előjogait".

Ez a kényes füleknek "kemény beszéd"
egyszerűen csak igaz beszéd. Mint ahogy
Ilyen igazul "kemény beszéd" az is, hogy
a hit nem egyszerűen holmi passzív, he
tente egy-egy templomi félórával vagy
órával tanúsított "odatartozás", hanem
egzisztenciális döntés és személyes élet.
"A hit nem ritualízált viselkedés az em
ber ősi, mágikus igényeinek klelégítésé
re. Nem arra való, hogy elűzze a félel
met, megbűvölje az ijesztő emlékképe
ket, levezesse a felgyülemlett agresszíví
tást, Nem stírnulálószer a hit, nem az a
célja, hogy gyönyörködtessen azzal az
izgalommal, amit az. ismeretlen kelt. De
nem is nyugtató létünk szorongásaíra,
nem mákony az emberi lét fájdalmaira,
bármilyen sokan is vannak,aJkik még
mindig erre a célra használják."

A hit nem jegyváltás valamiféle ké
nyelmes túlvilági (vagy esetleg már evi
lági) páholyba. A hit az egész emberre
és minden kapcsolatára kiterjedő, sze
mélyes elkötelezettség, személyes elha
tározás alapján. És mínt élet (azaz nem
mint tan, hanem mint "gyakorlat", mint
a tan életbeli megvalósítása) nem kész;

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Felújította a Pesti Színház Joseph O;
Kesselring nagysikerű bűnügyi vigjáté
kát az "Arzén és levendulá"-t. Ezt a da
mbot 1941-ben mutatták be Amerilcában,
és azóta valahol mindig műsorra ke
rül a világ színpadain. Nálunk 1947-ben
kerűlt először előadásra a maí Thália
színház helyén miíködött Művész szín
házban Várkonyi Zoltán ígazgatása
alatt Apáthy Imre rendezésében.

Külvárosi viHájukban k(jztisztelettel és
szetetettel övezetten él a' két bűbájos és
jóságos Brewster-nővér, Abby és Mártha.
Jótékonykodásuk, társadalmi segíteni
akarásuk köztudott, éppen ezért gyakori

előre kídolgozott, foldiikttált receptek gé
p>iesw,k:a:1Jmazása, hanem személyes fele
lősségvállalás, és ezt afclelősséget senki
nem háríllhatja át másra. "A zsinat ki
fejezetten tanítja, hogy az Egyház nincs
semmiféle politikai, gazdaságí, társadal
mi berendezkedéshez. vagy életformá
hoz kötve. E7Jért szól.h:ait. . . az egész em
berdséghez, az egészemberi.séget érmtó
kérdésekrőll. A keresztény hivőnek azon
ban nem nyújtott konkrét modelilJt, amit
cssk másölnduk kellene, hogy eleget te
gyenek földi és örök hívetásuknalk. Ez a
kérdés olyan nehéz és olyan bonyolult,
hogy a hívek ne is várjlanak a papoiktól
válasat azokban a világi problémákban.
feladatokban, amelyek megoldása meg
hailladja a papok szakértelmét. A zsinat
számol azzal, hogy a keresztények
ugyanabban a kérdésben, ugyanolyan
lelkiismeretes megfontolás után, külön
böző eredményekhez jutnak, A zsinat el
veti ezzel a keresztény íntegralízmust és
elfogadja a pluralizmust az Egyházon be
lül is ... Az Egyház a mai korban nem
ad modelit ahhoz, hogy hogyan éljünk a
világban, hanem felajánlja Lsten erejét
és kegyelmét, hogy modell nélkül is meg
álljuk a helyünket."

Kemény beszéd ?_-.1ehet. D~ ígaz be
széd. Bár mínél többen olvasnák ezt a
könyvet, hivők, nemhívők egyaránt." A
hivők megtudnák belőle, mi a zsinat szel
lemében küldetésük a világban (és ho
gyan éljék hitüket abban a tág, szabad,
széljárta légkörben, ahová a zsinat a kö
rülbástyázottság korábbi merstalitásából
lcíhelyezte őket); a nemhivők pedig meg
ismerkedhetnének benne a modern, hi
teles, mai és valódi keresztény gondol
kodással.

RÚNAY GYÖRGY

vendég házukban mind Harper tiszte
letes, mínd pedig a helyi rendőrség em
berei, akik a nővérek összegyűjtött ado
mányait osztják szét a rászorulók között.
Ve1ük lakík a vmában testvéröccsük
Teddy is, amolyan ártatlan őrült, Theo
dore Rooseveltnek képzeli magát, aki
1901 és 1909 között volt az Egyesült· Al
lamok elnöke. Látogatóba érkezik egyik
uno?caöccsük Mortimer színkrítíkus, ő

Harper tiszteletes lányának, Elainenek
udvarol. A fiatalok már régóta szeretik
egymást, most kerül sor az eljegyzésre s
ezután színházba készülnek. A leány
boldogan hazaszalad átöUözni, mialatt
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Mortimer rias~tó felfedezést tesz: az ab
lak alatti ládában egy ismeretlen halott
fekszik.

A fiatal újságíró, aki őrült nagybáty
ját, Teddyt gyanúsítja gyilkossággal, szó
ra veszi a két idős hölgyet. Hatalmas
megrőkönyödésérea nénik szemrebbenés
nélkül bevallják, hogy ők magUik a tet
tesek; Kiderűl az is, hogy nem első íz
ben gyilkolnak, a pince valóságos teme
tő, ott ásták el ugyanis Teddy segitségé
vel áldozataikat. Kisül továbbá l1z is,
hogy a rémtettek sorozatá,t merő jószí
vűségből követték el . . . Tekintettel a há
borús nehézségekre, villdjukban kíadó
szobát hirdettek. Betoppant egyszer hoz
zájuk egy teljes magányos öregember a
szoba ügyében. Alig ereszkedett le azon
ban a szalon foteljébe, szívrohamot ka
pott s ez csakhamar végzett vele. A ha
lott arcán végtelen nyugalom tükröző

dött, mintha a társtalan magány réme,
az emésztő gondok kínja egyszerre eltá
vozott volna róla. A nővérek rádöbben
tek: a halál jó, megszabadít minden szo
1'Ongástól, rettegéstŐl ... A halottat, hogy
elejét vegyék minden kérdezősködésnek,

eltemették a pincében, de megadták ne
'ki a végtisztességet, a methodista vallás
szertartása szerint. Ezentúl, ha magányos
öregember tévedt be hozzájuk, lakp.sügy
ben, - és csupa ilyen jött a villába 
megmérgezték, hogy ne kelljen tovább
szenvednie, hogy megszabadítsák az élet
gondjaitól.

Bonyolítja a helyzetet, hogy váratlanul
megérkezik a család fekete báTánya, Mor
timer bátyja, akitagadott, kéfiesmúltú
Jonathan, aki feltűnően hasonlít Fran
kenstein fiára, a közismert rémfilm alak
ra. Vele van bartája, Einstein doktor
is, egy meglehetősen fura orvos.
Ok is hullát rejtegetnek aut6juk
ban, . amitől szeretnének megszabadul
ni. Az újabb holttest, számos félreér
tésre ad okot, s kiderül, hogy a hánya
tott múZtú kitagodott pontosan ugyan
annyi embert tett el a láb a161, mint
köztiszteletben áll6 nagynénjei. Holtver
seny!... Mivel az újonnan érkezett
gangsterek a villában akarják felütni
hadiszállásukat, s mert·Mortimer minden
áron gátat akar vet!}i a további rém'tet
teknek, Jonathán elhatározza, hogy vé
gez öccsével. Hogy a helyzetkomikum a
végletekig kiaknáz6djék, egy titkos drá
maír6 rendőrtiszt is színre lép s ostoba
sága csaknem az újságír6 életébe kerül.
Végül megjelenik a rendőrség s elviszik
Jonathánt, aki a tébolydából szökött meg.
Ugyancsak elmegy6gyintézetbe szálUtják
Teddyt s a két nővérre is ez a sors vár.
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Közben a rendőrség mindent elhisz.
csupán azt nem, hogy a pince valóságos
temető. A két nővér így még az utols6
pillanatban meggyilkolja az elmeorvost
is, csakhogy ne legyen holtverseny. Tab
leaul

Nos, Kesselring bűnügyi vígjátéka, no
ha sokszor nevetőgörcsöket vált ki a né
zőkből, cottaképpen. hátborzongató da
rab. Már mint krimi is eléggé rendha
gyó, hiszen a színpadon a gyilkos min
dig isme?'t, a feszültséget tehát nem a
nyomozás teremti meg, hanem a képte
lenségükben is nagyon valószerű hely
zetek sorozata. t:ppen ez avalószerűség
riasztja meg az embert és csupán a tör
ténet bonyolításának a módja, a számsze
rűség eltúlzása változtatja a rémdrámát
komédtává. Am a hatalmas kacagások, a
sziporkázó gagek sem képesek elmosni
azt a nyomasztó érzést, ami a darab meg
tekintése u-tán támad a nézőben, s ami
végül gondolkodásra készteti.

IDdeiul ugyanis, hogy a leg hátborzon
gatóbb rémtett, az iszonytató tömeggyil
kosság alapjában véve roppant egyszerű

dolog; nem kell hozzá gigászi hatalom,
terrorszervezet, mint amilyen ama bi
zonyos Mr. Hitleré volt, akire a szerző
egy odavetett megjegyzéssel már darab
ja elején utal. A tömegirtás lehetősége

úgyszólván mindannyiunknak rendelke
zésére Gll. Riasztó felismerés ez annál is
inkább, mivel azt szugerálja, hogy po
tenciálisan mindenki tömeggyilkos. A
bűnök nagy része, mint ahogy a jelen
történet is bizonyítja, a jó tragikus félre
ismeréséből fakad. Lám, a Brewster-nő

vérek is szánalomból, valami torz eutha
nasia-szemlélet következtében váltak tö
meggyilkossá, nem valami gonosz indu
lat, könnyen felismerhető elvetemültség
folytán. Ez ut6bbinál Jonathán a példa,
a kegyetlen, a vérszomjas gyílkos, aki 
bármilyen nevetséges képtelenség legyen
is - ilyetén szinte erkölcsi ellenpontja
a nővéreknek, a "j6" gyilkosoknak. Men
tőövet is dob ugyan a szerző felénk, /J
darab szereplői szin"te kivétel nélkül
őrültek, noha nem mindig viselkednek
háborodott m6djára. Ez a ment6öv azon
ban igen gyengének bizonyul, mivel vol
taképpen senki sem tudhatja teljes bi
zonyossággal, hogy mi lakik benne, s
mert mindenkit érhet baleset.

Ami a színpadi megval6sítást illeti, ez
a darab a fiatal Kapás Dezső eddigi leg
sikerültebb rendezése. Nagy érdeme, hogy
a krimi-komédia drámai felhangjait, /J
hátborzongat6 val6szerilséget erőteljesen
érvényre juttatta anélkül, hogy ez a mu
latságosság rovására ment volna. Hibája



viszont, hogy még mindig nem tud elég
gé pergő előadást produkálni, nem elég
gé szigorú önmagával szemben s olykor
a könnyebbik megoldást· valasztja, üres
járatokat iktat a da·rabba. A szereplő

színészek szinte kivétel nélkül tudásuk
legjavát nyú;tják, nekik köszönhető el
sősorban, hogy az említett uresjáratok
nem válnak szembeötZőkké, hogy a kö
zönség végül is kitűnöen szórakozik. Kes
selring a remek szituációkon felül, pom
pás szerepeket is írt, s ez mindenek
előtt Sulyok' Máriának és BulZa Elmának
ad alkalmat átlagon jóval felüli, élmény
nyé emelkedő alakífásra. Bűbájos idős
hölgyeket jelenítenek meg s eppen szim
patikus voltukkal 10rmálják huetessé,
teljesen elfogadhatóvá a nővérek logi
kus őrültségét. Bárdy György Jonathán
szerepében az izzóan gonosz, Csákányi
László doktor Eínstein figurája pedig a
riasztóan kegyetlen tébolyt formflZja meg
torz mulatságossággal. Benkő Gyula rop
pant intelligenciával és ugyanakkor re
mek komédiázással érzékelteti az őrült

és a bolond közötti különbséget. Igen

KÉPZŐMŰVÉSZET

HAROM BUDAPESTI KIALLfTAS. A
Fiatal Műveszek Siudiója - funnállásá
nak IO-ilk évfordulója a:1Jkalmáiból - [u
ibiláris tárlatot rendezett december-ja
nuár hónapokban a Műcsarnok 1JerIl1lei
ben. A IciáNíltá5ról a láto~tó jó száj
ízzel távozott; a zsűri ugyanis - ellen
tétben a XI. Magyar KépzŐiIIlűvészeti

KiáLlítás rendezésekor vét6joguk:kla1 élő
személyekJkel - Iehetővé tette a legkü
lönbözőbb stílusirányzatok jelentkezését,
nem állva útját annak; hogy a közönség
elé keriiljenek: mindazok az izgalmas kt
Slélrletek, amelyek napjaiIlJk,ban a fiatal
allmtólk rnűhelyében folynak. Posztírn
pressziondstálk, újrealisták, szürnatura
~táik., nonflguratívok, szentendrelek és
hódmezővásárhelyiek, a pop-arIt és az
op-art követői s a fiatal festő- és szco
rász-generáció körében megtalállhaJ1Jó
egyéb tendenciák hívei egyaránt meg
sz61al:hattak ezen a kiállításon, azt doku
mentálva, hogy a művésretpo1itillm ma
már nemcsak megengedhetőnek,de egye
nesen SZÜlk:ségesnek tartja a ~önféle

esztlétiikai szemléletek és áramlatok sza
bad megnyi[a1JlrozáS'át és akadálytalan
versengését,

így azután, habár SO~ fe[ületes, nagy
pipájú....kevés dohányú művel is illaIM
koztunik (így Szarcsík .János munkáival,
Ballár József "Kosál"halász" című esú-

nehéz a dolga a darab szeTelmesparjá
nak, hiszen ők az egyedül normálisak a
sok őrült között s így szerepük eléggé el
lentmondásos. Dicséretükre szolgál, hogy
kitúnően oldják meg ezt a feladatot. Kü
lönösen Tordy Géza, aki néhány halvá
nyabb teljesítménye után szemlátomást
magára talált ebben a darabban. Noha
szerepe eléggé "strapás" - hosszú per
ceket tölt betömött szájjal, összekötö
zött tagokkal - végig bírja erővel, ami
magában véve sem kis teljesítmény. Sze
repfelfogásában mindvégig mértéktartó,.
pedig Mortimer alakja eléggé magában
hor(lja a modorosság vagy a túljátszás
veszélyeit. Venczel Vera kedves, üde bá
ja ezúttal is érvényre jút, mindig kelle
mes jelenség, valahányszor csak színre
lép. Kozák László az ostoba rend6rtiszt
dTámaír6 szerepében kitűnően mulattat,
Prókai IstvánI Fonyo JózsefvPethes Sán
dor, SzatmáTi István, Márton András ég
Nagy István korrekt a!akítást nyújtanak.
Fábri Zoltán díszlete és K'emenes Fann'lf
jelmeze i hiteles k6rnyezetet teremtenek.

BITTEl LAJOS

nyán kemlrt;, maszatos akvaeelljével, Koch
Vilmos épígon festményével stJb.), - _a
kiállítás légköre biztató, az aiIlY'Qig egé
széről alkotott összbenyomásunk kedvező

vodt; A legsikerilltebb műveik közül hadd
eme!.tuk kIi Kováts Albert "Feljárat a
paddásra" című festményét, BeI'kIi Viola
"KiSltemplom"-át, Galambos Tamás hu
moros-naív "Orásbolt"-ját, Deím Pál
"Szentendrei kereskedők jelképe" címú
temperaképét, Orosz János három nemes
vonalú tusraizát, Patay László "Esthaj-.
nalosíllag" dma kompozícióját, Iros:!Jk Jó
zsef "Apám a ravatalon" című rna.r;káns
művét, samu Katalin "KÖlyök:Jrotya" ef
mű IOOszobrát, La'kner Lás?J1ónak a pop
aI'ithoz és a neo-dadaízmushoz közelálló,
nagyon :fli'gyelemreméLt6 munkáit. Bár
nem egészen eredeti mű, mégis a táJrllat
java dolgai iközm való MOilnár· Sándor
hatalmas méretű (2x 5 méteres) nonfi
guratív üv~~blakteTVe.Atárlaton reszt..
vett geometrikus ~bsztmikto!k (Baik IIM'e,.
Keserű Ilona, Nádler István) k<5zülmun
káínak ér'ettlS<égével, sZÍIlJbeli és kompo
zíeíós el'ényeirvel B képeinek szép faktlí
rájával Fajó János tt1nt ld.

•
Az Union dell Arts Plastfques elneve

zésa hnoia művészeti egyeeület Mon-
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treiul-i csoportja tagjaínaJk munJkáib61
januárban ikiá1lítás nyíilott a Nemzeti
Ga[ériábaiI1. A tárlJaton természetelvű

(Jean Thomas, Dollet, Ríval, Dorían,
Teicher, a magyar származású Simonka
munJkái) és elvont képek (U11i Bruno:
"Szonáta cínóbervörösben" stb.) egyaránt
szerepelteíc, - sajnos azonban, a kiállí·
tott davabok nem emelkedtek felül a
tisztes középszerűség szilIltjén. Igazán ki
váló mávész csupán egy volt a francia
együttes tagjai között: Auguste Harzic,
aki tiszta színekből ép~ti fel nonfigura
tív munkáít, amelyekből mozgaímasság,
játékos fantázíe árad.

'"
Ugyancsak a Nemzeti Galériában lát

tuk Dinnyés Ferenc (1886-1958) emlék
kiálHtását. A bemutatott nagyszámú
festmény ~ túlnyomórészt győri, erdélyi
és szegedi város- és tájképek, kisebb
részben figurális munkák - szűkös ih
letrŐil, egyhangú kolorítról, a művészi

képességek szerény fokáról tanúskodnak;
a festő míndössze egy-két művében volt
képes maradandót alkotni ("Színharmó
niáJk", "Aranyhajó").

Ha arra gondolunk, hogy Máttís-Teutsch
János. Czigány Dezső, Galimberti Sán
dor, G.' Dénes Valéria, Perlrott-Csaba
Vilmos, Hrabéczy Ernő, Crouy-Chanel
László és a közelmúlt több más jó mű

vésze hagyatékának összegyűjtése és ki
állítása egyre késik, - nehéz megérteni,
hogya Galéria Igazgatósága .míért éppen
Dinnyés Ferenc tárlatának megrendezé
sét tartotta sürgős kötelességének ...

* * '"
Művészi könyvek. A "Minerva zseb

könyvek" 'olcsó és magas példányszámú
sorozatában látott napvilágot Kampis
Antal "A magyar művészet a XIX. és a
XX. században" című könyve, amely át
tekintést ad - 1. Ferenc 'korszakától nap
jainkig - a magyar építészet, szobrá
szat és festészet történetéről. Bár a ren
delkezesére álló terjedelem korlátozott
volt, a szérző mégis talált módot arra,
hogy néhány kevésbé közísmeet, de az
utókor megbecsülésére érdemes művész

egyéniségről - így például Páchk János
reformkori építészröl v-« is megemlékez
zen. (A pannonhalmi főmonostor Páchik
építette könyvtárterme - mint Kampís
joggal állapítja meg - "egyike hazánk
legszebb klasszicista tereinek.")

Múlt századi! művészetünkön végígptí
Iantva, a iki~elkedó képességű, európai
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rangú rnűvészek (Pollaok, Munkácsy,
Paál, Székely, Szilnyei-Merse, Lechner)
me1Jlett - nagyon helyesen - nem fe
ledike:Ziirkmeg Kampís a becsületes, jó
szándélkú kismesterek (Tikos A1be1l't, Li
bay Károly Lajos, Györgyd. Alajos stb.}
működéséről ' sem. Ök voltak azok, aJkik
- nagy mesterségbelí gondossággal ké
szített munlkáilkkal - koruk közízlését
pa1lérozták, és mcstoha körűlményekkö
zött folytatott tevékenységükkel önfeláf
dozóan táplá1ták a hazai művészetí Kúl
túra - sokszor gyenge lánggal égő 
tüzét. Aránytalannak tűnik azonban,
hogya ,kis könyv egy teljes oldalt szen
teljen Deárk Ebner Lajosnak (két repró
dukelót is közölve tőle), akinek munkás
sága Kampis szerírrt is erősen másodia
gos jelentőségű.

A XX. századi magyar képzőművészet

bemutatásával is nagyjából elégedettek
lehetünk; Kampis tárgyilagosan méltatja
Kassák konetruktívtzmusát és Vajda La
jos, Korníss Dezső, Amos Imre szürrea
lízmusát csakúgy, mint a hagyományos,
realista-naturalista utakon járók (Glatz,
Kisfaludi Stróbl, Pásztor János, Szerit
györgyi István stb.) működését, Nem sze
renesés viszont a "DeiI"kovits és kortársai"
címet viselő fejezetben a Dózsa-farrietsze
tek és a "Szőlőevők" nagyszerűalkotójá

nak az egészen más esztétikai ideálokat
képviselő MattyasovszkyZsolnay László
val és Perlmutter Izsákkal való társítása.
Avval, hogy Ferenczy Noémi egyetlen
semmitmondó mondatot, Czóbel Béla
munkássága pedig fanyalgó mínősítést

kap ("Czóbel munkái egyenletes érték
színtűek, de már-már egvhangúak"), 
nem tudunk egyetérteni. Úgyszintén saj
nálatos, hogy Farkas Istvánról, Bálint
Endréről és a kiváló grafikusról : Szalay
Lajosról (akinek "Gen'ezis" című rajz
ciklusárt 1966-ban díszes kötetben adta
ki New Yorkban a Madison Avenue
Church Press") említés sem történik, 
pedig míndhárman időtálló műveknek
adtak életet.

Kampis Antal egyik munkáját pár év
vel ezelőtt Lukácsy Sándor irodalomtör
ténész - mind nyelvi, mínd tartalmi te
kíntetben - sztgorúan megbírálta. Lu
kácsy kri,tikájánalk élessége - vélemé
nyünk .szerint - túlzott vol t, bizonyos
azonban, hogy jeles. művészeti írónk stí
lusa sokszor valóban modoros, szükség
telenül bonyolult. Csontvárv Tivadar 
rnínt a 122. oldalon olvassuk - "a lá
,t9t1i vtlág letapogatott valóságát félre
bi11enrt személyíségének emberfeletti lép
tékével tömte meg ..." Az ilyen és ha
sonló körülményes mondatok á,uogalma-



zása, Ieegyszerűsítése feltétlenül javára
Vá:Lt volna a különben igen hasznos és a
szerző nagy rnűtörténetí erudícióját bi
zonyító könyvecskének.

*
Jean Renoillnak, az idős, kiváló fran

cia filmrendezőnek édesapjáról : Auguste
Renoirról. az Impresszionista pi'Múra
klasszikusáról kott könyvét _.a mester
halálának (1919) ötvenedik évfordulójá
ra - G. Beke Margit fordításában,
"Apám, Renoir" címmel magyarul is
megjelentette a Gondolat kiadó,

Jean Renoir bemutatja az "intranzi
gensek" (mielőtt az "ilmpresszionista"
terminus technicus megszületets volna,
így nevezték Monet-t, Píssarrót, Renoíet,
Sisleyt, Dégast és e kör többi tagját)
egyik vezető egyéniségének őseit, Rencbr
porcelántestőloént eltöltött ifjú éveit, a
művész párizsi és délfranciaországi éle
tét, baráti körért (Cézanne, Vollard, Cho
quet), rokonszenves, bölcs, puritán, a
festői tevékenységnek míndent aláren
delő egyéniségét, s - bevííágítva Renoir
műhelyébe _. elmondja a mester sok
mumkája keletkezésének történetét.

Az "Apám, Renoir" külön éI'téke a mű
vész számos - jórészt nem (vagy alig)
Ismert - írásbeli és szóbelí megnyilat
kozásának közlése. A mester szavaira
ma is érdemes figyelnünk; íme, néhány
gondolata; "Én azt szeretem a művészet-

ZENEI JEGYZETEK

(B a c h: h - m o II m i s e.) Ritka do
log, hogy egy hangverseny értékelése kö
rül valóságos kritikai háborúság kezdő

dik, aki azonban Karl Richter budapesti
vendégszereplése után egyvégtében elol
vasta a két fellépéséről szóló értékelése
ket, a soro k között érezhette az ellentétek
[esziilését, s olykor az lehetett a benyo
másunk, hogya vita máT nem is egy
hangverseny, egyetlen műalkotás felépí
tése körül folyik, hanem egy egész zenei,
korszak értelmezése kapcsán. Nem is le
het vitás, hogy Karl Richter, a münche
ni Bach-zenekar vezetője a barokk stílus,
de kivált Bach művészetének kiváló is
merője. Nem csak egy Bach műveit újra
alkotó zenekar vezetése tette azzá, ha
nem a Günther Ramin mellett Lipcsében
eltöltött esztendők, amikor a Tamás
templomban orgonálv a a legmélyebb és
leghitelesebbtradiciókat szív hatta ma
gába. A hagyomány persze még nem
minden. Ha interpretációnkban megelég-
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ben, ha érezteti az örökkévalóságot, -
anélkül, hogy hirdetné." - "Hogy az el
múlt korszakot újra teremtheted a mű

vészetben. sohase hidd." (Másutt - más
szavakkal - ugyanez a felismerés: "Amit
egy régebbi ikor teremtett, azt ma nem
Ultánozhatjuk.") - "SzerénY véleményem
az, hogy al~o1íni oSi8lk alázatos szívveí le
het ..." - A mai embereket az utolsó
száz év csodálatos felf1edezései annvíra
elvalkítjáik, hogy azt hiszik: velük kezdő

dtk a világ. Nem-árt figyelmeztetni őket,

hogy elődeik is voltak, mégpedig nem
megvetendő elődeik." - "Mihelyt a mű

vész zseninek érzi magát, Vége á művé

szetének." - "A vaílás mindenben ott
VIaIl: ágyadban, szívedben és a szerétet
ben, amit munkádba beleadsz."

Jean RenoirkJönyve - amely olvas
mánynak is roppant élvezetes - hitele
sen, él,etteljesen, álpátosz és mű-'~egye

let nélkül álilí1t j a elénk a Jeanne Sama
ry-arckép, "A páholy", a női aiMokJ, a
virág- és szamócás csendéletek, a víz
parti jelenetek, a budapesti S21épművé
szetí Múzeurnban őrzött bájos leány
pontré alkotójának emberi lényért és a
mester életörömöt, harmóníát sugárzó
oeuvre-jét, amelynek szuggesztíója alól
nehéz szabadulni, talán elsősorban azért,
mert a Renoír-művek sokasága - mint
a művész fia oly szépen és találóan ír
ja - "a míndenség rendíthetetlen, örök
egyensúlyának igazságát tárja a xx. szá
zad romboláshoz szekott embere elé."

D. r.

szünk a múlttal, félő, hogy porossá vá
lunk. Mauersberger professzor például
egyike korunk kiemelkedő Bach-karmes
tereinek, a h-moll mtse vele készült fel~

vétele mégis meglehetősenunalmas. No,
persze Karl Richter esetében egy pilla
natig sem fenyeget az unalom, a meg
szokás veszélye. Még a hallgató ís any
nyira rabjává válik zenei elképzeléseinek,
annyira lenyűgöző, ellentmondást nem
tűrő akarattal vezényli hatalmas együt
tesét, hogy óhatatlanul inkább az értel
mezés kérdése vetődik fel mindenkiben:
vajon ez a kivételes felkészültségű mes
ter a maga ·poroszos tábornoki kemény
ségével az egyetlen lehetséges megoldást
választotta-e, 'hagyott-e még elég helyet
a bachi muzsikában rejlő emberközelség
nek, s képes volt-e ezt a nagyon is em
beri réteget félemelni abba a magasság
ba, és arra a szintre, amelyikre Bach
tette.



Nevetséges dolog volna kétségbe von
ni, hogy létezik egy másik Bach és egy
másik h-moll mise is, amelyik talán va
lamivel egyszerűbb, nem ilyen fényes,
ilyen pompás, ilyen szinte emberfölöttten
nagy és tökéletes. De az is tény, hogy
ilyen előadásban még talán sosem hall
hattuk a miseirodalom e remekét. Az Al
Iam i Hangversenyzenekar és Budapesti
Kórus (kariga!:gató: Forrai ,MikI6s) az
első eladás kisebb' bizonytalankod4,sai
után valósággal megtáltosodva kivételes
teljességgel muzsikált. Persze aki közel
ről látta Karl Richter legapr6bb részle
tekre és frázisokra is érzékenyen reagál6,
kicsit talán túlságosan is részletező kar
mesteri magatartását, s maga is a lényé
ből kiáradó kérlelhetetlen erő és erély
hatása alá, kerűlt, önkénytelenűl is úgy
érezte, hogy a muzsikusok nem is mer
nek hibázni. Amikor a kűrtösök egyik
másik nyaktorő akkordban nem találták
el pontosan a hangot, Karl Richter te
kintetébe viharfelhők költöztek. S bizony
csak ritkán lehettűnk tanúi a megnyug
vás nyájas pillanatainak. Richter köve
telt de ugyanakkor adni is tudott, hiszen
kiv~teles szépségű, izz6, benső hitellel
kiáradó muzsikálással ajándékozott meg
bennünket, amelynek akadtak mélye:n
egyszerű pillanatai i~, p'~ld~ul a C?ru~if~
xusban, és az istem fonseg telJesseget
megragadó részletei is, a Cum San~to

Spiritu felszárnyaló fúgájában. Csak 1.8

mételni tudom, hogy ez a h-moll mise
tökéletes építmény hatását keltette mind
nyájunkban, egy befejezett remekműét,

amelyet csak nagyon nagy mesier tehe
tett ilyen széppé. Karl Richter ilyen me~

ter. Századunk egyik legnagyobb muzst
kusa aki úgy hozza közénk a hagyo
mányt, hogy korunk nyelvén tolmácsol
ja. Bach bizonyára másképp képzelte el
a Gloria inditását. Az-a végletekig kidol
gozott lebegő staccato, amellyel Karl
Richter kezdte ezt a tételt, valahogy még
is teljes plaszticitással tárta elénk az
angyalok kórusát, s abba a hatalmas gó
tikus székesegyházba vezetett bennünket,
melyről William Cart ír a h-moll misé~
vel kapcsolatban. Car t szerint a mű "ha
talmas gótikus székesegyház, amelyben
mindkét felekezet hivői kezet nyújthat
nak egymásnak". Korábban divat volt a
h-moll mise kettéosztottságát elemezni,
egyes méltat6i szerint Bach e műve ko
rftntsem egységes, még Albert Schweit
zer is kétféle vallásos szemlélet találko
zásaként elemzi, A.,korszerű" s a val
lásos korszellemnek is megfelelő Bach
felfogást mégis csak inkább Karl Richter
képviselte, aki egyetlen, mindent átölelő
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és magába forraszt6 érzés dokumentu
maként vezényelte és értelmezte Bach
kompozícióját.

A 'h-moll mise 7civételes szépségű elő

adása arra is jó példa lehetett, milyen
áldozatos munlca kell ahhoz, hogy Bach
ot híven tolmácsolhassuk. Ami látsz6
lag szinte akadémikusan kiszámított mű
vészetében, az valójában olyan poétikus,
annyira telítve van érzelmekkel, hogy
még a legegyszerűbb fúgákat is csak az
tolmácsolhatja hitelesen, aki nem csak
mesterségóeli oldaláról közeledik hozzá
juk. Ncilunk valahogy nem honosodott
meg még ez a "költői" Bach-Icultúsz.
Nagy örömmel hallgathattuk a Rádió
zenekar matinésorozatán a lipcsei tnester
alkotásait, de csak némelyik hangver
seny vitt az igazi lényeg közelébe. Külö
nösen a kantáták megszólaltatásánál hiá
nyoltuk a benső tartalom kifejtését: az
olaszos áriák és tömören fénylő németes
kórusok ellentétéből egy egész kor tel
jességre törekvő szintetizáló igényét is ki
lehet bontani. Sajnos nálunk még in7cább
a megsz6laltatás problémáival való küz
delem jegyében hangzanak el a kantáták.
Visszatérve K,arl Richterre: tőle a ha
gyomány kezelésének szabadságá?'a s
ugyanakkor alázatos tiszteletére kaphat
tunk példát. S ezt a példát érdemes vol
na megszívlelni.

Vendégünk sajátos vezénylési módja
talán leginkább a szólistákat zavarta,
akik közül a búcsúzni késziilő Maria Sta
der amúgyis némi indiszpozícióval kiiz
dött. A második előadásban azonban is
mét megcsodálhattuk Réti József kivé
teles stílusismeretét és hangjának hajlé
kony zengését, de magasszÍ1wonafú telje
sítményt nyújtott Barlay Zsuzsa és De
me József is.

(L e m e z f i g Y e l ő.) Világl,iszonylat
ban is figyelmet .keltő vállalkozása a
Qualitonnak az LPX 11366-t61 11270-ig
terjedő sorozata. Öt fiatal, de máris nem
zetközi hírű művészünk felvételeiből je
lentetett meg válogatást öt szépen kivi
telezett lemezen. Némelyikük - mint
Mező László vagy Sirokay Zsuzsa - már
nemzetközi zenei versenyek győztese.

Mások - mint Kiss Gyula - kitűnő te
hetségek, akiktől méltán várhatjuk a
magyar előadói lwltúm újabb felvirá
goztatását. Mindenképpen jelentős zenei
vállalkozásnak tarthatiuk tehát a Ma
gyar Hangleme;zgyártóf?t. amely ezeket a
fiatalokat most az egész ország nyilvá
nosságával is megisme'rt~ti, s "hátteret"
teremt tehetséaüle kibontakoztatásához.



Kóté László. fiatal hegedűművészünk
még nincs harminc esztendős sem, de
tehetségére már a Szovjetúnióban is fel
figyeltek, ahol Vajman professzor irá
nyításával formálta képességeit. Leme
zen Sibelius ritkán hallható d-moll he
gedűversenyét játssza, Saint-Saens és
Ravel egy-egy művének társas6gában.
Elsősorban játékának áradó dallamossá
ga ragadja meg a hallgatót, s heqediilé
sének meleg tónusa, amely bizonyára a
Tomantikusok előadására predesztinálja
majd. - Mező László hangversenyre va
ló hatalmas műsort ad lemezén. Ki
eme17,edően szép Sztravinszkij Olasz
szvit jének tolmácsolása. Mező különben
már nem egészen fiatal művész, tudását
és rátermettségét pedig nagyjából az
egész zenei világ ismeri, hiszen olyan
mesterek egyengették kibontakozása út
ját, mint Pablo Casals és Grecor Pjati
gorsky. Ezen a lemezen különben Sziics
Loránd kiegyenlített, szépen alkalmaz
kodó zongora művészetét is megcsodál
tiatiuk. (Bizonyára örömmel forgatná ke
zében ezt a kiadványt a híres zongorista,
Gerard Moore, ő ugyanis mindig azért
lcnrdoskodott, hogyazongorakísérőt ne
csak mint kísérőt, hanem egyenrangú
társat tűntessék fel a műsorok. Érdemes
lett volna ezt az elvet a tasak betűtervé

ben is megvalósítani.) - A híres Liszt
versenymű felvételek között is megállja
a helyét Kiss Gyula lemeze, amelyen az

FILMEK VILÁGÁBÓL

Mészáros Márta: Holdudvar. A szolíd
polgári filmgyártás téma- és környezet
választását gyakran jellemzi a [ólszabott
előkelőség. Vitathatatlanul sokat számí
tanak a válogatott színészek is, akiknek
szabályos vagy szabálytalanul szép áb
rázuta jelentősen hozzájárul a nézőtéri

transz állapotának kialakításához. Azon
ban éppen az elegáns (ma már többnyire
intellektuúlisra vagy enyhén bohámsze
rűrc igazított) Iakberendezések, a decens
ízlessc! kivnlasztott tóparti nyaralók, az
a la mode öltözékek (vagy adott esetben
panyókára vetett huligán hacukák) , és a
technika soronlevő korszeru vívmányai,
mint a hűtőszekrény, fehér telefon és
automobil, az általános vágy céltáblái.
melycknek látványa is bizonyos fokú vi
gasz és kielégülés már. Az ásatag kon
fliktuseszmény alkalmazása, a kicenti
zett dramaturgiai szabályok segítségével
alaposan megjátszatott színész-összeütkö
zések ráadásul még azt is elhitetik, hogy

A-dúr zongoraversenyt adja elő (néhány
egyéb alkotás kíséretében). Kitúnően al
kalmazkodik robbanó temperamentumá
hoz a Pál Tamás vezette Allami Hang
versenyzenekar. Ez a lemez technikai
szempontból is kifogástalanul sikerült, a
mű indításának "élőben" is kényes ef
fektusa hibátlanul szólal meg. - Szintén
öröme lesz a lemezgyűjtőknek Mozart'
két zongoraversenyének előadása Sirokay
Zsuzsa lemezén. (Breitner Tamás ve:::ény
li a Hangversenyzenekart. Ezen a felvé
telen sajnos nem egészen' tiszta az első

tétel zenekari kíséreJe.) Kivált szépek a
lassú tételek, de az A-dúr zongoraver
seny egésze is mesteri tolmácsolás. A
hangversenyen is ritkán hallható C-dúr
versenymű (K. 415) pezsgő, színes elő

adása is maradéktalan örömet szere.z a
hallgatónak. - Szegedi Anikó Schumann
Karnet"álját és a Kreislerianát adja elő.

loenucs, lényegretörő művészete számára
talán néhol még idegen a schumanni
költőiség, s a merész hangulatváltozáso
kat sem követi mindenütt, lemeze azon
ban egy ígéretesen felivelő tehetség mél
tó dokumentálása.

A lemezek kioitelezése is szép, kár,
hogy nem egységes elvek szerint való
sult meg, érdemes lett volna vagy mind
az ötük képét a címlapra hozni, vagy
olyan szép tervet kellett volna találni
mindegyikhez, mint Koncz Máriáé a
Shumann-Iemezen.

RÖNAY LiÍSZLÖ

a vagyontárgyakkal együtt a lelki gaz
dagság is gyarapodik, és a kommuniká
ciós folyamatba bevont néző ösztönsze
rű vágya, hogy neki is ekkora lelke és
nyaralóla legyen.

Mutatóskeretvilágért a filmipar dolgo
zóinakamúgy sem kell a szomszédba
menniök. Benne élnek; egész környeze
tük - a díszletektől a munkamódszere
kig - eleve exkluzív a közvélemény
szemében, és ha valaki végre bejutott,
úgy nem kell sok hozzá, hogy egy potern
kinvilágot higgyen valóságnak; a techni
kai aparátus minden látszattal ellentét
ben olyan messzire távolítja el őket a
szüi-ke hétköznapoktól, hogy számukra
"lemerülni az élet sűrűjébe" többnyire
vérátömlesztés számba megy, akárcsak
lapszei-kcsztőknél. Filmesnek . lenni ma
már társadalmi rangot jelent, nagyvilági
dolog: olyan, mínt egy-egy Citroen az
Opelek között. A gyalogosok innen még
messze vannak.
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Mi is történik, ha egy közgazdász-funk
cionárius felesége megözvegyül ? A Hold
udvar tehetős (lásd a bevezető sorokat)
özvegy "úriasszonya" 1945-benmég har
cos kedvű, lelkes gondolatokkal foglalko
zó fiatal, férj;e hatalmi gondolkozása rnel.,
lett azonban állandó megalkuvás volt az
élete; mi sem természetesebb hát, mínt
hogy most végre fölszabadítja magát, Ie
mo:nd a vagyonról, a magas életbiztosí
tásról, a kiemelt nyugdíjról. Egyik gyer
meke hippi-huligán, 'a másik azonban
apja fia: nem tűrí a nemes emlék meg
gyalázását, s erőszakhoz folyamodik,
hogy anyját comme il faut magatartásra
kényszerítse,

Mi ez? Egy családba beleférne egész
Magyarország? Nemzeti sorskérdéseket
feszeget a súlyos jelkép, a gyávaság,
megalkuvás és újratermelésének folya
matát, vagy esetleg az emancipált nő

problémájának, helyzetének vizsgálatáról
van szó? Leheime ugyan bármelyik, hi
szen nem a tárgyválasztás határozza meg
a művet, hanem az alkotói állapot.

De éppen ennek az állapotnak 11 "sót
lansága" okozza a Holdudvar s zol í d
hollvwoodiságát, ezt a jólfésült koriform
környezetleképzést, melyet Kende János
gondos képtechnikájával akaratlanul is
véglegesít; A mondén, jól szítuált film
beli életforma persze már nem az a tel
jesen régi; a férfiak nem gyártulajdono
sok, hanem műszaki-gazdasági funkelo
náríusok, egyes jelenetekben fölsejlik a
közvetten .varas2Jti leszármazás nyoma, s
az utódokban a később kirajzolódó var
gabetűk, a virágokat dobáló elégedetlen
kedök sorsa. Egyszóval: sok minden vál
tozott.

Nehéz megmondani, hogy mi az oka a
fiImeiknél elég gyakori környezot-exklu
zivitásnak, (rnely adott esetekben éppen
ellenkezőleg, ezoterikus elzárkózásba is
fordulhat l), Valószínű, hogy néha éppen
a könnyebb ellenállás útjárt jelenti, (bi
zonyos mértékig a film-kereszcreitvénvek
esetén is). A forgatáshoz technikailag
nem nehezebb divatos díszletekét össze
válogatni, s előkelő dolgok mindig lát
ványosabbaík,

Mészáros Mártarnásodtk filmjében két
dologgal foglalkozik: az emancipált nő

sorsávalvatcí egyenlősége ellenére elront
ja életét, és a totalitás, a hatalom igé
nyével, mely az új nemzedékben is
ugyanúgy jelentkezí'k, akár az előzőben.

Egy pillanatban fölvilIan a "vegetatív út"
is, a Balaton parton kószáló fiatalok ké
pében. Látjuk, elég sok ez így együtt; ha
nem társul hozzá megfelelőre méretezett
koncepció, ha a probléma-fölismerés és
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a megformálási állapot között hiányzik
az összhang, miriden darabokra esí'k, be
fejezetlen marad, félmegoldásnak fest.
Egy-egy részmegoldás sejteti, mennyivel
többet tudott volna nyújtani a rendező,

ha 'kevesebbet akart volna; Törőesik ala
kítása nemcsak azért jó, mert tud ját
szani, hanem azért is, merc szeropében
valóban van valami, ami esetünkben egy
nő életében jelentős és nehéz kérdés. A
Iorgatókönyvi elgondolás azonban nem
félelot meg a film túlméretezett proble
matikájának, az adott díszletvilágon be
lül egy maroknyi jómódú réteg látszóla
gos kiábránulását hozták csak mutatós
közelségbe az egyszerű nézőhöz, akinek
mindez legfeljebb pillanatnyi élmény
pótlékot jelent és hamis vágyrczonanciá
kat. Az, ami a rendezőben tényleg "dol
gozott", a kellő redukció híján nem bon
takozott ki. A Holdudvar olyan film,
amely tele van kitölterlenül hagyott hé~

zagokkal. Az indító jelenet olyan el
nyújtott, száibarágós, akár egy oktató
film, a két nő parasztosan mulatós ivá
szata irreális jclké po lehetne legfeljebb
a jómódban magukra hagyott asszonyak
ra leselkedő vcszélveknek, a halotti tort
helyettesítő koktél-parti alig több stili
zált kameraimozgatásigya:ckorlatnál. él re
mek záróképet pedig a körbe táncoló
Eiatalo'kkal akár egy Fellini-filmből is ki
Iohetet.t volina vágni. Talán az ebben a
megnyugtató, hogy jó rendezőknek is
szük<ségük van időnként rossz filmekre,
hogy lássák magukat.

.A. Koncsalovszkij: Az első tanitó. Egy
elmaradott vidékre Iíatal tanítá kerül:
leszerelt katona, éppen annyít tud, hogy
míndenki ér'deke a tudás. A tanulásra.
mí nt kollekiív cselekvésre, az embert
áltnlában a gazdasági körülményeik kész
tetik. Ha az embereik kolleletíven nem .
akarnak valamit, úgy valószínű, hogya.
gazdasági élet fejlettsége alapján tény
{eg nem jött még el az ideje, különben
ugyanis maguktól is megtennék. Ilyenkor
nvilvánvalóan kényszert kell alkalmaz
nia annak. aki mégis változást akar.

Az alkotok konflikt.usck at hoznak létre
a filmben, társadalmi ellentéteket alaki
tanak ki a szerenlők között, hogv bizo
nyítsák, hogyan találhat szövetséaest a
katona, hogyan vonhatok be a harcba az
ern berek.

A film erénye, hogy formailag tömör,
közvetlen, felesleges képe:k és pátosz nél
küli. A tartalmi szándéktól független
nyers stílus és az ismeretlen kirgiz világ
ábrázolása élményt is jelent.

UNGl7ÁRY RUDOLF



AKIK MA
könyvtárak, tanári szobák, szerkesztőségek·biztonságában, vagy ott

honunk melegében könyveket forgatunk, vagy gyermekeinket tanítjuk a betű szere
tetére, álljunk meg egy pillanatra. Emlékezzünk a halott költő, Radnótí Miklós so
1'aira:

De aki egyszer egy hajnaloil. arra ébred,

hogy minden összeomlott s elindul mint kísértet,

kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen,

annak szép, ];;önnyűléptű szívében megterem

az érett és tűnődő kevésszavú alázat,

az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről,

az mál' egy messzefénylő szabad jövő felé tör.

szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel,

a világ újra épül, - s bár tiltják énekem,

az új falak tövében felhangzik majd szavam; . . .

E sorokat olvasva emlékezésünk ne legyen a szokványos, fejbólintásos meren
aés. Ne mondjuk, hogy igen, igen, a költő előre megérezte társai és a maga sorsát,
megérezte nz .eseményeket, lám meg is írta, - előre. A költőnek nem kellett meg
látnia semmit e l ő r e. Nem váteszség vC/U az, ami Radnóti soraiban tükröződött, ha
nem a napok, az órák valósága, az események és sorsok realitása, amely a költővel,

pálya- és embertársaival életük minden pillanatában történt.
Huszonöt éve, 1944. március 19-én, az orszáa német megszállásával véget ért egy

illúzió, amely egy közép-európai Svájcot igyeke.zett látni az országban, és azt sugall
ta, hogya háborút át lehet vészelni pusztítás és emberirtás nélkül. Nem lehetett át
vészelni. Ezt tudja mindenki, vagy onnan, hogy átélte, vagy onnan, hogy tanulta a
történelemből.

1\76gis, az cmléke.zés kapcsán villantsunk fel néhány eseményt az akkori időkből.

A megszállás után az új T'Ormány államtitkúri rang.ban Twrmánybiztost rendelt
a sajtó. a rádió, a könyvkiadás élére. Ő néhány héten belül minden polítikai és idő

szaki lapok betiltott, amely a békéről, a függeilenségről. a szabadságról tett emlí
tést működése során. Betittották egyebek között Illyés Gyula irodalmi lapját, a
Nl a g y ft r C s i II a g ot, erre a sorsra jutott Az O r s z á g Ú t j a, és még kétszáz sai
tóorgánu,m. Beszüntette megjelenését a Possonyi László felelős szerkesztésében meg
jelenő V i g i l i a is.

A betiltások után a kitiltások következtek. Háromszáznál több magyar és kiil
földi író művei tiltattak ki a nyilvános, az iskolai és a magánkönyvtárakból. Sorsuk
a me~emmisítés lett. Huszonkét vasúti tehervagonban félmillió könyvet szállítottak
a zúzdába. A zúzó-malom megindítása előtt ünnepséget rendeztek. Ezen a kormány
biztos így kezdte ünnepi szónoklatát: "A március tizenkilencediki események után
vállalom·u könyvégető ezerepét ..."

Más miniszterek és kqrmánybiztosok olyan. döntéseket hoztak, hogy nemcsak a
könyveket, hanem az embereket is vasúti teherkocsiba kell zsúfolni és a könyvek
sorsérc kell juttatni, anémeteknél bevált móds.zerek szerint. Kezüket néhány hat
hatós tiltakozás kötötte meg: az államfőnél tiltakozott XII. Pius pápa, Európa né
hány keresztény uralkodója. Erre ideiglenesen felfüggesztették az emberirtást.

.tl nyilasok azonban nem hallgattak sem isteni, sem emberi törvényekre. Gyer
mekek, asszonyok, férfiak kerültek a zúzdában elpusztított könyvek sorsára. Emlé
l:ezziink: az út ehhez a szellem megfojtásán, a könyvek égetés én át uezeteti. Agyil·
kosol: a szellem gyilkolásával kezdték,

PERGEL FERENC
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A KATOLIKUS SAJTÓ AFRIKÁBAN

A mlsszionáriusok voltak az elsők,

aktk a fekete kontínensen nyomdákat
építettek és újságokat jelentettek meg.
Az első lépést azonban nem követte má
sodik. Szent X. Pius pápa híres felhívá
sa: "Építsetek inkább egy templommal
kevesebbet, és alapítsatok egy katolikus
lappal többet l" az afrikai püspökök kö
rében is is gyönge visszhangra talált 
állapítja meg az Alle Welt, a bécsi hít
terjesztési központ lapja. - A mísszio
náríusok ma is csak úgy mellékesen szer
késztenek lapokat. Szerkesztőségeikben

amatőr újságírók ülnek, aktlcnek a jó
szándék mellett többnyire csak nagyon
halvány fogalmaik vannak a hír, a tu
dósítás, a riport, vagy a kommentár mű

faj áról.
Egy-egy katolíkus lap megalapítása

meglehetősen véletlenszerűen történik.
A független Malawí köztársaság első ka
tolikus folyóiratát például harmadma
gával hozta ÖSS2Je egy német misszíoná
rius, akit Malawí püspöke azért talált
alkalmasnak erre a feladatra, mert na
gyon szellemes leveleket tudott írni. Ezt
a kópességét bizonyítja az említett "Mo
ni" című folyóirat megalapításáról szóló
beszámolója is: "A Limbe-i rnissziónak
volt egy szerémy nyomdája - írja 
amellyel senki nem tudott rnít kezdeni.
A püspök erre kijelölt három pátert,
hogy lendítsék föl az üzletet. Hármunk
közül a legidősebb a szerkesztőség főnö

ke - a felelős kiadó -, másikunk a
nyomda 'technikai vezetője; én pedig,
mirnt legfiatalabb, a következő munka
köröket töltöm be: ügyvezető igazgatá,
szerkesztő, kífutófíú, könyvelő, gépírónő,

újságárus, fotoriporter és utazó-szericesz
tő. Tennivalóban tehát níncs hiány 
nem panaszkodhatom." Minden nehéz-,
ség ellenére a háromtagú szerkesztőség

lapja azonnalolvasótáborra talált. Első

száma 4000, a második már 8000, a har
madik pedig 12.000 példányban jelent
meg, és pár nap alatt elfogyott.

Az afrikaiak tudásszomja kielégíthe
tetlen - de csak olyan újságót vesznek
meg, amelyet fillérekért megkapnak.
Ugyamakkor egy lapkiadónek Afrfkában
rendkivüli meglepetésekkel kell számol
nia. Az újságárus időnként "kölcsön"
veszi az eladott lapok árát, ha például a
felesége beteg és orvosságra van szük
sége, A "kölcsön" vett pénzt aztán rit
kán lehet viszontlátni, Megesik, hogy a
taxisofőr, akinek szét kellene hordania
a napilapot. napokig egyszeruen nem
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jőn el érte. De az is előfordult már, hogy
az igazhitű muzulrnán sofőr egy útszéli
bokorba kézbesítette a keresztény "kon
kureneía" újságját,

Hasonló nehézségekikel természetesen
a világi sajtószervek is szembekerülnek.
De míg az egyház csak viszonylag jelern
téktelen összegeket fordít a katoli:kus
sajtó fejlesztésére, addig külőnböző po
litikai csoportok semmilyen áldozatot
sem sainálnak, csakhogy a közvéleményt
megnyerjék Egyre nagyobb összegeket
fordítanak nyomdák és kiadóvállalatok
alapítására ; nem elégszenek meg "ama
törökkel", hanem európai és amerikai
szakembereket alkalmaznak - kerül,
amibe kerül. A katol.ikus hierarchia
mindez iránt csak kevés érzéket mutat.
A missziók komoly összegeket áldoznak
arra, hogy iskolákat építsenek és meg
tanítsák a négereket olvasni, de arra már
nem marad pénzük, hogy megfelelő 01
vasrnányokról is gondoskodjanak. Joggal
panaszolta néhány évvel ezelőtt Walbert
Bühlmann, az ismért tudós misszíonáríus:
"Mi vetettünk, és mások aratnak". P. van
Dam. az 1962-es tanganyíkai püspöki
konferencia sajtófőnöke rezignáltan álla
pitotta meg: "A lakosság 65 százaléka
katolíkus missziós iskolában tanult meg
olvasni, de az ország sajtójanak mind
össze 6,5 százaléka katolikus. Így a mi
iskolaügyünk támogatta az ellenünk szó
ló propagandát. Munkánk nélkül az af
rikaiak el sem tudnák olvasni, a vallás
ellenes sajtótermékeket."

A legtöbb misszionárlus püspök ma is
előnyben részesíti az igehirdetés hagyo
mányos eszközeit. Ezért - legalábbis
látszólag - egyre inkább háttérbe szo
:rít ja őket minden más, nem vallásos vi
lág/nézet, amely a modern hírközlő esz
közök felhasználásávul gondolatait milli
ó'k számára teszi hozzáférhetővé.

Miridemellett nem lebecsülendő ered
mény, hogy a katolikus sajtó ma Afri
kában négy saját 'hírügynökséggel ren
delkezik Ezek léte az 1962-es nagy püs
pöki konferencia 'kezdeményezésének kö
szönhető. De megvalósulásink - egyalta
lábam. míndaz, amit a katolíkus saító Af
rikában a szűkös erkölcsi és anyagi tá
mogatás ellenére elért - egyes szemé
lyek vagy szervezetek egyéni leleményes
ségének és kitartásának az eredménye.

ALBE.RTI GYÖNGYI
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IMPORTANT ÉVENEMENT DE LA POLITIQUE ÉCCLÉSIASTIQUE
DE HONGRIE

La nomination des nouveaux archevéques et évéques hongrois constitue une
étape importante du développement des rapportsentre I'Etat hongroís de régime so
cialiste étalbli apreis la seconde guerre mondiale et I'Eglise catholique romame. Il a
faIlu une grande sageese polifique et de' nombreux travaux patients pour aboutir
a ce résultat. -,

Ce n'est pas la premiere fois, ni certaínement la derníere que rnOU8 évoquons la
sítuatíon htstoríquernent extrémemerit défavorable de I'Eglise catholíque de Hongrie
lors de la Iíbération, puis au cours de la grande transformation socíale qui suívrent
Iuseoonde gu erre mondiale. Cette Eglise étaít si étroitement enchevétrée il l'Etat
féodal qui venait de s'écrouler et d'étre anéantí, 5lu'en se relevant des ruines aux
qu elles elle avait survécu, il lui semblatt n'étre entourée que d'étrangers et
d'ennemís, Actuellemnt, nous comrnencons déja a voir ces évenements d'il y a 20
ans sous une perspectíve historique et nous sommes a mérne de nous rendre compte
des nombreux obstacles qui, en dehors des passiens polítíques et des írrrtatíons per
sennelles et de celles des groupes, empéchaierstIes intéressés de peser avec un réalis
me lucide les conditions et 'les possíbíüítés de la coexístence.

Le nouveau pouvotr constdératt I'EgIiJSe avec suspicíon, car il voyait en elle
l'aspíratíon au retour de l'aacíen régime et son príncípal défenseur, Du cöté catho
lique, par con1lre, nombreux étaderít ceux qui étalent portés il croire que l'époque
des persécutions relígieuscs était arrivée.

Apres son voyage a Rome, en 1948 Mgr I'archevéque d'Eger Gyula Czapik dit a
Sándor Sik redacteur en chef de Vigilia: "A Rome, on destine I'Eglise de Hongde
fl un sort de martvre, maís je ne veux pas m'y résígner". On n'a [amais su a la
suite de quel entretien Mgr I'arche..éque Czapik avait 'eu cette impressíon. Mais le
fait est que ce fut avec un grand bon sens politique et beaucoup de tact qu'il
entreprít la táche ardue de la nonmaíísabion des rapports entre l'Etat et I'Eglise. Ses
efforts furent couronnés par 1Je premier aceord conclu en aoűt 1950 entre le gouver
nement de la Républíque Populaireet le Corps épiseopal catholique de Hongrie, 11 
est instructif de relire aujourd'hui le texte de I'accord conclu a eette époque, Nous
11 trouvons non seulement toutes les condítíons du développement favoralb1e réalísé
plus tard, malis a beaucoup d'égards c'étaít un texte précurseur. Le paragraphe no
-4, stípulait p. ex. "Le corps épíscopal soutient le mouvemant en faveur de la paix.
Il approuV'e les efforts déployés par le peuple hongrois et le gOUvernement de la
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république populaíre pour la défense de la paix, réprouve toute provocation a la
guerre, de méme que I'utílísatíon des armes nueléaíres, c'est pourquoi il corisidere
comrne coupable de crime commís errvers I'humanité le gouvernement qui, le pre
mier, fera usage de la bombe atomíque", La híérarchíe hongroíse n'y est pas moins
touchée que dans ie Concíle Vatican n. la constatatíon de la constítutíon pastorale
institulée. "L'Eglise dans le monde d'aujourd'huí : "Toute activíté de guerre visant
la destruetlen de vílles tout entíeres ou de vastes terrítoires et de leur population
sans dístínetíon constitue un crírne errvers Dieu et les hommes. C'est pourquoí il ne
faut pas cesser de les condámner sans hésítatíon".

Cet aceord constituajt un évenemcnt de grande ímportance, mérne s'il n'avaít
pas dénoué entierernent la crise de confíance régnant alors entre les partdes contrac
tuelles, Dans son commentaire de l'accord, le journal "Szabad Nép" écrivit: "L'es
sentiel, c'eet qu'on mette de la bonne volönté a la réalísatíon des divers points de
l'accord". Et nous pouvons affírmer que cette bonne volonté n'a fait défaut depuis
a aucune des deux partles. Bien sür, en plus de cette bonne volonté bi-Iatérale de
I'auto-disciplíne et du bon sens politique, Jil a fallu bien d'autres choses eneore
pour mener il bien le développement des relations, dans l'esprít de la paix et de
la compréhensíon paoifique, L'esprtt du conelle Vatican n convoqué par le pape
Jean XXIII. était aussí nécessaire, cette largeur de vues, pensée nouvelle il I'échelle
du mande qui se manifeste graduellement dans les actívítés diplomatiques du Sairit
Síege,

La partícípatíon d'un nomore toujours croissant d'évéques hongroís aux travaux
du concile, puís I'entrée en relatíens du Saint-Siege et des autorités compéterites du
gouvernement hongrois ont amené les conditíons préalables de l'accord partiel conclu
en octobre 1964 par le gouvcrnerncnt hongroís et le Saínt-Síege, sur la base des
nouvelles réalités bilatérales déja mentíonnées. Bien que chacune des deux partres
ait souligné le caractere partlel de l'accord les nomínatíons qui viennerit d'avoir
líeu prouvént clairernent I'utlli té du travail qui avait été accornpli. Relatívemerit
il ces nomínatíons, il Ia conférence de presse, le secrétaire d'Etat József Prantner,
présiderit de l'Office National des Affaires du Culte, a dit que ces derníers temps
il Rome et a Budapest il a été souvent questíon des problemes exístant entre la Ré
publique Populaira Hongroise et le Vatican. Qualques organes de la presse occiden
tale ont annoncé que des résultats spectaculaires avaient suíví res négociatíons et
allaíent unéme jusqu'á prévoir I'établíssement de relations diplomatiques entre la
Républíque Populaíre Hongroise et Ie Vatican. A ce propos. József Praritner a
déc1aré qu'a son avis en principe ces relatíons n'étaient pas exclues maís que Ieur
établíssement n'est pas assez proebe pour qu'on puisse en parler de faCon concrete,
Maís en ce moment la question décisive ri'est pas méme le caractere juridique des
relatíons, mais plutöt I'esprtt général, dont elles sont imbues, A ce point de vue la
déclaratton de József Prantiner, selon laquelle il n'y a plus de "question délicate"
dans les rapports de l'Eglise et de l'Etat socialiste est tres importante. Cela l'evient
a dire qu'il rn'y a pas de probleme que l€'s parties intéressées ne puissent soulever
ouvertement; c'est évidemment une circornS'tance réjouissante,

En considérant les nouve1!es nominations d'évéques, sous ce point de vue, il
faut y voir de toute fa<;:on un évenement important de la politique écc1ésiastique
hongroise. Deux chaires archiépiseopales de passé historíque ont été oecupées et la
plupar,t des dioceses hongrois sont administrés par ,les évéques diocésains nommés
au ,siege de l'évéché. Par Ia l'administnltion de l'Eglise Hongroise est ,rentrée dans
la voie normaletraditionneHe, qu'eUe avait suivíe depuis des siedes. La t€'ndance
de supprimer de plus en les provisoires est manifeste, ce qui qui est tout a l'avantage de
la cause de l'Eglise sans parle:r de la facHité apportée au reglement des questions en
suspens. Aucune des deux parties ne songe a nier qu'íl y en a encore. mais on es
pere fermement que dans la meiSure ou le provisoire disparaítra gradueUement dans
la dírection de l'Eglíse catholique hongroise, le temporaire cess:era également dans
let> relations entre I'Etat et l'Eglíse.

Le commentaire publié par le journal Népszabads2<t, a propos des nominations
expUque dairement le point de vue officiel du gouvernement dans toute la question.
SeIon le journal. c'est: "un' progres positif dans les rapj)orts de nótl'e Etat et de l'Eg
lise. C'est un jalO1l.- du processu8, par lequel l'Etat sociali.ste s'efforce continuellement
d'étabLir sa coexi:stence aV'ec les Eglises. Nous avons toujours bati cette aspiratlon
politique . solidement fondée en prrincipe sur la réa:Jité qu'entre croyants et non
croyants la difference n'est pas nécessairement politique et que les intérets socíaux
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des travaillcurs observant des traditions religieuses sont au fond les mémes que
ceux de la société erittére ..." (tous les soulignements se trouvent dans I'artícle
origínal).

L'opinion eaehollque hongroise plei.ne de confianoe en l'avenír a apprís avec
ioie et apaisemcnt la nouvelle des nominatíons témoignant du tour f'avorable pris
par les relations de I'Eglise et de I'Etat hongrois,

INFORMATIONS
Le 12 Février, un quadruple sacro d'évéques a eu Heu ft la basilique Szerit István

de Budapest. Mgr József Ijjas, archeveque de Kalocsa, Mgr Pál Brezanóczy archc
véque d'Eger assistes de 6 autres évéques ont sacré quake nouveaux membres du
corps episcopal hongrois: József Udvardy, József Kacziba, György Zemplén et Jó
zsef Vajda. A cette occasion, la basilique était comble, entícrcment occupée par les
invítés á la cérémonie et par la foule des fideles. En Hongríe, c'étaít le premier
sacro qui se soit déroulé dans la Iangue du pays, C'est pourquo! les fideles ont été
specialement informés; du haut de la chaire d~ I'église, le pere piariste Mihály
Médvígy leur a expliqué la marche de la cérémonic et le sens des symboles. A la
fin de la sainte messe qui servait de cadre á la córémoníc du sacro, les anciens
évéques erttourant ceux qui venaient d'étrc sacrés. ont fait tous ensemble le tour
de I'óglise. C'est aínsí que les quatre nouveaux évéques hongrois ont dcnné leur pre
miere bénédiction de prélats, C'est Mgr I'éveque József Udvardy, admínístrateur
apostolique de Csanád qui, au nom des évéqucs nouvollement sacrés a salué l'arche
véque qui avai t présidé le sacre, airisi que les évéques qui I'avaient assísté, le clergé
et le peupic des fideles.

Aux sieges des díoceses hongrois, on procede successivement á I'tntronísatíon
des nouveaux évéques díocésains et des adrninistrateurs apostolíques. A Esztergom,
le 24 Janvier, Mgr I'évéque docteur Imre Szabó a présenté au chapitre le document
du Saint-Siege qui le nommait administrateur apostolique de I'archidioccsc, et en
rnéme temps le docteur György Zemplén a remís le document qui annoneait sa
nommination au peste d'éveque coadjuteur d'Esztcrgom. Apres les formaütés juri
diques, l'office archídiocesain d'Esztergorn a orgamsé en lhonncur de Mgr I'évéque
docteur Imre Szabó une reception á Iaquelle, en dehors des ordínaírcs, assistaient
aussí les représennants des autorités ecclésiastiques et de celles de I'Etat, Au nom du
eler-gó ele l'archidiocese le chanoine pronotarius István Vajav, curé de la cathédrale
a salué les assistantset d'un ton chaleureux il a pris corigé du docteur Arf.trr
Schwarz-Eggenhofer, adrninistrateur apostolique qui prendsa retraite. Au nam du
clergé de Budapest ét de se5 fideles appartenarut pour la plupart au diocese d'Esz
j ergom, le docteur László Sernptey a salué le nouveau prélat. Puis le secrétaíre
d'Etat József Prantner; président de l'Office National des AEfaires du Culte a pro
noncé un discours dans lequel il exprírnait que "nous coopérerons avec succes dans
tout ce qui nous rattache". Le secrétaíre d'Etat a parlé spécialement de la restaura
tion de la basilique d'Esztergom, et il asaisi I'occasion pour déclarer que le gonver
nemerit hongrois destínait une subventien d'Etat de 21 millions de forints á I'exé
cution des travaux projotés.

Le 2 Février, Mgr I'évéque Imre Kisbenk nouvellement nommé au peste d'ad
mmístrnteur apostolique est entré en fonctions a Székesfehérvár. Dans la chapelle
du palais ópíscopal, ona donné lecture de la nomination en présence du chapitre
cathédral et. des représentants du clergé diocésain, puis le prélat nouvellement nom
mé a proncncé devant l'iautel sa profes-sion de foi et le text,e du serment. Apres la
cérémonie d'introniS'ation, le nouveau prélat a donné une réccption au cours de
18queUe furent prononcés plus-ieurs discot1l's. Dan~ ses paroles de s:alutation, Imre
Miklós, vice-président de I'Offioe National des Affaires du Culte a surtout apprécié
l'accord partiel cancIu en i964 ent!'e le Saint-Siege et le gouveJ.1nement hongrois. Il
8. souligné que, de'Puis, on a JJeaucoup padé de la formation de la poHtique ecclé
siastique honp;!'oise. mais en fin de carnpte les évenerments ont donné raiscJn á ceux
G\Ü des le débtlt étiaient c1'avis que dans les relations de l'Etat hongrois et de l'F..g
list' catholique la voie des négociations est toujours praticable. Au nom du chapitre
cathédral et du cIergé diocésain c'est le vicaVl'e généra1 Imre Potyondy qui a sa1ué
le nouveau priélat.

A Pécs, c'est le 10 février que. en la cathédrale au grand passé de la viHe a eu
lieu la cérémonie d'lnbranisation. C'est la qu'on a donné lecture de la 'b'ulle pontifi
cale énon<;ant la nomination ainsi que sa traduction en langue hongroise. L'éveque
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dioéésain Mgr József Cserháti avait invíté il. la cérémonie et it la messe pastorale qui
la suívüt; tCJIUS les curés de son diocese aínsí qu'un membre lalque de chacun des
conseíl paroíssiaux, C'est de eette maniere que le prélat déstrait souligner I'unité et
I'égalrté en droíts du peuple de Dieu. C'est égalernent dans cet esprit qu'étaít concu
son sermon prononcé au eours de La sainte messe. Apres la cérémonie de I'église,
Mgr I'évéque Cserháti donna une réceptíon rá laquelle, en dehors des notabiütés
ecclésíastíques et laíques, assístaíent aussí tous les curés du diocese aínsí que les
délégués des. conseíls paroíssiaux. L'évéqus fut d'abord salué par leg:rand vicaire
János Horváth, puís Imre Miklós, vice-présídent de l'Office National des Affaíres
du culte, prit la parole. Dans son discours, il dit entre autres: "Un temps relative
ment long s'est éeoulé depuís que la chapítre díocésaín de Pécs a éluivícaire du
chapitre, cette personnalíté ecclésíastique que nous saluens aujourd'huí il I'occasíon
de son ímtrorusation au siege d'évéque díocésaín. Nous sornmes heureux de constater

. que Ie-temps a justifíé ceux qui ont ohoísd seíon les vraís íntéréts de I'Eglíse au Heu
de ses fntérets supposés: ce choíx, comme en térrioigne cette nomination était con
forme aux conceptions de La polítíque ecclésíastdque de notre état socialiste. Tout
cela prouve qu'Il est possible et nécessaire et en méme temps réciproquement utile
de poursuívre des négocíatlons afin de résoudre les questions qui se posent
au oours d'entretíens poridérés. Ces jOUI1S et ces semaines-ci l'attentíon de I'intérieur
comme celle de I'étranger se tournent vers I'Eglíse oatholique, Maís ces mornents
solennels dodvent étre suivis de moís et d'armées laborieux. L'avenír exige de grands
efforts de tous ceux pour qui la paíx et le bíen étre de notre peuple soru chers".

C'est par les pensées du pape Jean XXIII. que Mgr József Cserháti éveque dio
césaín a remerelé les orateurs des díscours de salutation qui luí étalent adressés en
citant: "Il ne faut pas chereher ce qui sépare, rnaís ce qui unrt.? '

A Eger, c'est Le 2-5 Janvier que Mgr Pá'1 Brezanóczy archeveque d'Eger a pré
senté auchapítre généraí d'Eger Ie docurnent du Saint-Siege contenant sa nomina
tion. L'Intronísatíon eolennelle a eu Heu le Üfévrier, en la cathédrale d'Eger ou se
pressaíent le clergé du diocese et la Ioule des fideles. Apres I'introtuisatíon solcnnelle
et Ia sainte messe pastorale, une réceptiori a été donnée au séminaire archiépiscopal,
il I'Intention des notabilítés ecclésiastiques et laíques, du clergé et de la délégatíon
des fideles. Au cours de la réception, c'est le secrétaíre d'Etat József Prantner, pré
siderit de l'Office National des Affaires du Culte qui salira Mgr I'archevéque Pál
Brezanöczy au nom du gouvernemerst. "Je souhaíte de tout coeur bonne santé et
bon travail au nouvel archeveque d'Eger qui entre .en fonctíons, - dit le secrétaire
d'Etat, C'est un grand honneur pour nous d'avoír pu assister il. cette heureuse cé
rémoníe, Notre joie est d'autant plus motívée que ce que nous fétons ces [ours-cí en
Horigrie n'est pas seulement la oause de l'Eglise, maís exprime aussi une bonne
coopération, et repl'ése:nte les b011lI1es relations de l'Egli:se et de l'Etat. En ce jour de
fete Inous pensans il tous ceux qui ont contribué il ce développement positif des mp
ports entre l'Eglise et l'Etat. Nous pensons aussi il ceux qui, malheureusement, ne
peuvent plus ilie feter avec nous, .aux pionniers des deux c6tés qu'US aient été mar
xistes ou croY1ants. Nous avons du vaincre bien des difficultés pour aniver au degré
de compréhension qui sans rtCJIUcher aux fermes principes Dondamentaux, nous a per
mis d'établir une bonne coopératian pour le bien de notre patrie, de notre peuple
et de l'1uma'l1ité tout entieI'e. Dans cet archidiocese nous devons aussi une pensée
affectueuse au prélat qui a joué un r6le prépondéranrt dans le développement POSiitif
des I'elationsen1tI'é l'Etat et II'EglIse, et qui a PUiSSl:llmment contnibué a oe qu'en
Hongrie l'Eglise, débamSlSée des nombreux pl'éjugés du paSlSé, ait pu trouver le
modus vivendi avrecia force ouvriere. Dans sa propre hilstoil'e, c',est la premiere
fois que l'Eglise a pu s':accorder avec une puissance qui, si eNe ne se dit paS ohré
tienne, du 'moins consldere ,comme sa tache pdndpale la réalisation de l'humanisme
le plus élevé ... A ce mo ment solennel, en exprilmant nos meilleurs voeux, nous
autres incroy:ants, aux croyants, il tous les pretres ici pnésentis et ,aux fideles, nous
leur souhaitonsen essenee la meme chose que nous souhaiteriQns pour nous-n;J.ernes.
En ,effet, si cel'tains prirncipes de conception du mand~ et certains points de vue nous
séparent, au fond, nous sammes unis. Les oroyants ne nous sant pas é1lrangers, nos
parents, nos fTeres sonlt pal'ffii €lUX. Et vous n'e'tes non plus des étrangers pour nous,
car nous nous retrouvons dans l'amou[" enve,rs notre peuple et dans nns efforts pour
la paix. et le progres de l'humanité". C'es't Mgr l':archevéque PM Brezanóczy qui
répcmdit il l'-a[ilocution du secrétaire d'Etat, en soulignan.t aussi que nous vivons dans
la meme patrie que chacun de nous désire servir a sa maniere.
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K ö Z L É S E K É s VÁLASZOK

Négyes püspökszentelés zajlott le február 12-én a budapesti Szent István bazi
likában. Ijjas József kalocsai érsek, Brezanóczy Pál egri érsek és további hat püs
pöktársa 'kíséretében szeritelte fel a magyar püspöki kar négy új tagját, Udvardy
Józsefet, Kacziba Józsefet, Zemplén Györgyöt és Vajda. Józsefet. Ebből az alkalom
ból a bazí lika zsúfolásig megtelt a meghívott vendégekkel és a hivők tömegével, Ez
volt az első püspökszentelés Magyarországon, amely már az új népnyeívű szertartás
kíséretében Jolyt le, Éppen ezért a híveket külön tájékoztatták; a templom szószé
kéről Medvigy Mihály piarista atya magyarázta el a szertartás menetét a jelképek
jelentőséget. A szenteíésí szertartás keretéül szolgálo szentrnise végén a régi püs
pökök közrofogták az újonnan szeirtelteket s együtt körbejárták a templomot. Így
adta meg első főpapi áldását a négy új magyar püspök. Az újonnan felszenteltek
nevében Udvardy József püspök, csanádi apostoli adminisztrátor köszöntötte a fő

szeritelő érseket, a társszentelő püspököket, a papságot és a hívő népet.
A magyar egyházmegyék székhelyein egymás után iktatják be az újonnan ki

nevezett megyéspüspököket, illetve apostoli adminisztrátorokat. Eszteroomban. január
24-én rnutatta be il kúpl;!lmmak dr. Szabó Imre püspök a főegyházrnegye apostoli
adminisztrátorává történt kinevezéséről szóló szentszéki okmányt és ugyanekkor mu
tatta be dr. Zemplén György is eszteogomíecgódpüspöki kinevezésének okmányát. A
jogi aktus után az esztergomi főegyházmegvei hivatal fogadást adott dr. Szabó Imre
püspök tiszteletére, amelyen az ordináriusokon kívül megjelentek az állami és egy
házi hatóságok képviselői is. A főegy!l{lzmegye papsága nevében Vajay István pro
tonotáríus kanonok, főszékescgyházt plébános köszöntötte a megjelenteket és meleg
hangon vett búcsút a nyugalomba vonuló dr. Schwarz-Eggenhofer Artur apostoli kor
mányzótól, A zömében az esztergomi egyházmegyéhez tartozó Budapest papságának
és híveinek nevében dr. Semptey László köszöntötte az új főpásztort. Azután Prant
ner József államtitkár, az Allamí Egyházügyi Hivatal elnöke mondott beszédet an
nak a meggyőződésének adva kifejezést, hogy "mindabban, ami összekapcsol bennün
ket, eredményesen fogunk együttműködni". Külön kitért az államtitkár az eszter
gomi bazilika renoválásának ügyére és eat az ünnepélyes alkalmat használta fel arra,
hogy bejelentse: a magyar kormány 21 millió forint összegű állami támogatást biz
tosít a tervezett munlkáik elvégzésére.

Székesfehérváron február 2-án foglalta el hivatalát az újonari kinevezett apos
t'J1i kormányzó, Kisberk Imre püspök. A kínevezésről szóló okmányt a püspöki pa
Iota kápolnájában olvasták fel a székeskáptalan és azegyházmegyei papság képviselői

nek jelenlétében, majd az újonnan kinevezett főpásztor az oltár előtt rnondta el a
hitvallás és az eskü szövegét, A beiktatási szertartás után az új főpásztor fogadást
adott. Itt hangzottak el az üdvözlő beszédek. Miklós Imre az Államí Egyházügyi Hi
vatal elnökűielyettese köszöntő szavaíban míndenekelőtt a Szeritszék és a magyar
kormány 1964-ben megkötött részleges megállapodasát méltatta. Rámutatott, hogy
az azóta eltelt idő alaet sokféle értékelés hangzott el a magyarországi egyházpolitikai
helyzet alakulásáról, de végül ís az események azokat igazolták, akik kezdettől fogva
azon az állásponton vOIltak, hogy la magyar állam és a katolíkus egyház viszonylatá
ban a tárgyalások útja míndig járható. A székeskáptalan és az egyházmegyei papság

nevében Potyondy Imre nagyprépost általános helynök köszöntötte az új főpásztort.

Pécsett február to-én a város nagyrnúltú székesegyházában folyt le a beíktatásí
ünnepség. Itt olvasták fel a kinevezésről szóló pápai bul'lát és annak magyar fordí
tását. Az ünnepélyes vaktusra és az azt követő főpapi szentmísére Cserháti József
megyespüspök egyházmegyéjének mínden plébánosat meghívta és velü> együtt min
den egyházközségi képviselőtestületegy-egy világi tagját is. A főpásztor így is hang
súlyozni kívánta Isten népének egységét és egyenjogúságát. Ebben a szellemben
mondotta el a szentrnise keretében szeritbeszédét is. A templomi ünnepség után a
a püspöki palotában Cserháti püspök fogadást adott, amelyen az egyházi és világi
méltóságokon kívül megintcsak ott volt az egyházmegye valamennyi plébánosa és
egyházközségi képviselőtestületikiküldöttje. A püspököt először Horváth János hely
nök 'köszöntötte, majd Miklós Imre az Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese
emelkedett szólásra, Beszédében a többek között ezeket mondotta: "Viszonyrag hosz
szú idő telt el azóta. hogy la pécsi sgyházmegye káptalanja kápj:alani helynőkévé vá
lasztotta azt az egyházi Jiérflút, akit most megyéspüspöki beiktatása alkalmából üd-
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vözölhetünk. Oszinte örömünkre szolgál, hogy az Idő azokat igazolta, akik az egyház
vélt érdekeível szemben az egyház valódi érdekeinek rnegf'elelóen döntöttek, s e
döntés, mint e megyéspüspökí kinevezés is jelzi, szocialista államunk egyházpolitikai
elgondolásaival is találkozott. Mindez bizonyítja, hogy szükséges és lehetséges, egy
ben kölcsönösen hasznos tárgyalásokat folytatni, a felmerülő kérdéseket higgadtan,
türelmesen. tárgyalások útján megoldani ... Ezekben a napokban és hetekben bel
föld és külföld egyaránt figyelemmel fordul a katolikus egyház felé. Az ünnepi pil
lanatokat azonban munkás hónapoknak és esztendőknek kell követnie. Nagy erő

feszítéseket igényel a jövő mindazoktól, akik számára drága a béke és népünk
boldogulása." Az üdvözlő beszédeket Cserháti József megvéspüspök XXIII. János
pápa gondolataival köszönte meg, idézve, hogy nem azt kell keresni, ami elválaszt,
hanem azt. ami összeköt.

Egerben Brezanóczy Pál egri érsek január 25-én mutatta be a kinevezését tartal
mazó szentszéki okmányt az egri főkáptalannak. Az ünnepélyes székfoglalóra pedig
február ll-én került sor az egri székesegyházban. amelyet zsúfolásig megtöltött az
egyházmegye papsága és a hivő sereg. Az ünnepélyes székfoglaló és a főpapi szerit
mise után az érseki szemináriumban fogadás volt az egyházi és világi vezető szemé
lviségek, a papság és a világi hívek küldöttsége részére, A fogadáson a kormány ne
vében Prantner József államtitkár, az Allami Egyházügyi Hivatal elnöke köszöntötte
Brezanóczy Pál érseket. ,.Szívből kívánok jó egészséget és jó munkát a most hiva
talba lépő új egri érseknek - mondotta az államtitkár. - Megtiszteltetésnek érezzük,
hogy ezen az örömünnepen mi is résztvehetünk. Ez az öröm annál inkább is indokolt,
mert, amit ma ünneplünk és amit ezekben a napokban ünneplünk Magyarországon,
az nemcsak az egyház ügye, hanem egy jó együttműködést is feiez ki: az állam és
az egyház jóviszonyát reprezentálja. Ezen az ünnepen visszagondolunk míndazokra,
akik az állam és az egyház között ezt a pozitív fejlődést segítették Visszaemlékeziink
elvanokra is. akik ma - sajnos - nem ünnepelhetnek velünk. Visszaemlékezünk az
úttörökre. mindkét oldalon. akár marxist.a, akár egyházi oldaion voltak is. Sok ne
hézséget kellett leküzdenünk. amíg eljutottunk a megértésnek erre a fokára, amikor
a szilárd alapelveket nem érintve, a haza, népünk és az emberiség érdekében jó
együttműködést tudtunk kialakítani. Jó szívvel kell megemlékeznünk ebben a fő
eavházmegvében arról a főpapról,akinE'k kiemelkedő szerepe volt abban, hogy az
állam és az egyház viszonya pozitív irányban fejlődött. Hogy a magyarországi egy
ház a múltból örökölt sokféle előítéletet legyőzve megtalálta a modus vivendit a
munkáshatalommal. Az egyház a maga történelmében először állapodott meg olyan
hatalommal. amely nem rnond ia magát kereszténvnek. de legfontosabb feladatának
tartja a legmagasabb rendű humánum mcsvalósitását ... Ebben az ünnepélyes órá
ban. ha jókívánságot feieziink ki. mi nemhivő ernberek a hivő embereknek, az érsek
úrnak. a főtisztelendő uraknak, a kedves hivőknek. akkor lénvesében ugyanazt a jót
kívánhattuk. amit magunknak. Mert ha bizonvos világnézeti elvek és néznpontok el
is választanak. lénvesében egyek vacvunk. Minekünk nem idezenek a vallásos em
berek, közöttük vannak a szüleink. kÖztük varrnak a testvéreink. ts hát önök sem
idpgenek számunkra, mert hlszen együtt vagyunk népünk szolaáló szpretetpben és az
ernbertséa bpkpiénE>k és haladásának szolaálatában." Az államtitkár üdvőzIő szavaira
Brezan6czll Pál érsek válaszolt. O is hanzsúlyozta, hogy egy hazában élünk s ki-ki

a maga médján ezt a hazát kivánja szolaální.

Szennay Andrásnak a Hittudományi Akadémia professzorának. aki a magyar
püspöki kar megbízásából szakérfőként dolgozik a nemhívők tltkársáaánál, az elmúlt
hónapok során több jelentős kGlföldi folyóirat közölte tanulmányát. A Seetsoraer
cfmű folyóirat "Pasztorálteológlai megfontolások a keresztények és ateísták találko
zásáról" című. a Thenloaie der Geqenwart "A dialógus. mint szolaálat" r-ímű. maid
ismét a Seelsoraer ..Fundamentális teológia a kérdező ernber szernnontlából" című,
végiil az Internationale Dialoazeitschri1t ..Mel!fontolások a kereszténv-marxtsta dia
lógussal kapcsolatban a II. vatikáni zsinat szellemében" című tanulmányát közölte.
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