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CSERHATI JÓZSEF

A PŰSPÖK ÉS ISTEN NÉPE

Az Isten népe: a II. vatikáni zsinat ezzel a fogalommal, ezzel a képpel
fejezte ki mindazt, amivel az egyházról vallott korábbi, talán sokszor egy
oldalú nézeteinket meg akarta reformální. A zsinat, mint tudjuk, egyetlen
régi tanítást sem vetett el, de mélyebb . és tökéletesebb, a mai kornak meg
felelőbb kifejtéseket hozott. így történt ez az egyházról szóló tanítással Is:
megtisztult a-z egyházfogalmunk az egyoldalú emberi elképzelésektől és be
rendezési hibáktól, biblikusabb, a szeritírásnak ismét megfelelőbb lett, aikár
az első keresztény századokban. Végül is sikerült a külső változható köpeny
ről míndazt lefejteni, amit a történelem egyes korainak szellemi alkata. ma
már túlhaladott eszmei tartalmak lecsapódása rakott rá:

Ebben az új egyházszemléletben a h~gsúly az egyházi közösségre esik.
Az egyénnek kell üdvözölníe, de a közősségben és a közösségen keresztül. "Ist'en
nek kezdettől fogva úgy tetszett, hogy ne külön-külön szentelje meg és üdvö
zítse az embereket, hanem közösséggé, néppé tegye őket" (Az Egyházról9.).
Az újszövetség az ISIten népét Krísztus Urumk saját vérével szerzett egyház
nak alapította, amelyrnek kormányzását a mennybemenetel után az aposto
lokra és azok utódaira, a püspökökre bízta. Az apostoli küldetéssel felruhá
zott megyéspűspök fogja egységbe. a papok és a hivők közösségét, ahivőket,

mínt reábízott nyájat, vagy mint jogszerűen körülhatárolt egyházmegyét gon
dozza a papság közreműködésével,

Ami az .Isten népérnek képében a feltűnő, az az egyházi kőzösség tagjainak
alapvető egyenlősége. Az egyházban az első gyökérvalóság nem az, hogy van
papság és vannak hivők, nem az, hogy vannak vezetők és alárendeltek. teháJt
nem a hierarchia mint ilyen, az első lényeges jelleg, hanem mindazoknak az
egyforma elhtvatottságon alapuló közössége, akik meg vannak keresztelve,
akik Krisztus tanítását hiszik és követik, akik tehát Kriszbus tanítványaí, és
mint ilyenek az istengyermekség kegyelmének állandó hordozói, vagy váro
mányosai: Igen, Isten előtt az egyház mínden tagja egyenlő, de az egyház
építésében minden tagnak más a szerepe, más a feladata és küldetése, Igen, az
egyházban van vezetés, van alárendeltség és fölérendeltség, de nincs uralko
dás, hanem egyik szolgál ,a másiknak, így voltaképpen nincs is parancsolás,
hanem egymásról való gondoskodás a szerétetben. A megyespüspök a mennyeí
Atya szerétetének és gondoskodásának visszfénye és mindenkire való kiter
jesztője, ő úgy áll az egyházmegye élén, mint Krisztus vikáriusa, helyettese,
vagy helytar-tója, mint a római pápa az egész egyház élén, ezért mondhatta
antiochiai Szent Ignác: ahol a püspök, ott van Krisztus és ott van az egyház.

A II, vatikáni zsinat után a püspök nem jön uralkodni, hanem szolgálni.
A székfoglaló ma már nem jelenti a püspöki trónus bírtokbavételét, hanem
a katedra, a püspöki tanítószék elfoglalását. Mílyen más ez a kép. EZZJel is mí
lyen más, egyházi, ekkleziasztíkus mil1iő áramlik felénk, mint régebben, Nem
túlzunk, ha azt mondjuk, hogy a mai egyházképünk azért lett inkrubb Isten
akarata szerinti, mert emberibb lett. A püspök, a pap is olyan ember, mint a
többi hivő, de több a felelőssége, mert nagyobb szolgálatra van hivatva és
ezért még több emberiességre van kötelezve. Ezt a szoígálatban, egymás sze
retetében és felemelésében beteljesedő emberképet keressük ma az egyház
ban, mert az egyház. örök küldetéseennek a krisztusi embernek a kialakítása.

A II. vatikáni zsinat eddig sohasem tapasztalt nyiltsággal és elszántsággal
fordult az ember és a világ felé. Az üdvösség szempontjából a földi élet, annak
alakulása, az ember boldogsága, vágy boldogtalansága, egyáltalában nem kö
zömbős. A zsinat XXIII. János pápa útmutatása alapján kiindult az "idők je-
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leiből". Ezek a jelek egyrészt afelé mutattak, hogy az emberiség nagy problé
mák megoldása előtt áll, ezért nagy fe~élyben van, mQsrészt azonban bizto
san egy boldogabb, emberibb, teljesebb jövőnek csiráit is magukban hor
dozzák.

Korunk minden problémája valamí belső, az összemberiség lelkében vég
bemenő nagy egységvágyból tör elő. A technika, az alkalmazott természet
tudományok folytán fel1épő változások egymáshoz mind közelebb hozzák a
népeket és nemzeteket. Eltűnnek a földrajzi és lelki határok. Ezt az egység
felé hajtó belső dinamikát egy talán ennyire még soha nem érzett egyenlő

ségi vágy hatja át, és ez magába foglalja az egyetlen embercsalád. az emberi
méltóság és személyi szabadság legnemesebb törekvéseit. Ahol mindezek el
vannak foj ,tva , robbanasok következnek be és szinte nincsen nap, hogy ilyen
kitörésekről ne olvashatnánk az újságokban.

A diagnózis alapján fogalmazta meg a II. vatikáni zsinat az egyház kül
detését a mai világban: az egyháznak ma mindenütt segítenie kell az emberi
ség földi boldogságának megteremtésében is, segítenie kell az ellentétek át
hidalásában. a nacionalizmus és rasszizmus gőgjének leküzdésében, a szegé
nyek és gazdagok közöttí szakadékok felszámolásában és egyébként is minden
válaszfal lerombolásában. Meg kell teremteni. ismét a másik embert boldogi
taní oakaró embert. Ez a kriszrtusi tanítás emberre vonatkozó foglalata. A ~I.

vatikáni zsinat az idők jeleinek birtokában mondta ki ismét a nagy igazságo
kat: az ember szeretete nélkül nem juthatunk el az Istenhez, vallásunknak és
detünknek akkor van értelme, ha a másik embert is boldogítani tudjuk. Az
~y1há2Jban és az egyházon keresztül meg kell valósulnia a krisetusi ember
szolgálatnak. Ha boldogok akarunk lenni, akkor feltétel nélkül, sohasem ma
gunkat keresve, viszonzást nem várva, őszirutén és spontánul a másik embert
szerető, a másik emberrel jót akaró és jót tevő emberekké kell válnunk, Ez az
emberiség jövőjének, boldog jövőjének a titka.

Ennek: a kI1ÍsztuSIÍ szolgálatnak reprezentánsa, első megvalósítója az egy
házban a püspök, és arra kell rninden papnak és mánden hivőnek törekednie,
hogy a püspök személye körül csoportosulva megvalósuljon az Isten népének
egysége és közössége,

ZELK ZOLTÁN VERSE

KÉT HOLD ALATT

A hold, amelynek lábnyomot nem őrző

porába, néma krátereire
leszállni készül most a föld ura,
nem az a hold, ahol
Dávid húrjain szikrázik a dallam
és nem a költők nagybetűvel írt
csillaga, n~m~Tóth Arpád s Füst Milán,
nem Musset Holdja az,
és nem is at a fehér, déli füstcsík,
mely napsütésben is
hirdeti az éj nem mt11ó tüzét:
nem csillag ez, a nyughatatlan elme
kikötője, vagy ha úgy akarod,
új földrész is talá1~

melyre hódolva nézek, ám meghalni
én úgy fogok még, mint apánk, anyánk 
Vörösmarty, Ady ege alatt.
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RÓNAY GYÖRGY

TEILHARD DE CHARDIN

Teilhard de Chardin neve korunk szellemi életében egyike azoknak a
tulajdonnevekmek, amelyek már-már köznévve lettek...Szeete a világon vannak
"teillhardisták", van "teHhocdizmus", vannak Teilhard társaságok, Teilhard
sorozatok, Teilhard 'tanácskozások; a franciaországi Vézelayben évről évre min
den szeptember elején ősszejőnnek a nemrég még "tilalmazott jezsuita" mú
veinek kutatói,tisz1Jelői, egykori barátai, tanítványai, hagyatékának őrzŐi,

gondozói, elemzői és népszerűsítői ; Teilhard de Chardin "tiltott áruból" divat
lett.

A divat néha háttérbe szorítja tanításának és egyéniségének legigazibb
értékeit, Egy-egy túlságosan lelkes híve a föl-fölvetődő kérdésekre és kéte
lyekre vá1aISZUI már-már úgy üti föl Teilhard műveit, mint valami modern
evangéliumot, és. úgy idézi egyik-másik, éppen alkalmazható mondatát, mint
megföllebbezhetetlen, és tovább nem_ vitathaitó szerit szöveget : Teilhard dixit.

Mindez kétségkívül a szereter és hódolat túlbuzgalmából fakad, amitől

legnyomatékosabban éppen Teilhard szellemi hagyatékának leghitelesebb őrei
óvnak. "Az evolúció filozófusának gondolkodása mindvégig maga is fejlődött"

- hangsúlyozza egyi<!{ tanulmányában Etienne Borne; éppen ezt a lelkiisme
retes és becsületes evolúcionízmust hazudtolnánk meg, h.a most, utólag, a ha
lála után, amiikor már nem tdltakozhat ellene, a maga tanaira vonatkozólag
.,fixistát" csinálnánk belőle. Teilhard nem dogma, nem "szentírás", ilyen igé
nyei DIem is voltak soha; éppen az ellenkezője volt és akart lenni: "egyszerű

"reoolIlátor, fölerősítve azt, amit körülöttem gondolnak" - mondta, Nem pá
lyázortt "mesteri" babérokra. "Nem vagyok, nem lehetek, nem is akarok ,mes
ter' lenni. Vegyétek belőlem azt, ami megfelel nektek, és építsétek belőle a
sajátépülebeteket." Es ez nem a kezdő szerénykedése, hanem egy már leélt élet
és végbevitt munika vallomása, alig több, mint egy esztendővel a halála előtt,

egy 1954. január l-én keltezett leveléből. Igaza van tehát életírójának, egyik
legavatottabb ismerőjének, műve egyik legalaposabb búvárának. Claude
Cuénot-nak, amikor azt mondja: nem akkor vagyunk igazán hívek Teilhard
hoz, ha térdet-fejet hajtunk előtte, hanem akkor, ha gondolkodásának iranyát,
műve szellemét követjük.

Az a gondolat, amely ma már, Teilhard halála után másfél évtizeddel,
míután munkái a világ legtöbb kultúrnyelvén sokezer példányban forognak
közkézen. részben az ő (de nemcsak az ő) hatására többé-kevésbé közhely
lett - az a gondolat, hogya kozmikus evolúció tengelyéhen a tudat megjele
nése óta az ember áll, a szel1emisíkra tért evolúció benne folytatódik és tart
további, mind tudatosabb," mind szervezettebb és mind egységesebb, "egylel
kűbb" formák felé (és végül egy végső, az egész evolúciót beteljesítő Forma
felé): - <ez a gondolat a maga idejében részint serkentő, részint megdöbbentő
újdonságot jelentett a hagyományai szerint mindaddíg jórészt teljesen más
kategóriákban mozgó keresztény gondolkodás számára. Maga Teílhard ezt az
eszmét tartotta egész műve egyik legfontosabb mozzanatának ; úgy vélte, "for
radalmi Lépés ez az emberi eszmélődés és tevékenység szernpontjáJból", újahb
"kopernikuszi fordulat", amely az ember konvergencíájának tudatosításával
nem kisebb szemléletváhtozást jelent, "mint egykor annak tudatosítása volt.
hogy a föld forog, vagy hogy van biológiai evolúció."

EZJt a "kopernikuszi fordulatot" sokan épp oly heves ellenkezéesel fogad
ták, ahogyan az ilyen fordulatokat, a hagyományos szemlelet megváltoztatását
kíváno megállapításokat szekták, Teilhard de Chardin századok megcsonto
sodott hagyományával találta szemköze magát. Ez a - sommásan skolasztikus-
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nak nevezhető - hagyomány már nemigeri volt alkalmas arra, hogy a társa
dalom és tudomány haladása következtében megváltozott világ tényeit úgy
ragadja meg és úgy értelmezze, hogy az általa adott magyarázatokat és felele
teket a megváltozott világ embere, a "modern ember" akárcsak vitaalapnak
is elfogadhassa: sőt egyáltalán megértse; a modern világban élő keresztény
hívőnek a természettudományos világiképből következő modern problémáira is
egyre kevésbé tudott megfelelőerr megnyugtató választ adni.

Köztudomású, hogy az egyház és a modern világ közt a reneszánsz 
tehát a természettudományok föllendülese és az ernber autonómiájának hang
súlyozódása - óta mind jobban és jobban elmélyült a szakadék. De ugyan
akkor létrejött és fokról fokra mélyült egy másik, burkolt szakadék is az Egy
házon belül "modernek" és "anrtimodernek" közt: azok közt, akik bele kíván
ták integrální, szervezní, élni a modern világot, saját világukat az Egyházba
(vagy az Egyházat; a modern világba), és azok közt, akik erre a modern vi
lágra, sőt egyáltalán a Világra csak elutasító bizalmatlaneággal tudtak tekin
teni.

Teilhard de Chardin mint, pap, mint hivő, mint tudós, mint gondolkodó
ezt a sokak szemében "botrányos", mándenesetre aggasztó, a jövő távlataiban
egyenesen végzetesnek tetsző állapotot és szellemiséget akarta tőle telhetőleg
fölszámolni. Akikre a Iegfölvillanyozóbb hatással volt, elsősorban ezt a törek
vést érezték meg benne. Arra a legsúlyosabb, legegzisztenciálisabb problémá
jukra kaptak tőle javalló választ, lehet-e valakí szívvel-lélekkel a mcdern
világ embere úgy, hogy ugyanakkor szívvel-lélekkel hivő keresztény legyen
és maradjon.

Teilhard habozás nélkül igennel felelt ,a kérdésre. Azt mutatta meg 
tudományos művében is,. "misztikájában" is,' és mint "jelenség" is - hogy
Krisztus és Világ nem kibékíthetetlen ellentétek, hanem egyenesen "föltéte
lezi!k" egymást, Krisztushoz, aki leszállt a Világba, a Vi1ágon át vezet az út,
a Vtlágnak Feléje való főlemelésével; és a Teremtő kívánsága nem az, hogy
megtagadjuk. hanem hogy megszenteljük teremtéset.

A Vilátg útja a szétszórc Sokszorosból fokozatosan a mind nagyobb Egység
felé tart: ·igy vallja a tudós a .Jcomplexíaástudat" paraméterének világánál ;
amihez a hivő és teológus hozzáteszi: ebben az Egységben való beteljesedéséig,
és beteljesedésünkig. A konvergencianak ezt az útkévéjét, mely végül a szé
les alapból indulva, a kúp csúcsának egyetlen szintétikus ("Omega") pontjába
fut egybe, úgy hívják, hogy Evolúció. A tudományos transzformizmus gon
dolatátt, ha tetszik, hipotézisét, melyet azonban a leletek tényei, úgy látszik,
megerősítenek - (és amely míndenképpen uralkodó gondolata és szemleleti
kategóriája a modern kornak) - Teilhard annyi keresztény oldalról történt
félreértés, vagy éppen félremagyarázás után egyszerűen ,.megkeresztelte":
Isten teremtő gondolatának vette, és magát az Evolúciót úgy tekintette, úgy
tisztelte és "szerette", mint Isten folyamatos (és "áttételes") teremtő tevékeny-
ségét. .

Nem meglepő , hogy ez a bátor és nagylelkű "igen" azokra, akik meghal
lották, és egyáltalán meghallhatták, a fölszabadítás erejével hatott. Sokan

, voltak, akik ugyanaztéreztékés mondták magukban, amit Az emberi jelenség
olvastaikor egy kanadai francia író, Jean Simard: "Szinte faltarn ezt a meg
rendítő könyvet. Nem győztem betelni vele; olyan volt számomra, mint egy
reveláció: míntha hatalmas légáramlat fújná el a port és söpörné el az anakro
nízmusokat: mintha egy unottan szunnyadozó templom hajóját hirtelen nagy
világosség öntené el."

1925-ben Teilhard értelmiségi fiataloknak tartott húsvéti lelkigyakorlatot
Párízsban ; lényegében Az isteni miliő'- (vagy Rezek Román Brazíliában meg
jelent magyar fordításának címe szerínt a Benne élünk) - gondolatait adta
elő. A hatás itt iiS hasonló volt. Egyik akkori hallgatója, Jacques Perret, ma a
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Sorbonne tanára így tudósít róla: "A vallásos világnézet olyan tipusával talál
keztunk benne, amely különlegesen megfelelt az olyan keresztényeknek, akik
nek az a hivatásuk, hogy a világban éljenek és dolgozzanak. A világban való
munka, az emberi síkon való tevékenység itt egyáltalán nem úgy tűnt föl,
mínt a keresztény élet periferikus területe; egyáltalán nem úgy kapott igazo
lást, mint engedmény, amit az Egyház ad gyöngeségünknek; hanem úgy nyert
bemutatást, rnint Isten e világra vonatkozó akaratának prolongációja, legköz
vetlenebb megvalósítása. Mindennek kapcsolata a lehető legigényesebb lelki
élettel, a Jézus iránti legszemélyesebb szerétettel sokunk számára, az én szá
momra is döntő megvílágosodást jelentett."

Végül még egy tanúság, H. J. Marrou visszaemlékezése 1955-'ben, közvet
lenül Teilhard halála után. A "szent történet", a keresztény 'üdvösség kozmi
kus jellege és jelentősége - írta - a nyugati teológiában fokozatosan elhalt,
alighanem Szerit Agoston hatására, akinek "lélektani mélysége és gazdagsága
a világ iránt való érdeklődésének rovására bontakozott ki ... Ez az elsorvadás,
paradox módon, csak fokozódott, míközben a modern civilizáció mdndínkább a
természeti erők megismerése és leigázása körül szerveződött. Eblből támadt
az egyre táguló szakadás modern civilizáció és keresztény küldetés közt; az
utóbbi látszólag érdektelenné vált az előbbi iránt, nem tudott mit mondaní,
és adni sem igen tudott neki, holott a modern műveiődésnek nagy szüksége
lett volna rá, hogy átíelkesítsék, törődjenek vele, exorcizálják, megkeresztel
jék, megbérmálják ... Ezért nyomban megéreztük és évről évre jobban meg
értettük a Teilhard de Chardin tanításából sugárzó új szemlelet rendkívüli
jelentőségét." .

Ma már azt mondhatjuk: mindebben végül is a "zsinati szellem" egyik
legfontosabb előkészítéséről, a korszerűsítés, az aggiornamento egyik első

alapvetéséről volt szó, harminc-negyven évvel a zsinat és XXIII. János pápa
előtt. Airról is többek között, hogy - mínt Cuenot mondja - "Teilhard óta
nem lehet többé a vallásról úgy beszélni, mánt a nép ópiumáról", Arról, hogy
"kib€ikítsük a kereszténységet a rnodern világgal, vagyis az evolúcíonísta tu
dománnyal". Arról, hogy megteremtődjélk a kereszténységnek az az új világ
képe, amely nem megtagadása, hanem rnodernebb "tudományos" fokon és
modernebb érvényességgel való újrafogalmazása, új szintézisbe öntése annak,
ami a régiben változhatatlan, mivel lényegi, és éppen lényegi mivoltánál fogva
megköveteli, hogy mándenkor a méltóságának, értékének és érvényességének
megfelelő új, .modern " köntösbe öltöztessék. Arról, amit Mauriac, aki pedig
eleinte idegenkedett Teilhard-tól, így fogalmazott meg egy Claude Ríviére-hez
irt levelében: "Művét gcndviselésszerűnek vélem, és úgy látom, feleletet ad
arra a kérdésre, amelyet a modern világ tesz fö1."

Fél évvel később, 1961 novemberében szép és nemes Teilhard-reviziójá
ban (úgy is mondhatnánk, Teilhaed-hoz való konverziójában) egy cikkében
bővebben is kifejtette ezt. Mi a -hősiesség, és mi a gyávaság? - teszi föl a kér
dést, Teilhard módjára Verdunnél optimistának maradni a világ jövőjét ille
tőleg: ez hősiesség volt. "A gyöngeség, ha ugyan nem gyávaság inkáJbb a lap
pangó janzenizmus manícheizmusában nyilatkozik meg, annak a hitnek a föl
adásában, hogy a Világ i11A Christo fejlődik, emelkedik, és végül beteljesül ...
Teilhard gondolatvilága arra késztet, hogy megvizsgáljam hitemet a Gondvise
lésben; mert abban nem elég úgy hinni, mintha csak külön-külön az egyes
lelkek benső életében tevékenykednék; meg kell tanulnunk, hogy meglássuk
és 1Ji~teljük az anyag evolúciójában és az élet fejlődésében is."

*
Érthető, ha nem is örvendetes, hogy ez ellen a "fm:Tadalmian új" szemlé

Ietmód és világkép ellen egyszerre emelt vétót a maikacs maradiság; meg a
bástyák védelmére berendezkedett írástudók minden merészebben újban lap-
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pangóeretnekséget gyanító ébersége. Teilhard nyilván támadások pergőtüzébe.

a ~:m.nciálknáil a tizenkflenoedík század óta oly szomorúan divatos főljelentések

sodrába, és így előbb-utóbb még indexre is került volna, ha "veszélyes" tanaí
nak elfojtására, vagy legalábbis a lehető legszűkebb keretek közé szorítására
nem lettek volna más - az ő míndíg példás szerzetesi engedelmessége követ
keztében bízvást alkalmazható - eszközök és módszerek: publikálási tilalmak
mindarra, amí nem szígorúan vett "szakszerű" természettudomány, hanem már
"világnézet", filozófia, teológia; kézíratoktól - (többek között a modern vallá
sosság "alapkönyvéül" szolgáló Benne élünk-től) - az egyházi emberre, a szer
zetesre kötelező, és a kdnyomtatást egyáltalán lehetövé tevő imprimatur meg
tagadása; végül a "száműzetés, enyhébben szólva a a Párizsból való eltávolítás
áthelyezésekbe, tudományos megbízatásokba burkolt, diszkrét formái : előbb
hosszú évekre Kínába, majd a második világháború után Ameríkába, 1955
húsvétján, hetvennégy esztendős korálban bekövetkezett haláláig.

Teilhardnak ezt a lehetőségig való, óvatos "kiküszöbölését" korának szel
lemi életéből kivált akkor érezzük ma sajnálatosnak, ha elolvassuk egy-egy
olyan alapvetően okos és igaz "önigazoló írását", amilyen például A probléma
lényege című, valóban a kérdés lényegére tapintó előterjesztése. Ha meggon
doljuk, mit nyomott volna a latban Az emberi jelenség, ha idejében megjelen
het (1938-4D-ben írta, 1947-48-ban dolgozta át és egészítette ki); vagy meny
nyivel szélesebb körben hathatott volna a Benne élTink gyökeresen új, "kor
szerű" aszkétdkája és misztikája, ha idejekorán napvilágot láthat (1926-27
ben veretve papírra); vagy mit, jelentett volna egy modern keresztény elit ki
alakulásában, és milyen haszonnal jáJrlt volna magára Teilhard-ra nézve is,
ha a kor döntő kérdéseivel foglalkozó tanulmányai nem kéziratban marad
nak, vagy gépkatokban "suba alatt" terjednek, hanem kellő nyilvánosságra,
éB ugyanakkor !kellő vitákba kerülnek: - ha mindezt meggondoljuk, úgy érez
hetjük, az esetleges "haszon" nem állt arányban a kárral, ami a valóban mo
dern keresztény gondolkodás !kifejlődése terén abból származott, hogy Teil
hard-nak éppen "leglizgalmasahb" eszméit kárhoztatták keletkezésük idejé!'
viszonylagos némaságrá. .

Bár igazán jelentős és igazán kor:szerű eszméket végül mégsem lehet né
máságra kárhoztatni. Igy Teilhard is "volt" már, mielőtt egyáltalán "lehetett
volna", vagyis mielőtt - halála után .- műveí nagy visszhanggal és sikerrel
megjelentek. Amellett rnéltányosságra kell törekednünk azok iránt is, akiknek
intézkedései - olykor talán azért, mert rugóikat nem ismerjük - kevéssé
rokonszenves színben tűnnek föl előttünk. Teilhard természettudományokban
-geológiában, biológiában, antropológiában, paleontológiában - való ille
tékességét rendjében soha senki sem vitatta; e téren való munkásságát nem
hogy akadályozták vOIDa, hanem inkább messzemenően támogatták. A nehéz
ségek akkor kezdődtek, amikor Teilhard - eredendő hajlamainak megfelelően,

és a húszas .évek derekától fogva egyre határozottabban - a múltból a jövő,

és szaktudományai felől a "világnézet" felé fordult; amikor - mondhatnánk
- tudományos transzformizmust gondolkodásában az Evolúció filozófiájává
(bizonyos értelemben vallásfilozófdájává, sőt teológtájává) alakította. Itt mín-.
denestül béleütközötta hagyományba.

Sokszor elmondták már, hogy nem volt a szó igazi értelmében "sza'kteoló
gus", nem ismerte kellőképpen a "zsallgont"; teljesen szekatlan módon vetette
föl és közelitette meg a problémákat: terminológiája nem mindig elég érthető

és világos, neológizmusait néha nehéz megfejteni (úgyhogy külön értelmező

és szófejtő szetárakat késZIÍtettek műveihez): egyszóval olyan, szabályos fegy
verzet nélküli "partizán" volt ezen a téren, akire a teológia szabályos kikép
zésű "reguláris osztagaí" általában gyanakvással, ha ugyan nem ellenséges in
dúlattal szoktak nézni. A Iegegyszerűob megoldás még mindig az volt, hogy
portyázásaí területét igyekeetek szűkebbre szorítaní. De azért minden méltá-
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nyos megértésre való törekvésünk mellett sem lehet észre nem vennünk, hogy .
az, akit így a keresztény szellemi élet központjaitól minél távolabbra rekesz
tettek, hogy "minél kevesebb vizet zavarjon", általában viszonylagos izolált
ságában is jobban látta "a problémák lényegét", mínt a legtöbben azolk közül,
akiknél erre vonatkozó szerény és mértéktartó, de állhatatos 'sürgetései és
aggodalmaí jobbára süket fülekre találtak.

Mert életében meglehetősen kevesen voltak, akik úgy vélekedtek felőle,

munkásságáról és jelentőségéről, mint Bruno de Solages püspök, aki Hl47~ben

ezt írta róla: "Teilhard nem szakteológus. és nem kell azt kivánni tőle, hogy
ő egymaga azonnal megoldjon mánden teológiai problémát. Ezen dolgozzanak
a teológusok Ö viszerst megtette a teológusoknak azt az óriási szolgálatot, hogy
föltárta előttük a természettudományok hatalmas világát, amelynek atmosz
férajában eztán gondolkodnunk kell, ha a huszadik században úgyak:arnak
eleget tenni föladatuknak. ahogyan arra a tízenharrnadík században Szent
Tamás adott példát. Megtette azonfelül azt a szolgálatot, hogy olyan, belülről

korrigált evolúcionizmust adott a kezükbe, amely természetszerűen megnyílik
a világ keresztény szemlélete előtt, ahelyett, hogy méreven materialista és
rneohaníkus jellege folytán szögesen ellenkeznék vele."

*
Teilhard nem oldott meg mindent; nem is akart egymaga egyszerre rnín

dent megoldani. Mindenesetre fölhúzta egy új épület vázát; ezt az utána jö
vőknek kell vészben kitölteniük, részben, ahol erre esetleg szükség van, kom-
gálniuk. ,

Lehet, hogy természettudományos hípotézíseí fölmerülő új tények világá
nál majd bizonyos módosításokra fognak szorulni. Lehet, hogy egyes meg
állapításai vitára ösztönöznek, mert bizonyos dolgokat talán egyoldalúan lá
tott, másokat túlságosan hevenyészve fogalmazott meg, olykor úgy, mintha
megfeledkezett volna róla, hogy a biológiai evolúció léptéke nem azonos az
emberi történelernével, és hogy az emberi küszöb, a tudat megjelenésének kü
szöbe egyben léptékváltást is jelent: más mínőségű és kiterjedésű időt és tar
tarnot. Lelhet, hogy néha elragadja túlságos hajlama a szintézisre, és ilyenkor
szintéziseí rögtönzöttnek hatnak. Nem egyszer kaphatni rajta bizonyos foga
Iom-, illetve színt-csússtatáson: amikor a tények megállapításának "van" ka
tegóriájából szinte észrevétlenül átsiklik a föltételezések és tervezések "kell"
kategóriájába. Mínt Étienne Bortie mondja: "Egyszerre írja le a világot úgy,
amilyen, meg amilyennek lennie kellene; hite vagy látomása erejével azono
sítja a kettőt, annyira biztos benne, hogy aminek lennie kellene, az abszolúte
van is; csakhogy a kettő közt különbség van, és ezt ném mindig veszi észre."
S az is megesik, hogy egy-egy ilyen fordulatára: mi sem nyUvánvalóbb, mi
sem egyszerűbb, a gondolkodó olvasó a legszívesebben közbevetné, hogy a
dolgok az. ő tapasztalata ezerint sokkal kevésbé egyszerűek, rnínt amilyennek
'Teilhard látja, vagy arnilyenné okfejtése kedvéért egyszerűsíti őket.

Így például, ebből a "személyi" szempontból valóban kissé túlségosan
"elvont" válasz, mint Émile Rideau mondja,a Rossz, a Bún és a Szenvedés
fájdalmas tapasztalati tényére az, hogy mindez a Sokszoeosddőnkinti felülke
rekedese a "teremtő Egyesülés" legfőbb Egység felé haladó evolúciós útján;
mint ahogy a Rossz konkrét hatásai míatt szenvedő ember számára az sem
megnyugtató felelet, hogy a Rossz végül is nem más, mínt az Evolúció entró
piája, szűkségszerű "ool€jtje"; mivel "minden Evolúcióban számolni kell si
kertelenséggel, .Ifajzásokkal, hulladékokkal - a Rosszal; az Egyesülésre hiV'a
totttömeg nem engedelmeskedik teljes egészében az őt serkentő áramlás
nak; az éltető, szellemivé alakító egyesülések mellett ott vannak (akárcsak a
kristályok esetében) bizonyos bénító, gátló, e1anyagiasító egyesülések is". Egy
egy ilyen mondata, kivált 'ha nem szembesítjük más, "érzőhb" nyilatkozatai-
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val, akár azt a benyomást is keltheti, hogy Teilhard, miközben minden figyel
mét a Világ ",egylelkűsödésének"és "személyessé válásának" föltételezett fo
Iyamatára irányította, némileg elfeledkezett a külőn-külön, személyes lelkek
scrsáról, és azokról a valóságos emberi személyekről, akik a folyamat szükség
szerű hordozói. Holott, írja Émile Rídeau, "Teilhard-ban míndíg is megvolc
az a képesség, hogy érdeklődjék: a lények egyénisége iránt: egész élete baráti
készségéről. határozott odaadásáról, tényleges vonzahnáról tanúskodik; tudott
szeretní és őt is ezerették. Kétségtelen viszont az is - folytatja -, hogy az
intellektuális és bizonyos értelemben misztikus szenvedély, mint maga Teil
hard is elismerte, gátolta mások iránt való érzékenységének kifejlődését és
megnyitatkozását, Óhatatlanul az .egyetemeshez' és az .általánoshoe' vonzó
dott; .főlfalta' a természettudomány és a filozófia."

így aztán az emberi személy reális történelmi szerepéről sem szól olyan
kellő tapasztalati anyagon nyugvó konkrétsággal, ami a társadalomban de facta
mozgó személyre nézve hic et nunc eligazító lenne. Történelmi és társadalmi
látása sokszor hézagos; ítélkezései gyakrán túl sommásak; nagy vonásokkal
rajzolt képeiből többnyire "hiányzlikaz ember gazdasági, társadalmi, politikai
elidegenedésének pontosabb elemzése", ahogyan a maga más-más szemszögé
ből és álláspontjáról, de szinte szószeríntd egyezéesel ÉmiIe Rideau is, Garaudy
is megállapítja. Vannak túlságosan félreérhető tételei; rnelyek a műveiben

kevésbé jártasrakat meghökkenthetik. Ilyen esetekben a zavart, melynek alap
oka alighanem a történelmi-társadalmi jelenségek egyeoldalúan biológiai-evo
lúciós szemlélete, mégcsak tetézi a terminológia homályossága. "A munka
nélküliségről" szóló részleteiből például végül sem derül ki egyértelműleg, és
á szükséges világossággal, hogy itt lényegében - ráadásul' túl elvontan 
arról a fizikai munka alól való fölszabadulásról van szó, amely a szellemi le
hetőségek növekedésével kapcsolatos (gondoljunk például az automatízálásra),
Megfelelő "ellenszövegek" bevonása nélkül a tájékozatlanabb olvasó esetleg
arra is gondolhatna, hogy Teilhard a munkanélküliségben, függetlenül annak
gazdasági gyökereitől és szernélyi vonatkozásaitól, az evolúció Iegújabb fázi
sának pomtiv tünetét látja; holott erről nincs szó.

Míndenesetre, és Teilhard apológétáinak mínden tiltakozása ellenére, van
bizonyos igazság azoknak a nézetében. akik szerínt Teilhard sem a történelem
reális erőit, sem azoIknak társadalmi és gazdasági forrásait, sem az ember
reális történelmi helyzetét nem gondolta át kellő valószerűséggel. részletesség
gel és következetességgel, illetve nem abból a szempontból gondolta át, amely
mivoltuknál fogva természetszerűen illik rájuk. Mint Garaudy rnondja a
Perspectives de l'homme Teilhard-tanulmányában: "Hasonlóan a mechanista
gondolkodókhoz, akik minden tudományt, még alélektant ís a mechanikára
akarták visszavezetm,' Teilhard az egyes tudományok sajátosságait figyelembe
vevő tudományos szintézist az egyetlen tudomány törvényeit egyetemessé ki":
terjesztő panbíológízmussal helyettesíti."

"Prehistorikus vagyok - rnondta Teilhard 1942-ben. - l\~egugyelési re
giszterem évmílliókra terjed. Atröpülöm a jelent, és a jövőben élek." A tör
ténelmi-társadalmi szemlelet viszont ehhez képest par excellence a "jelenben"
él, az évmilliókkal nem tud mit kezdeni. A jelen társadalmi és személyi prob
lémáit - szenvedéseít, küzdelmeit, "sorsát", sőt "üdvösségét" - igazán hite
lesen és valóságosan csak ebben a viszonylagos jelenben élve lehet érzékelni,
megragadni. orvosolní, vagy legalábbis bajaim hatékony orvosszert készíteni.
"l!:vmilliós távlatban" például míndenféle (fogalmilag különben nem eléggé
tisztázott) "totalizációt" lehet egyszerűen evolúciós tényként fölfogni; úgy mint
a végső Egység felé1Ja.rtó Fejlődés sikeres, vagy tévesen tapogató mozdulatát;
történelmileg-társadelmilag szemlélve viszont minden "totalizációval" -'- ha
tetszik, minden kollektívízálódással - kapcsolatban az a döntő, mennyíben
szolgálja a benne résztvevő emberi személy, illetve emberi közösség érdekeit.
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Egy-egy történelmi folyamat értékét nem "evolúciós" volta adja meg, hanem
elsősorban és alapvetőerr morális, illetve humánus tartalma; maga az evolúció,
mint evolúció, és mert evolúció, önmagában még nem érték, Iegaláobís azóta,
hogy a Fejlődés emberi, tehát tudatos síkon folyik. Hogy ezt Teilhard nagyon jól
tudta és határozottan vallotta, azt idézetek kifogyhatatlan seregével lehetne
bizonyítani: Néha mégis úgy tűnik, mintha É'Jrtéik és Evolúció a kelleténél vala
rnivel egyszerűbben fedné egymást talán nem is annyira gondolkodásában,
mint inkább "látomáOOJban".

Van egy kedvelt kifejezése: émerger pour voir; vagyis ahhoz, hogy Lás
.sunk, tisztán lássunk, ki kell emelkednünk, fölül kell emelkednünk a dolgok,
jelenségek, kor és jelen zűrzavarán. és kellően magas, "évmilliós regíszterű"

nézőpontot kell találnunk. "Számomra csak egyféleképpen lehet élni ....i mond
ta - magasba lépni, elég magasra emelkedni ahhoz, hogy a részletek fölszíni
rendetlensége fölött, bármilyen fájdalmasak is ezek a részletek, kdrnjzolódjék
valami nagy emberi sors jelentőségteljes szabálycssága. Kiemelkedni, hogy
lássunk: én magam mindig erre törekedtem." Csakhogy nem kevésbé fontos
ennek a fordítottja sem: a Mounier-ra jellemző tmmerger pour voiT, azaz be
Iemerülni, hogy lássunk, belemerülni a vajúdó, küzdő, szenvedő emberi "masz
szába", mert a dolgok és személyek valóban reális valóságát csak így érzékel
hetjük igazán. Kétségtelen, hogy az evolúció roppant útvonala csak "fölülről"

bontakozhat ki igaziarányaiban, teljességében és múltból kikövetkeztethető

jövő távlataiban. Az ut azonban önmagában még nem minden: az utat igazán
úttá csak a rajta vonulók teszik; az útnak igazán értelme csak utasával együtt
van; és nem az utas van az útért, hanem az út az utasért: azért, hogy az utas
érjen rajta célba, még akkor is, ha az utasok egyetemének célba érése egyben
az Út célba torkollását is jelenti.

Tudjuk, a tények fölé emelkedésnek. a nagy szintéziseknek ez a hajlama
kezdettől fogva megvolt Teilhard-ban; mindig is elsősorban "próféta és látnok
volt - mint Émile Rideau jellemzi ~ a történelem k öltő]e, óriási együttesek
építésze, utaik fölvázolója, széles távlatú programole teremtője". De vajon,
kérdezhetjük, és nem alaptalanul, veleszületett hajlandósága ennyire megma-'
radt volna, és mindig ilyen kevés érzékkel rendelkezett volna, legalábbis el
méleteiben és látomásaiban, az olyan égető társadalmi és személyi problémák
iránt, mint a kizsákmányolás, elidegenedés, elszemélytelenedés, szocíális nyo
morúság, vagy háborús kiszolgáltatottság, ha azt, ami "bolygónkon a jelen
pillanatban történik", nem a messzi Kínából, szinte bolygóközi messzeségböl,
majdnem teljes elszigeteltségben kell szemlélníe, hanem közvétlenül meg is
tapinthatja, és teljes, véres-megalázó valóságában a többiekkel együtt át is élit
Kérdés, melyre kivált Teilhard melegszívű egyéniségének ismeretében senki
nem merhet fönntartás nélkül igennel felelni.

*
De ha túl mínden esetleges ellenvetésű kérdésen, és szükségszerű híányon,

magát a "Teilhard jelenséget" nézzük: jelentősége és hatása fölmérhetetlen;
hogy mekkora, ait ma. már, amikor eszméi a keresztény világban a jobbak
közvéleményévé lettek, színte meg sem lehet már állapítani. Mert többé-ke
vésbé minden keresztény,aJki .znodernül", az aggiornamento és a dialogus szel
lemében gondolkodik, "teiThard-ul" gondolkodik, aJar tudJa, akár nem, 8,

akár olvasott valaha Teilhard-t, akár nem. Újdonságáról csak akkor lehet némi
rogalmet nyerni, ha műveit, írásait, "tanítását" nem mai távlatban, hanem
a maguk korának környezetében és légkörében probáljuk szemlélni. Ha pél
dául valaki ma, a zsinat után azt mondja, hogy Isten országa nem az eddig
közkeletűnek tartott utakon és módokon fog megvalósulní, hanem valamí
megújhodás, nagy "reneszánsz" és "kinyilatkozroatás" útján, az félig-meddig



post festa beszél, az "ünnep" nyilvánvaló megkezdése után, és akkor prófétál,
amíkor próféciája a már beteljesedésben van. De 1926-ban, amikor Teilhard egy
Leontine Zantához szóló levelében ezt a mondatot leírta, a prófécia még pró
fécíának is merész volt, kivált paptól. Hasonlóképpen ha valaki ma foglal állást
az integrizmus ellen, ezzel voltaképpen osak azt teszi, amivel legalább elvileg
és verbálisan még a józanabb "fontolva haladok" is egyetértenek, mert a zsi
nat után nyiirtan írrtegrístának lenni a közvélemény szerínt annyi, mint az
Egyház kerékikötőjének lenni, Más volt azonban föllépni az integrizmus ellen
XXIII. János pápa és a zsinat előtt három évtizeddel; ami ma már szinte köz
hely, az 1927....ben kdvételes éleslátás és bátorság volt. Ekkor írta Teílhard,
ugyancsak Léontdne Zantának : "A keresztény hithűséget egynek akarják venni
valamiféle Integrizrnussal, vagyis egy századokkal ezelőtt épült mikrokozmosz
minden parányi kerekeeskéjének babonás tiszteletével. A valódi keresztény
eszmény azonban az integralizmus: a keresztény igazságok kiterjesztése azok
nak az erőforrásoknak az összességére, amelyekkel a világ egyáltalán rendel
kezik. Integralizmus vagy :íntegrizmus, a dogma mint keret, vagy a dogma
rnínt hamu: ez az a küzdelem, amely már egy százada folyik az Egyházban,
Az integrizmus egyszerű és kényelmes a hivőnek is, a fölötteseknek is. De
óhatatlanul kirekeszti, esetleg ki is tagadja Isten országából azoikat a mérhetet
len lehetőségeket, amelyek körülöttünk mindenütt, társadalomban, erkölcs
ben, filozófiában, természettudományban egyaránt érlelődnek. Ezért üzentem
hadat olyan eltökélten az íntegrízmusnak ..."

Azzal a nézerttel szemben, hogy a vallás kolonc, az ember autonómiájának
legfőbb akadálya és a világ haladásának legkonokabb gátja, Teilhard azt ál
lítja és bizonyítja, nemcsak mint gondolkodó, hanem legalább olyan nyomó
san, mint jelenség, hogy a "vallás az egyetemes Evolúció egy lényeges és
míndegyre növekvő funkciójának felel meg". És az állitásnál és bizonyításnál
végül is hatékonyabb a jelenség személyes dokumentáló ereje. Ö az, aki a
kereszténység szívésen múltba révedő tekintetét erőteljesen a jöv61re irányítja.
Ű az, aki mint vallásos ember, mínt keresztény, és mert vallásos, mert keresz
tény, fönntertás nélkül igent mond az Isten terveként fölismert Fejlődésre, és
az Evolúció émtelmes továbbvitelében való, Isten kívánta elköteíezettségünkre.
Ű az, aki míndeníéle bezárkózással. gettómentalitással, szűkös bizalmatlan
sággal szakítva az igazi, és igazán modern keresztény magatartás lényegét a
nyitottságban, a határtalan bizalomban és a rendíthetetlen optimizmusban
látja. Álláspontja, tha kritikus is, sosem a merev elzárkózás és a priori elutasítás,
hanem mindig a megértésre törekvés, és mínden befogadása és asszimilálása.
"Az Egyházon kívül - írta egy leveleben 1926-'ban - óriási tömeg jóság és
szépség van, ami beteljesülni nyilván csak Krísztusban fog; de addig is: van,
és nekünk rokonszenveznünk kell vele, ha egészen keresztények akarunk lenni,
és ha miridezt asszamálální akarjuk Istenben."

"Újra átgondolva la kereszténységet a Mindenség ama méreteiben és fo
kán, ahogy egyre jobban fölfedeződik előttünk", mint 1947 októberében írja
egy levelében, a keresztény ember számára nemcsak új világképet dolgozott
ki, nemcsak új magatartás "prototípu:sát" teremtette meg, nemcsak új kapcso
:'a,tra ösztönözte a Világgal és az emberekkel, akik ugyanannak az evolúciós
munkának a kőzösségében dolgoznak, hanem hitének is új távlatokat nyitott;
illetve föltárta azokat az elfelejtett távlatokat, amelyek a nyugati keresztény
ség tudatából többé-kevésbé vagy kiestek. vagyelfakultak benne.

Végeredményben tehát, mínt minden nagy kezdeményezőnél, nála sem az
az elsőrendűen fontos, rnennyiben állnak helyt és mennyiben állják az időt 
akár teológiai, akár természettudományos szempontból - egyes részletmeg
állapításaí, hanem az egésznek az iránya, sodra, "látomása".

Az irány pedig, ma már nyilván látjuk, helyes volt és hasznos.
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HORVATH RICHARD

A HIT APRÓ SZIKR.iI

A vallásosság nagyon komplex, összetett valami. Lényegében azonos, és mégis,
megjelenési formáiban, szírrte azt mondhatjuk, hogy személyenként más és.
más. Legalábbis igen sok reagálási és megnyilatkozási eseteiben. Másfajta,
másszinezetű a forrása ,a lélek mélyén, ami maga nem látható, csak nehezen,
lassan, fokozatosan úgy-ahogy megismerhető. Hogy valaki rendszeresen temp
lomba jár, hogy imádkozik, hogy különösen irgalmas és ségítökészségű bajba
jutott, nyomorgó embertársai iránt, hogy érzékeny-lelkiismeretű a jó felé,
hogy következetesen kerülni akarja a rosszat, a bűnt: ezek alapvető vonások,
amelyek azonban ezerféle módon, kinek-kinek az egyénisége ezerint nyílátkoz
hatnak meg, az élet ezerarcú alkalmai és lehetőségel között.

Más az sokszor, Istenben hinni, és más az sokszor, hogy egyházhoz tarto
zónak vallom magamat, Más az, hogy ennek vallom magam, és más, hogy nem
minden véleményével, magatartásával értek egyet, Más az, hogy valamiben
hinnie kell az embernek, mint az, hogy tudatosan hiszem és vallom egyházam
mínden lényeges tanítását. Más az, hogy homályosan érzem, hogy az élet és
halál problémájára csak úgy adhatok választ, ha hiszek valami magasabb
rendűben, mínt az, hogy elfogadom és vallom mindazt, amit erről egyházam
tanít. Más az, hogya világban, a világtól idegennek érzem magamat, nincsen
'lmi"~élményem:, gondolatom, magatartásom, csak "én"-élményem, és más az,
ha benneélek egészen Isten szép világában és embertestvéreim között jól érzem
magam, élem magát e testvériséget is. Más az, ha úgy gondolkodom, hogy
csak az én hitern az igazi és az érdemes, és más az, ha azt vallom, hogy a má
sik is éljen egész emberként la saját hite szerint, Más az, ha egyházam papját
kerülöm és nem szeretem, és megint más az, ha értelmét látom hivatásának,
és olykor, mint akltanácsaival, tudásával nekem is segíthet, úgy ítélem meg.
Más az, ha azt tartom, hogy az egyház dolgai csak azokhoz tartoznak, akik
teológiát tanuhtak, vagy ha azt, hogy hozzárn is,· az én hitemhez is. És így
tovább.

A mai, nagykorúvá lett ember nagykorú akar lenni egyházában is. Nem
uralmat, nem parancsokat akar, nem "vezetést", hanem együttest, testvérisé
get, párbeszédet, okos és bölcs közös végzéseket és megértő munkálkodást és
magatartást.

Ha tárgyilagosan lakarunk hangot adni tapasztalatainknak,azt kell mon
danunk, hogy a távolság, kisebb-nagyobb mcsszeség nem is a vallásos hit felé
szakadt bele az embereik magatartásába, hanem inkább az egyház, mínt intéz
mény, és az emberek között támadt. Nem értve, természetesen, a "kisded
nyáj "<at, a .mélységesen és meggyőződéssel hívőket és hitük szerínt élőket,

hanem a megkereszteltek nagy tömegeit. Vannak mariírok és áthagyományo
zott megnyilatkozási formák, amelyekkel szemben nem tudnak egyes emberek
felmelegedni, amelyek nemhogy vonzanának. hanem taszítják őket.

Es ne gondoljuk, hogy ezeket a tömegeket pusztán liturgikus reformok
kal (amik nagyon helyeookés jók), azzal, hogy ki-ki saját nyelvén hallja a
Liturgiát, máris meg tudtuk közeliteni. A liturgia a közösség élménye, a kőzös

ség gondolata és együttese, de paradoxona közösségi korunknak, hogy külső

kollektív keretei között mégis nagyon índívídualísta maradt az ember. Sokkal
inkább, mint ezt egyéniségének kifejlődése és önállósága, mint személyi értékei
és méltósága megkövetelnék.

Hányan vannak, akik "úgy egészében", és nem nagyjából, de csak így,
vallásosnak érzik és tudják magukat. Akik úgy érzri!k egy-egy templomlátoga
tás után, hogy csendesebb, nyugodtabb lett a lelkük. Akik, ha nehéz helyzetibe
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kerülnek, Istenre is gondolnak, még talán segítséget is kérnek tőle. Akik úgy
érzík, hogy a hit, úgy mint a tudás is, többé, teljesebbé teszi őket, gazdagabbá
és szebbé az. életüket. Vagy akiknek nem sok, vagy semmi kapcsolatuk sincsen
már egyfiázukkal, de valahogyan úgy éreznek vele szemben, mint azok, akik
elhagyták a családjukat, megszakítottak minden kapcsolatot vele, de homályo
san mégis úgy érz:ik sokszor, hogy láthatatlan, tdtokzatos szálakon mégis hoz
zátartoznak, és ebben bízonyos védelmet is éreznek maguk körül, amibe a
bajok elől mántegy elrejtőzhetnék.

Szeréti az ember úgy érezni, sejtelmesen azt sejteni, hogya halállal még
sincs vége míndennek, Szerét ebben, sokszor még maga előtt is elrejtve, vele
világosan szembe nézve és a kételyeket maga előtt elsímítva - hinni, és va
lami várakozó bizalmat megőrizni. Van aki úgy érzi, hogy mégis létezik olyas
mi, amit neki csak a hit, csak az egyház adhat. Vannak, akik sajnálkeznak az
olyanon. aki hitét elveszítette, és nem szerétnének a sorsára jutni. Szegé
nyebbnek éreznék magukat; gondolják. Vannak, akik valami magasabbrendűt

keresnek, hitben, vagy tudományban, és vannak, akj'k ezt a kettő osszhangjá
ban akarják megteremteni a lelkükben és az életükben.

Az természetes, hogya hit eszményei magasan fénylenek és ez a magas
ságuk sokakat megfélemlít és helytelen következtetésekre visz. Az eszmények
azonban húznak is maguk felé, felfelé. Nem engednek beleveszni a minden
napok kicsinyességeibe. Tartalmat, célt, gazdagságot adnak. Teljes egészükben
sohasem lesznek bennünk valóságok, hiszen gyenge és gyarló emberek va
gyunk. De többek, sokkalta többek leszünk általuk, mint nélkülük lettünk
volna. így kell megtalálnunk az ítélet helyes mértékét.

Vannak, akik azt mondják, hogy az egyház "lehetetJ.ent" követel. Hogy
aki örül, az már e szígor ellen vét. Hogy amit tanít, az a praktikus élet szá
mára hasznavehetetlen. Hogy maradjon meg magának és csak akkor szóljon
hozzám, ha kérdezem. Hogy ~ az egyház csak megélhetési forrás a papok ré
szére. Hogy az egyházat csak a papok, szerzetesek, apácák alkotják. Kolostorba
meg csak azok mennek, akik csalódtak valamiben. Vannak, akik úgy gondol
ják, hogy legjobb semmiről sem mélyebben elgondolkodni, menjenek a dolgok
úgy, ahogy akarnak, márpedig az egyház állandó figyelmeztető, hogy gondol
kodjun!k és előbbre is nézzünk, tehát kellemetlen. v,agy: aki nem pap, vagy
nem apáca, mít, tehet az az egyházért? Vagy: az egyház elveszi parancsaival az
ember szabadságát. Lehetetlen úgy élni, ahogy az egyház megkívánja.

Mindmegannyi olyan ítélet, .amelyben sem az értelem és az ismeret, sem
az érzés és ösztön, a vágy és kívánság nem találta még meg a maga összhang
ját.

Még szélsőségesebb nézetek is vannak: hogy a papság értelmetlen, az
egyház ellensége az embernek, hogy ne avatkozzék bele semmibe sem, hogy mi
helyt probál hozzám szólru, otthagyom és kilépek belőle, és más effélék. Hely
telenül azonosítják az egyházat a klérussal és a bürokratikus kinövésekkel.
amelyek a századok folyamán sokszor felhalmozódtak benne, az emberi elem
ből, emberi részéből.

Egészen érdekes felfogások is vannak arra vonatkozólag, hogy miért tar
tozik valaki az egyházhoz? Miért vallja magát odatartozónak? például: mert
ott talált, a közös munkában, barátokra. Azok is ott vannak. Vagy: valami
olyan vágy van bennem, ami csak a templomban kap feleletet és csillapul
meg. Vagy: elmegyek templomba, mert barátaim is elmennek stb. Esetleg
egy-egy közös kirándulás emléke vonz. Ezekben az indokokban az emberi kö
zösség utáni . vágy szólal meg.

Vannak olyan vélemények is, hogy engem az egyház már nem egyszer
feldü.hített, hogy az egyház tanítását nem lehet maradandóan megtartaní, hogy
tanításai közüJ.többet nem tudok elfogadni, hogy sok a véleménykülönbség
azok iközött és közöttem. hogy lehetetlen azt hinni, amit az egyház tanít. De
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ugyanakkor olyan is van, hogy aki Istennel akar kapcsolatot teremteni, azt
igazában egyház nélkül nem teheti; hogy az egyház segítsége nélkül nem tud
az ember Istenhez eljutni; hogy az egyház tanítása és nevelőtevékenysége

nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az emberek tisztességesek és rendesek legye
nek, Akl elismeri, hogy az egyház. befolyásolni tudja emberségében, fejlődé

sében, aki igényli, legalábbis nehéz helyzetben, a pap tanácsadását, talán nem
is, mint papét, hanem mint tanácsadóét, de talán éppen ezért, mert pap is az
illető, - aki számol vele, és minden krrtikája mellett is, rnint létezőt, mint
összehasonlítási alapot, hátsógondolatlaiban legalább, számbaveszi, elfogadja:
az ilyen számára mégsem term íncogníta, nem teljesen ismeretlen és puszta
terület a hit dolga, az Isten ügye, az Isten népének szolgálója, az Isten egyháza.
Amely nem felügyelője akar Ienni az embernek, hanem barátja és- segítője.

Önmaga felé és legmélyebb vágya, a szép és teljes embersége felé, és célja, az
őrökkévalóságvaz Isten felé. (V. ö. G. H. Fischer-A. Holl: Kirche auf Disiasiz;
Der Seelsorger, 1967. 5.). .

A hit sZÜ!krái tehát nagyon sokfelé, mándenfelé megvannak. sokszor ott is,
ahol a felületen szemlélődő nem látja \j.llanni őket. "A Lélek ott fú, ahol alkar."

PUSZTA SÁNDOR VERSEI

AIDEPHONE
oly mély vagyok

elsüllyedek önmagamba
látlak a partomon állni
úgy tükrözlek csodálatos
magadból fogsz kihalászni.

MUTANS
a magot védi a héjj
bennünket semmisem

átrágtam magam
ködön, napsütésen
változatlan változó
megismel'ésen

őrizz meg báb
őrizd lepkeségem.

SZEMEK
sok olvasatlan
kézirat

szemek, szemek
a föld alatt

a koponyákban

titkotok
ki oldja meg?

JÓNÁS
késett az a hajó
te más hajóra szálltál
azóta hiába várnak
Ninivébe.

FÖLAJÁNLÁS
tieid

az el nem mondott imák
becsukott szemű sóhajaim

gyermekkorom hitébe halt Tamás
alázatom tipegése

a bennem táruló kamasz csodálkozás

tied legbelső jobbik énem
énekem és rettegésem

szégyenem e rubint ékem
viráoaim madaraim tied az első karikám

a nyáresti boldog fogócska

az is aki vaO'llok
s aki még nem vaO'llok
s aki lehet/em volna.
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STETKA ÉVA VERSEI

HA.

Ha átkok [akadnak: föl a szívemMl,
Bocsáss meg érte, Istenem.
Szeretném, ha a szenvedés nem tenne ronccsá,
Nem mérgezné meg a józan észt
Bennem a -gyötrelem,
Szeretnék jó maradni, nem veszteni el a derűt,

Igazságos csak az lehet,
Akinek könnye nem meddő célokra pazarolt,
Aki tudja, hogy egyértelmű a tett,
Amivel az ember utat vág magá1ULk
Illatozó liliomok között,
S oltár sápadt
Virágai iritegetnek felé
Amerre jött,
Szirma a sok virág1ULk,
Szimbolumok - az életén 
Itruuikoztuik.
Testvérré válásért, megváltásért könyöröa
Az átok is.
Fakassz erős imát 
Szívedből, hogy örök
Temetőben pihenjen meg végre a vád,
Mely saját szívedben üldözött.

GYÓGYULÁS

Köszönöm, hogy irgalmat adtál nékem,
Adj irgalmat a többi embernek is,
Bocsásd meg, hogy mindig másokért éltem,
De nem voltál a középpontban Te is,
Mert én mindig csak magamra gondoltam,
S talán még most .se más1'a,
De már egy kicsit megkomolyodtam,
Most kezdek többet gondolni a világra.

Nagy hó esik majd, csillog1ULk a pelyhek,
S csillog a fény az üvegablakon.
Bátor vagyok, a lelkem már szerelmes,
S készülődöm: a létet elhagyom;
De fölöttem arany szárnyak lebegnek,
Ú j sugár indul egy csillagon,
:;; elmondom százszor, százszor is: szereüek,
Amíg Istenről gondolkozom.

SEBEZHETŐMONDJA

A ezeretet nem ingerlékeny,
Csak azért vagy.unk ingerlékenyek, mert bűnösek vagyun7e.
Az érzékeny és sebezhető szív
Ne-m a mi diadalunk,
Sok bűnös támadta már az érzékenyeket,
1'1 szeretet gyógyítsa meg őket,

Örvendezzenek, hogy az ő életük is jó élet lehet,
Istenem, oldozd föl őket.
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NyIRI TAMAs

A VILÁG SZÓSZÓLÓJA

Karl Rahner a múlt hónapban töltötte he hatvanötödik életévét. Az el
múlt években sem csökkent, sőt még csak fokozódott szinte közmondásos ter
mékenysége. A hatvan éves Rahner tiszteletére kiadott kétkötetes gyűjtemé

nyes munka (Gott in Welt. Freiburg, 1964) már 887 művét sorolja fel. Azóta
megkétszereződöttez a szám. Az elmúlt öt év irodalmi termése közel négyezer
nyomtatott oldalra tehető. Hét önálló kötete jelent meg, befejezte a Lexikon
für Theologie und Kirche új (harmadik) kiadását, megjelent a gyakorlati teo
lógia céljait szolgáló - többekkel együtt szerkesztett és írt - Handbuch der
Pastoraltheologie első négy kötete, a Sacramentum mundi című kérígmatíkus
lexikon első két kötete. Közben részt vett a zsinaton, utazott, előadásokat tar
tott Európa különböző országaiban és Amerikában. Ezen kívül elfogadta a
münsteri egyetem meghívását; a müncheni vallásfilozófiai tanszéket felcse
rélte a számár'a jszervezett dogmatikai tanszékkel.

Hírneve messze túlnőtt hazája határain, hatása nem szorítkozik barátaink
és tanítványaink szűk körére, ~Rendkívül nehezen fordítható műveit átültet
ték angol, spanyol, francia, olasz és flamand nyelvre, több külföldi egyetem
diszdoktorává avatta, A tiszteletére kiadott mű hatvan oldalon keresztül so
rolja fel azokat, akik jókívánságaikat küldték Jzületése 60. évfordulójára, Bí
borosok és pátriárkák, érsekek és püspökök, teológusok és egyetemi tanárok;
Barth, Bultmann, Cullmann, Heuleqqer, Visser't hooft és Gertrud 'L'on Le Fort,
fejezték ki nagyrabecsülésüket. XXIII. János pápa zsinati teológussá nevezte.
ki, VI. Pál pápa személyesen biztosította elismeréséről és munkásságának foly
tátására bátorította. Rahner nemcsak világhírű filozófus és teológus, hanem
egyúttal igen olvasott szerző is; könyveit olyan sokan vásárolják, hogy az
írásaiból .származó jövedelem egymagában elegendő két folyóirat, a Stímmen.
der Zeit 'és a Geist und Leben kiadásának anyagi fedezetére.

Mi a titka ennek az anyagiakhan is lernérhető óríási síkernek? Biztos,
hogy nem tudható be sem a divatnak, sem ra hírközlő eszközöknek. Egy teoló
gust mégsem lehet slágerénesként népszerűsíteni és divatbahozni. Különösen
azért nem, mert Rahner aligha olvasható rádiózás közben. Színes és telt, el
vontan is szemléletes. a tapánthatóságig megmíntázote, egyszerre több dirrimen
zíóban áradó dús nyelvét nem érti meg könnyűszerrel senki sem. Gondolatai
megerőltetik a felhasznált szavakat és fogalmakat. Nem nyílnak meg anélkül,
hogy az olvasó maga is el ne mélyedne Rahner gondolataiban, amelyekkel bi
zonyítja állításait. Az olvasónak magának is szembe kell néznie a személyes
állásfoglalását és elkötelezettséget megkövetelő kérdésekkel. Rahner írásainak
oly gyakran hangoztatott "nehezen érthetősége'' nem más, mint az örök ké
nyelmesek mindig kéznél lévő kíbúvója a szellemi erőfeszítés elől: ha valóban
olyan nehezen érthető, akkor míért veszik meg és olvassák könyveit oly sokan?

A világot szerető hU

A mai hivőket kínzó és gyötrő kérdésekre Rahner hamis biztonság színle
Iése nélkül, az Istenbe és az emberbe vetett mélységes hittel és bizalommal
válaszol. Sikerének titka abban rejlik, hogy valódi teológiai szükségletet elégít
ki. Az egész emberiséggel és mindenegyes emberrel rolionszenvező és rokon
szenvedő egyéniségének köszönhető, hogy nincs az _emberi létnek olyan sza
kadéka, amelyet ne ismerne a saját tapasztalásából ; válasza azért érikezik
meg, mert sohasem !kívülről, hanem mindig belülről, az emberi gyötrelmek
legmélyéről jön.
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A- lét keserű érvelése magányossá rteszi az embert, mint akit tátongó szakadék
vesz körül, s egyszerre csak úgy érzi, hogy zuhan a végtelenbe; mint aki minden
biztosíték nélkül ki van szolgáttatva saját- szabadságának. Körös-körül a sötétség
végtelen tengere, szörnyű ismeretlen éjszaka, az egyik ideiglenességből csak a
másikba mentí át magát, törékeny, szegény saját eseblegességében remegő, napról
napra megbizonyosodik arról, hogy mennyire függ a merő biológiai alapoktól.
ostoba társadalmi szokásoktól, még ott is, ahol szembefordul ezekkel a függő

ségekkel. Rájön, hogy életének a közepéri fészkel a halál: a határ maga, amelyet-
.-öncrejéből képtelen átíépní. Megtapasztalja. mint fakulnak el életének -ídeáliai,
mint vesztik el Ifjú fényüket, hogyan fárad bele az ember az okos beszédbe, s
lesz elege az élet és a tudomány vásárárt folytatott okos beszédekből, sőt még
a tudományból is. A kereszténység elleni tulajdonképpeni érv az élettapasztalat,
-ennek a szörnyű sötétségnek amegtapasztalása. Azt tapasztaltam. hogy a tudó
sok szakszerű érvei mögött, mint végső erő és előzetes döntés, - amelyből e
tudoményos vmegtontolások éltek, - míndig a lét végső tapasztalatai álltak,
.arnelyek elsötétítették. elfárasztották és elíkeserítették a szívet és a szellemet.
A sötétségnek, magánynak, a lét 1Ja&5ú lemorzsolódásának és halálos fáradságá
nak a kellős közepeből kiáltja oda az embereknek; van elég fény, elég öröm,
olyan ragyogó szerétet bent az emberi szívekben és annyi szépség kint a világban,
amelyet nem magyarázhat meg a semmit meg-nem okoló üresség, csak az abszo
lút férny, abszolút öröm, abszolút szaretet és szépség, tehát az abszolút lét, még
ha nem is fogjuk fel, hogyan lehetséges ez a mai halálos sötétségünk és semmi
ségünk, ha létezik - bár titok - a bőség végtelensége (Schriften zur Theologie,
VI.).

Rahner rokonszenvédő egyéniségének köszönheti külőnleges adományát,
hogy meglátja azt, amir mások észre s-em vesznek. Nem találomra adta leg
utóbbi egyik könyvének a "világot szerető hit" cimet. Szószerint minden ér
dekli ezen a világon: mánden felkelti a csodálkozását; amelyről Arisztotelész
óta tudjuk, hogy a filozófálás kezdete. Elemzései megvilágosítják a legegysze
rúbb és a legközönségesebb dolgokat is. A hétköznapi dolgokról irt teológiáját
Rilke idézettel kezdi: ;,Wenn dein Álltag dir arrn scheint, klage ihn nicht an;
klage dich an, dass du nicht stark genug bist, seine Reichtümer zu rufen".
Önmagát kell vádolnia annak, akinek üresek ct napjai; a hétköznapok is kin
-cset rejtenek magukban, csak meg kell keresnünk azokat. A mindennapos mun
káról, a járásról, az ülésről, a látásról és a hallásról, a nevetésről, az evésről

és az alvásról elmélkedik, s szavai nyomán kivilágosodnak a szürke hétköz
napok és éttetsztk rajtuk a kegyelem. A kegyelem, "minden általunk választ
ható valóság titkos lényege: ezért ha bármit elveszünk és odaadunk. bármivel
is foglalkozunk - igy vagy úgy - mindig Istennel és Krisztussal is találko
zunk" (Schriften zur Theologie, VII). Előszót ir Duoa; sanzonjaíhoz, beszél
Stravinszkij miséj éről, SI újból és újból a hétköznapokról, a nagypénteken ősz

szesűrűsödő hétköznapiságról: az élethiábavalóságáról, barátok árulásáról. el
lenség gyűlöletéről, az Istentől való elhagyatottságról, a butaság elleni véd
telenségről. a hétköznapiságnak arról a tömény esszenciájáról, ami ellepte Jé
zust a kereszten, s amit napról-napra kortyonként nyújt nekünk az élet
(Schriften zur Theologie, VII). Természetesen beszél az emberi szívről, a köz
napi és ünnepi szívről, a mi kifosztott szívünkről, s az Istenember szívének
gazdagségáról.

Jézus szíve a bensőséges és egyesítő középpont, a tovább nem elemezhető titok, az
a csöndes törvény, amely hatalmasabb mínden szervezeímél és az ember techni
kailag megszervezett kihasználásánál. Jézus szíve az a pont, ahol az ember titka
átmegy az Isten titkába; a magára ébredő üres végtelenség hívja Isten végtelen
bőségét. A lándzsával átdöfött szív, a szorongó szív, a széffolyó szív, a meghalt
szív, megmutatja nekünk a szeretetet; felfoghatatíanul önzetlen, hiábavalóságban
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győzedelmes, erőtlenségben diadalmas, haldokolva éltető szeretetet; ami maga az
Isten. Jézus szíve hirdeti, hogy közel vall az Isten mindazokhoz, akik így imád
koznak: én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus szíve, - bár mín
dm mindenben - mégis testileg konkrét: annyira, hogy megszámlálhatók e szív
dobbanásai, s örömkönnyekikel borulhatunk térdre előtte, mert nem kell már
tovább mennünk: végre megtaláltuk az Istent. Mi mást is mondhatnánk keresz
ténységünk lényegéről). mint azt, hogy az Atya szívéből születő örök Isteni Ige
megtalálta a mí emberí szívünket, kitart benne és mindörökre megőrzi magáénak
(Schriften zur Theologie, VII).

Rahner egyik erőssége, - bár sokan gyöngéjének tartják -, a nyelve
zete. Nem foglalkozik kifejezetten nyelvfilozófiai kérdésekkel, a szó és a gon
dolkodás kapcsolatát azonban gyakran elemzi. Hum-boldt nyomán azt vallja,
hogy az emberi szó több, mint a gondotat puszta jelzése. A szó több mint a
gondolat: a szó a megtestesült gondolat, és nem anirnális zörej csupán. Az ani
mális-materiálls világban élő szellem nem jelezheti tetszőleges gondolatait, A
szó, - mint megtestesült gondolat -, ugyanúgy több a puszta gondolatnál,
amint az ember egysége is több és eredetibb mínt külön a test és külön a lé
lek. Ezért nem pótolhatók a nyelvek, bár lefordíthatók és helyettesithetök
egymással. A nyelvek nem foghatók fel csupán különböző homlokzatokként,
amelyek mögött minden esetben ugyanaz a gondolat lakozik: az első korintusi
levélben szereplő "agape" nem adható vissza teljesen egyetlen európai nyelv
szeretet szavával sem. (Schriften zur Theologie, III).

Vannak szavak, amelyek megosztanak és vannak szavak, amelyek egyesítenek:
mesterségesen készített szavak és míndig is meglévő. vagy hirtelen csoda folytán
újjászülető szavak. Szavak, amelyek felbontják az egészet, hogy egyenként ma
gyarázzák meg a részeket, s s-zavak, amelyek - annak, aki figyel rájuk - meg
idézik azt az egészet, amelyet 'kimondanak. Vannak szavaik, amelyek keveset vi
lágítanak meg, mert a valóság kis részletét tárják csak föl, s vannak szavak,
amelyek, muközben összhangba hozzák a sokféleséget, megajándékoznak igaz böl
csességgel. Vannak elsaigetclő és elhatároló szavak, s vannak olyanok, amelyek
kimondják a valóságot: látható bennük a valóság végtelensége. Olyanok mínt a
kagyló: bármilyen kicsiny is, benne morajlik az egész tenger. Ezek a szavak
bennünk gyújtanak fényt, és nem rní .vrlágosítjuk meg őket. Hatalmuk van fö
löttünk, mert nem emberi készíttnények, hanem Isten ajándékai. Vannak egészen
világos és egyúttal kétségbeejtően lapos szavak, amelyek csa1t a fejet elégítik ki,
de üresen hagyják a szívet, Azután vannak másféle, homályos, a dolgok túlságo
san fényes titkát szólító szavak: szívből fakadnak és himnuszoikban zengenek. Útat
nyitnak a nagy tetteknek s örökérvényű döntéseknek (Schriften zur Theologie,
IlI).

Rahner maga is ilyen szavakat használ: összekötő és egyesítő, tátkosér
telmű, szívderítő, nem ember alkotta, hanem Isten adta szavakkal beszél Is
tenről az embernek. Azt írja egy helyen (Kleines theologisches Wörterbuch),
hogy a teológia himnikus beszéd Istenről. Meggyőződése, hogy az emberek
tömegei nem kizárólag saját hibájukból fordultak el Istentől, hogy nem tud
ható be ez a szomorú jelenség egyszerűen "a" körülményeknek. hanem annak
az egészen konkrét körülménynek, hogy Jézus Krisztus evangéliumának hir
detői, -- bármilyen szerepet is töltsenek be az Ige szolgálatában -, nem, lát
ják el megfelelően a szolgálatukat, így érthető, hogy az a Rahner, akinek
mindenről és mindenkihez van jó szava, nem kíméli haragvó indulatától
azokat, akik a tudományosságnak vagy bárnni másnak az ürügyén semmi
vel sem beszélnek lelkesebben Istenről, mint a kémikusok a szénláncokról,
vagy a biológusok az amőbaról.
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lsten a világban

Rahner alapvetőerr rokonszenvedő hogyléte fordítja figyeimét az ember
felé. Gyökeresen félreértenák azonban "antropológliai fordulatát" ha azt hin
nők, hogy Isten helyett az ember került teológiájának a középpontjába. Kant,
Hegel, Marx és Heidegger óta elkerülhetetlen, hogy a görögök kozmocentrí
kus szemléletével szemben a gondolkodó alany felé forduljon a filozófia.
Amennyiben valóban a "léttel mint olyanna!" foglalkozik, akkor magátólér
tetődően az ember felé kell fordulnia, akiben a legnyíltabban rnutatkozik
meg a lét. Senki sem írhat zenét Bach után úgy, mintha ő nem is lett volna,
senki sem filozofálhat úgy, mintha Aquinoi Szerit Tamással megállt volna az
emberi gondolkodás történeti mozgása, Rahner nem idealista filozófus, mert
vallja a dolgok tudattól független létét, de mint Kantnak . és Hege/nek, neki
is van érzéke a szubjektivíjás (nem szubjektávízmusn értékei: az ember, a
lelkiismeret, a személy, az emberi megismerés iránt. Hu.sseri és Scheler meg
tanították a jelenség megbízható és előítélet nélküli elemzésére, Heuieqozr
megmentette a konceptualizmus veszélyétől. attól, hogy megelégedjék a le
író elemzessel. A konkrét embert állította szellemi horizontjának középpont
jába, felhívta figyelmet a tragűkumra, megismertette vele az öröm. az élet, a
ragyogás mögött felcsendülő sötétebb hangokat. Rahner sokkal mélyebben
gondolkodik azonban, semhogy megelégednék az emberi állapot egziszten
cialista elemzésével. a szorongás és kivetettség bemutatásával. S amint nem
sorolható az egzisztencia filozófusainak teista ágához, nem tartozik a nec-to
mista filozófusok közé sem. Sokkal eredetibb semhogy megelégednek Szent:
Tamás tételeinek történetietlen, nec-tomista ismételgetésével: hisz az igazság
abszolút voltában, számol azonban az azt befogadó szellern történetiségének
dialelktikájávaJ.

Rahner a belga Maréchal által elindított- filozófiai irányzathez tartozik,
amely az emberi egzisztencia igazságban és szerétetben történő megvalósítása
lehetőségének a föltételeit kutatja, A transzcendentális módszer legjelesebb
képviselői (Sieuiertli, Max Milller, Welte, Lotz, Lonergan, Coreth és Rahner)
alkotó módon fejlesztik tovább Szent Tamás tanítását az emberi megismerés
és szabadság lehetőségeinek transzcendentális feltételeiről. Azt kérdik, hogy
melyek az emberi szubjektivitásnak azok az objektív-ontológiai feltételei
amelyek lehetővé teszik ",az emberi szellem szerető, vágyódó és odaadó, a
minden elhatárolhatón túlterjedő végtelenhez való fordulását s ezáltal a sze
mélyiség :megvalósítását", A valódi megismerés és választás "a tulajdonkép
peni személyíség belső alkotó mozzanata, a szellemnek arra az átfogóra irá
nyuló kitárulkozásában megy végbe, amely mellett már nincs semmi. mert
az átfogó mindent magában foglal" (Sendung und Gnade).

Az ember szellem, mondja Rahmer, de azonnal hozzáteszi, hogy térben
és időben az. Tehát csak aikkor lesz igazán szenem s csak akkor tér meg ma
gához, ha az érzékelhető jelenségek felé fordul. A jelenségeknek a teljessé
géhez, mert mínél dúsabb, színesebb és tagoltabb a jelenség annál inkább
megmutatkozik benne az ember kitárulkozásának, az emberi szellemnek a
célja: "maga a lét, ami a világon túl is terjed" (Höre r des Wartes). Az em
ber maga is jelenség. Benne, a legszellemibb jelenségben bontakozik ki leg
teljesebben a lét, mégpedig ott, ahol embersége a legvalósabb: a .történelem
ben. Szellemiségünknek transzcendentális föltétele tehát az ember ráutalt
sága mind a lét egész tágasságára, mind a történelemre, Az emberi érzékiség
az emberi szellemnek önmagából fakadó anyagi képessége, az emberi szellem
pedig nem más, mínt az érzékiségnek önmagára ébredése az emberben. Ha
pedig az emberi. szellem cook a sajátmagából eredő érzékiségben talál úgy
magára, mínt a végtelen létre utalt szell~, a:k~Oir az em~er mívoltához.
taJrtozj[{ a történetiség, amelybe bele ikell bocsátkoznia szellemének, hogy ma-
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gához térjen. Rahner az emberi megismerés metafizikájáról írt művében több
rnínt négyszáz oldalon át fejti k!i. az emberi szellem történetiségét valamina
azt, hogy ez a felfogás hitelesen értelmezi és továbbfejleszti Aquinoi Szent
Tamás tanítását (Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenninis
bei Thomas von Aquin).

A filozófia - egzisztenciánk első és alapvető megvilágítása -, bátorsá
got önt az emberbe, hogy komolyan vegye a konkrétumot és a történelmet,
majd elengedi, hogy a konkrét történelemben találja meg Istent, akit a meg
testesülés közvetít az embernek (Kleines theologisches Wörterbuch). A fi
lozófiát Rahner nem választja el a teológiától, amely "mivoltánál fogva fel
tételezi a filozófiát, mánt saját lehetőségének a feltételét" (Schriften zur
Theologie, VIII). Az emberi megismerésnek És szeretésnek transzcendentalí
tása az emberi beteljesülés lehetőségének nem formális föltétele csupán, ha
nem. az emberi boldogság körvonalainak tartalmi felvázolása is. A filozófiá
nak és a teológiának kölcsönös összetartozása miatt a Jétesemény - máskép
pen a lét analógiája, ontológiai dífferenciája, a valóság díalektikája, transz
cendenciája és immanencíája - Rahner számára a megtestesülés eredeti tör
ténetiségében nyílik meg.

Gondolkodásának iaz alapképlete "az önmagát közlő Isten". Ezen azt érti
Rahner, hogy miközben kőzli magát az lsten, létrejön az ajándékozás cím
zettje - az ember - és ennek föltétele, a történelem is. Isten Jézusiban tá
volodott el a legmesszebbre magától, és Öbenne közelitett meg minket a leg
szorosabban, hagyott legyen velünk, ahol mi vagyunk. Ott, ahol az Isten
nem ragaszkodott feltétlenűl önmagához, megjelent az ember, az a más, ami
az Isten lett aikkor, amikor elhagyta magát, anélkül azonban, hogy megszűnt
volna isteni mivolta. Az ember - mondja Rahner - az Isten rejtjele a w
lágban. Nemcsak a názáreti Jézus, hanem a többi ember is, mível annak a
föltételnek köszönihetik létüket, hogy az Isten Fiának lehetséges testvérei,
akiknek maguknak is Isten fiaivá kell válniok.

Isten magára vette a teremtmény egész realitását s együtt szanvedett rumden em"'
beri szenvedéssol, Maga áll a szegények, a sírók, az éhezők, a halandók mellé. Ha
van abszolút teljesség - máskülönben hogyan létezhetnék olyan végtelen üresség,
mint az ember -, ha a teljesség teremti a szegény üvességet- s a világosság, ér
tolmessóg és jóság teljes bősége teremtheti-e másképp, mint csak értelmesen -,
aikkor felelősséget is vállal minden szegény szükségért, Akkor, azért, hogy nö
velje saját dicsőségét, nem taszíthatja el magától ezt a szükséget a teremtmény
abszolút távolságába. amivel a fájdalomnak .örökiké sajgó, soha nem gyógyuló se
bét ütné a teremtményen, hanem, mivel nem tehet mást, saját szerotetének szelíd
kényszere miatt sajátmagát is megterheli a szükség, az üresség, a jelentéktelenség
terhével. Ha pedig Isten - önmagát közölve - nemcsak az ember legbenső gyö

. keréig hatol (ezt mondjuk kegyelemnek), hanem "megjelenik" konkrét tőrténel-

münkben, akkor eljutunk az örök Atya Fiához, a názáreti Jézushoz, aki az Isten
megjelenése az ember húsában (Schriften zur Theologie, VII).

RahnerSZl€rint a megtestesülés az a föltétel, ami lehetövé teszi, hogy Isten
kegyelemben is közölje magát velünk. A megtestesülés egyedülálló és megis
méte1hetetlen eseményében kivétel nélkül minden embernek eligéri és odaaján
dékozza magát. Ezt az ajándékozása mondjuk kegyelemnek, amelynek betelje
sülése a boldogság. Ez akkor valósul meg, ha az ember a szeretetben megszün
tetve-megőrizve-felemelvefenntartás nélkül bízza rá magát az eljövendő s
mindöröktől ittlévő, nem a halálos szakadék és pusztulás, hanem a mindent
teljessé tevő öröm Titkára. Mivel az emberi transzcendencia nem csupán isme
retelméleti, hanem ontológiai lehetősége is a teológiának, azért szellemünk

. transzcendenciája mínden embernek közvetíti az önmagát közlö Isten rejtett,
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meg nem fogalmazott, de természetfelette kegyelmét és kinyilatkoztatását, A
természetfeletti kegyelem 'egyetemessége magyarázza meg a hivőnek az egyház
szórvány-helyzetét, az anonim kereszténységet, a nem keresztény vallások jo
gosultságát, a szekularízáit világ jogos nagykorúságát és önállóságát, az ateisták
üdvösséget, Korunk ateizmusa nem egyértelmü jelenség, rnondja Rahner. A
mai embernek külőnleges érzéke van arra, hogy észrevegye Isten isteni voltát.
Tulajdonképpen azért lett ateista, mert nem volt hajlandó elfogadni azt a tév
eszmét, hogy Isten a világ legfelső része, a hatalmas építmény záróköve csupán.
Mivel a XX.' század is a kegyelem százada, könnyen lehetséges, hogy az ateisták
tagadása voltaképpen az Isten felfoghatatlanságáróL kirnondhatatlanságáról,
mérhetetlenségéről és megfoghatatlan jelenlétéről szóló hittételeik megvallása.
Ezért hangsúlyozza olyan gyakran azt - amit budapesti előadásában is mon
dott -, hogy az istenfogalomnak az európai gondolkodás történetéri végighú
zódó transzcendentalízálása, s az ettől elválaszthatatlan szekularizáció, a keresz
ténység lényegéiből és történeti dinamikájából fakad, s nem keresztény-ellenes
esemény (Im heute glauben).

Rahner egyik legnagyobb gondja, hogya mai embert közelebb segitse Is
tenhez. A megszokott, de világképtől függö "isten'biwnyítékok" helyett, azt fejti
ki, hogy az embernek - amikor megvalósítja egzisztenciaját - míndíg és min
denütt, a legszürkébb hétköznapokban is, kikerülhetetlenül köze van Istenhez.
A transzcendentális módszer - az a belátás, hogya tagadás lehetőségének a
föltétele az implicit állítás - mánden korban biztosítja az Isten utáni kérdés és
válasz lehetőséget. A konkrét válasz azonban szabadságunk előzetes állásfogla
lásától, létünk förténetiségének elfogadásától vagy elutasításától függ. Csak ak
kor tárul föl előttünk Isten léte az ontológiai differenciában, ha elfogadjuk tör
ténetiségünket, azt, hogy rendelkeztek rólunk: nem mi határozzuk meg sem
[ővetelünket, sem távozásunkat. Az Isterrbizonyítás azért olyan könnyű és ne
héz egyúttal, mert annak az előzetesen elfogadott vagy elutasított ismeretnek a
tárgyiasítása. amivel mindenki rendelkezik Istenről, ami ugyanúgy nem fogal
mazható meg tökéletesen, mint a tudat, a szeretet, a szabadság vagy a felelős

ség. Előzetesen mindig többet tud ezekről az ember, mint arnennyit utólag tu
datosíthat (Kleines theologisches Wörterbuch).

ISIten valóban közel van hozzád: ott ahol vagy - feltéve, hogy nemcsak eszmeileg
találtad meg a tulajdonképpeni embernek a megnyíltságát a végtelen fellé, hanem
önmagadban cis. Ebben az esetben Isten karácsonyi leszállása az ember húsába,
megvilágítja szellemed transzcendencíájának titkos és örömteli értelmét. Isten tá
volsága a mindenen áthatoló közelségnek a Ielfoghatatlansága csupán. Itt van.
Gyöngéden és közel. Szelíd. szeretete megejti szívedet. Azt mondja: ne félj! Bör
tönödön belül van. Azért gondoljuk, hogy nincs itt, hogy keresnünk kell, mert
nem volt még életünknek egyetlen pillanata sem, amíkor nem lett volna velünk:
halkan, édesen. megnevezhetetlenül. Úgy van itt mint a színtíszta fény: miköz
ben szétárad, láthatóvá tesz minden egyebet, ő maga azonban elrejtőzik csöndes
alázatában. Ne félj az ürességtől; omolj az Isten közeli karjába! Engedd el ma.
gadat, s megtalálod akit .keresel. Feledkezz el magadról, s meglátod. rnilyen gaz
dag '.'agy (Schriften zur Theologie, III).

Igazság és közösség

Bár az antropológiai fordulat a megismerő és vágyódó alanyt állítja Hahner
gondolkodásának középpontjába, mégsem vádolható individualizmussal. Gyak
ran hangoztatja, hogy az egyén kizárólag a közőseégben találhatja meg magát
és az igazságot. A társadalmi és ismeretelméleti pluralizmus következménye,
hogy az igazság csak kollektíven található meg. (Ezért vállalt Rahner kiemel
kedő szerepet a keresztény marxista díalógusban.) Természetesen senki nem
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ugorhatja át, sem sajátmagát, sem saját véleményét; csak a maga oldaláról jut
hat el az igazsághoz. De csak annyiban érdekes a szubjektívitás, amennyiben
nem egyoldalú, hanern másokkal közölhető.

Hogy pontosabban és köznapibban fejezzem ki magamat, én mindig abból indu
lok ki,\hogy egészben véve nem tarthatom magamat sem okosabbnak. sem becsű

letesebbnek a többieknél. Bár vesetemként ragaszkodom ahhoz, hogy tárgyilago
sabb, előrelátóbb, okosabb vagyok, mínt az, akinek a véleményével szembekerü
lők, ezt sem azért teszem azonban, mert egyéni véleményemet mint olyant - te
hát egyoldalú szubjektíví.tásomat - részesíteném előnyben, hanem azért, mert ha
mindenkiről feltételezem - legalábbis elvileg -, hogy értelmes és becsületes,
akkor magarnmal sem teheteik kivételt. De azt tartom, hogy egyéni véleményemet
rendkívül kr-itíkusan és bizalmatlanul kell fogadnom. Önmagával szemben lehet
legkevésbé tárgyilagos az ember, sokkal nagyobb veszélyt jelent az önámítás,
rnint a mások részéről történő megtévesztés. Ez az álláspont feltételezí azt, hogy
csak az emben szubjektivrtás által valósítható meg minden közös ügy. Ebből

nyilvánval6, hogy mások véleménye legalább olyan fontos mint a magunké, hogy
saját véleményem, min.t a számomra valóban érvényes vélemény éppenséggel a
mások véleményével való állandó összevetésben és ikicserélődésben lehet csak az
enyém. Aikkor teszek szert az én Igazságomra. ha állandó és kölcsönös megaján
dékozás és elfogadás kapcsolatában áll az másokkal és mások igazságával. Ha ki
zárólag a magcum egyéni véleménye lenne az igazság zsínórrnértéke, akkor ez az
egyoldalúság az abszolút magány pokla lenne, amelyben az egyén kizárólag ön
magára lenne kárhoztatva (Gnade als Freiheit).

Az igazság abból a. bizalomból él, mondja Rahner, hogy teljesen nem kü
lőnültünk el egymástól, hogy közösen keressük azt az igazságot, amelyet 
emberi létünk megvalósítása közben - már eleve közösen birtoklunk, bár meg
fogalmazni még nem tudjuk. Ezért nem térhetünk ki pusztán a nyugalom ked
véért még a legélesebb viták elől 'sem. Ameddig vitatkozunk, amíg egyáltalában
beszélünk egymással, addig mégis megvan az az átfogó egység, amely lehetövé
teszi a párbeszédet. Az igazság kollektív jellege miatt a véleményesere különő

sen nélkülözhetetlen a vallás és a hit igazságainál. A vallási igazság elégedhetik
meg a legkevésbé az egyoldalú egyéni véleménnyel. Itt senki sem mehet kizá
rólag a maga feje után, senIci nem hivatkozhatik arra, hogy kizárólag és csak
neki adatott meg az igazság ismerete. A vallás igazsága az egész emberre vo
natkozik, az ember pedig a többiekkel való szeros és kölcsönös kapcsolatban
egész. A sohasem kész É'S befejezett ember csak úgy valósíthatja meg magát, ha
nem fél attól, hogy megnyiljék és rábízza magát a másikra. Az olyan vallás,
amely az egyén kizárólagos tulajdona, szükségképpen tetszés szerinti, alapjában
véve érdektelen, és egyoldalú. .

Mí az, ami megmentheti egyéni véleményemet, - amelyről soha sem
mondhatok le, ha igényt tartok arra, hogy egyáltalában véleményem legyen 
az egyoldalúságtól? Rahner - válaszának lehetséges következményeit előre

látva - habozás nélkül mondja: az intézmény. Az igazságnak szüksége van az
lntézményesítésre. Máskülönben az a másik, akivel együtt közösen keressük az
igazságot, annyit' számítana csupán, amennyit egyéni véleményem tul.ajdoní
téma neki, nem lenne jelentősebb s nem is lenne más, mint egyoldalú egyéni
véleményemnek egyik mozzanata, Az igazság akkor lehet csak a másiké, s en
nek folytán az enyém is, ha valamennyire intézményesített; nemcsak szellemi
érvénnyel, hanem' a megismerő alanytól fü~etl>e71 reális léttel bk A vallás
igazságait az egyház hitvallása intézményesíti, és képviseli a tOrténelemben. Ha
pedig az intézményesített hitvallás történeti, akkor változnia is kell azért,
hogy fennmaradhasson belőle az, ami örök és változhatatlan,

A katolíkus teológia az intézmény történettsége következményeként nem
elégedhetik meg az egyház hitvallásának iskolás elemzésével és ismételgetésé-
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vel. "A teológíának bizonyos mérvű kritikus funkciója is van a tanítóhívatallal
szemben" (Gnade als Freiheit). A reológia ismételten megkérdi, hogy volta
képpen mit akar mondaní a hitvallás a mindenkori embernek, és összeveti az
egyházi tanítást az emberi szellem egyre változó történeti helyzetével és látó
határával. A .teológia leghívebben értelmezett egyháziassága követeli meg tehát,
hogy vállalja a bíráló szerepét, hogy elvesse a bekétlenségnek azt a magvát,
amelyből- hogy valóban összebékíthető legyen - ki k·eJl kelnie a leplezett bé
kétlenségnek. A teológus nemcsak az egyház hitvallásának képviselője a világ
ban, hanem a világ igazságának is szószólója az egyházban, A teológusnak vál
lalnia kell az elutasítást, amikor a világ érdekében szót emel; vállalnia
kell nyugtalanító szellemének kipellengérezését, barátai megnemértését
vagy árulását, mert vajúdások és szenvedések árán szűlethetík csak meg újból
és újból az a változatlan hitvallás, amit az Egyház képvisel a történelemben,

Mindennek határt szab - rnondja Rahner - a teológia egyházíassága: fel
tételen tisztelete és elismerése annak, amit az egyház abszolút elkötelezettség
gel tanít. Aki nem fogadja el az egyházon belüli dialógusnak ezt a föltételét,
az nem mondható katolikus teológusnak, mivel a valódi megvitatás mindig föl
tételez valamí vítathatatlant, amit nem a teológus, hanem az Egyház maga ha
tároz meg. Ezt a vitathatatlant hívjuk szaknyelven dogmának. Nem jelenti
ez azt, hogy a dogma nem lehet párbeszéd tárgya, azonban a teológusnak el
kell fogadnia, !!ogy a dogmát az egyház határozza meg, máskülönben megszű

nik a párbeszéd, s a teológiából alapjában véve senkit sem érdeklő monológ
lesz. Ezt persze nem érti meg az, akinek egyéni véleménye eleve fontosabbnak
és igazabbnak tűnik a másíkénál, aki azt képzeli, hogy a szembefordulás és a
közösségtől való elszakadás á['án nyerheti el tulajdonképpeni önállóságát. Az
ilyen embertelen magatartás sehol, senkí részéről sem mondható katolikusnak.
Az Egyháznak azonban természetesen továbbra is biztosítania kell az oly ne
ihezen kivívott lelkiismereti szabadságot, s elsősorban neki magának kell elöl
járnia jó példával ezen :a téren a világban.

'Azt mondja Szent Pál, hogy a "parrhesia" és a "gnósis" nem választhatök
el egymástól, Az egyik a nyíltság: bizalom Istenben és tőle kapott vtilágikülde
tésünkben, a másik: Isten titkainak fölséges ismerete Jézus Krisztusban, aki az
egész világ élete és üdvössége. A keresztényeket míndíg megkísérti a nyílt gon
dolkodástól való tudatalaeti félelem; mint hivők félnek gondolkodni. Ranner
megszabadít aninket ettől a félelemtől. Arra tanít, hogy a megnyílt gond01
doskodás nemhogy elválasztana az Egyháztól és Krísztustól, hanem elvezet Jé
zus Krísztusnak mánden ismeretet fölülmúló ismeretéhez. Tisztában van azzal,
hogy tanítani sokkal többet jelent, mint egzakt dolgokról beszélni: aki valóban
tanít, annak önmagát kell feláldoznia Istennek és az embernek. Rahneregész
munkássága ennek az áldozatnak a jegyében áll. Szent Pállal (vö. Ró 15, 16)
vallja: Krísztus Jézus szolgájénak kell lennem az emberek között és Isten evan
géliumának szent szelgálatát kell 'végeznem, hogy az ernberek a Szeritlélektől

megezentelt kedves áldozati ajándékká legyenek.

A tévedés - vagy, ha valaki ragaszkodik hozzá: herezis - minden teremtő

hitbeli elmélkedés elkerülhetetlen velejárója. Hogyapápának fel kell vérteznie az
egyházat a hamis vélemények ellen, az bizonyos értelemben vígasztaló jel, mert
amikor az embereknél fennáll a tévelygés veszélye, akkor legalább valóban gon-
dolkoznak. .

Henry Marrou

Sokan aggódnak, hogy modern kultúr ánk, miközben egyre profánabb lesz, kitesz
,minket annak a veszélynek, hogy Istent elveszítjük. Pedig talán éppen arra ad majd
módot, hogy nagyobb mélységben találj-uk meg őt.

H e n r i d e L,u b a c
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PILÁTUS FELESÉGE ITta GllRTRUD VON LE FORT

Praxedis, a felszabadított görög rabszolganő, Rómából - Júliának, Decius
Galileus feleségének, Víennába:

Tiszteletreméltó Úrnő, éppen most hallom, hogy Quintus Crassus légióját
a legközelebbi napokban áthelyezik Rómából Galliába, azért sietek rábízni
egyik tribunusukra azt a részletes tudósítást, amelyet drága Úrnőm iránti test
véri szeretetből kértél tőlem. Mert első beszámolomban úgylátszik "TIem tud
tam elég világosan eléd tární a dolgokat. Kérlek bocsásd meg zavartságomat
-amikor írtam, még túlságosan izgatott voltam a megrázó események miatt.
Azonkívül akkor követem megbízhatóságáról némi kételyeírn voltak, és az
előtted is ismeretes üldözési hullám még nem csillapodott le egészen, Közben
a veszélyes helyzet megjavult. Választott követem ugyan nem hitsorsod,
de hallgatag és előítéletektől mentes, józan római, aki hűvös megfontoltsággal
utasította el az üldözést, s így ma nyiltan feltárnatom neked a. szívemet.

Amint írod, Galliában még most is azt beszélik: a Prokurátor, rniután
kétségbeesve egyik helyről a másikra bolyongott, levetette magát a svájci he
gyekböl, így keresve és találVia meg a halált. Nincs szükség rá, hogy meg
cáfoljam ezt a legendát: jól tudod, kitalálás az egész: nem a Prokurátor, ha
nem hitvese, az én szerétett Úrnőm, Claudia Procula járta mintegy bolyongva
végig a világ mánden helyét - "mintegy", mondom, mert vannak lelki ki
'terjedések is, és ezek nemcsak jelentik a világot, hanem magasabb értelemben
véve ezek a valóságos világ. Kezdem tehát Úrnőmnek azzal a csodálatos álrná
val, amelyben joggal sejted sorsának gyökerét. Abban is teljesen egyetértek
Veled, hogy különbséget teszel álom és álom között: egyes álmok csakugyan
eleve a parancsoló igazság jegyét hordják magukon, még aikkor is, ha álom
fejtéshez értő pap nem biztosít róla. A közönséges álmok gyors lábbal, fürgén
surrannak el mel1ettünik, mínt a bujócskázó gyerekek; azok viszont, amikre
Te gondolsz, elejétől fogva olyan világosan állnaik előttünk, mínt mondjuk a
rómal Fórum tiszteletet parancsoló oszlopai, amelyek első pillantásra rnintha
odakiáltanának a szemlélőnek: "Soh.ase felejts el bennünket!" És ezekhez az
utóbbi fajta álmokhoz tartozik az is, amelyről most beszélünk. .

Még nagyon pontosan emlékszem minden kísérő körülményére, pedig
hát több évtized telt el már azóta. Ürnőm cakkor még nagyon fiatal volt és
gyakorta levert, mert azt hitte, az ura elhanyagolja - tudod, mint elkényez
tetett gyermeknek nagyon igényes elképzelése volt a férfi házastársi szerel
rnéről, És igaz is, hogy a Prokurátor akkoriban sokat hagyta egyedül, de
ennek oka csak ezer bosszúsággal járó hivatalának súlya volt, amelyet annak
a kicsiny, de roppant nehezen kezélhető népnek a körében kellett betöltenie,
és ez egész uralkodói természete miatt roppantul terhére esett. Az emlitett
reggelen azonban úrnőm sugárzott a boldogságtól és gyönyörűségtől, mert a
Prokurátor az egész éjjelt nála töltötte. - .

- O Praxedisem, - kiáltott felém, - most mégis kegyes volt hozzám Eros!
Ezen az éjszakán egy életre való szerelmet kaptam.- Gyöngéd pillantást ve
tett a szerelemisten bájos szobrára, amellyel a Prokurátor ékesítette föl háló
:szobáját. - Nem, még n€lll1 akarok fölkelni, - hádtott el, amikor ajánlkez
tam, hogy segiteik őltözkődní, - hagyjál még egy kicsit pihenni és álmodni,
hiszen lélekben még míndíg hitvesem karjában fekszem.

Megigazíttatta velem a párnákat és mint valami kimerült gyermek, jól
eső mosollyal közibük símult.

Én az atriumban rendezgettem a virágokat és gyümölcsöket az asztalra,
- a fecsegő rabszolganőket ik:i.küldtem, hogy senki ne zavarja úrnőm álmát.
Eklkor hirtelen meghallottam a hálószebából aggodalmas kiáltását. Amikor
beléptem hozzá, fekhelyén ülve nagy, zavart szemekkel meredt felém. Mintha
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letöröltékvolna gyermekesen szép vonásairól a boldogság édes jóllakottságát;
mírrtha arcának fíataleágára sok-sok jövendő év árnyéka hullott volna az iste
nektől kirótt kérlelhetetlen végzetével. Karját felém nyújtotta, de nyomban
leengedte, mint a béna: - Most már rninden boldogságomnak vége, - da
dogta. - Olyan gonosz álmom volt, és tudod, Praxedisem, hogy a reggeli ál
mok igazmondók! .

Kértem, beszélje el nekern álomlátását, talán mégis jóra tudnám értel
mezni. Osak lassacskán jött meg a szava. ELkezdte:

- Homályos helyen voltam, ahol egy csomó ember gyűlt össze. Úgy lát
szott, Imádkoznak, de szavaik, mint a víz moraja, csak eleiklottak mellettem.
Hirtelen mírrtha megnyílt volna a fülem, vagy a tompa vízmorajból egy ma
gasra szökő forrás sugara tört volna elő, teljes világossággal hallottam a sza
vakat: "S2lenvecLett Pontius Pilátus alatt, megfeszítettek, meghalt é~ eltemet
ték." Nem tudtam megmagyarázni magamnak, hogyan kerül ezeknek az em
bereknek a szájába az umm neve, sem azt, hogy mi ennek a jelentősége, de
azért valami ködös borzadályt éreztem a hallott szavaktól. mintha csak va
lami titokzatosan baljóslatú dolgot jelenthetnének.Zavarodottan el akartam
hagyni a termet, de mégis egy másikban találtam magam: ez még sötétebb
volt, a római kapuk előtti coemeteríumokra emlékeztetett, és az előbbinél is
sűrűbben tele imádkozókkal ; itt is felhangzottak a riasztó szavak: "Szenvedett
Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették." Próbáltam ki
jutni a szabadba, de újból egy zárt terembe jutottam, amelynek ezúttal va
lami szakrális jellege volt, és megint hallottam az itt is összegyűlt imádkozók
szájából férjem nevét. Tovább siettem, egyik hely tárult föl előttem a másik
után; néha rnintha fölismertem volna valamelyik jólismert római templomot,
de sajátságos módon megváltozva: márvány ambonokat láttam arany és vörös
kőberakásokkal. de egyetlen ismert istenképet sem. Néha az apszisokon nagy
idegen mozaikok merültek fel és mimtha egy ismeretlen, birói megjelenésű

istenséget ábrázoltak volna. De még mielőtt ki tudtam volna venni az arcát,
újból borzalommal jártak át a zsúfolt tömeg ajkáról a megrázó szavak: "Szen
vedett Pontius Pilátus alatt megfeszítették meghalt és eltemették." Futottam
tovább, mindig tovább; kastélyszerű kapuboltozatok fogadtak be, roppant, ün
nepi komolyságú bazilikákon sietett át a lábarn. Mindig nagyobbnak tűnt a
bennük összegyűltek száma, mindig ídegenszerűbb lett az építkezés; aztán az
izmos csarnokok kezdtek hirtelen a magasba nyúlni, mintha a kő minden
törvényétől megszabadulva, súlytalanul az ég felé lebbennének. Itt hallgattak
az összegyűlt imádkozók, de láthatatlan kórusok énekeltek, és ebből is férjem
neve zengett felém: "Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et
sepultus est". Aztán eltűntek a súlytalan csarnokole is, [ólismcrt oszlopok
merültek fel, de szírrte belefúlva drapériadíszük patetikus pompájába. Zsongó
zene áradt M azon a férségen is, amelyet ezek az oszlopok keretezték, idegen
szerű kórusok hangja, a sokféle szólam egymásba fonódott és megint széjjel
vált, úgyhogy a szavak érthetetlenül olvadtak egymásba. Hirtelen azonban a
hangok áradó hullámaiból kiemelkedett egyetlenegy: meredeken, szigorúan,
szeplőtlen-pontosan, vádlón, sőt csaknem. fenyégetően csendültek föl ismét a
szavak: "Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato.' Szaladtam, szaladtam.
míntha fúriák üldöztek volna, tovább, tovább, úgy éreztem, mintha százado
kat futottam volna végig és még több századot kellene végígjárnom, mintha
az idők végzetéig üldöznének így a legkedvesebb névvel, mirrtha az valami
mérhetetlenül súlyos végzetet rejtené, amely nemcsak aző drága életét vonja
fenyegető árnyékba, hanem az egész emberiségét is.

Abbahagyta mert kívülről már jó idő óta izgatott hangok zűrzavarát le
hetett hallani. Most a Prokurátor neve is a fülünkhöz jutott, és míndjért
utána, mántha az éppen most hallott álombeli hangok titokzatos változata
lenne, felzendült a sokhangú ikiiáltás: "Keresztre, keresztre vele".
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Nos, ismertük már ennek a fanatikus kis népnek szokásait, hiszen köztük
kéllett élnünk, hozzászoktunk, hogy időről-időre egy-egy nevetséges utcai
zendülést produkálnak, ti. mikor az uralomvágyó papi kasztnak eszébe jutott
keresztülvinni makacs kívánságait a Prokurátornál. Különben nem sok figye
lemre szoktuk méltatni ezeiket a vállalkozásokat. De ma csakugyan úgy tűnt,

míntha ez az odakintí dolog valahogyan összeillenék úrnőm éppen most hallott
álmával; a távoli századok, amelyeken ott rnintha végigsietett volna, riadalom
mal sugározták át a jelent, ez pedig mintha mégerősítette volna az úrnő láto
mását. Egyetlen pillantás halotthalvány arcára elárulta, hogy ő is ugyanezt
gondolja. _

Megnyugtatására odahívtam egy az atriumhan készenlétben álló rabszel
ganőt, - tudvalevőleg ezeik mindig tudnak minden újságót a városban - éi
megkérdeztem. mi az. Azt mondta, a zsidók egy férfit hurcoltak a törvényház
elé; azt állítják róla, hogy kírálíyá akarja tenni magát, ezért a Prokurátor
feszítfesse keresztre, Micsoda gonosz és hálátlan nép, hiszen ez a Názáreti Jézus
- az a fogoly neve - soik jót tett velük, nqgy csodatevő és gyógyító. Még
többet is el akart mondani, de hallgatást intettem neki, mert észrevettem,
hogy az úrnő mindig izgatottabb lett beszéde közben.

- Ó, tudtam, hogy a reggeli álmok igazmondók - kiáltotta, míkor ismét
egyedül voltunk. - Ez által a fogoly által fog beteljesülni az álmom, a Proku
rátornak nem szabad őt elítélnie! Jó Praxedís, menj hozzá és kérd meg egész
gyöngédségem nevében, bocsássa szahadon a bevádoltat. Siess, minden iste
nekre kérlek, siess!

Én vonakedtam ; nem mirrtha féltem volna megbízásomtól - urunk ud
varias emiher volt, sohasem felejtem el azt a hanyag magátólór-tctődést,amely
lyel szabadnak nyilvánitott abban a pillanatban, míkor megtudta, hogy görög
nő vagyok -, de hivatali ügyeiben nem hallgatott asszonyi szóra. Mondtam
úrnőmnek, gondoljon erre.

Ö makacsul 'kitartott: - De az enyémre ma hallgatni fog, mert ezen az
éjszakán ezeretett. .

Félretettern hát meggondolásaimat és átmentem a palota másik részébe
az úgynevezett törvényházba. A szolgálattevő centurio elvezetett aProkuráto;
dé. Bár sokkal idősebb volt feleségénél, ezen a reggelen nagyon fiatalos be
nyomást keltett imponáló termetével. erőteljes állával és keskeny, fegyelme
zett szájával, amint a fürdőből éppen kikelve és friss tógába burkolózva ké
szült kimenni az őrjöngő néphez; rnert a zsidók számtalan furcsa azokásainak
egyike, hogy azt hiszik, beszennyezik magukat, ha belépnek a mi házainkba.

Előadtam a rámbízott üzenetet, higgadtan hallgatott végig, nyugodt arcán
egy vonás sem mutatott arra, hogy sietős dolga van. Azt hiszem, akkor sem
szakított volna félbe, ha egy félóráig beszélek, sőt egyenesen úgy vettern észre,
mántha kapóra jött volna neki, hogy megvárakoztatja odakínn a rakoncátlan
népet - tudod, Úrnő, néha a maga hallgatag médján rosszindulatú tudott
lenni irántuk. . .

- Jól van, Praxedis, köszönet úrnődnek. add át neki üdvözletem 
mondta végül.' És bár arca - ó, ezek a kifürkészhetetlen római arcok! - mít
sem árult el abból, amit az üzenetről gondol, az volt a határozott bnyomásom..
hogy nem kellemetlen neki, msntha csak saját véleményét erősítené meg a
fogolyról. .

Siettem vissza úrnőmhöz és jelentettem neki, hogya Prokurátor jóakara
túan hallgatott végig. Úgy látszott, ez egy kissé megnyugtatja. Hagyta, hogy
fölöltöztessem. bőven használta sok sminkjét és szépségkenőcsét, amelyeket
üde fiatalsága ellenére igen nagyra tartott. Aztán Iemerrtűnk a trikliniumba;
ott nem lehetett hallani a nép még folyvást tartó lármáját. Néhípy görög sze
relmes verset olvastam föl neki; ezekert különösképpen szívesen hallgatta, mert
azokat az érzelmeket tükrözték, amelyeket a férjétŐl igényelt.
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Hirtelen berontott az a rabszolganő, akit azelőtt megkérdeztem a nép
csődületről. - Ú úrnő, férjed mégis csak keresztrefeszítteti a foglyot, - ki
áltotta, - annak a barátai pedig szilárdan hiszik, hogy Isten angyala fog
oldalára állni. - Az úrnő valósággal kirepült' a teremből. Én utána, de nem
tudtam utolérni. Azután egyszerre csak mínd a ketten ott álltunk a lapos tetőn

a palota alacsony elülső részén, ahonnét az egész teret látni a törvényház lábai
nál, és kihajoltunk a falon.

A Prokurátor most sötét arccal a birói székben ült, szemmelláchatólag ki
mondta már az ítéletet, mert a legionáriusok éppen rátették kezüket az előtte

álló elítéltre, Az egy vörös katonaköpeny rongyaiba volt öltöznetve és vérző

feje körül tövisfonadékot hordott. De ami igazából megrázó volt a megpillan
tásakor : ez a s7Jánalommméltóember úgy állt ott, mintha ő szánná az egész
világot, még a Prokurátort is, bíráját - igen, még őt is! Ez a könyörület az
elítélt egész arcát magába itt,a -és ha az életem függne tőle, akkor sem tud
nám a legcsekélyebbet sem elmondani erről az arcról, semmi mást, mint hogy
a határtalan, egyenesen felfoghatatlan könyörületnek ez a kifejezése ült rajta,
És engem valami sajátságos szédülés fogott el a láttára. Úgy !tűnt nekem,
míntha ennek a könyőrületnek el kellene nyelnie- az egész világot, amelyet
ismerek, éppen úgy, mínt ahogy a fogoly ábrázatát a felismerhetetlenségig
elnyelte. Igen, olyan lenyűgöző volt ez a benyomás, míntha egész ismert vilá
gom valamiképpen megingott volna. Hatalmas ereje azért is fölébresztette
ellenállásomat. Éreztem, hogyan ágaskodott föl bennern valami reménytelen
védekezés- belekapaszkodtam elítélt világomba és mozdulatlanul, bár tehetet
lenül kitartootam ebben a helyzetben. Mindez egyetlenegy pillanat alatt tör
t ént, hiszen a következőben a legíonáriusok már el is hurco1tá:k az elitéltet
keresztrefeszítení. ,A Prokurátor fölemelkedett bírói székéből, és még mindig
ugyanolyan sötét arccal visszatért a palóta belsejébe.

Mí történt? Honnét származott ez a megváltozott magatartás? Később
megtudtuk : a vérszomjas tömeg azt vetette a szemére, hogya császár ügyének
Wt, ha nem tesz eleget nekik. Tudom, nemes Júlia, hogy a te hitsorsosaid
önzőbecsvággyalvádolják őt, de ez mégis csak egy kicsit felületes ítélet. Igaz,
kiszolgáltatott egy ártatlan embert, és tudta ezt. De vonakodott-e Róma valaha
is ártatlanokat kiszolgáltatni, ha valahol a Bírodalom nyugalma forgott koc
kán? Az egész keleti. helyzet roppant feszült volt akkor ; valószínűleg minden
római úgy csinált volna rnint a Prokutátor. Mégegyszer: ugyan mit számított
egy rómainak egyetlen ember életel és urunk római volt, tetőtől-talpig, Rá
adásul már ahhoz a késői nemzedékhez tartozott, amely már csak ősei iránti
udvariasságból áldozott az isteneknek - neki alapjáiban véve csak egy szentély
és egyetlen áldozati hely létezett: az istenített császár Római Birodalma.

Kértem az úrnőt, hadd, vezessem vissza lakosztályába. Villámsújtottan
állt ott, megsemmisülve, míntha őt magát, nem pedig azt a zsidó férfit ítélték
volna halálra. Míkor széltam hozzá, kezét az. arca elé csapta és sokáig sírt,
bensőségesen és reménytelenül, de hang nélkül. Néma maradt akkor is, ami
kor a nap folyamán sajátságos, teljesen megmagyarázhatatlan sötétség borult
a vidékre, és míg míndenkí más rettegve futkosott a palotában ide-oda, ő

mintha belesimult volna ebbe a homályba, mint ami mélységesen megfelel a
Baját érzelmeinek. Később sem beszélt soha ennek a napnak eseményeiről, s
ezen lassanként csodálkozni kezdtem, hiszen ahhoz voltam szokva, hogy gyer
medd módon megossza velem minden érzését és élményét. Először kerültem
szembe elzárkózásával. és így sokáig nem fogtam fill, hogy annak az ártatlanul .
elítéltnek a tekintete mándörökre megsebezte és átala!kította. Pedig hát ez a
tekdntet nem őrá esett, kizárólag a férjére szegeződött, de éppenez.által őt

ta.láJSta el. És. most megmutatkozott, mire képes eddig oly gyerekesen önző

szeretete, Ma már tudom, hogy akkor magára vette az ura vétkét, semmíkép
pen sem tudatosan vagy akarati elhatározással, hanem egyszerűen eddigi ha-
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tárait áttörő szerétetének kiáradásaképpen. Ezután ő szomorú volt, rníg ura
élvezte az életet, szenvedett, míg amaz nyilvánvalóan elégültnek érezte magát,
sőt végül még azt is elviselte, hogy férje elidegenedett tőle, mert nem értette
meg többé. Akkor kezdtem megsejteni egész lényének átalakulását, mikor
a gyermek, akit a szerelemnek azon az éjjelén fogant, holtan jött világra, és
ő nem tört ki panaszosan, Sőt míntha bensőleg valósággal elkészült volna erre
a csapásra, mirrt azelőtt a természet .elsötétülésére, és türelmesen. bár szomor
kodva fogadná. Míntha meg sem hallotta volna vigasztalásomat, hogy hiszen
még fiatal, még sok gyermeket remélhet; és valóban sohasem jutott osztály
részéül, hogy még egyet várhasson. bár az urát azután is ugyanolyan nagy
gyöngédséggel fogadta, mínt azelőtt. De most türelmetlenség nélkül várta, ha
nem jött, és ölelésében valami gyöngéd, nagyon csendes odaadás jutott kifeje
zésre, néha szinte fájdalom. Ha ártatlan nagy szemével ránézett, néha önkén
telenül a Prokurátor igazságtalan ítéletére kellett gondolnom, és egy pillana
tig kísértésern támadt azt hinni: annak az elítéltnek a képe tolakodik e közé a
két ember közé. Pedig nem így volt, már csak azért sem, mert a Prokurátor
nyilvánvalóan egyáltalában nem gondoIt többé az esetre.

Amikor röviddel ezután visszahívták Rómába, úgy látszott, teljesen el
süllyedtek Judeára vonatkozó emlékei. Az akkori császár elhalmozta megtisz
telő megbízatásokkal, és ő elégedetten élvezte ezeket a kitüntetéseket. Az úr
nőt is úgy fogadták Rómában, mintrangjához és férje állásához illett, de
furcsa módon ő nem fogadta be többé Rómát. Ha Jeruzsálemből állandóan oda
vágyott vissza, akkor most csaknem úgy látszott, mintha visszavágynék Jeru
zsálembe. A világváros részegítő ünnepségei egykor elbűvölték. most vissza
taszították. Szeme könnyel telt meg, ha egy rabszolga bántalmazásáról hallott.
A győzelmes hadvezér' diadalmenete alatt, amelyen ujjongva vett részt az
-egész nép, az elfogott barbár fejedelmek sorsa miatt reszketett; ezeket tudva
levőleg a diadalmenet befejezése után a Kapitólíumon meg szekták ölni. De
különösen a nyilvános játékoktól borzadt: a haldokló gladiátorok, sőt még
a nép mulattatására egymásnak uszított vadállatok is gyötrő fájdalommal töl
tötték el Lelkét. Reszlketett, valahányszor el kellett kísérnie férjét a cirkuszba,

Urunk akkoriban különösen megkedvelte a kocsíhajtás pompázatos lát
ványát, Az volt a becsvágya, hogy ő maga is hajtson egy quadrígát, és ennek
az ambíciónak naphosszat tartó fürdőkkel és más gyakorlatokkal áldozott:
ezek lettek volna hivatva könnyíteni elnehezülésre hajló testén. Sőt beesvá
gyáiban olyan. messzíre ment, hogy kedves rabszolgáját kítaníttatta azon má
-guso:k: egyikének ijesztő varázslataíra, akikről azt mondják, hogy a démonok
nak hozott bizonyos hallatlanul kegyetlen áldozatokkal győzeimet tudnak biz
tositani a cirkuszban. Ez 'bizony idegenül hangzó beismerés volt olyan felvilá
gosult szellemű embertől, mínt urunk; magam sem tudtam visszafojtani egy
mosolyt ennek az ellentmondásnak láttán, és mintha a ravasz rabszolga arcán
is ilyesmi derengett volna - csupán Claudia nem nevetett, míkor hallotta,
ez még csak fokozta iszonyatát a játékoktól. ' .

A Prokurátor a fejét csóválrta rémülete miatt. - De azért ,a győzelemnek
-örülní fogisz - mondta magabizón - és ,az ernberek örülni fognak neked -
a nép körül fogja ujjongani a győző szép hitvesét, az én Clauddám diadal
ünnepe messze felülmúlja majd az enyémet, - csodálkozva hagyta abba, látva,
hogy a hízelgés nem hat rá. - Hát? - kérdezte elidegenedve. - De ez a
.felszólítás is hatástalanul hangzott el.

- Aggódom érted - mondta halkan az asszony.
Urunk felháborodva pattant fel: - Aggódsz, ha quadrigát vezetek?
- Nemcsak ha quadrigát vezetsz - hangzott a felelet. Ürnőmőn valami

BajMságos feszültség látszott. Néhány másodpercig mintha egy már hosszú
ideje esedékes, de rnegvalósulásig sohasem jutott párbeszéd készült volna ki-

243



alakulni kettejük között, De a Prokurátor rnáris elfordult, furcsán heves moz
dulattal, mántha nem tudná elviselni felesége látását.

A következő időben is mándig újból az volt a benyomásom, hogy urunk
türelmetlen lett, mert izgatta, hogy felesége aggódik miatta; kétségtelenül sok
kal bájosabbnak találta az egykori győnyörszomjas, önző asszonykat. Pedig
Claudia szépsége akkoriban bontakozott csak ki a maga teljességében. De sa
sátságos módon ez nem hatott már többé rá. Különösen a szeme hagyta hide
gen, pedig azelőtt olyan nagyon csodálta; mi több, néha rnintha majdnem
kényelmetlen érzést keltett volna benne. A társaságra sem hatott többé Claudia
szépsége, Talán azért, mert most elhanyagolta azokat a dívatos fogásokat.
amelyekkel azelőtt az egész világot elbűvölte. En ugyan leNdismeretesen hor
doztam utána a sminkes tégelyeket és a szépségkenőcsöket, és ő készségesen
használta is volna őket, de ha nem juttattam eszébe, mindig megfeledkezett
róla.

- Őseink SZigOl-Ú erkölcse után igazodik, nincs kapcsolata az eleveri Ró
mával - rnorgott a társaság, ha mindig átszellemültebb arcával, sápadtan és
remegve megjelent ura mellett a cirkuszban.

Azon pedig nincs mít tagadni, hogy ez az eleven Róma valami új valóság
volt, meg kellett barátkozni, vagy ki kellett egyezni vele. Amikor annak ide
jén elindultunk Judeába, még a nagy Augustus utóda uralkodott, és nevének
fénye büszkeséggel és bizakodással töltött el mindenkít. Ez a fény most már
persze kialudt: szörnyű, véres ítéletek vonták sötét fátyolba Tiberius ural
kedásának végső idejét. Hiába kerestük a szenatusban sok megszekott név
viselőjét. A római arisztokráeia megtanultmegrhalrni; de azok, akiket meg
kíméltek, tudtak élni. Mínrha a borzalom, amin keresztülmentek, szinte köny
nyebb és gondtalanabb élethez segítette volna őket. Valóban,' Rómában senki
sem beszélt többé azokról a sötét eseményekről; a tiszteletreméltó holtakat, a
bűnös hatalom áldozatait mintha elfelejtették volna. Szórakoztató botrány
históriák, kétes szerelmi kalandok és mindenekelőtt az arénaí sikerek foglalták
el a kedélyeket, És úgy látszott, mindenki jól érzi magát. A Prokurátor sem
vclt kivétel. - Az ernberek ugyan halandók, de a Birodalom örök - szekta
mondaní, ha történetésen mégis szóba kerültek ezek a halottak.

Csak egyszer láttam futólag megríadni, amikor egyik szabadon bocsátott
rabszolgája gúnyos mosollyal elbeszélte neki, hogyan hallatszott az elhalt csá
szár utolsó napjaiban Rómában mindenütt a kiáltozás: "A Tiberisbe Tiberius
sal!" Ez pedig nagyon hasonló volt az egykor Jeruzsálemben hallott kiáltás
hoz. De alig hiszem, hogya Prokurátor teret engedett gondolatában ennek a
hasonlatnak. ha ugyan egyáltalán eszébejutott. Hogyan is vonhatott volna
ilyen párhuzamot a Római Birodalommal, amely számára a legnagyobbat :ie
lentette? Es mégis nagyon is közeli volt a párhuzam. Akkoriban már megint
borzalmas gyilkosságokról lehetett hallani a császári házban és a városban.
De ha a Prokurátor az öreg Tiberius gaztettei előtt szemet hunyt, akkor most
úgy látszott, az ifjú Caligula őrült cselekedeteit kötelességének tartja egyene
sen védelmezni,

- A Birodalom java olykor igazságtalan áldozatokat is követel - mondta
hitvesének; nem tehetek róla, de ez majdnem úgy hangzott, míntha önmagát
védené.

- A Birodalom java igazságtalan áldozatokat kőyetel - ismételte hang
talanul amaz - újból mintha az a soha létre nem jött beszélgetés lebegett
volna a levegőben.

- Mire gondolsz? Valamit akartál mondani? - kérdezte a Prokurátor
bizonytalanul. Az asszony futólag keresztbefonta mellén a karját, aztán mint
egy hirtelen elhatározással kezébe vette ura jobbját és szelíden megsimogatta.

Tudod-e még, aikkor - kezdte, nagy szemekkel nézve rá.
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- Nem, semmit sem tudok már - szakította félbe az, és hevesen 00orr
dult, - hála legyen az isteneknek, semmit sem kell többet Jeruzsálemről tud
nom! - Hogyhogy Jeruzsálemre gondolt? Hiszen az úrnő egy szóval sem em
lítette a várost - vagy csak én nem hallottam a nevét?

Már ismertem ezeket a pillanatokat. Ilyenkor mindig az a kényszerítő

érzés fogott el, mintha az asszony szeretete könyörögni próbált volna férjé
nek, emlékezzék vissza valamire, amiről azonban nem volt biztos, tud-e még
rá emlékezni egyáltalán. Olyasvalakihez hasonlított ilyenkor, aki kötelességé
nek érzi fölkelteni egy alvót, és mégis visszarlad attól, hogy nyugalmát meg
zavarja. A férfi megérzett valamit mindebből. Olyankor egy pillanatig úgy
látszott, mintha gyors léptekkel, gyanútlanul egy ajtó felé tartana, amit ki
kellene nyitni, de még mielőtt elérte volna, zavartan visszatérésre szánja ma
gát. Ez a folyamat sokszor ismétlődött. Az volt akkoriban az érzésem, hogy
urunk bensőleg lassan elfordul hitvesétől.

*
Teltek-múltak az évek; a házastársak viszonyában semmi sem változott

észrevehetően, Nem tudom, én szektam-e hozzá a feszültséghez kettejük között,
vagy az enyhült-e idővel; Jeruzsálemről mindenesetre nem esett szó többé.
Az az annyiszor elhalasztott beszélgetés még mindig nem folyt Le, de már nem .
is várt rá senki, A Prokurátor immár öregedő férfi volt. Érősvonalú álla alatt
ki~y zsírpárna képződött, és már a míndennapos forró fürdök sem tudták .
csökkenteni növekedő otestsúlyát, Mint a legtöbb római, ő is korán megkopa
szodott, ezért a nagy Cézár példáját követve szívesen jelent meg a nyilvános
ság elött borostyán- vagy szőlőlevél koszorúval. A sok évvel fiatalabb CLaudia
is elvirágzott már, de a kutató várakozás gyöngéd kifejezése még mindig fia
talos árnyalatot adott átlelklesedett iarcának. A Prokurátor az évek jártával
mindig jobban és jobban visszahúzódott tőle, néha más asszonyokikal kapcso
latban emlegették a nevét; felesége tudott erről és elviselte, úgy mint egykor
gyermeke halálát, de nem hiszem, hogy valaha is megszűnt szeretni férjét.
Sőt néha az a különös elképzelésem támadt, hogy a mélyben éppen az a va
lami kötötte össze öket, ami látszólag elválasztotta egymástól. Egyesek csodál
koztak, hogy a Prokurátor nem bontotta fei Claudiával kötött házasságát,
míután az gyermektelen maradt, sőt még azon is, hogy nem maga Claudia sür
gette férjét válásra és új házasságra, így biztositva neki az utódok kései bol
dogságát. De amennyire tudok róla, ez a gondolat soha föl sem merült; két
ségtelenül' meglepő dolog, még akkor is, ha arra gondolunk, hogy ennek a
két embernek a házasságát még a régi szakrális formában kötötték meg (az
utolsó ilyenek egyike volt), a Pontifex Maximus jelenlétében, közös áldozattal
a kapitóliumi Jupiter előtt. De Tiberius. utolsó idejében az ilyen házasságok
sem voltak már felbonthatatlanok, Caligula és Nero alatt pedig ugyan ki érezte
volna még, hogy kötik a régi istenek? Az évek rnúltával Claudia is mindin
kább elfordult tőlük, pedig azelőtt gyermeteg bizalommal csüggött rajtuk. Azt
hihette volna az ember, urának a szkepszise ragadt át rá.. holott.egy világ
volt a különbség ajkettő közöbt: a Prokurátort cseppet sem bántotta istente
lensége, Claudia viszont mélységes nyugtalanságot érzett miatta; olyan em
bereken vesz néha erőt ilyesmi, akik látják, hogy elsuhannak fölöttük az évek
és életük igazi várakozása beteljesületlen marad.

Emlékszem még, hogyan kísértem egyszer a gyaloghintóval úrnömet a
l"órumon. Sugárzó tavaszi reggel volt, a templomok és paloták valósággal fü
rödtek a fényben, sohasem sütött az ősi nap ilyen büszke és fejedelmi lát
ványra. Tudod, nemes Júlia, hogy egyébként egy kissé tartózkodó vagyok a
római épületek iránt, (az én hazámban egyszerűbben építkeztek, tehát nézetem
szerirrt nemesebben) de ezen, a reggelen, elnézve ezt' a fehér rnárványpompát,
önkéntelenül is a tenger habjára kellett gondolnom: abból Aphrodite istennő

emelkedett ki, ebből meg Róma istennője. Megmondtam ezt az úrnőnek; ő
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elutasítólagráZ'ta a fejét. Közben úgy tetszett nekem, mintha valami sajátsa
gosari áthatolhatatlan fátyol boru1na a szemére. Vajon csak azt a változását
látsa-e Rómának, amit én? Nem volt-e ebben a városban egy ismeretlen hely,
ahonnét titokzatos levegőrezgés emelkedett föl, valami csendes, hatalmas, azelőtt
nemlétező dolog?

úrnőm akkoriban kezdett azok felé az új kultuszok felé fordulni, amelye
ket az idegen kereskedőemberek és legíonaríusos; hoztak magukkal a világ
városba. Felkerestük Kybele templomát, el kellett kisérnem az egyiptomi Isis,
a szíriai istennő, Adonis és a Nagy Anya misztériumaíra. De bár kezdetben
nagy bensőséggel adta át magát ezeknek: az istenségeknek; hamarosan megint
csak úgy látszott, mintha valami egészen mást szeretett volna megtalální, és
rnost csalódottan fordul el és tovább keres. Végül azt kívánta, vigyem el a
híres tiburi Sibyllához, hogy megtudja annak az istenségnek a nevét az
tudvalevőleg megjósolt a nagy Augustusnak. Bizonyára emlékszel, nemes Júlia,
a mondására, még évekkel ezelőtt szájról-szájra járt a nép között: "Az égből

jön el a századok Királya."
Elmentünk hát Tiburba. A Sibylla vénséges vén volt, és úgy látszott, észre

sem vesz bennünket, mikor beléptünk a híres barlangba. Csukott szemrnel ült
tűzhelye előtt, amelyen kialudni látszott a tűz, akárcsak az élet az ősz nő

arcán. Félhomály volt a barlangban, mirutha az alvilági mezők bejárata lenne.
Amikor megszólítottam, nem adott feleletet; valószínűleg nem is hallott, mert
a termet betöltötte a közeli vízesesek robaja. mintiha a természet el akarná
nyelni az emberi hangot. Akkor azonban az úrnő némán megérintette a ma
gábaroskadt alak vállát, az fölemelte súlyos fejét, az elszenesedett tűz hirtelen
újból fellángolt, és olyan volt az egész, mintha két nővér ismerne egymásra.
A vénség nagy szemekkel fölegyenesedett és kísértetkezét reszketve végig
húzta az úrnő homlokán és szemén.

- Igen, tudom, te is láttad őt - morrnolta -, mit akarsz még tőlem 
az én időrnnek vége. - De akkor hirtelen míntha valami meredeken ráeső

idegen fény töltötte volna el sápadtan a szemét: olyan volt, mintha valaki el
vette volna tőle a saját arcát. Szája tajtékzam kezdett, mint amikor jósol.
Szinte hántó hangosággal kiáltott fel: - Menj el a Suburába, a legszegé
nyebb házba, amit találsz ... ott van valaki, aki többet tud nálam - és aztán
mégegyszer, mély és jóleső sóhajjal: - Az én időmnek vége ... az én világom
oda.

Elgondolhatod, nemes Júlia, hogy nem egykönnyen szántam rá magam
egy esti sétára a Suburában. ebben a kicsit rosszhírű városnegyedben. ahová
a kisemberek járnak vásárolni és a magas bérkaszárnyákban a szemérmes
szegénység, de néha a szemtelen bűn is lakik. De az úrnő nem hagyta magát
többé lebeszélni a Suburáról, főleg mikor egyik rabszolganönk egy új kultusz
ról beszélt neki, amely állitólag az esti órákban folyik le annak a komor ne
gyednek egyik házában.

Szegényes terembe léptünk: napközben valami szerény kézműves műhelye

lehetett, és most egy csapat ember gyülekezett össze benne. A rabszolganő, aki
odatanácselt bennünket, megmondta nekünk a jelszót és erre bizalommal be
engedtek; de mégisarra intettem az úrnőt, maradjunk a háttérben, mert a
kis gyülekezet jellegét egy kicsit barátságtalannak találtam. A szegények leg
szegényebbjeti voltak, köztük sok rabszolga és íéireismerhetetlenül néhány
rossz nő is; az ilyenfajta emberek pedig könnyen kitörnek a magasabb állá
súak ellen, ha számbeli fölényben tudják magukat. Egy idő múlva belépett
egy öregember viseLtes vándorruhában. és letérdepelt egy ünnepélyesen föl
díszített egyszeru asztal előtt: oltár volt ez, de semmi előkészületetnem vettünk
észre áldozati állat bemutatására. Az öreg imát mondott, de idegenszerű

hangsúlya miatt nem sokat értettünk belőle. Azután fölemelkedett és felszó
lította a jelenlevőket, mondják el közösen hitvallásukat. És most valami egé--
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szen váratlan dolog történt. Az ottlévők az öregember - nyilvánvalóan a
kultuszközősség papja - felszólítására fölemelkedtek. Félénken tettek eleget
a felhívásnak, szemmelláthatólag nem volt gyakorbatuk a karban való beszéd
ben. Ök is sokféle barbár hanglejtéssel beszélték nyelvünket, úgyhogy először

megint csak nem értettünk meg semmi összefüggöt. Hirtelen éreztem, hogy
Claudia Procula hevesen reszketni kezd mellettem - valami tompa érzés bor
zongott végig rajtam, mintha ez a szegényes, halványan megvtlágított terem,
mormoló gyülekezetével, ijesztő ismétlődése lenne ,egy már rég elfelejtett do
lognak. Nyomban ezután, mintha ra feledés lélegzetelállító heveséggel feldobta
volna magából, rámrorrtott úrnőm különös jeruzsálemi álmának emlékezete.
És már hallottam is - fülem hirtelen csodálatosan megélesedett - a szavakat:
"Szenvedett Pontius Pilátus alatt, keresztrefeszítették, meghalt és eltemették."

Eng'edd el nekem, nemes Júlia, annak leírását, milyen hatást tetitek úr
nőmre ezek a szavak, Úgy állt ott, rnint akkor a jeruzsálemi törvényház tete
jén, mintha villám .sújtotta volna. De amikor karommal átfogtam és meg
próbáltam gyengéden kivezetni, hevesen kiszakította magát és viharosan előre

nyomult. Az imádkozók kórusa most elnémult és az öreg vándorprédikátor
beszélni kezdett: - Tovább mondom nektek Urunk szenvedésének történetet;
közeledünk már a csúcsponthoz. Jeruzsálemi szemtanú testvérünk beszámoló
ját követem, és az ő szavadval tanúskodorn nektek a történtekről ... és Pilátus
a birói székbe ült azon a téren, amelyet Ldthostratosnak hívtak, héberül pedig
Gabbathának. A húsvét készületnapja volt, a hatodik óra körül ...

*
Tudod, tiszteletreméltó Júlia, hogy ezután gyakran, sőt rövidesen rendszeresen
résztvettünk a názáreti-ek összejövetelein, így nevezték magukat a suburai kis
gyülekezet tagjai, és hogy úrnőm nagyon hamar és nagyon bensőségesen meg
nyitotta szívét tanításuknak, én viszont .a Keresztrefeszített hirdetésekor görög
hazám szép, vidám istenei után vágyakeztarn. Próbáltam úrnömre hatni, meg
gondolásába ajánlva: ha az elítélt csakugyan az égiek kőzül való lett volna,
akkor meg tudta volna magát menteni ellenségei hálójából. Halkan, de szilár
dan felelt: - De igen, az égilek közül való volt, mert szánalommal nézett.,
igazságtalan bírájára. - Akkor aztán nem tudtam neki ellentmondani, hiszen
a szánalomnak ez a pillantása belém is úgy vésődött, mínt egy egészen más
világból jövő üdvözlet; és éreztem, ez volt az az egészen-más, amit az úrnő

idáig hiába keresett és most végre megtalélt. .
Mégis: ez a rátalálas új, mélységes fájdalommal kapcsolódott össze benne,

Hozzászokott egy sajátságos kultikus magatartáshoz. amely kifejezte ezt a
fájdalmat: sohasem hallgatta a názáretiek hitvallását anélkül, hogy Pontius
Pilátus nevének hallatára fátyolába ne burkolta volna a fejét; aminthogy az
új hit iránti minden odaadása ellenére sem merte a keresztséget, a közösségbe
való voltaképpeni fölvételt kémi. Félt, hogy iszonyatot ébreszt bennük, ha meg
ismerteti magát mínt Pontius Pilátus felesége, és én nem mertem kibeszélni
a fejéből ezt a nagyon is jogosnak talált félelmet. Így aztán mind a ketten mínt
névtelenek vettünk vészt az összejöveteleken, ez azonban senkit sem látszotrt
nyugtalanítani. A "Maran atha, az Úr jön" köszöntés elég volt ennek a barát
ságosés gyanútlan gyülekezetnek, hogy megtűrjenek körükben.

Míndazonábtal ezeknek az egyszerű embereknek is feltűnt úrnőm tartóz
kodása és szomorúsága. Ahányszor csak az öreg vándorprédikátor 'fiatal se
gédje - mert amannak elmenetele után ez vezette a gyülekezetet -, az újon
nan jötteket a keresztségi előkészületre hívta, várakozással nézett úrnőmre;

de ő már fájdalmas arckifejezéssel elfátyolozta fejét.
Néha a hazafelé vezető úton csatlakozott hozzánk az összejövetel egyik

másik résztvevője, - bízalmasan öntötték ki nekünk fl szívüket, és abban
nagy csodálkozásunkra nemcsak, túlvilági, hanem nagy evilágí várakozás ia
égett.
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Volt ott egy öreg szír iai nő, egykor szép, de most már teljesen tönkrement
vonásokkal. Szerinte a hitetlen világ bukása már a legközelebbi időben be
következik. Akkor a borzalmas cirkuszi [átékők végetérnek, a vadállatok elő

jönnek a ketrecekből és az emberek lábához törleszkednek, a gladiátorok el
hajítják kardjukat. A gazdagok szetesztják vagyonukat, az urak elbocsátják
rabszolgáíkat, és a kegyetlen Cézárok Palatmusa föTötit megjelenik a Szerit
lélek galambja. - Maran atha, maran atha, a mi Urunk jő! - kiáltotta, _
higgyétek hát mindnyájan, örvendjetek hát mindnyájan! -- Aztán a csende
sen mellette haladó úrnőhöz fordult: - És te, szegény szomorú nővérke, te
Olyan boldog leszel akkor, mint egy sugárzó Ífjú menyasszony! Maran atha,
a mi Urunk jő!

Csakhogy az úr nem jött, hanem jött a véres üldözés. Hallottál, nemes
Júlia, arról a szerencsétlen tűzvészről, amely akkoriban rommá és hamuvá
illette Róma ezegényebb lakosságának néhány negyedet, és amely rníatt aztán
az elkeseredett nép megnyugtatására ártatlanokat tettek felelőssé.

*
Amikor egyik este megint he akartunk lépni a komor suburai bérházba.

első alkalommal tartóztattak fel az ajtónál és kérdezték a nevünket. Az úrnő

most is vonakodott megmondani. De most megmutatkozott, hogy egyszerre
egészen más hangulat ural'kocTIk a gyülekezetben, mint eddig. Egy szempillan
tás alatt ijedt emberek gyűrűje fogott körül és bizalmatlanul meredtek ránk.

- Hogy hívnak? Miért nem mondod meg nekünk, ki vagy - hallatszott
rnindenfelől. És ezután, gyötrő aggodalommal : - Nem jelentkezel a kereszt
ségi előkészületre; mit keresel voltaképpen nálunk?

Most utat tört magának az öreg szíri:ai nő: - Nyugodjatok meg, nyugod
jatok csak meg, drága barátaim, -~ kiáltotta sürgetően, - az Úr el fog jönni
és megoltalmaz mínket, ne féljetek, minden hajunk szála meg van számlálva,
az, aki ezt mondotta, nem fog elhagyni bennünket, Maran atha, a rru Urunk jő!

De márís rátámadt egy durvahangú férfi: - Hallgass, vén boszorkány, az
"Or még sokáig nem jön, de jön a veszedelem! - Aztán Claudiához fordult: 
Égy lépést sem tovább, míg nem tudjuk ki vagy és mi Keresni valód itt!

A beszélő, egy óriási termetű etiópiai rabszolga, szélesen ezétterpeszkedve
az úrnő előtt állt és elzárta előlünk a ház bejáratát. Az úrnő halotthalvány
Lett, de hallgatott; az előkelő római hölgy nem engedte megzsarolní magát.

Közben a tumultus egyre nőtt. Az etiópiai vállonragadta az úrnőt és
megrázta:

A nevedet akarom tudni, a nevedet, te gőgös teremtés!
Ebben a legszorongatottabb pillanatban megjelent az Apostol fiatal &2

gédje.
- Mi történik itt? - kiáltotta parancsolóan.
Az etióp dacosan válaszolt: - Itt az történik, amit te parancsoltál. Meg

kérdeztük egy ismeretlentől a nevét, de nem akarja megmondani!
A segédpap, egy komoly, még fiatal római, nyugalmat parancsolt a tö

megre. Azután az etióphoz fordult:- Engedd el ezt az asszonyt! - és úrnőm

höz: - Hogy hívnak? Mondd meg a neved!
- Szívesen megmondom, - felelte - de csak neked magadnak.
Hallgatva vitt bennünket egy kis mellélk.szobába.
- Bocsásd meg a tumultust - mondta barátságosan - gyanúk keringe

nek a városban, remélhetőleg nem bizonyulnak igaznak, de ezek az emberek
veszélyben érzik magukat, gyöngeségük nagy, és te nem kérted a keresztséget,
Eddig nem kérdeztünk, míért, de ma ez elkerülhetetlenné válik, félünk, hogy
kikémlelnek bennünket,

- Uram, én szívesen kértem volna a keresztséget, - mondta úrnőm egy
szerűen, - de nem mertem megmondani a nevem, mert aitól féltem, meg
ijeszt benneteket: Claudia Procula vagyok, Pontius Pilátus felesége.



A Prokurátor nevére a segedpap meglepetten összerezzent, azután nyom
ban valami örömféle jelent meg. az arcán. - Nem ijeszt meg bennünket a
neved, Claudia Procula. - válaszolta - az Úr tanítványa, akit prédikálni
hallottál, biztosított bennünket, hogy te óvtad férjedet az igazságtalan ítélettől,

mncsrészed az ő vétkében, és födetlenül emelheted föl a fejed, mikor a hit
vallást mondjuk.

- Uram, hadd födöm be ezután is a Iejern - felelte ő -nehéz nekem
ezt a hitvallást hallani, mert túlságosan mély a kapcsolat férjem közt és köz
tem. Nem vezekelhetnék érte, hogy töröljék ki a hitvallásból a nevét?

A fiatal római komilly tekintettel nézett rá.
- Nem, Claudia Procula - mondta kimérten - ezt nem teheted meg.

Valahányszor ezt a hítvallást fogják mondani, Porrtius Pilátus nevét is mond
ják benne. Ezzel a névvel a te urad valamikor Jeruzsálemben a római biro
dalmat képviselte, és ezért áll most ott rnínden időkre, hogy tanúskodjék a
történet helyéről és idejéről,

Úrnőm arcán most újból megjelent a fájdalmas átszellemültség kifejezése.
- Es mégis - mondta bensőségesen - Urunk őrá is gondolt, mikor így

imádkozott: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
- Dehát a te urad tudta, mit cselekszik, te magad mondtad meg neki -.

válaszolta nem mínden szigor nélkül a segédpap.
- De nem -értett meg, - esedezett Ö, - nem ismerte föl a vádlottban

Isten könyörületét -, hogy is ismerhette volna - hisz az ő világában nincsen
könyörület.

- Azt mindenesetre tudta, hogy egy ártatlant szelgáltat ki a halálnak, 
tartott ki a segedpap. - Szegény asszony, nem tudlak megvigasztalni: férjed
elítéltetett. mert elítélte az Urat, - és te nem vagy Igazhívő, ha perbeszállsz
Isten igazságosságával. Engedd, hogy tanítsunk a hitre, és majd megérted. ..

Ö hallgatott egy dambig, közben szelíd arca lassanként hajlíthatatlan ki
fejezést öltött. Végül halkan és ünnepélyesen ezt mondta:

- Isten veletek, én nem Isten igazságosságát kerestem itt, hanem Krísztus
könyörületét - azt, ami nem a világból való - az egészen-mást - de ti épp
olyan kevéssé ismeritek ezt föl, mínt ahogy az uram nem ismerte föl - nem
csak ő vétkes egyedűl az Ür halálában, ti is okai vagytok - és ebben a pilla
natban megint halálra adjátok, mert kiszolgáltatjátok isteni irgalmát!

A fiatal segedpap ,egy pillanatig mintha találva érezte volna magát. De
nyomban utána ijesztő birói kifejezés ült az arcára: "

- Asszony, mit tudsz te Isten igazságosságáról? Talán bizony te akarsz
bennünket tanítani, míkor még meg sem vagy keresztelve, és soha nem is
leszel, ha kitartasz tévelygésedben ? Menj most és gondolkozzál a szavaimon.

Megint kinyitott egy mellékajtót és észrevétlenül kiengedett bennünket.
Az éjszaka koromsötét volt, nyugtalan felhők kergetőztek a hold előtt, a

sötét utcákon időről-időre egy-egy fáklya fénye vonult végig, amelyet egy
éjszakai lovascsapat fullajtárja tartott. Imbolygó lángját rávetette a Subura
komor házaíra, ezekre az ösrégí, a Iebontásra rég megért házakra, amelyek
ben összezsúfolva emberek laktak, éltek, vétkeztek százados szokások szerínt,
és végül meghaltak, hogy másoknak adjanak helyet, akik ismét ugyanazon
fásult, egyhangú szokások szerint éltek, vétkeztek, és haltak meg. Néha-néha
hallani ·l,ehetétt valamelyik messzi amfi'teátrumból a vadállatok üvöltését,
vagy egy kaszárnyából a pretoriánusok trombitajeleit. Rossz nők suhantak el.
mellettünk szemtelen kacajjal.

Az úrnő Iélekszakadva sietett, míntha nem tudná elég gyorsan otthagyni
a Suburát. Tudtam, hogy vigasztalan, de egy SZÓInal sem mertem vigasztalni;
úgy átéreztem csalódását, rnintha a magamé lenne. így értük el a császárfóru
mok tájékát. A hold most előtűnt a felhők közül, márványfehéren emelkedett
llZemünk előtt a Palatinus. Ahogy mentünk, templom templom után sorakózott
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az utcán, a l'égi istenek fellegvárai. Egyszer utolért bennünket egy masírozó lé
giószakasz: lábuk egyforma dobogása megreszkettette az éjszakát, mintha Róma
ércrdtmusa lett volna. Most Mars Ultor magas templomának fala mellett jár
tunk. Az úrnő hirtelen megállt, keze fölfelé tapogatott a hideg falon.

- Mans Ultor, - mondta halkan, - Mars, a bosszúálló! 0, milyen szilác
dan áll a háza -- és én elég ostoba voltam azt hinni, hogy Iedől l De sohasem
dől le - a názáretiek sem fogják lerontani - Cézár mindig újból győzni fog
Krísztus fölött, amint egyszer Jeruzsálemben győzött. Mindig újból meg fog
ják ölni a KapitóLiumon 'az elfogott barbár fejedelmeket és ártatlan állatok
véres áldozatát fogják bemutatni az isteneknek. Légióink mindig újból békés
népeket fognak Ieígázni - mindág újból úgy lesz, hogy: Jaj a legyőzötteknek!
Mindig újból azt fogják kiáltani: Szernet szemért, fogat fogért! És ha Krisztus
ma visszajönne, ahogy a szíriai nő várta, akkor sem változnék meg semmi;
megint keresztre szegeznék, és mínden maradna úgy, ahogyan van; nem az
egészen-más jön el, hanem mindíg ugyanaz tér vissza és örökké csak az lesz
ezen a világon. És ha a názáretiek csakugyan meghódítanák ezt a várost és a
régi istenek minden templomát Krisztusnak szentelnék, akkor is az maradna,
ami, nem Krísztus városa, hanem a Cézáré.

- De talán - merészeltem ellene vetni - Krisztus úgy nézne erre a
városra is, mánt ahogy egykor bírájára nézett.

Nem felelt. Nem tudtam, nem hallott-e vagy nem akart hallani.
Ettől fogva nem jártunk többet a názáretiek gyülekezetébe. S bár láttam,

mdlyen keservesen gyötrődik úrnőm a szakítás miatt, mégis örültem ennek,
mert a kis gyülekezet ellen Rómában kermgö vádak mind szélesebb hullámo
kat vertek. Akkoriban kényszerült rá a Prokurátor is először, hogy tudomást
vegyen erről a gyülekezetről. Rövid idő úta vállsérülésben szenvedett: úgy
szerezte, hogy lezuhancaz egyik kocsáhajtáskor, hiszen az öregedő egriber már
régóta nem volt erre való. De hát tudod jól, nemes Júlia, a fiatal Nera császár
egyik gonosz gyönyörűsége volt a sok közül, hogy még a fehérhaj ú szenato
rokat is az arénába kényszerítette és élvezte ügyetlenségüket. A Prokurátor an
nál szerencsétlenebb volt kudarca miatt, mert már félt, hogy kegyvesztetté lett
a Palatinuson; immár tekintélyes idő óta semmi feladatot nem bíztak rá többé.

Az orvos akkoriban naponta járt hozzánk kötözésre, s mint házról-házra
járó ember, mindig ellátta -egy csomó újdonsággal, hogy elterelje gondolatait
állapotáról. Így tudta meg egy napon ezt is" hogy egy bizonyos "názáre1iek"
nek nevezett szektáttettek felelőssé Róma égéséért.

- Én persze teljesen ártalmatlanoknak tartom őket - mondotta az orvos.
Képzeld csak, Pontius Ptlátus, ezek valami Názáreti Jézusban hisznek, akit a
mi császárkultuszunk példáján istenné tettek. Pedig hát egy fiatal rajongóról
van szó, úgy harminc évvel ezelőtt feszítették keresztre Jeruzsálemben, mert
a zsidók Messiásának adta ki magát. Neked tulajdonképpen közelebbit kellene
tudnod róla, hiszen ennek akkoriban kellett Lenni, amikor Judeában prokurátor
voltál.

A Prokurátor unottan vonta meg a vállát, vége volt már annak az időnek,

amikor még izgatta a Judeára való emlékezés. Előkelő római arcán egy izom
sem rándult, csak a kis zsírpárna az álla alatt (az ő nagy keserűsége) emelke
dett és süllyedt egy kicsit kurta lélegzete miatt.

- Igazán nem emlékszem már, barátom, - válaszolta szórakozottan, 
ezek a zsidó ügyek mindig nagyon kellemetlenek voltak, kivertem őket a fe
jemből.

- Kár ... - A beszédes orvos, aki nyilván azt remélte, hogy a prokurá
tortól közelebbit tud meg a názáretiek eredetéről, Claudíához fordult: - Az
úrnő sem emlékszik már? Ö és én, mint rendesen. készen álltunk, hogy segít
sünk az orvosnak a seb bekötésénél. A Prokurátor sokat adott Claudia jelen
létére, aminthogy egyáltalán, míóta szenvedett, úgy látszott, csendes jótéte-
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ménynek érzi közelséget.
Mikor az orvos megszólította, hirtelen kiesett kezéből a kötözőpólya. ÉR

fölemeltem és oda akartam neki adni, de észre sem vette, egészen elveszítette
az önuralmát,

- Ú igen - tördelte - ó igen, én emlékszem, akkor volt ez, mikor azt
álmodtam. - Elakadt. Az én lélegzetem is elállt: a soha jogaiba nem lépett,
és most már oly hosszú ideje el nem hangzásra kárhoztatott párbeszéd most
hirtelen kikerülhetetlenül közelivé vált. De különösképpen a Prokurátor nem
vette észre ezt, vagy azt kell mondanorne már nem vette észre? Valóban túl
ságosan késő volt már az emlékezetének?

- Micsoda álom volt az? - kérdezte gyanútlanul.
- Intő álom - dadogta a felesége.
- És persze én nem hagytam, hogy intsél ? - mondta amaz jókedvűen.
- Nem, te mégis kimondtad az ítéletet. - Abbahagyta. Nyilvánvalóan

zavarta az orvos jelenléte. De ez most újból beleszólt:
- Nem arra a keresztrefeszítettre vonatkozott az úrnő intő álma? 

kérdezite. - Akkor csakugyan te lettél volna az, akí elítélted, Pontius Pilátus.
Mindjáa-t gondoltam - az időpont világosan erre vall - hát még mindig nem
emlékszel?

A Prokurátor szórakozottan nézett le a kezére - vállsebének bekötésekor
néhány csepp vér hullt rá. Jószagú vízzel teli csészét nyújtottam oda neki, s
ő belemerítette kezét. Hírtelen összerezzent:

- Ú igen, rémlik valami - mondta - a zsidók odahoztak egyszer egy
embert, aki Messiásuknak tartotta magát - és Jupiter Capítolínusra, ennek
az embernek valami különös tekintete volt! így sem azelőtt, sem azután nem
nézett rám senki.

Hirtelen elakadt, és kitért felesége tekintete elől. Rövid, teljesen áthatol
hatatlan hallgatás állt be, azután a beszélgetés látszólag zökkenő nélkül foly-
tatódott tovább. .

- Szóval ezéket la názáretieket akarják felelőssé tenni a római tűzvészért?

~ fordult la Prokurátor megint az orvoshoz, -- Mícsoda képtelen gondolat! De
persze valamit tenni kell a nép megnyugtatására.

- Igen, persze - erősítette meg az orvos - már el is ítéltek néhány ilyen
názáretdt. Allítólag nagyon állhatatosan haltak meg, végsőkig megvallották
hitüket és még hóhéraiknak is megbocsátottak. De mí van az úrnővel? - sza
kította félbe felugorva. - Segitségedre lehetlek valamiben, Claudia Procula?

úrnőm nem felelt, hanem ingadozó léptekkel kisietett. Én 'követtem. Oda
kint zokogva vetette magát a karomba.

- És én elítéltem ezeiket az embereket, éppen úgy, mint ahogy ők elitél
ték az uramat, és mint ahogy az uram egykor elítélte az Urat! Éppen úgy!
De Krisztus föléjük emelte jelet, elfogadta őket vértanúinak! Igen, valóban,
Krisztus mindig és mindenütt vereséget szenved, bennem is vereséget szenve
dett; igazuk volt, hogy megtagadták tőlem a keresztséget, ó, nagyon igazuk!

Eközben a Prokurátor türelmetlenül dobta bele az ércgolyót a medencébe.
Bementem hozzá, hogy megnyugtassam hitvesének gyöngeségi rohama miatt.
a már hozzászokott felesége érzékenységéhez és úgy látszott, nem gondol
többet a 'beszélgetés kimenetelére. De már néhány nap múlv:a megint eszébe
kellett jutnia. Császári parancs érkezett, és megbízta őt a názáretiek elleni
irtóhadjárat Iefolytatásával, azon ürügy alatt, hogy föl kell kutatni a római
tűzkatasztrófa okait. Azt hittem, Claudia megrémül, de az ellenkezője történt.

- Isten nagyon kegyelmes - Isten nagyon kegyelmes - mondta meg
indultan, mikor tudomást szerzett a császári megbízatásról, - mégegyszer az
egykor elhibázott döntés elé állítja az urarnat.

Ekkor elküldött engem hozzá és a szebájába kérette. Urunkat a legjobb
hangulatban találtam: előttevaló nap az orvos levette a kötést, úgy érezte
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helyreállt az egészsége, és a császár megbízatása azt a félelmét is eloszlatta,
hogy kegyvesztetteégbe esett. Az a rabszolga volt nála, akit egyszer kitanítta
tott a mágiában. A kocsiról való lezuhanása után elűzte őt környezetéből.Meg
lepett, hogy megint ott találom ezt a sötét embert, és ravasz, alattomos' arca
aznap különösen félelmet ébresztett bennem.

A Prokurátor, mint míndíg, udvariasan meghallgatott. Azután azonban
azt felelte, ne a szebájában várja felesége, hanem az atriumban. Előttem rög
tön világos volt, hogy a férjet ellenkező óhaj vezeti, mint a feleségét. Claudia
.egyedül akart lenni vele, ő pedig az' orvos jelenlétében ,efolyt párbeszéd óta
.kerülte ezt.

Visszatértem hát úrnőmhözés együtt rnentünk át az atríumba, A reggeli
napsugár besütött a nyitott terembe, a körülvevő oszlopok árnyékba borultak,
éppígy a kis templomocska is az ősrégi házi istenekkél. de a márványpad a
kútmedence oldalán meleg ragyogásban fürdött, Ide ült le az úrnő. A csen
dességben tompán, de más napoknál erősebben hallott föl a távoli utcákról a
nép zsivaja.

Elég soká tartott, míg a Prokurátor megjelent. Minden percben várták a
gyaloghintót, amelynek a Palatinusra kellett vinnie. A szelgálatára rendelt rab
szolga már készen állott a poggyásszal az oszlopok tövében, s nyilván módja
volt kihallgatni beszélgetésünket. Má:s szolgák is minden percben jöttek-men
tek meliettünk dolguk után. De a Prokurátor számolt ezzel a félnyilvánosság
gal, sőt engem is visszatartott, mikor távozni akartam. Azonban csalódnia kel
lett: Claudiának mindez Diem számított, még csak észre sem vette. Túlságosan
mélyen eltöltötte ennek az árának a jelentősége, amelyben évek óta remélt,
amelyre évek óta várt. Ez a gyöngéd, határtalanul hallgatag asszony most
egyáltalán nem is vette tudomásul, hogy nincs egyedül férjével.

Nyugodtan hallgatta meg annak búcsúszavait, de azután egyenesen céljá
nak tartott. Igen halkan, de igen szilárdan szólt; - kérve-km-lek, édes uram,
add vissza a császárnak megbízatását. Ne legyen semmi dolgod ezeknek a ná
záretieknek az üldözésével. ne keveredj bele mégegyszer az ártatlanság elíté
lésébe.

Egy pil1anát alatt világos volt az egész helyzet megrázó ismétlődése.

A Prokurátort úgy látszik nem lepte meg Claudia különös kérese.
_ Nekem igazán semmi bajom ezzel a kis szektával - mondotta nyu

godtan - mi közöm nekem a názáretiekhez? A rómaiak számára mindig
csaik Rómáról van szó, és Róma, az a császár akarata. A Palatinus úgy tájé
koztatott engem, hogy ezek az emberek gyújtogatók. Állítólag a császárnak is
megtagadják a köteles áldozatot, ezért lázadóknak kell őket tekinteni.

_ Éppen olyan kevéssé lázadók ők, rnint ahogy az sem volt lázadó, aki
után a nevüket viselik - válaszolta még mindig ugyanazzal a szelíd csalha
tatlansággal az asszony.

A Prokurátor azonnal felfo.gta, kire gondol.
_ Mindenesetre - mondta - az a gyanú terhelte, hogy királlyá akarja

tenni magát. Ó maga is beismerte nekem.
_ De az ő királyi birodalma nem e világból való - viszonozta amaz.
_ Ezt is mondta akkor, de ugyan mire véljem ezt? Egy birodalom, ami

neme világból 'való? ki ismer ilyen birodalmat?
- Aki az Igazságból való.
Claudia hangja mondotta ezt? - Milyen különös volt ez a szinte szó-

szerintd ismétlődés!

A Prokurátor vállat vont.
.,-Nn az igazság? Filozófusaink boldogok lennének, ha meg tudnák rnon

dani. Te talán többet tudsz náluk?
Tudom, hogy te nem tudtad, kit ítélsz el - 82 asszony hangját most
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csodálatos bensőség járta át - igen, király volt ő és most is az: a századok
Királya, akit a tiburi Sibylla jósolt meg Augustusnak.

Most rnintha hirtelen borzongás fogta volna el a Prokurátort - li végső

gát is átszakadt: a soha-el-nem-felejtett, az elfeledhetetlen erőszakosan föltört
a mélyből,

- Hogy mondhatod, hogy én ítéltem el? - kiáltotta. - A zsidók
kényszerítették, hogy kiszolgáltassam neikik - én a végsőkig védelmeztem
ártatlanságát - mindent megkíséreltem a megmentésére. Nem kötöttem-e
miatta barátságot Heródessel, azzal a nyomorult rókával, abban a reményben,
hogy mint negyedes fejedelme meg tudja szabadítani? Nem próbáHJam-ea
zsidó hiénakat áldozatuk megostoroztatásával kielégíteni? Nem javasoltam-e
választásra Barabbást, a gyilkost, hogy kényszerítsem őket ennek a Jézusnak
szabadonbocsátására? A végsőkig tanúságot tettem róla, hogy ártatlannak tar
tom, ország-világ előtt megmostam a kezem, hogy ne énrám szálljon a vére!
Menj hát a zsidókhoz, ők magukra vették - mit akarsz tőlem voltaképpen?
mit hánysz a szernemre? mit hánytá! a szememre folyvást ezeken az éveken át,
mért néztél rám ezzel az elviselhetetlen tekintettel, ezzel a tekintettel, amelyik
ezétrombolta boldogságunkat? - Ökölbeszorította a kezét, düh volt-e ez? vagy
aggodalom? - Mit akarsz mondani ezzel a tekintettel?

Felesége egy lépéssel közeledett feléje és kitárta a karját.
- Hogy szánlak, szerelmem - mondotta, semmi többet. Mindkét karját

köréje fonta és a fejét odavonta keblére. Egyikük arcát sem tudtam megkülön
böztetni, csak a szerétet ősi hangját hallottam, azzá a könyörüleüté tísztulva,
amely egykor a jeruzsálemi törvényház előtt mántha elnyelte volna az egész
világot. Semmi más nem maradt, mimt az a szétrombolhatatlan, amí íme nem
semmisült meg e közö<tt a két ember között: vétek és szeretet egymásra talált.

Egy darabig egyik sem szólt,
- Cl:audiám, én Claudlám - férfi hangját alig lehetett hallani. Aztán

megint egy idő múlva, világosabban: - Mit tudsz te azokról. akikért hozzám
folyamodol't· '

Győzötit volna az asszony könyörülete? De most az utca felől vad lárma
hallatszott, már hosszabb ideje mindig közelebbről.·Hallani lehetett a kiáltást:

_.- Az oroszlánok elé a názáretiekkel! Az oroszlánok elé! Aki a gonosz-,
tevőket kíméli, nem barátja a császárnak!

*
És most, nemes Júlia, mégegyszer, mélységes fájdalommal be kell isme:r

nem Neked kudarcomat, amint már első levelemben megírtam. Míndíg meg
foghatatlan marad ez nekem, hiszen nem a legkövetkezetesebb dolog volt-e
a világon, hogy Claudia, miután bensőleg visszatalált hitsorsaihoz, közösségük
höz is újból csatlakozzék? Mi több, rnost azt a kívánságot is éreznie kel1ett, hogy
odasiessen a Suburába és óvja a veszélyben forgókat, sőt talán arra gondolt,
hogy mint a Prokurátor hitvese személyével oltalmat nyújthat nekik. Igen,
mindez nagyon is kézenfekvő volt. És mégis elkerülték figyelmemet előké

születei, amelyeket nagy titokban tett meg, mert természetesen nem akart
magával sodorni egy nagyon is lehetséges katasztrórába, és azt sem akarta,
hogy megakadályozzam tervében.

A férjével folytatott megrázó beszélgetés után visszahúzódott hálószobá
jába és kifejezetten megkért, hagyjam egyedül. Megfoghatatlan gyanútlansá
gomban csak este vettern észre eltűnését, amikor le akartam vetkőztetni éjsza
kára. Nem találtam a teremben, és az mégis sajátos módon mélyen el volt telve
lényével. Egészen önkéntelenül arra a reggelre kellett gondolnem. amikor olyan
boldogan ébredt ifjú házasságának szerelmea éjszakája után. Ma az est sötét
lett ott; az egY'kor férjétől kapott kis Eres-szobor haszontalanul ácsorgott a
szebában. Zavarodottan álltam meg a küszöbön, míntna egy szerétett lény
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nundörökre távozott volna innen: hazám bájos szel-elemistene nem volt-e a
halál istene is, akinek: a nagy Praxíteles a lefelé fordított Iáklyát adta kezébe?
És szemern máris a kis háiromlábú asztalkara esett az elhagyott fekhely mel
lett. Ott feküdt rajta a víasztáblácska, amelyet Claudia háztartási utasításai
nak napi. följegyzésére használt. Ezeket a sorokat olvastam : "Elmegyek, hogy
uramat egy második bűntől .megóvjam. Vigasztalód], Praxedisem, ha nem
térnék vissza." Rémülten ejtettem el a tábláeskát: mire gondolt, honnan nem
jön vissza? Csak a Subura lehetett az. Haladéktalanulodasiettem, de már
későn érkeztem.

Róma sötétben nyúlt el, mínt egykor Jeruzsálem a keresztrefeszítés ora
jában. A Suburában elnémult a rossz nők éles kacaja, egy lélekkel nem talál
koztam. Az egész vidék utcáira valami halálos rémület nehezült. A názáretiek
háza síri csöndben pihent a mély éjszakában. Az ajtó szilánkokra forgácsoló
dott, belül tátongott az elhagyatottság. Remegve tapogatóztam keresztül a gyü
lekezeti termen, arinak az ajtaja is nyitva állt: sötét, magányos éjszaka meredt
elém, csak a terem egyik szögletéből hallatszott kétségbeesett zokogás. Odata
pogatóztam, A padlón egy sötét alak hevert: a szíriai nő. Reszketve érintettem
meg a vállát, hangomról rámismert a sötétben.

- Végle - tördelte --, vége! Az úr nem jött, hanem a legionáriusok jöt.
tek - vége - mindörökre vége!

Így jajongott tovább. Csak lassanként sikerült kikérdezni a történtekről.
CLaudia, mint ahogyan gyanítottam. megjelent a gyülekezetben. A szíriai

nő, híven ahhoz a gyermeteg bizalmához. hogy az úr újból el fog jönni övéi
nek legnagyobb szüksége idején, elrejtőzött, hogy a várva-vártnak ő mutassa
be az első hódolatot. így ő maga kikerülte az elfogatast. Rejtekéből figyelte,
hogyan állt Claudia a közben megérkező legionáriusok elé és hogyan szólította
föl őket, mint Pontius Pilátus: felesége: bocsássák szabadon a foglyokat. Ki
gúnyolták, kinevették és végül elhurcolták a többiekkel. Hová? A börtönbe?
A halálba? Erre a szírrai nő nem tudott válaszolni.

Hazasíettem, hírnököt küldtern a Prokurátorhoz. jelerrtve neki az úrnő el
fogatását és könyörögve, hogy' rnentse meg. De a Prokurátort nem lehetett
megtalálni. Közben sötét gyanúk keringtek a városban: azt rebesgették. az
úrnőt férjének egyik rabszolgája árulta De, mínt a názáretiek közül valót.
De a Prokurátor is kegyvesztetté lett volna a császárnál. Kétségbe voltam esve.
Végül úrnőm kedvenc fiatal szolgáját küldtem el, az egyáltalán nem tért vissza.
Gyötrelmes napok teltek el így. Végre egy ismerr-etlen názáreti levelet hozott
nekem: CLaudia kezeírása volt. Föltörtem és olvastam.

'lA börtönben, néhány órával a vérkeresztség vétele előtt.

üdvözlet, áldás és vigasz szerétett Praxedisemnek! úgy volt, ahogyan
Isten akarta és úgy lesz, ahogyan 6 karja: Krisztus könyörületét nem kerülheti
ki senki. Isten megint álommal látogatott meg, mint egykor Jeruzsálemben.
Mégegyszer keresztüljártarn a századok templomait és imaházait, most ócskák
és szürkék lettek, mínt ahogy egy kihaló nemzedék ócska lesz és szűrke. Ben
nem mélységes szomorúság sötétlett, nem azért mert tudtam, hogy halálra
ítéltek, hanem mert azt hittem, hiába kell meghalnom. Hiszen nem volt-e egész
életem és szerelmem egyetlen, folyvást ismétlődő hajótörés? Úgy tetszett ne
kem, míndezek az isteniházak csalóka hitbeli alapra épültek, mert hiszen Krisz
tus könyörülete sohasem tudott győzni a földön; a világ olyan, hogy csak szi
lán:kokra törhetett rajta. Egy;ik templomból a másikba futottam, hogya sza
badba jussak, de nem Lett végük, viszont építkezési stílUSUK egyre sivárabib
és tartalmatlanabb lett, mintha csak elavult formákhan tudták volna őket meg
épírtenJ., amelyekben nem volt többé lélek.

De hiraelen megváltozott ez a kép: egy terembe jutottam, amely még
idegenebbnek tűnt, mint az eddigiek, a falak ismeretlen anyagból készültek,
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a terem messze nyitva állt, ünnepélyes kopárságban. rajta átszűrődött a fény,
az oltáron semmi más, mint a kereszt, a halál jele! Zsúfolt, ijedt tömeg tódult
a terernbe, kórus énekelte a hitvallást; újból felhangzott férjem szeretett neve,
de most nem úgy, mintha dörgő vád emelkednék, hanem mintha a hangok
végső vigasz gyanánt kapaszkodtak volna a mondatba: Crucifixus etiam pro
nobis sub Pontio Pílato. Ugyanakkor távoli dübörgést hallottam, míntha hal
latlan méretű zivatar tört volna ki a vidéken, és gyorsan közelednék. a temp
lom falai ingadoztak körülöttem. Mégegyszer kezdte remegő hangon a kó
rus: Crucifíxus etiam pro nobis. Férjem nevét elnyelte egy kozmíkus korál
dübörgése, az idők vége volt az? Lábam megbotlott, mintha áthatolhatatlan
vidék előtt állnék. Éreztem, arnint az évszázadok megszakadtak, mint egy ki
lazult lánc szemei, az utolsó templomfal is leomlott és megnyílt a távlat az
örökkévalóságba. Láttam közéledni a felhőkben ugyanazt a széket, amely egy
kor a jeruzsálemi tőrvényház előtt állott, de nem az uram ült rajta többé,
hanem ő, az egykori elítélt: és előtte, ott, ahol akkor az elítélt állt, most az
uram állt, ítéletére vár-va. A széken ülő azonban a könyörüleinek ugyanazzal a
tekintetével nézett rá, mínt egykor Jeruzsálemben. És közben egy hangot
hallottam: Vigasztalód], Claudia Procula, én vagyok az Egészen-Más, akit
rníndig kerestél. Én győztem itt, amíkor ő kudarcot -vallott, én vagyok az
Örök Szerétet kezdete, elhagyatottsága és diadalma. Azért ne félj: ugyanazzal
a halállal fogsz meghalni, mint én, annak üdvösségéért halsz meg, aki halálra
fId."

Kábultan, megrendülve ejtettem Le ra papírlapot; először életemben érin
tette meg ra Krisztusban való hit a lelkem mélyét,

Közben felszakították az ajtót és a Prokurátor rontott be, de ő volt-e az
csakugyan? A mi Öntudatos urunké volt-e még ez a fájdalom dúlta, gúny tor
zította ábrázat? Egy rómaié? Mínden méltóság reménytelenül összeomlott
rajta; csak az az ember lehet ilyen, akin úrrá lett a kétségbeesés! Nlint fejsze
'kivágta fa dőlt le az úrnő ágya eié, letépte homlokáról a koszorút, mindkét
öklével a mellét verte. "Én öltem meg, én öltem meg" - kiáltozta szakadat
lanul. A rémülettől kábultan álltam ott. Aztán észrevettem, hogy az úrnő ked
venc rabszolgáJa jött a nyomában. Az ő arca is vértelen volt egészen a szája
széléig.

Látta meghalni úrnőnket - dadogta - a császár, az a szörnyeteg, elárulta!
Ott ült a cirkuszban az imperátor mellett, és az élvezte a rémületet, amikor a
felesége a többi názáretivel az arénára lépett. Nem azt kiáltották, mánt a gladi
átorok: Moriturt te salutant, hanem hitvallásukat imádkozták.

- Még hallom az utolsó szavukat: Crucifixus etiam pro nobis sub Pontic
Pilato ...

Nevének hallatára a Prokurátor fölpillantott.
- Szolga, add a kardot - hörögte, és mikor a reszkető ember vonako

dott: - Gyorsan~ gyorsan, nem tudom kivárni a halált!
Kitépte kezéből a fegyvert.
De most rátettern a kezem döfésre kész kezére. Valami olyan erővel, amely

nem volt a magamé, így szóltam:
- Pontius Pilátus, Claudia úgy halt meg, mínt Krisztus: általad, de

érted is.
Feldúlt arcából a szeme -hosszan, értetlenül nézett rám - hirtelen befelé

fordult a tekintete. Elejtette a kardot.

Engedj el nekem mínden további szót, nemes Júlia, beszámolóm végetért,
engem .is elért a Megfeszített tekintete.

Fordította KARDOS KLARA
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DUDÁS KÁLMÁN VERSEI

TÚLARASZOLJA A PERC

Mossa a partot a hab

Mérhejed, hány ezer éve
porlik a szikla hasadt
szíve a fény özönébe.

Vess szívedre, ha mersz.

Dobban s ocsúdni se kezd még
túlaraszolja a Perc
dönti a sárba a nemlét.

A tengersík zománcból
homoksziget tarajlik.
Mondják, magábazártan
századok óta, tán még
Velence fénykorából,
zord hagyományok örvén
önként magábazártan
lakja egy pusztuló törzs.
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ÖBÖL, VILLANÓ NŐALAKKAL

Rádnevet: tündöklő fölény
mint a volt vizek hajnalán

Most ring e karsztsziget ölén
időtlenül, apály~dagály

holdat kísértő ütemén

Sugár az űr és szív közén
lehajlik hozzá mind ahány
ő meg szikrázik: alkazár
öröm a tenger tenyerén

- Vívcl meg, szép vakmerő! Kísértsd
meg, pőre igézet, akár
az élő szépség a halált

Örök-egy ritmus részeként
szép villanást, magába zár.

DÉL, SZOMJÚSÁG

Daltalan zátony, árnyat
fa lombja nem vet enyhül.
Csak venyíge borítja.
Kékköves öble mentén
szikrázó délutánban
ballag alá az ösvény
hátán egy kicsi öszvér,
távcsövem fürge tükrén
puttonyaidelátszik.

Fölöttem itt alombban
madár szól, önfeledten
csobog a tiszta dallam,
gyöngyöző üde forrás.
Azzal a kicsi öszvér
puitonyát teletöltöm
s elküldöm most e versben
a törzsfő lugasába 
kiluiene érte tüstént
egy korsó jó vörösbort!



A TENGER lrta GERLEI JOZSEF

Kopott, fekete kézitáskámba csúsztatom a madáreledelt. s bezárom a la
kást. Albérlöm, a Doktor úr nincs itthon (az eg~ ház Doktor úrnak hívja.
mert így mutatikozik be, pedig nem az), ezért még egyszer lenyomom a kilin
cset. Míkor megbizonyosodom, hogy nem enged, megfogom a korlátot, s
indulok lefelé.

Hátam mögött a vetetlen ágy, későnkelő vagyok. A Doktor úr néha be
néz hozzám, kopogtatás nélkül, legalábbis nem hallom, mikor kopog. Néha
különös dolgokait kíván tőlem (sétáljak előtte pongyolában; ne mozduljak,
így akar lefényképezni, meg hasonló), de kíkergetem, utána kiáltom:

- Vegye tudomásul, Doktor úr, nem csalom meg az uramait
Egyszer bezárkóztam, négy napig nem látott. Dörőrnbölni kezdett, kihívatta:

a rendőrséget. Feltörték az ajtót, én pedig szemükbe nevettem az ágyból.
- Ugye, kellene ra Iakásom, Doktor úr! Talán már be is adta az igénylést,

hahaha ... De itt vagyok, élek ... Takarodjanak l
Szeretnék kísurranni a kapun (ezért járok lábujjhegyen), de lenn a ház-

mesterbe botlom.
- Hová tart, Dévainé? - kérdi.- A Ligetbe megy, a Ligetbe? ..
- Ha tudja, miért kérdi! .
- Menjen csak, várják a madarak! - szól utánam.
Mit várjak tőle? - macskát tart.
Az utcán ezertelen vidámság fog el. Bolondos kora júniusi délelőtt. Meleg

szelek csattognak benne. Minden vér arcomba szorul, szám köré, s szemembe
kergeti az ifjúságom.

- Ú, az én fiatalságom! .,.
Ügy lépdelek a muzsikásfényben, mint valami égi porban. Nem ilyen

az ifjúság is? ...
Az enyémből már csak foltok maradtak: egy kert vidéken, egy rózsaszín

ruha, egy elázott Anna..bál, s kocsikázás apámmal a Stefáníán, S rnintha
apámat egyenesen arról a hintóról vi,tték volna el (Dr. Szender Károly?
derék ember, jó hazafi l) tizenkilencben az egyik, húszhan (Szender úr?
egy baja van, hogy baloldalil) a másik bíróság elé. Azóta nem láttam.

Akkor gyerekfejjel azt !kiabáltam:
- Mi az, hogy baloldali? ..
Jó, jó - azóta tudom. De azt is tudom, hogy rajtunk embereken valahol

már nevetnek. Hallom néha ezt a nevetést, a párnám alól szűrődik elő éjszaka,
és a kályhaajtóból, Nem hagy aludní, egész éjjel égetem a villanyt.

Néhány éve vísszataláht hozzám ez a gyerekkori kiáltozás.
- Mi az, hogy jobooldald meg baloldali? ...
- Maga nem tudja, -förmedt rám minap a házmester. - Éppen maga?
- Én tudom! kiáltottam sunyi, himlős képébe a félelem deszkái közüL

- De maga, maga rníért csak most tudja? ...
Ha meszet öntök rá, akkor sem lesz fehérebb. Azóta előre köszön. Meg

szólít (mint előbb is), érdeklődik, hogy szolgál a migrénem. Haha! ... Én meg
úgy nézek rá, mint aki tud valamit. És pajzánul nevetek.

- Ne kacérkedjon velem, Dévainé! - mondja zavartan a házmester.
Volna esze a vén kirjonnak. Pedig ismerte a férjemet; tudja, milyen fél

tékeny volt.
- Nahát, ahhoz tartsa magát!
A gyerekszobából csöppentem a házasságba, Nem mondhatok más~

házasságunk is a gyermekszoba folytatása volt. Más asszony Iázadozna, én örül
tem neki.

- Néha olyan furcsák a szemeid - mondta Vilmos,
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- Furcsák? - néztem a tükörbe nevetve,
- Különösen ha boldog vagy.
- Jé, valóban - vizsgáltam közelről él szemem. --- Kanesitok a boldog-

ságtól. - És újra átöleltem a nyakát.
- Kíméld, Vilikém, a feleséged - rncndta az orvosunk. - Tudod, gyönge

a tüdeje ... S az idegzete, érted, ugye, olyan, mint a legfinomabbcsipke,
Megkímélt a gyerektől is.
- Most megint olyan a szemed - mondta. - Nekem kell vigyáznom

rád. Majd ha megerősödsz...
Ekkor .történt vagy később? - negyvenkettőben vagy előbb? - ki illeszti

már össze? - egy délután sötétbe borult a város, vihar támadt, s a szél betörte
az ablakunkat. Kopogní kezdett a jég a falon, az ablakpárkányon, a szoba
padlóján, mint a géppuskák kelepelese. A szoba közepéri álltam; már tudtam,
hogy Vilmos is megkapja a behívót, s nem jön vissza. Fél év múlva tudtam
meg, hogy mellébe egész sorozatot kapott.

- Hallja a jégesőt? - mondom néha a Doktor úrnak.
- Ebben a napsütésben? - nevet a Doktor úr. - Jobban tenné, ha máson

járna az esze!
Például?

- Hát, mondjuk rajtam ...
- Dehát maga nem is igazi 'doktor, kirúgták az egyeternről. Az én apám

pedig ...
- Mit ássa elő nekem az apját - hadonászik a Doktor úr. - Nekem öt

szígorlatom van, érti, és csak a mcstoha k-örülmények miatt ...
- Bah, mcstoha körűlmények! Nevetnem kell a maga mostoha körülmé

nyeln - mondom neki. - Mit szóljak én! Ez a jégeső, ez az örökös jégeső ...
A férjem izen.

Ha tudnám legalább, hogy mit... Ha váltakozná a röviddel a hosszú.
mínt a távíróban De erek az egyforma pontok, ezek a kemény kopogások
egy férfi testén .

Első ízben akkor hallottam ezt a kopogást, amikor negyvenötben egy jó
képű vidéki fickó kopogott az ajtón (a csengő elromlott), s beengedtem - be
kellett engednem. mert lisettel, babbs! meg tojással házalt. Bundát kért értük,
ezüst készletet, vagy egészen mást ... Öt napig maradt.

A másik már negyvenhétben történt. Azt hittem, elég egy férfinak azt
mondani: szeretlek, s vége a múltnak. De mikor láttam, hogy úgy bukik arc
cal a párnára, mintha mellébe egész sorozatot kapna, leráztam magamról,
dideregve felültem az ágyban, dermedten néztem a falat, a padlót, ahol a jég
bevert, s újra elindult bennem az a kopogás.

Azóta csönd Vian; csak elvétve, ha a Doktor úr körülöttem legyeskedik,
hallom, hogy az ablakot csőrével kopogtatja egy madár. Almomban pedig
diadalmas énekeket hallok, nagyon magas hangon, hogy már nem is emberi;
ifjaik: éneklik őket, díszes testőrruhában. majd eltűnnek, s átveszik tőlük tarka
tollú, duzzadtmellű madarak ...

- Persze, hogy -megyek amadaraimhoz !
De sejti a házmester azokat a madarakat, amiket álmomban látok? ..

Azok a tenger felől szállnak, szárnyukon a tenger szabad. sós leheletét hoz
zák, s a fényt, sok fényt ...

Tegnap óta bujkál bennem valami. Ha nem gondolok rá, akkor is érzem
állandó jelenlétét. Ha pedig eszembe jut, dadogva bugyog belőle a boldogság.

- Nézd meg jól - súgta tegnap egy fiú az ismerősének. - Ez a nő fran-
eia.

Amióta bezártam a lakást, folyvást erre gondolok: "A francia nő lemegy
a lépcsőn, kiér az utcára, végigsétál a Fasorori ..."
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Mehetnék a Damjanich utcán is, de mindig a Gorkij fásort választom; ez
a csöndes, lombokkal tömött út előre ígér valamit, ami vár rám, ha átlépdelek
a Dózsa György úton, s megállok a tér sarkán, Nem a régi tér ez már, felét
levágták, a fákkal és a vassárkányokkal együtt; a padok sem fehérek a szökő

kút körül, a nevelőnők fehér fátyolát sem látom. De megmaradrtak a virág
ágyak, a szökőkút vize, körben a "platánok, s a padok mögött a gyep símasága,
amitől itt belül is elsimul minden.

"A francia nő besétál a terre ..."
Kíhúzom magam, dre ruhám ettől se telik ki, Lépteim viszont, melyek

azelőtt örökösen figyelmeztették az embereket valamire, ezek a vádoló léptek
megszelídülnek, csupa kellem és báj minden mozdulatom, ahogy egy francia
nőhöz illik.

"A francia nő megáll a szőkőkútnál ..."
Mennyíre vágyódtam arra, hogy Párizst lássam egyszer, az Eiffel tornyot,

a Szajnát! ... Vilmossal együtt akartunk menni, de akkor már csak Olasz
országon keresztül eletietett volna. És most végre - igen, - el k:ellett jőnnie

annak a percnek, amely kárpótol míndenért,
-- Pár-izs, Ó, Párizs! ...
Együtt tanultunk franciául; évődtünk egymás kiejtésén. Azóta sem jutot

tak eszembe azok a francia szavak. De most rámtaláltak: venez, s'il vous plait,
pourquoi, dites done! - s újra csak: venez, venez, venez! - mint a boldogság
hívószava.

De hol a tegnapi fiú, s hol van a lány, aki tegnap óta tudja, hogy francia
né valgyok?.. Helyükön egy szörnyü, fekete rongycsomó gubbaszt. Es a
cipője? - nem láttam még ilyen poros cipőt; nem könnyű úti por ül rajta,
hanem valamí vén lomtár pora.

- Micsoda pimaszság! - csattanok fel.
A szőrmók megijed, rámpislog. föJkászálódiik, s rongyaival együtt át

oldalog a tér másik felére.
Leülök a pad szélére, végigsimítom rövid, sima hajam (több már rajta a

porcukor. mint a mák), államalá Illesztem ujjaimat (ez az én tartásom), s lám,
már jön is a fiú a Iánnyal ; a pad másik végére ülnek, s ezt hallom:

- Még nem etette meg a madarakat.
Néha nagyot hallok, máskor a suttogást is megértem. így vagyok a sze

memmel és azzal is, ami régen történt.
A Lány szája a fiú fülét éri:

... szerétnék a helyében lenni.
LVIiért? - olvasom a fiú szájáról.
Tudod, mit jelent franciának ...
Nem jobb, mint ott. Ha csak a madarak. "
Ott v:an. .. aki megérti... ha felkel ...

- A tenger ...
Igen, a tenger, ha Párizsba ér ...

- ... a pázsitra lép, mindjárt látod.
- Ha kilép a ...
- Riviéra ...
Ki se nyitják könyveiket (pedig vizsgák előtt állnakj-ríehunyjék szemü

ket, s a nap felé 'fordulnak, mintha fenn szólítanák őket. Csak rnutatják,
persze, valójában szempillajuk alól engem figyelnek.

. Holmi kis szelek jönnek, hogy bekenjék felhővel az eget, de az égen ma
nem fog a festék - a felhők sorra leperegnek róla. S látom azt is, hogy a tér
szélén a platánok felső leveleikikel az eget tapogatják, gyökereiket pedii; ki
húzzák a földből, hogy magasabbnak látsszanak.

Azt sem veszi észre más, hogy hosszú, századeleji ruhában fodrosari és
zsakettben egy házaspár sétál át a téren, a szakállas férfi kezében bot, az

259



asszony fején széles karimájú szalmakalap. Köztük egy kislány tipeg, fekete
hajában akkora szalag, hogy az.egósz WI' várja, mikor száll fel ezzel a lég
csavarral. Apám botjára támaszkodik, jobbjával meg oldalát fogja, mintha
attól félne, hogy kidűl; anyám már szálll a szélben, s minduntalan kalapjához
kap, hogy valakinek tisztelegjen. .

- Mon pere, ma mere! - kiáltom utánuk. - Ma jeunesse, ma vie ...
Hiába az ég ragyogása, a vörösen és sárgán izzó virágágyak, a szökökút

vize, amely körül felnőttem - elfeketedik szemern előtt minden. Nem, a világ
nem érdemelte meg azt a hiszékeny kislányt,azt a fekete kis madarat, aki
tenyerére hagyta magát, hogy boldoggá tegye. Ott tipeg szülei közt a platá
nok alatt, s 'nem tudja még, amit én tudok: az elsőt, majd a másodikat, amit
az emberek egyszerűen háborúnak neveznek. Holott nincs neve... Nem sza
bad nevet ftadni neki, mert akkor megszokjuk, itt marad köztünk, velünk
lakik, étkünket eszi, vizünket issza el, s csak vérünk lesz elég neki.

Azon kapom magam, hogy csöndben, csak úgy magamnak nevetek. Ví
gyáznomkell, nehogy félreértsék. de egész torkomat, szívem és tüdörn, minden
tagom feszíti már a nevetés. Arra kell gondolnom, hogy az újságak már a
harmadikról írnak. Hát nem! - hiába lóg fejünk fölött az a harmadik: tőlem.

már nem vehet el semmit.
A bokrokon várakozás ül. Egy veréb lábam elé röppen. Várnak a mada

raim. Felállok. A gyep szélén kílépek cipőmből, talpamon a fű lágy simogatása,
s máris azon a távoli, hűs szígeten járok ...

Szórni kezdern a magot, A törpe fenyők és babérfák alól sorra röppennek
elő madaraim, rigók, cinkék, pintyőkék vegyest.

Valaki megkérdi mögöttem:
- Ki ez az asszony?
A fiú hangját hallom, majd a lányét is:
- Nem látják, francia! Figyeljék csak, franciául beszél nekik.
Sokan bámulnak már, egész kis csődület. Tudtam, hogy egyszer így Iess.

Hogyan feledkezihettem meg róla? Egy [ósnö már régen megmondta:
- Sikerei lesznek, asszonyom, nagy sikerei: és irigyei is, mert bejárja

. a világot, látja a tengert.
A tenger eddig csak" álmomban jelent meg,' akár egy igéret. De míndíg

csak akkor, mikor meghalt valaki. Apám halálakor ismeretlen tengeri kikötő

ben jártam, a hullámok kicsaptalk a partra, magukkal akartak hurcolni. Mikor
férjem meghalt, sok emberrel együtt szorongtam egy hajón, lakásunk is a
fedélzeten volt, bútorainkkal együtt; a hézagos padlódeszka ~özt láttam a
tenger vizét, sürü volt, sötét és iszapos ... Milyen lesz majd kéken, ha rásüt
a nap? ..

Persze, előbb átutazom Párizson, ma már körtnyű útlevelet szerezni. "A
francia nő elhagyja Pestet, megérkezik Párizsba, onnan megy tovább első

osztályon a tengerpartra ... Jól érti, uram, a Riviérára."
Kuncogást hallok. Valamí megjegyzés repül felém. Egy gyerek megdob

labdával, a labda a madarak felé gurul, aztán - sirrr! a madarak nincsenek
sehol.

- Venez, venez ... - Hiába hívom vissza őket, magam maradok a gye--
pen. A madáreledel is ott marad, nem kell senkinek.

Erre már mégfordulok.
- Qui est . . . ki ez, ki merészel?
Egy kamasz, 'akkora a homloka, mint egy sündisznónak, Iölnyerít:
- Ez francia? Ismerem, vén skatulya a Dob utcából.
- Néni kérem, a labdát! -:-rimánkodik a kisfiú.
De a labda marad, büntetésül. Szavakat keresek, francia szavakat erre

az, arcátlanságra, de csak magyar szavakba ütközőm.

- Nem adom ... Szégyelld magad! ... Takarodjatok!
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Harisnyában állok, szemben a sok cipőssel. Ez hat. Szentélyembe nem
mer belépni senki.

- Na, gyerünk, öreglány! - szól a sündisznó. - Vagy agyára mentek a
madarak?

Szemern a mi padunkat keresi, a fiút meg a lányt. Segítséget kérek tőlük,

de .látom, négyen-öten egy zsebrádió körül szorongnák, s szemükben valami
iszonyat.

- Néni kérem, tessék megengedni! ... - sir a kisfiú. - Soha többé ...
A zsebrádió pedig recsegve harsog; nem értem, mi lehet ebben olyan

borzasztó. A sündisznó fejű is hátrafordul.
- Na, miféle zűr Vian? Kit nyirtak ki?
- Ma reggel lelőtték ... Amerikában: .. Nyolc lövésből három talált ...
Ez már sok, ez a szüntelen lövöldözés. Nyolc kopogás ... Hát nem elég

nekem örökösen az a jégverés? ..
- Ide nem jöhettek, gyilkosok ... -·kiáltam.
Szél kerekedik, hangyaboly Lesz a tér. Fenn füstölni kezd' néhány felhő.

A levegő már rücskös az esőtől. Vagy más valamitől? . .. A gyerekkocsik ma
guktól elindulnak, hogy oltalmat keressenek valahol. A gyerekek szőke fürt
jei összeugranak a rémülettől. Mindenki a platénok alá menekül,

- Gyilkosok, gyilkosok I ...

Nincs rá időm, hogy cípőmbe lépjek. Harisnyában futok vegig a szuro
kavíeson: a fák nekem szaladnak, utánam nyÚjtjáJk fenyegető karjaikat. Ki a
Dózsa György útra, a csikorgó gépkocsik közé! Ez a sok hang és futkosás nem
azt a harmadikat jelzi már? .. Szidalmak zuhognak rám, aztán nevetések;
lábamat nézik, kezemben a cipőkre mutogatnak, s békergetnek a Fásorba.

- Gyilkosok! - rázern feléjük öklömet.
A Fasorban pattognak fö}öttem a lombok. Mi ez - jégeső vagy géppuska

ropogás? Pár Iépóssel előttem a szörnyű fekete szőrmók szedi a lábát. Annyira
sántít, hogy majdnem felfordul: bicc, bicc, bicc ... Megáll velem szemben
egy kövér ember, elfoglalja az utat, s azt mondja társának:

- Nem vagyok már fiatal, de két évet adnék az életemből, ha meg tud-
nák menteni. .. Tíz gyereke van,

Arcába kiáltom:
- Én húszat adnék oda, húszat... De nem kell senkinek ...
A szőrmók előttern biceg; válla közé húzza fejét. Ki zárt össze ezzel a

madárijesztővel ? Nincs erőm, hogy levegyem róla a szemern..Bicc, bice, bicc ...
.Nekiiramodok, elkerűlöm, de nyomomban marad. Cipőjéből hangok jön

nek utánam, mögöttem ólálkodnak, fülembe másznak. nem lehet eltéveszteni
őket:

- Itt a.. . tenger; i tit a. " tenger ...
Az eső áttör a lombokon, csupa lyuk már a testem. Arcomon végigfolyik

a víz, s ahogy számhoz; nyelvemhez ér, érzem, hogy sós, mínt 'él tenger vize,
S fl szörrnók cipője tovább üldöz:

- Itt a ... tenger: itt a ... tenger ...
Újra futni kezdek.
- Nincs itt ... még nines itt! - tör ki torkomon.
Az úttest színe sötét és mély, mint álmaimban a tenger háta szekott lenni.

A villám is csak megvilágítja, áohatolní nem tud rajta. Felkapom fejem az
égre, a dörgést hallgatom:

- Itt a tenger!
A fák mögül hirtelen őrült bőgés zuhan rám. A sikoltás belém szorul,

szétfeszít, fojtogatja a nyakam. Mi történt? - a háromfejű bika a világra sza
badult, vagy kiszúrták az ég szemét, .. zokogva borul a földre? ..

261



A troli volt. Mel1ettem rohan el - kis híján alája kerültem. Megáll szem
ben a kép: a troli, bőszült lámpáival, óriási csápjaival, melyek nem egyebek
túlvilági szarvaknál ; kőnél keményebb kerekei alatt egy asszony: kifordult
kezéből elvették az áldozatot, ané1kül, hogy válaszoltak volna rá; neve özv.
Dévai Vilmosné (szül. Szender Rozália).

Cipőm a mellernre szorítom.
- Nincs itt. . . még... nincs itt ...
Majd házak, kapuk, kapualjak, lombok nélkül. Szoknyám combomra ta-

pad, szám elnyílik, úgy kiáltom oda a kapuk és esernyők alá:
- Még nincs itt! ... De már nincs messze!
Házun:k előtt valaki elkapja karom.
- Micsoda, Dévainé?
- La mer, la mer ...
A házmester habogva bámul; van is mit bámulnía, reggel még nem tudta,

hogy ki vagyok.
- A tenger, a tenger! - kacagok kacérul a szemébe. - Utazzon velem,

ha kedve tartja!
S kezemben a cipővel, a kapu alatt táncra perdülöle.

KIKÖTŐBEN

SIKLÓSI JANOS

Elértem hát az élet végső ki~:ötőjébe

Hol annyi tomboló vihar és villámlás után meggyötört énem végre megpihenhet
Itt vagyok még Vagy már a túlvilágon S nappal van-e vagy éj
Mert egyszerre ragyog a nap és fönn szikráznak a csillagok is az égen
Elértél mindent lelkem Mit számít, hogy kanyargós volt az út
Mit számít. hogy sorsom könnyít volt vagy nehéz és irgalmatlan
A végső cIE a révbejutás a kikötő a fontos
Ringatózz csak Lebegj a végtelenben.

látható finom hamu
szerű fény

Permetez rám és látomások és hangok csurognak rám könnyel átmosott vízesésként
az égből

Ó neh~z volt minden és sokszor összeszakadt és oeezeomion
De ime áttöl'tem kétségbeesésemen és .éjszakáimon
S most az örökkévalóság magasságaiból valami szemmel alig

Valami zuzmarás tiszta fény
Énekel bennem O milyen könnyű lett minden fájdalom
Teljes egyetértésben élek a csillagos éggel s az apró távoli fénypontok
Új borzongásokkal szórják be lelkemet
Ó hány zsongás hány· eltűnt és visszahozhatatlan gyermeki jaj altat
És tart éb1'en
Néha megelőzöm magam máskor ott jövök messze magam mögött
S taláIgatom a vállam mozgásúból mire is gondolok
Érzéseim nyelvét ismeretlen szótárakból tanultam
Szavaim titokzatos madárként lelkem ősi mél'yéből repülnek föl
Hogy színes szárnyukkal ismeretlen társaik fényét és világosságát élesitsék
Sóhajaim még mélyebbre és ámyaltabbra hangolják a csendet
Ó belső vérzés ó szív borzongásokkal teli ösvényei
Ó ácsorgásokba fáradt hétköznapok az élet folyójának tüskés gázlóiban
Ó pillanatok apró forrásai honnan az örökkévalóság torkolata Látszik:
Ó csendes lehiggadt szív ó nagy hajózások után a saját békés kikötőjébe térő lélek
Hát kígyúlnak végre a megnyugvás áttetsző szeHd tüzei
A reggelek csak hosszú égi tartózkodás után ereszkednek a földre
Ó éreztem mindig, hogya lét megvilágosodik fölöttem egyszer
S lesz valami ami minden kínom és bántalom mélyén megvigasztal
Eljött tehát az idő, hogy legyőzzem belső viharaimat és győzzeTe csontig ható

bánataimon
a fénylő ég felettem
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A KIS ÚT NEKILENDÜLÖK ANNAK, AMI ELŐTTEM VAN

Egy jelentéktelen külsejű ember, aki
mindig jelentőset ír: isteni és emberi
tartalommal; egy beteg ember, de mindig
fáradhatalanul tevékenykedő és egészsé
ges gondolkozású; egy sokat szenvedett,
de töretlen hitű; egy hatvan év körüli,
de még mindig lendületes; egyapostol,
aki ismeri a korabeli sportokat, szemlél
tetésiil vesz onnan hasonlatokat; egy
apostol, akinek fogságban töltött ideje
alatt is szabadon szárnyaInak gondolatai,
- föltétlenül figyelmet érdemel. S ha
mindezeket ez a két szó foglalja össze:
Szent Pál; akkor lcüZönösen meghajolunk
előtte és hálásak vagyunk neki.

Egy-egy mondata elég ahhoz, hogy
hosszabb időn át [oqlalkoztasson, meg
szabja életünk irányát, cselekvésre kész
tessen: Például a római fogsága idején
a filippieknek irt lelJeléből ez: "Elfelej
tem, ami mögöttem van, és neküetuiü
lök annak, ami előttem van" (3, 13).

Elfelejti, ami mögötte van. Gyökeresen
szakított azzal a gondolkodásmóddal" élet
formával, amelyet fariezus korában oly
szenvedélyesen vallott. Hol van már az
a Saul, aki könyörtelenül üldözte Isten
egyházát és romlására tört (G a 1.1, 13).
Mindez a múltté. Csak ő maga beszél róla
leplezetlen, tanulságos emlékezéssel.

Nagyságát nemcsak ez növeli, hanem
az a paradoxonnak látszó öntudatos sze
rénység is, amely eddigi sikereit, mun
káját, szenvedéseit, áldozatait "felejti",
mert nem akar mással dicsekedni, mint
Urunk Jézus Krisztus keresztjével (G a l
6, 14). Azt azonban nem felejtette el, amit
Krisztus mondott róla Ananiásnak Da
maszkuszban: "Megmutatom majd neki,
mennyit keH értem szemJednie" (A p.
c s e Z. 9, 16).

Felejti, ami mögötte van. mint a 'L'er
senyfutó, aki nem nézeget oldalra, hátra.
csak a cél felé tör. Nem számít neki
semmi, amit eddig elért, amíg célt lát 
és lát! - maga előtt, Nekilendül. Krisz
tus szeretete ösztönzi őt (K o r I I 5, 14),
aki szerette őt, és föláldozta magát .érte
(G a l 2, 20).

A mi életünk és hivatásunk nem fedi
pontosan az apostolét. Mások a kŐj'ül

ményeink, adottsá(}aink. De azért kike
rülhetetlen a tanulság. Az idézett mon
dat nekünk is szól. Mit mond?

Felejtem, ami mögöttem van. A Mi
atyánk után ezt imádkozzuk a szentmi
sében: "Szabadíts meg minket minden·
múlt. " bajtóZ." Van, aki értetlenül áll
e kérés előtt. Pedig valóban jó imádkoz-.

nunk, hogy megszabaduljunk a múlt ba
jaitól.

Felejteni? Jó. lenne, ha mindent ki
tudnánk tőrölni múltunkból, amí kelle
metlen. A felejtés nem elhatározás kér
dése. Fogalmazzuk meg a magunk szá
mára igy: Tudatosan ne idézzünk fel
múltunkból semmit, ami helytelen vagy
kifejezetten rossz. Ne foglalkozzunk bű

neinkkel, sem másféle fájdalmas emlé
keinkkel.

Nagyon egészségtelen, leverő hatású, ha
ezekkel bajlódunk, s miattuk szorongás
kínoz. Meggyóntuk-e, jól gyóntuk-e meg
/;űneinket? Meg vannak-e azok bocsátva?
Az ilyen aggodalmaskodás bénítja erőin

ket, elveszi kedvünket a lelki élettől.
megkeseríti életünket. Nem segít ez raj
tunk, csak a gonosz léleknek szerzünk
vele örömet. Lazítja Isten iránti bizal
munkat, kétségbeesés környékez meg.
Nem Isten akarata, hogy botlásainkkal
rémítsük magunkat. Ne bizonytalankod
junk. Bízzunk Isten irgalmában, meg
bocsátó jóságában. A megbánt, meggyónt
bűnökre emlékezésnek csak egyetlen ér
telme lehet: ha ez fokozott éberségre
serkent, ha erősebb Istenhez-fordulásra
nevel, ha a hála érzését váltja kí, ha
nagyobb szeretet szít bennünk a meg
bocsátó Isten iránt.

Ne süppedjünk magunkba kárhozta
tóan még gyónásunkkor sem, hanem az
igazi bánat mellett állítsuk magun/( elé
azt az örömet, boldogságot, hogy Isten
az, aki megbocsát. Ennek a tudatnak,
ennek a hangulatnak adjuk át magun
kat. Ez ad lendületet a jóra.

Nekilendülök annak, ami előttem van.
E mondat előtt és után futásj'ól ír az
apostol. tgy válik egyszerre mozgalmassá,
szemlé!etessé a kép, a kifejezés: neki
lendülők. Az olimpiai játékok hazájában
élők elé másoknál közvetlenebbül tolul
a gondolat: a versenyzők sokat gyakorol
tak, minden áldozatot meghoztak céljuk
elérése érdekében. Tisztában voltak az
zal: minden hiábavaló, ha idő előtt el
fáradnak, eleresztik magukat. Okosan, de
szívósan kell dolgozniok, hogy a lendü
letet fokozhassák.

Az apostott nem földi siker vonzotta
nekilendülésre, hanem az Istentől eléje
tűzőtt cél. Ebben teljesen eg'ljeznünk kell
vele.

"Nekilendülök", írja ő. Elmondhatjuk
ezt mi ís magunkról? Ha annyit tennénk
ö1'ők célunk eléréséért, amennyit jogos
földi érdekeinkért, mennyivel többre be-
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csülhetnénk magunkat Aldozatot hozunk
azért, hogy állásunkban megmaradjunk,
sőt előbbrejussunle. Helyes! De ne féH
silk: magunkat, ha lelkünkért kell vállal
nunk áldozatot. Ne gátoljon az a belénk
settenkedő gondolat, hátha az egészsé
günk rovására lenne. Ne legyünk kényel
mesek, habozók. Gondoljunk arra az
apostolra, aki fiatalos lendülettel fárado
zott, pedig amikor ezt írta, hatvan év kö-

NAPLÓ

rül járt, s nem is volt teljesen egészsé
ges.

Ez a kijelentése világosan mutatja,
hogy nagy cél nem érhető el erőfeszítés

nélkül, hogy az óvatos kerülgetése a
tennivalóknak, megbosszulja magát. Szent
Pál életében a kimondott szó és tett tö
kéletesen egyezett. Az igazi keresztényt
nem az jellemzi, hogy nagyokat ígér,
hanem nagyokat tesz. Kik vagyunk?

SZALÚCZI PELBAR'l

SUENENS BIBüH.üS AZ EGYHÁZ BELSŐ VÁLSÁGÁnÓL

A Brüsszelben megjelenő Le Soir egyik januári számában érdekes
interjut közöl Suenens bíborossal. A bíboros elvi jelentőségű nyilatkozato
nagy visszhangot keltett a katolikus sajtóban és szósze'rint átvette a töb
bek között a Bolognában megjelenő Il Regno is. Az alábbiakban mi is
teljes egészében közöljük Suenens bíboros válaszait a lap által föltett
kérdésekre.

KÉRDÉS: Fennáll-e a skizma vagy a
válság veszélye az egyházban?

FELELET: Erre így válaszolnék. egy
általán nem hiszem, hogy a skizma ve
szélye fenyegetne ; válságról már inkább
beszélhetünk, függően attól, hogy mílyen
hangsúllyal használjuk ezt a szót és mit
kívánunk leírni vele.

A skizma, az egyházszakadás, ez egy
ház egy 'részének, a pápa tekintélyének
visszautasítása lenne, a megtagadása an
nak, hogy elismerjük eredetét.

Sem a zsinaton, sem azután senki sem
tette kérdésessé Szent Péter utódjának
elsőségét.

A zsinat neuralgikus pontja az volt,
hogy ezt a főpapi prímátust, amelyet az
I. vatikání zsinat határozott meg, jobban
elhelyezzük a pűspőki kollegialitás kö
zépporitjában, amely kollegialitást viszont
a . n. vatíkáru zsinat hangsúlyozott. A
probléma az egyensúly megteremtése a
két, egymást kiegészítő aspektus között,
amelyeket párhuzamosan kell tíseteletben
tartani.

K.: Fennáll ez a probléma a zsinat
után ·is?

F.: Fennáll, még pedig olyan mértékben,
amíaven mértékben a zsinati szövegek és
még inkább a zsinat egész szelleme nem
tudtak még az egyház míndennapi életé
ben kellőképpen megtestesüfní. Nem si
került még megtalálni az egyensúlyt.

Míndenkí megegyezik abban, hogy el
ismeri az egyház látható egységének
szükséges voltát, azét az egységéname
lyet II legfőbb szinten a primátus bizto-
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sít, Eltérő nézetek "annak azonban azzal
kapcsolatban, mílyen utakon és módokon
lehet ezt az egységet a mindennapí élet
ben gyakorolni.

A "cen'bra:lizáció"-ra irányuló törekvé
sek szerínt az egységet egyetemes érvé
nyű és egyöntetű törvényekkel keH biz
tosítani (,kIvétel csak a keletiek esetében
lehetséges), amelyek az egész egyházra
érvényesek, és ez az irányzat mindenféle
a pluralizmusnak tett "engedménytől"

fél, mert az anarchia veszélyét látja
benne.

A "decentralizációs" törekvés - ame
lyet a zsírtat többsége tett magáévá 
azt vallja, hogy lel 'kell fogadni 'bizonyos
piuraliamust, előnyben kell részesíteni a
kerettörvényeket a túlságosan részletezett
jogi előírásokkal szemben, hogy mínde
nekelőtt az egyes részegyházak helyzete
vell és az élet törvényeivel kell számolni,
az angolszász típusú empirikus bölcses
ségből kell ihletet meríteni és minden
szinten alkalmazni kell a szubszidíaritáa
elvét.

Az első törekvés a cenbralizált egyház
teológiáiára és mindenekelőtt az egy
ségre hivatkozik; a második azt 11 tényt
hangsúlyozza, hogy az egyház különböző

helyi-egyházakból áll, amelyek közösség
ben vannak egymással és központjukkal
Rómával, amelynek küldetése pontosan
az, hogy az egyes részegyházak igazi kö
zösségét biztosítsa.

. Mindez röviden néhány szóban elmond
va, gondolom, megadja azt az alapvető

keretet, amelyben szemlelve megérthet-



jük a helyzetet. Ha a politikai szótárból
vett szavakkal akarnám kifejezni maga
rnat, - persze kétértelmű dolog ez, mert
a szavak nem fedik mindig pontosan
ugyanazt a realitást - azt mondanám,
hogy egy szélső jobbal és egy szélső bal
lal állunk szemben, amelyek kölcsönösen
nem ismerik el egymást.

A szélső jobbon csak nehezen bocsát-
- koznak dialógusba a mai emberekkel,

aminek az ll. következménye, hogy nem ér
tik meg pontosan ezeknek az embereknek
problémáit, nem értik a szóhasználatu
kat. Ezen az oldalon egy időfölötti, absz
tr~t látásmódhoz rögződtek, amely túl
ságosan könnyen hivatkozik a hagyo
mányra, hogy ezzel a másodlagos, mellé
kes hagyományokat fedezze, azokat, ame
lyek pusztán I emberi esetlegességgel bír
nak.

A szélső ballon hajlamosak arra, hogy
az evangéliurnot a maga pusztán emberi,
társadalmi aspektusára redukálják. elle
Ientéktelenítve vagy kiküszöbölve a ke
reszténységnek minden Istenre vonatkozó
dimenzióját: a kultuszt, az imádságot, a
szemlélődő életet, Végül is, ha már csak
úgy mutatjuk be, mint az emberek szol
gálatára irányuló intézményt, az egyház
afféle lelki vöröskeresztté zsugorodna.

Taíán fölösleges rnondani, hogy míndez
kissé sematikus bemutatása a valóság
nak és ezerféle árnvaltságot igényelne.

K.: Indiszkrét lenne-e a kérdés, hogy
Ön bíboros úr melyík csoportba tartozó
nak vallja magát?

F.: Erre egy híres arnerfkai teológus
nak, a zsinat perltusának. a szavaival
válaszolok, akinek ugyanezt a kérdést tet
ték fel. "Én - mondta humorosan - a
szélsőséges középhez sorolom magamat."

Véleményem szerint az összeütköző két
szélsőséges irányzat míndegyíke a hit
hiányosságában vétkes, bármennyire pa
radoxon-szerűen hangzik is ez a meg
állapítás. Persze külőnbőző okokból. A
szélső balt az él kockáza t fenyegeti, hogy
elveszíti az alapvető hit tisztaságát, Az
ember nem keresztény, illetve nem ke
reszténvtöbbé, ha nem hisz a személyes
és transzcendens Istenben. Krisztus Is
tenségében, az Úr feltámadásában, a jö
vendő életben, az eucharisztiában meg
valósuló reális jelenlétben; röviden mind
abban, ami magába foglalja Krisztus
életét bennünk. Ebből nem lehet enged
ni.

A szélső jobb azonban, úgy tűnik ne
kem, színtén a hit hiányosságával küz
ködik, nem annyira doktrinális, mínt in
kább egzisztenciális síkon. Nem hisznek
már eléggé, elég eleven hittel abban,

hogy a Szentlélek tevékenyen van jelen
a mai egyházban is.

Az igazi hit nemcsak a múlt iránti
hűséget követeli meg, hanem nyíltságoí;
és befogadó készséget a jövő felé. A va
lódi hit a reménységbe torkollik. Bizal
mat kell szavazni míndannak, ami jogos
törekvésként jelentkezik az egyházban és
a mai világban. Mert alapvető elikötele
zettség: az egyház nem a világból van,
de a vidágban van. Szembefordulunk a
bűnnel a világban, de be akarjuk írni
magunkat a világ szívébe, amiikor arról
van szó, hogy közre kell működní az 'em
beri haladásban. A zsinat arra kötelezte
az egyházat, hogy kihajózzon a szabad
tengerre. És ez nem jel'ent nyugodt ha
józás,t. Az egyháznak egy nyugtalan vi
lág kőzepette kell vitorláznía és vállalnia
kell, hogy itt is, ott is viharos bíseayai
öbölre bukkan. A ma keresztényétől,bár
milyen törekvések töltik is el, a legna
gyobb fokú kölcsönös kínyíltságot kell
követelni, a szíves hajlandóságot a má
sik ember iránt, az emberi szeméívíség
különleges szeretetét, az elutasítását mín
denféle szektarízmusnak és [ókora adag
türelmet. És ugyanakkor persze türel
metlenséget is, f(~ként azonban a helyes
felismerését míndannak, amí életbevágó,
ami lényeges és mindenki számára érvé
nyes. Szűkség van arra a reménységre,
ami nem annak függvénye, hogy valaki
nek a kedélye mennyíre hajlik vagy nem
hajlik az optímízrnusra, hanem azon a
bizonyosságon alapul, hogy Krisztus kö
zöttünk él.

K.: A zsinat azonban nemcsak a kato
likus egyházon belül nyitotta meg a pár
beszédet, hanem bejelentette az ökumeni
kus párbeszédet az ortodoxokkat. angli
kánok/cal, protestánsokkal is. Mennyire
jutott el már a közeledés?

F.: A helyzet itt is egyidejűleg kétér
telrnű és ígéretekben gazdag. Az élet
mindig összetett: mindig Rembrandt ké
peire emlékeztet, a fény és árnyék
játékaira. Az ökumenizmus árnyoldala
jelenleg azoknak a fiataloknak türel-

. metlensége, akik. szerétnének előre
haladni, túl szerétnének lépni azon,
ami "intéZJményes" és túl szerétnének
lépni a megalapozott dogmatikus ellen
zéseken is, anélkül, hogy nyugtalanítaná
őket, a hitben való egység. Ez lehetetlen.
Az ilyen baloldali szélsőség sehova sem
vezet: Az igazi ökumenizmus első sza
bálya, hogy tiszteletben tartsuk Krisztus
gondolatait egyházáról és hogy igyekez
zünk minél inkább ahhoz közelednd. Az
említett árnyak mellettazonban ott lát
juk a jövő gazdag és fényes Igéreteit is.
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Valamennyi egyház, amely Krisztusra
hlvatkozik, ugyanazokkal a problémákkal
áll szemben és már kirajzolódik a 'kö
zeledés vonala is. Jelezte ezt az elmúlt
évben az egyházak világtanácsának upp
salaí kongresszusa és az anglikán Lam
beth-konferencia ; haladást tapasztalba
tunk a különböző ökumenikus vegyesoi
zottságok kapcsolataiban, mint például
a máltai angol - katolikus viszonyban.
A lelkek és szívek közeledését figyelhet
jük meg abban a tényben, hogy miriden
oldalon újra felfedezik egymás kiegé
szítő él":ékeit, és éppen ott, ahol a nem
régiben még a legfőbb ellentétek tor
nyosultak: szeritírás és hagyomány kap
csolata, a hívek papsága vagy külön
papi hivatás... Napjainkban az össz
hang megteremtésére igyekszik mínden
ki: a jobban feltár t történelem sok elő

ítéletet küszöbölt ki. A fejlődésben el
maradott országok megsegítésére irányuló
erőfeszítéSi2'kben, amelyeket az egyházak
genfi ökumenikus tanácsa és a római
egyház fejt ki, egyre hatékonyabb együtt
~űködés útját nyitják meg. Együtt me
gyünk most már azon az úton, amely
nagyon hosszú lehet még, de jókora da
rabot megtettünk már a helyes irányban.

K.: Az egyházon belüli és a minden
keresztények közötti dialógus mellé a
zsinat még egy harmadikat is odatett: az
egyház és a világ közötti párbeszédet.
Mennyire jutottunk ezen a téren?

F.: Ez a párbeszéd sokkal szélesebb te
rmeten folyik, semhogy néhány szóban
elemezni lehetne. A fontos azt hiszern az,
hogya keresztények élénkebben a tuda
tára ébredtek annak, hogy ha az egyház
isteni valóság, akkor ezért a világért és
mínden emberért is van, és ezért a ke
resztényeknek vállalníuk weill az emberi
szolidaritásból rájuk eső részt. Az egyház
mínden nap újabb emberi problémákkal
kerül szembe. Itt van a béke és a háború,
a faji megkülönböztetés, a demográfiai
robbanás, az éhség és a fejlődésben el
maradottság problémája, az embernek a
technika és önmaga fölőtté uralma.

Teljesen világos, hogy 8.7. evangélium
nem szolgál kész, előregyártott válaszok
ka'! a sokféle kérdésre. Az evangélium
az alapvető elkötelezettség, az élet tájé
kozódásának könyve, de nem ment fell
attól, hogy megkeressük akornkrét al
kalrnazás módozatait. A keresztények kö
zött ellentétes vélemények lehetnek az
evilági döntések sokJ1éleségeterén, s
ugyanakkor hűek maradhatnak közös hi
tükhöz. Elődeink jó joggal' alkalmazták
széles körben a mondást: "In necessarí.is
unítas, in dubiís libertas, in omnibus
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caritas." (A szükségesekben egység, a
kéteseikben szabadság és mindenben a
szeretet). Az egység nem színonírnája az
egyformaságnak és nagyon is .összefér a
helyesen értelmezett szabadsággal, azon
a széles téren, amely a szabadság sajátja.

K.: Nem kell-e azqnban félni attól, hogy,
az anarchikus szabadság robban ki sze
münk láMára a bírálat ürügyén?

F.: Nem 'kétséges, hogya bírálat és.
kérdésessé tétel, amely az 1963-as, évben
nagy rnéreteket öltött, olyan jelenség,
arneíy figyelmet érdemei és amely a reu
detlenség elemert is magában hordja. A
reformokra irányuló kezdeményezést
aZOIJJban, ha az tiszteletben tartja az egy
ház sajátos természetet, gyakran éppen
az egyház iránti nagy szeretet diktálja.
Különoség van bírálat és bírálat közötrt
s az a 'bírálat, amely tisztitani és építeni
kíván, egészséges elem, Amikor az egy
házzal szembeni bírálatrol van szó, tud
nunk kell külőnbséget tenni aközött,
amely a szerit 'hagyornanytérínta és akö
zött, amelyaClsupán emberi jellegű ha
gyomány revíziójára törekszik. "Isten
nem konzervatív" - mondta valaki a
legutóbb. Ez igaz, de ez nem jelenti azt,
hogy nincsenek változhatatlan igazságok.

Az idők változásai közepeute azonban.
különböző módonke:ll a gyakorlatba át
ültetni ugyanazoknak az abszolút érté
keknek tiszteletét; nem az értekek vál
toznak, hanem az a mód, ahogy lefordít
juk és aktualizáljuk . őket, Napjainkban
különösen meggyorsult a fejlődés üteme
és ez érthető rossz közérzetet teremt.
Joggal mondhatta valaki, hogy ma év
századnyi változás történlk minden tíz
évben. Ez sok ucöveucezménnyoj jár a
világ számára IS így az egyház számára
is, amely ebben a világban él és amely
korunk embereinek szelgálatára kíván
lenni. Egy ilyen gyorsan változó korban
nem könnyű a párhuzamos dialógus a
különbőző nemzedékekkel. A bírálat, a
vitássá tétel általános jelenség és találko
zunk vele a családok körében éppúgy,
mint az egyetemen, az ipari vagy politi

-kai társadalmakban. Az egyház, amennyi
ben emberi intézmény, nem kerülheti el,
hogy őt is ilyrnódon kérdésessé tegyék.

Én magam, ha választanom kell a moz
dulatlanság állapota és a feszültség álla
pota között, inkább az utóbbit választom,
rner-t az a vitalitás jele. A növekedés
válságával mindig együtt jár ez. Azt hí
szem még hosszú ideig kell az "állandó
átalakulás" állapotában élnünk. Persze idő

kell hozzá, míg meg tudunk szabadulni
a statikus és jogászi típusú egyház képé
től, amelyet annyira megszoktunk, míg



meglátjuk majd, hogyan alakul ki a kö
zösségi, emberközeli, testvériesen evan
gélturníbb és imádkozóbb egyház képe.
Nem, egyáltalán nem félek ettől a fejlő

déstől. De csak azzal a föltétellel, hogy

azok, akik a jövőre szavaznak, míközben
kiszabadítják magukat bízonyos múlt kö
telékeiből. mélységes érzékkel rendelkez
zenek a hiteles kereszténység iránt és éIl
jék is azt.

D. K.

MIKOR BESZÉLJÜNK A GYERMEKNEK ISTENRŐL?

Fontos kérdés ez, a mai vallásos ne
velésnek nem elhanyagolható kérdése.
Azok a szülők ugyanis, akiknek Isten
nem valami távoli fogalom, Illem ünrnepi
hangulat csupán, s nemcsak "szokás"
vagy dísz az életükben, hanem életelv,
gyakorlati életforrás és életcél, - magá
tól értetődően hitüket és meggyőződésü

ket szülőí joguknál és kötelességüknél
fogva gyermekeiknek is át akarják adni.
S nemcsak mint valami szép ajándékot
akarják átadni, hanem - meggyőződésük

szerint - mínt az emberi élet értelmét és
boldogságát, Igen ám, de mikor kezdjenek
Istenről beszélni? Arnikor már logikusan
tud gondolkozní a gyermek, vagy már
előbb?

Napoleonnak tulajdonítják azt a mon
dást, hogya gyermeknevelés a szülők ne
velésével kezdődik. Alkalmazva ezt az
igazságot, azt kell mondanunk, hogy a
nevelést, így annak vallási vonatkozásait
is, sohasem lehet eléggé korán kezdeni.
A nevelés ugyanis legáltalánosabb érte
lemben véve tervszerű, céltudatos törő

dést és segítest jelent az emberi szemé
Iyiség kibontakozása érdekében, Modcrn
pszichológusokkimutatiták, hogya sze
mélyisóg alakulásában a legdöntőbb kor
szak az első tíz esztendő. Az ember gon
dofkodásának és magatartásának kiala
kulása jóval a tudatos élet előtiti korban
gyökerezik. Jellemünk C3 viselkedésünk
sok vonása azoktól a gyennekkori lelki
benyomásoktól függ, amelyeket környe
zetűnktől kaptunk. S ezekre nézve már a
csecsemőkor, a legelső évek is számíta
nak. Zenei képességek kifejlődése szem
pontjából például egyáltalán nem mínd
egy, milyen énekeket és dalokat hall
rendszeresen a kisgyermek. Pedagógusok
tudják, milven szerepe van az ízlés át
hagyományozásában és fejlesztésében a
bölcső felett dúdolt népi dallarnoknak.

Hasonlóképpen vagyunk a vallásí isza
vakkal és togalmakkal is. A gyermek
istenképének és világképének kialakulá
sában rendkívül fontos, hogy mílyen ko
rán és természetesen milyen beállításban
hall Istenről és vallási dolgokról, Akii a
többi alapszóval és alapfogalommal együtt

ismeri meg Isten, Jézus, Mária, a szen
tek és az ünnepek nevét és fogalmat, az
a gyermek az élethez tartozó, természe
tes dolognak tartja ezeiknek a szerepét
és megbecsülését a míndennapt életben,

Ebben H korban, amikor a gyermek
ismerkedik a környezetével és a világ
gal, majd később kezdi birtokba venni
és meghódítani, egyáltalán nem baj, ha
nem ért meg mindent, arrrit lát és hall,
és nem tudja teljesen átf'ogní a szavak
jelentését. A felfogásban és megértésben
is van egészséges fejlődés, vallási vonat
kozásban Is, Hitünk szerint istenismeré
sünk fejlődese csak a színről-színre

való látáskor fejeződik be. S minden té
ren a nagyobb és mélyebb megértés vágya
hasznos serkentő erő a haladásban. Arra
természetesen ügyelnikJell: a gyermek
kezdeti fogalomvilága úgy épüljön ki,
hog v- ez később segíthesse a tudatos és
önálló életet.

Ezek után lássuk: hogyan kell kezde
nünk 8- vallási dolgokról való korai be
szésgetést. Néhány gyakorlati szabály:

1. 'I'isztolctrcméltó fogalmakat csak
tisztelatel lehet meggyökereztetni. Ne fe
ledjük el, hogy a kisgyermek a szavaik
ielentósét jórészt a szülőí tekintélyalap
ján és a szokás ereje által fogadja el.
Ezért azt kell mondanunk, hogy vallásos
szülő esetében Isten nevének fölösleges
(bagatcl ttzúló, játékos) emlegetése és a
káromkodás pedagógiai hiba is, amely
vísszaüt a szülői tekirirtélyre.

2. Istenről való beszédünk legyen "ter
mészetes", vagyis ne legyen erőltetett és
elvont oktatás jellegű. Az egészen kicsi
gyermek képtelen az elvont gondolko
dásra. Alkalomadtán, konkrét eseményeik
és tárgvak kapcsán beszéljünk Istenről.

Ezek az alkalmak a nundennapok ese
ményei. A vallásosság ne váljék külön
Iegességgé vagy különcséggé, sem pedig
szereplésí alkalornrná.

3. Legyen a gvermek ismerkedése a
vallással pozitiv jellegű, vagyis a szere
tet, a többé levés, a fejlődés és a haladás
élményét nyújtsa. Éppen ezért ne legyen
8-7. Isten "fegyelmezó eszköz", ne legyen
az i sten Iogalom fenyegető és szorongó él-
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ményt nyújtó alkalom. (Helytelen a ré
rnítgetés "megver az Isten", "megbüntet
a Jézuska", stb. kifejezésekkel.) Fontos
pedagógiai feladat, hogy Isten neve a
gyermek életében a legnemesebb törek
vésekkel és feladatokkal: az emberszere
tettel, a segítőkészséggel és jósággal, a
közösségi erényekkel társulj on.

4. Legyen igaz a kezdeti, vallási "foga
lomvilág, vagyis olyan, amely a későbbi

hitbeü és vallási ismeretekkel nem kerül
összeütközésbe. Próbáljuk legalább meg
közelítení a szavak által Isten valóságát.
Egyrészt tehát ne túlozzuk el Isten "tá
volságát", az embertől különböző más
mívoltát tőlünk idegen, rajtunk uralkodó
emberfeletad emberként mutatva be, más
részt ne "gyerekesítsük" el túlságosan az
istenképet. (Ne használjuk például az
"Is1Jooke" kifejezést, sőt lehetőleg a "Jé
zuSika" szót sem, illetve ez utóbbit csak
Jézus gyermekkorával kapcsoiatoan.
Egyébként ",Úr Jézus". "Jézus Krtsztus"
a Megváltó, üdvözítő neve.) Arra kell
törekednünk. hogy amit a gyermek Is
tenről és a vallásról tud, az később ne
javításra, hanem bővítésre és kiegészí
tésre szoruljon. Ez a törekvés feltételezt.
hogy magának a felnőttnek is helyes ís-

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Ha olvasni kezdjük Takács Imre válo
gatott verseit (mint ő maga rnondja: "két
évtized termésének a javát")", első él
ményünk a nagyfokú hiteíesség. Ez a
költő - így érezzük a kötet első darab
jától az utolsóig - nem irodalmat akar
csinálni, még csak szép (vagy jó) verset
sem akar írni. Egyetlen törekvése, egyet
len belső parancsa van: kifejezni magát.
És magát kifejezve magát alakítani.
" ... ez a rendetlen ember - rendet kí
ván" -'. mondja a kötet első versében, a
Nézelődő címűben. Költészete ez a .,rend
csinálás"; emberformálás, vagy egy hozzá
jobban illő szóval, "emberfaragá8". A ki
fejezés, a szavak szerszámaíval, (És Illyé
sen kívül nincs is ma költőnk, akinél a
szerszárn ekkora becsben áldria, ilyen köz
vetlen hozzánőtt kapcsolatban lenne az
emberrel. Nyilván mert Takács Imrénél
egy tőről fakad a kettő: a maga körüli
világ alakítása szerszámaíval, és a magá
ban élő világ alakítása kőltészetével.)

Mindig érezni nála az egész emberség
igényét, azt a mély, tiszta moralítást,
amely legkevésbé szerencsésen talán ép
pen nyíltan morális célzatú verseiben

tenfogalma legyen, mégpedig életkorának
megrelelően, Tulajdonképpen a szülők

nek is fejleszteniök kell állandóan val
lási ismereteiket.

5. A gyermek bevezetése a vallási dol
gokba legyen korának és egyéniségének
megfelelő. Nem lehet mínden kilS,gyermek
vallási nevelését egy kaptafára húzni.
Nem lehet pontosan megmondani előre,

meddig legyen vallási nevelésünik telje
sen gyakorlati, és mikor kezdődjék "el
méleti" síkon is. Egyi,k gyermek hama
rabb kezd kérdezmí, mint a másik A
gyermek vallási vonatkozású kérdéseire
se váilaszoljuk sohasem azt, hogy "te
még nem érted ezt", "te még kicsi vagy
ehhez", stb.. Míndig becsüljük meg any
nyira, hogy szóba állunk vele, válaszo
lunk neki, ha röviden is. Fejlődésének

egyik rugója éppen az, hogy nem akar
örökké kicsinek, tudatlannak maradni.

Mindez, a fenti pontokban röviden
összefoglalt nevelési munka tulajdonkép
pen nem kíván külön időt a szülőtő1.

Megkívánja azonban az állandó figyel
met és taláíékonvságot, hogy vallásilag is
harmonikus és értékes emberré nevelje
gyermekét.

CSANAD BÉLA

kap formát és hangot; hiszlen olyan költő

ő, akinek minden szava, minden mozdu
lata - minden külön hangsúlyozás nél
kül Ls - eleve erkölcs. "Madár vagy, ke
rek egész. - Én ember hogy lehetek? 
Nincs rá szabály, se mérce, - csak a nagy
végtelenok" - ovassuk egyik, A férfi
tánca kötetből való versében. Ennek az
emberségnek, ennek a kerek egész-ség
nek az erkölcsi igénye 'Iiakács Imre lírá
jának le?)szebb fedezete.

A kifejezés azonban nem kőnnyű ; ez
a "tánc" nern ikönnved, bravúros balett,
hanem súlyos izmú, erős dobbantású,
nagy indulatokat kívalló és egyben fe
gyelrnező "férJiitánc". Versei tele vannak
utalásokkal az önkifejezés nehézségeire,
az önközlós sokszoros gátjaira. "Önma
gam rácsa vagyok" - írja: vagy (és itt
utalhatunk apjáról és apja haláláról írt
megrendítő vcrseire) : "Talán az apám
vére - ültet a nyárs hegyére, - mínt új
Tantaluszt, aki - nem képes meghajlant,
- hogy egy suhintó ágot - vagy egy
rongv zstbavírágot, - csak egy habot
vagy lángot - téphesserr föl magának. 
Szívem nyugtalan verése - nem kaphat

• Takács Imre: Elsüllyedt föld. Szépí.rodalrnt Könyvkiadó, 19ij,.
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formát a térbe ..." Ugyanebben a Szo
náta című versben: "Ülök, mint Buddha
bálvány" ; egy másikban "a szó betonját"
említi; egy harmadikban azt mondja:
.,Tanulságoktól roskadó - nyugalmam
nemcsak jelmez"; a már említett Szonáta
ötödik darabjában pedig egy halálos kí
sértéseknél erősebb "ho!l1vágyról" vall:
kerthez, amit föláshat. fához, amit meg
nyeshet, kövekhez. amikből otthont for
málhat "honvágy a kalapácshoz, - ahogy
a szögre rácsap - s lendületes súlyától 
valami összezárul. - Honvágy egy fada
rabhoz, - amit a satupad fog, -8 vasak
közé szorítva - születik rajt a forma."
Úgy is föl lehet fogni ezeket az utolsó
sorokat (és talán nem tóvesen). mint Ta
kács Imre ars poetícáját.

Nagyon emberi. nagyon rokonszenves
költészet ez; tiszta, jó, igaz, emberi le
vegője van: És markáns, gazdag egyéni
sége. Olyan hibátlan darabokkal, mint
- találomra említve néhányat a sok kö
zül - az Emlékek (kivált a harmadik
verse), a Mire hazaértem (talán a leg
szebb az apa halálára emlékezők közt),
A kés, vagy a Piros padon.

Mi az az "alaktalarlUl derengő, go
molygó és szerfölött összetett valami",
amit Timár György (a második kötete··
elé írt "vallomásban") "jobb kifejezés
híján lírai eszményének nevez"? "Egy
szen'e áll - mondja - hagyományból
és újításból, kötöttségből és oldottságból,
tömörségből és áradásból. fanyarságból
és zenéből. himnuszból és szatírából, a
nézőszög groteszk szokatlanságából és a
képi kifejezés anyagszerű pontosságából."
Látnivaló, hogy elég magasra föltett esz
mény; a költő maga úgy érzi, abban a
kevésben, amit ad (rnert kevés verset ír,
negyven esztendős korára mindössze két
kötetnyi t), "hiába ostromolja", Persze
azért nem egészen hiába; noha ő maga
alighanem mindig azt fogja érezni, leg
alább a fél szívével, és ítélni, legalább a
fél értelmével, hogy hiába. Mert művelt

költő (bár habozva írom le ezt a rni kri
tikai köztudatunkban már-már megbé
lyegző, de míndcnképpen alábecsülő ér
telmű [elzőt), és így mindig látni és tudni
fogja, hogy abban, amit csinál, mit csi
náltak mások, maiak és régiek, s mennyí
re találtak célba ott, ahol talán ő is pon
tosan a kitűzött célba talál, de már utá-

nuk, Ami persze nem baj; és amiben
persze lehet remeket csinálni. Míért lenne
alábbvaló az őstehetségnél a pallérozott
tehetség? .

Timár György kétségkívül az utóbbiak,
a pallérozott tehetségek közül való. Am
jelentené ez, hogy neki könnyebb? Alig
ha. Könnyebb talán sima, tetszetős, a kü
lönféle stílusok különféle szabályainak
megfelelő verset írni; de míndenesetre
nehezebb a maga belső igazáig eljutni.
Kifogní a tengerből azt a gyöngyöt, amit
a kötete élére tett vers emleget. Úgy
fogni ki, hogy ne csak "a munka gyö
nyörét" élvezze és élveztesse. hanem a
gyöngyön, az igazgyöngyön egy lehelet
nyit megsejtessen "a mély"; verejtékéből
és véréből is. És ráadásul elhitesse, hogy
ez a pára a gyöngyön igazi vér és igazi
verejték párája, nemcsak annak a va
rázslata, aki mert míndent tud, rníért ne
tudna mímelni vért is, verejtékeit is?
Egyszóval egyáltalán nem neki a "köny
nyebb". Es hangjai közt az ő igazi hang
ja (az a bizonyos "nagy termésre kész")
nem biztos, hogy egyelőre nem a hang
váltások mögöttí csöndekben rejlik-e.

Hangjai ... Van egy, amelyileben annak
a tovább vivését, vagy inkább fölvételét
érezni, amelyiket sommásan Heltai nevé
vel lehet jelölni. Talán nem éppen ten
germélyi gyöngy; de ez is gyöngy, és bár
az átlagos krrtikaí becslés szerínt amo
lyan porban, utcán kallódó, mégis nagyon
megéri, hogy felvegyék, letisatítsák, meg
cstllantsák. Újra foglailják. Olyan ver
sekre gondolok, amilyen a Költözködés,
Madrigál, Körmenet. Amelyekben való
ban sikeresen megvalósul fanyarság és
zene, groteszk és pontosság egysége; s
amelyek ugyanakkor azt a jellegzetesen.
.,pesti" Iírát is folytatják, amínek a kez
dernényezőjeMakai Emil, mestere Heltaí
Jenő volt: azt a gunyorkás, csípős, 00
íróníkus, játszi és komoly, érzelmes és
szatí.rikus városi Iírát. amelynek a gyö
kerted (Heltai utolsó korszaka ís mutatja)
végül is messzebb nyúlnak, mínt áítalá
ban gondolják. Néha a barokkig, egy
Saint-Amant-ig például; [léha Vi1lonig,
fgyaztán ezek a - mondíuk sommásan:
barokk - rezonancíák Timár Györgynél
sem pusztán csak a világlírában tájéko
zott fordító hangváltásaí és hangpróbál.
hanem alighanem olyan .,adaptációk",
amelyeknek az útján a 'saját mélyeíhez
jut közelebb (A boldogság szenettjeire
A boldoqtalansáo szenettjeire gondolok,
az utóbbiak közt a .talán legjobbra, az

•• Timár György: Jerikó: Szé pí rodadrní Köny \'kiadó" 1968.

26Y



Esőre, a Szerelrnes leoelekee, vagy a
már címével Is "progI1amjelző" Barokk
intekmre).

*

Milyen éden felé lépked, annyi baj és
szenvedés után, egy kicsit még míndig a
bajaival és szenvedéseivel, de vadakból
házíállatolcká szelídítve öket; az ötvenöt
éves költő?*** "Oldott magány" ez, anél
kül, hogy oldódása "mamdék, kevés erői

met felélné" ; kiegyezés, megbékélés, aho
gyan a kötet első. verse vallja: "Jóságo
sabb a föld s az ég. - Körülvesznek és
nem kizárnak. - Milyen jó lenne maga
mat - odaadni most a világnak, - hogy
bármilyen formában is - míndenkíé le
gyek. Egészen - szétosztódnék és mégis
egy - maradnék a gyönyörűségben." A
világra ocsúdó eS21JTIJélet ennek a "gyö
nyörűségnek" a szelíd sugárzásában
szemlólődiik, élvezve a létezés számára
ismét, már harcok és keserűségek nélkü
Iien paradicsomi látványait. Amikor a
csoda nem a rendkívüli, hanem a min
dennapi. és a míndennapínak az újra
való bírtolelása. Mint A feltámadás rész
letei mondja: "Napfény! szóltam egy
reggelen - Színek és hangok testísége!
- éreztem és hirtelenül - szívembe köl
tözött a béke. Elidegenül t tárgyaim 
megint csak az enyémek lettek. - igy
kaptam míndent vissza és - ámultam,
hogy örülni kezdek ..." Amikor a kö
vek visszaváltoznak viÍ'ágdkká:"Kővé
vált, vak ábrándjaim - változzatok ma
vissza értem - élő virágokká. olyan 
napfényes kertté összeállva. -hogy csak
derülten. boldogan - goridolhassak már
a világra."

Valóban újra "napfényes kertté" derül
lassan Toldalagi Pál Iírája, ha ez a nap
fény nem is olyan friss, harmatos, har
sány, amhlyen ielbűvőlő indulása idején a
Hajnali versenyfutásban volt. Nem, ez
már nem "ve'rsenyfutás"; ez nyugodt, ki
csittétova szemlélődés, .Jetekíntvc a vér
re", fákr-a, asztaltra, sétáló, kedves öre
gekre, lombokra és padokra, egyszerre a
látványt is élvezve, meg azt is érezve,
hogy "megöregjedte'm". Vagy talán in-

SZÍNHÁZI KRÓNIKA
AZ ÉJJELI MENEDÉKHELY a MA

DACH SZÍNHÁZBAN. Vannak művek,

amelyek nem egyszer a szerző eredeti
szándékától függetlenül hatna.k és a ma-

kábbcsak : nyugodtabb, higgadtabb. meg
értőbb, elnézőbb, bölcsebb lettem, A moz
dulataírn lassúbbak, a hangom árnyal
tabb, a színeim egy árnyalatdal tompáb
bak és teltebbek. S drágábbak, mert ve
szendőbbek a "szép és rémítő élet" egy
szerű kincsei. Milyen vígan, gondtalanul
csillogtak régen 'I'oldalagi verseiben a
porcelánok, csorgó mezck, kerti asztalok
tányórjai, csészéi, és rajtuk a nap, fölöt
tük zöldori :13 lomb! A kép most is majd
nem ugyanaz; csak éppen kert helyett
egy ablak. De a dolgok ízében egy végső,

riadt keserűség, amítől csak még szebbé
édesednek. "Ülök az ablaknál. A kis 
asztalon csulognak a csészék. - Mutatja
büszkén a vtlág - majdnem mínden
gyönyőrűségét. - A növények zöld ten
gere - szepen beborít szirrte míndent,
- hirnbálva és ríngatva a - gyürnölcsö
sök virágait lent. - A láthatatlan mada
rak ~ örukívületbcn énekelnek. - Az
kellene rnost, hogy velük - én is vidá
man ünnepel jek, - mrközben mézet és
vajat, - tejet és zsemleket nyelek le; 
de érzem, az egész hamis, - s rémülten
és kétségbeesvc - a szenvedőkre gondo
lok, - a kfnlódásra, a halálra, - az
öregekre. aikiltet - a körforgásából ki
zárja - az élet, ez a rémítő - val ami,
ami mégis oly szép. - Reggelizem, s
könvörtelen - fénnyel ragyognak rám a
csészék."

Van ebben a költészetben "az őstermé

szet időtelen dalaiból valami"; €Igy nyá
jas és szelíd ősterrnészetéből, egy elve
szetten is jelenvaló édenéből. egy utá
nozhatatlan, nosztalgikus Monteverdí
dallam, "egy lassú ívelés, s zokogva visz
szahulló - énekszó, ami átölel"; van
egy hang, egy szín, van valami frtss,
gyermeki érzékiség, a világ érzéklésének
van valamí utánozhatatlanul eredeti
módja, ami több mint harminc eszten
deje a fiatal költő verseiben azt a be
nyomást keltette, hogy az éden egy itt
felejtett szagetének hangját halljuk, s
amihez Toldalagi Pál mindmáig hű ma
radt. A szigetrt- beköszöntött a koraősz :
gazdája ötvenöt éves. De szigete ma is,
változatlanul éden.

IWN.1Y GYÖRGY

guk önálló életét élik. Minden korjováu
dulóban képesek szót érteni a nézővel

vagy az olvasóval. és minden atmoszféra
változás ellenére ragaszkodnak belső tör-

'U Toldallagi Pál: Valamilyen éden felé. Magvető. lOOB.
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vényeikhez. Ennek vagyunk tanúi Gorkij:
"Éjjeli menedékhely" című drámájának
mostani felújítása alkalmával.

A darab súlyponti figurái, akik a mon
danivalót hordozzák és a konfliktust elő

idézik: Szatyin és Luka. A rendezés az
50-es években a Luka-Szatyin ellentétet,
mint főellentétet fogta fel és rendkívül
kihegyezett formában hangsúlyozta. Ak
kor Sza.tyin a [orrtultümi nyugtalanság
meqtestesitirje, cselekvésre hívó jelkép
volt, Luka pedig az ideológiai kártevő tí
pusa, változásnak, mozgásnak akadálya.
Luka értelmezésében valószínűleg Gorkij
1933-as önkritikájára. támaszkodtak,
amelyben cz áll: "A vigasztalóknak ő a
legeszesebb, legműveltebb és leoékesszo
lóbb típusa. Éppen ezért a legkártéko
nyabb is. Pontosan ilyennek képzeltem el
az Ejjeli menedékhely Lukáját, de amint
a jelek mutatják, nem sikerült ilyenné
formálnom". Az ideológiai képletnek el
lentmondott a d.ráma valósága, az élet.
A dramaturgiai szabályok, a mű öntör
vényei másfelé hatottak, s ezért törtélít,
hogy az 50-es években nagyon nehezen
tudta a rendezés elfogadtatni túlhangsú
lyozott koncepcióját, ami nem is bizo
nyult időtállónak.

Az akkori értelmezéstől eltérően az
idén, a moszkvai előadás már Lukát he
lyezte középpontba, 'mint ·aki cz .új er
kölcsi normát és a tartalmasabb emberi
kapcsolatokat képviseli. Hatására a men
hely lakói .jeiismerik. indokolatlan meg
aláztatásukat, s úgy tekintenek ki a vi
lágba, hogy egyszerre fedezik fel benne
és önmagukban a jót is.

A Madách Színház előadásában szintén
Luka a dráma legfontosabb szereplője.

"Luka jelentős emberi tényezője egy em
bertelen világnak, ellen.tmondásosságával
is tipikus részese egy társadalmi vajú
dásnak" - írja a Népszabadság egyik
kritikusa. Ki tehát ez a Luka valójában?
Mit rejteget személye a mai néző elől?

A menedékhely lakóit a társadalom
mindenüktőlmegfosztotta. Sem otthonuk,
sem biztos megélhetésük, némelyiknek
már neve sincs. Megverten és kiégetten
élnek, vágyakkal és illuziókkal táplál
kozva. Bubnov, a "L'olt sziicsmester a da
l'Ubban így mondja: "Itt nincs úr .. . min
den lemállott, csal: a meztelen ember
maradt". Nasztya, az utcalány a ponyva
regények romantikájához menekül,
KIescs, az elszegényedett lakatos büszke
arra, hogy becsületes munkával keresi
kenye'rét, de önbecsülése teljesen indoko
latlan: Annát, a feleségét ő hajszolta a
'otiidőbajba, és semmit sem tesz azért, hogy

legalább az asszony haldoklását meg
könnyítse. Az egykor nagyhírű, tehetsé
ges Színész már csak emlékeiből él, és
néha, l'észegségéből kijózanodva eszmél
rá, hová süllyedt. Vele egyidős, valaha
szintén jobb napokat látott ember volt
Szatyin is, de gyillwsságba keveredeit és
a börtönben társaihoz züllött. Ebben a
környezetben jelenik meg Luka, az öreg
vándor. Szavaival mindenkit felráz, rá
ébreszt eddigi életének tarthatatlanságá
ra és elindít a cselekvés útján. A haldokló
Annától a tűreImet kéri, megnyugvását a
halálban és szenvedéseiért a mennyország
békességét ígéri. A Színésznek azt java
solja, keressen kórházat, ahol kigYógyít
ják betegségéből. Nasztyát a bizalmával
és megértésével ajándékozza meg. Mind
annyiukkal el tudja hitetni, hogy van
értelme az újrakezdésnek: vigasztalást,
reményt, utat ad a szabaduláshoz. Ami
kor elbúcsúzik tőlük, hiába kérik, hogy
maradjon. Hosszú még az útja, nem ná
lUk végződik. Fa/mólo-falura jár és a maga
módján próbál segíteni. Sok még a baj,
panasz, csüggedés másfelé is. S miMz
ben orvosol, hol jószóval, hol apró tettek
kel, tulajdonképpen igét hirdet. Az em
beri méltóság igéit. Ki'ő tehát? Vándor
prédikátor? Valami felsőbbrendű beavat
kozás? Titkok tudója és felfedője? Nem
árulja el. Nem Wdjuk meg tőle. Csak
annyit mond: ugyanolyan ember, mint te,
mint ti. Ember, aki mindannyhkat vál
lalja szívének és vállának terheiben.

Luka alakja végeredményben választó
víz. Az a színpadon gyakran megjelenő

hős - mint Hamlet o, vagy Antigoné -,
aki választóvizet támaszt, afféle megítél
tetést: mindenki más csak hozzámérve,
vele való kapcsolatában ismerhető meg.
Távoztával mindig kérdések ébrednek a
nézőben: ha ő nem lett volna? Lehet-e
ezután úgy, mint ezelőtt? Életünkben ő
az a bízonyos egyszeri jelenség, mely föl
forgatja addigi reruiiinket. a világról al
kotott képünket, majd eltűnik véglege
sen, maga után felfordulást, sóvárgást
vagy új ethnt.ározások: születését hagyva.
Lehet jó va.gy rossz, építhet vagy bont
hat, a lényege nem ez. Sokkal inkább a
felsőrendű megjelenése a kisszerűségben.
Ilyen módon elkerülhetetlen a régi ér
téleretui összeomlása, az önvizsgálat és
a megrendült föleszmélés.

Luka személyében a "jóság", a szél
hámos jóság jelenik meg a menedékhely
zátonyra futott lelkei között. Vigaszt és
meghasonlást oszt, megnyugtat és fel
kavar, illúziókba ringat, hogy áttörje a
közöny korlátait. Bármilyen hatással van
is másokra, egy biztos: többletet hordoz
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magában. Luka nem keresztény a szó
igazi értelmében, de keresZtényi hangon
beszél. A kereszténység ugyanis nem ha
zudik a maga szeretetével, nem illúziók
kal táplálja az embereket. Luka huma
nizmusa jóformán csak tüneti kezelés.
Mégis, a darab mérlege a javára billen.
Vele szemben a részeges Szatyin 171,011,0

lógja az emberről súlytalan és' hitele
vesztett. Luka érző ember és sokat ta
pasztalt, humanizmusa az emberek gyen
géire épül és po,zitívuma éppen az, hogy
minden helyzetből, még a legreményte
lenebből is igyekszik valami kis jót, a
szebb vágyát kicsiholni. S megrendító,
hogy ez a szeretetreméltó kókler mennyi
jóságot, szépsége t képes felkelteni kör
nyezetében, a ezeretet közösségének mi-

KÉPZŐMŰVÉSZET

Gömöry Olivér, Ferenczy Károly ba
rátja és modellje. A közelrnúleban ke
rült a rímaszombatí múzeumba Feren
czy Károly Gömöry Olivérről festett,
86 x 58 cm-es méretű, 1898-ból való, sö
tétzöld_hátterű arcmása. - a Ferenczy
portrék ünnepi sorozatának (Kallós Ede,
Petrovics elek, Herrer Cézár, Morvay Je
nőné, Ferenczy Béní és mások arcképeí)
egyik cher-d'oeuvre-je. A képet a mű

vészettörténeti irodalom 'eddig is számon
tartotta és nagyrabecsülte (reproduk
ciója is megtalálható Petrovles és Gen
thon István Ferenczy-rnonográfiáiban),
a festmény modelljéról azonban míndez
ideig igen keveset tudtunk
. Ferenczy Valér atyjáról írott könyve
szeririt Gömörv - akit Mednyánszky
László is jól ismert és kedvelt - a köz
ismerten zárkózott természetű Ferenczy
Kárelv kevésszámú bizalmas barátainak
egyike volt. Ferenczy Valér mínt "iro
dalrnt hajlamú, dekadens századvégi
esztétáról" emlékezik meg Gömöryről, 

.a festményről pedig azt írja, hogya mo
dell "jellemzése igen megkapo" ; a mes
ter "misztikus, mondhatnám : Svengali
szerű beállításban" - en [ace - ábrá
zoíta az ülő, sötétszaká1lú, elegáns öltö
zetű Gömőryt, akinek tekintetében a ké
pen "valami rejtélyes, rnagnettkus, dé
moní jelleg van." Genthon még lakoni
kusabban foglalokozik könyvében Gömö
rvvel és az őt megjelenítő portréval : "Az
átható tekintetű, összekulcsolt karokkal
ábrázolt modell Ferenczy baráti köréhez
tartozott. A kép pszichologizáló törekvése
míntogy érezteni kívánja azt, hogy Gö
möry sokat foglalkozott a hipnotizmus
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lyen igényét. Még ez a hamis vigasz, ez
a bűvös önáltatás is fel tudja támasztani
az embert elesettségéből, hogy hinni és
várni megtanuljon. Hogy észrevegye a
másikat és ne legyen részvétlen senki
iránt sem. Luka alakja ezt hiteti el ma
minden nézővel, erre figyelmezteti a lel
kiismeret jogán és a szó kötelező erejé
vel.

Luka a menedékhely lakói között II
várakozás feszültségét teremti meg. Pél
dabeszédeiben paraszti bölcsességgel meg
fogalmazott messianizmusát fedi fel. Azt
a boldogság-várást és végső megoldá8
keresést, ami Gorkijt a századforduló tá
ján - ha átmenetileg is - az "istenépí
tők" táborába vitte.

és az okkultdzmus kérdéseivel."
Arról a személyről, akiről a magyar

piktúra egyik legszuggesztívebb arcmása
készült, míndrnostanáíg csupán élmyi1t
tudtunk. Mióta azonban megjelent a
"Bes·zélgetés Lesznai Annával" című in
terjú a Petőfi Irodalmi Múzeum "Emlé
kezések" című - Vezér Erzsébet iroda
lomtörténész által sajtó alá rendezett 
kötetében (1967), - Gömőry alakja vala
mivel világosabban áll előttünk.

Lesznai Anna (a Nyugat köréhez tar
tozott író' és költő, aka egyben finom re
hetségű képző- és iparművész is volt) el
mondja e kötet oldalain, hogya reá igen
nagy hatást gyakor-ló Francis Jammes
egyilk verseskötetét "egy nagyon érdekes
embertől" kapta ajándékba a század ele
jén. "A neve nem maradt fenn, rnert mín
den sort elpusztított halála előtt, amit
írt. Apám barátja volt, valamelyik rra
nísztéríumban dolgozott elég magas be
osztásban. Gömör megyeí dzsentri úr volt..
Sok jó regényt írt. .Engem megtisztelt bi
zalmával, nekem felolvasta őket, Ibál' sok
kal fiatalabb voltam nála. Nagyon sze
réttük egymást, nagyon jó barátok let
tünk." Lesznai Anna ezután néhány mon
dattal megemlékezik barátja "Egy köpő
láda története" című társadalombíráló
regényéről. amelyben sok szó esett azok
ról a protekciókról és panarnákról, ame
lyek a régi Magyarországon oly általá
nosak voltak. A dzsentri származású
szerző azonban élete végén megsemmi
sítette minden irodalmi munkáját, meet
- mínt elhatározását megindokolta -.
"nem akart rosszat mondaní a saját faj
tájáról", -- azaz: osztályáról. "Tulajdon-



képpen a magyar irodalomnak meg kel
lene emlékeznie róla, - folytatja Lesznai
Anna -, bár sohasem jelent meg egyet
len műve sem nyorntatásban. Gömöry
Olivérnek hívták.

E különös egyéniség - a tegnapók
Krúdy tollára méltó ködlovagjainak egyi
ke - volt tehát a modell ie Ferenczy re
mekmüvének. Lesznai Anna szavai telje
sebbé tették Ferenczy Károly (és Med
nyánszky) közvetlen környezetéről alko
tott képünket, felviHantva a századfor
duló magyar szellemi élete egy talányos
alakjának, Irodalmunk egyik elvetélt te
hetségének tragikus arcélét.

*
Kiállítások, míívészetí kíadványok. A

szentendreí rnúzeumban nemrégiben zá
rult a Pest megyeí képzőművészek- Pe
lényi Katalin műtörténész által rende
zett - tárlata; az anyag gerincét az ál
landóan Szentendrén élő Ulosvai Varga,
Deím, Balogh László) és a várcskát gyak
ran fel'kefjeső művészek (Kmetty, Anna
Margit, Szántó Piroska stb.) munkáí ké-
pezték. .'

Barosay egy nemsokára kívitelezésre
kerülő mozai1kjának két magisztrális váz-

/lata, Bálint Endre "Naplemente" című,

sejtelmes koloritú festménye, Berki Viola
poézíssel telített "Régi orosz mártirok"
ja, Czóbelné Modok Mária tíseta fényű

ékszerhez hasonlatos kis képe és az élete
70-ik esztendejét a minap (április l-én)
betöltött Miháltz Pál "Kapu" című szo
Hd, kvalításos munkáia, vaíarnínt Bisztrai
Faekas Ádám fiatal szebrász Ferenczy
Károiy-bűsztje voltaik a legemlékezete
sebbek a tárlaton résztvett szentendreí
művészek alkotásai között. Kmetty, Kor
niss Dezső és még néhány más kiváló
művész, szemrnel láthatólag nem helye
zett súlyt 'arra, hogy méltóképpen le
gyen képviselve a kiáillításon, - viszont
Gá1ffy Lala asztali csendélete színeinek
artísztíkumával, összhatásának kultúráiLt
voltával kiltűnt a szentendreí posztirnp
reszionísta kör dolgai közül,

A tárlat nem szentendrei művészei kö
zül Kocsis László kis, szerény, kubísztt
kus képe ("Hangszer") és a váci Mízser
Pál "Szekér" című széles, "svungos"
ecsetvonásomkal megfestett vászna tet
szett leginkább; Mízser másik munkáját,
fl "Szomjúság"-ot viszont, úgy véljük,
szükségtelen volt kiáaJítani: bántó Kokas
Ignác-kópia.

*
A rómad Il Cavalletto ga:lériáJban áUí

totta ki márciusban aikvarel:ljeit Maffia

TriZ1I1ya, azaz 'I'riznya Mátyás, Szőnyi

István veje.
A művész több mint húsz éve killföl

dön él, de világa ma is szoros rokonságot
tart a magyar "posztnagybányai" piiktú
rával, A természott élmény hitelessége,
a mesterségbeli tudás magas foka, a
benyomások és megfigyelések friss, érzé
keny tolmácsolása jellemzi 'I'rtznya mun
káit, amelyek - tárgyukat tekintve 
főleg itáliai, Loirementi és svájci tájké
pek, vir'ágcsendéletok, kisvárosi és fa
lusi részletek.

A katalógus olasz nyelvű szövegét Ke
rényi Károly, a klasszika-fílológía nagy
tekíntélyű tudósa, a zürichi egyetem pro
fesszora írta. TriznyaakvareUjeit "fény
és levegő" járja át, - állapítja meg Ke
rényi. "E művészet nem internacionális,
nem teoretikus, hanem - az isteneknek
legyen hála - spontán."

*
A Vayer .Laios professzor szerkesztette

Acta Historiae Artium című folyóirat
1968. évi 3-4. száma Hárs Éva művé

szettörténésznek, a pécsi Janus Pannonius
Múzeum munkatársának terjedelmes,
gazdagon íflusztrált, francia nyelvű ta
nulmányát közli a Pécsett élő Martyn
Ferenc festőművészről,akinek hetvenedik
születésnapjáról a közeljövőben - 1969
júniusában - emlékezik meg a magyar
művészeti élet.

A szerző bemutatja Martvm pályájának
főbb állomásart: Rippl-Rónai kömyezeté,
ben eltöltött ifjúkori évedt (a mester em
lékirataiban meleg sorok szélanak Mar
tvn "Pubi"-ról, akinek "minden munkáia
meglepetés") s részvételét több fontos
avaritgarde rnűvészeti társaság ("Kör. és
négvzet"...Abstractíon-Créatíon", a Kál
laí Ernő körül tömörülő "elvontmúvé
szele" csoportja) tevékenvsézében. Hárs
Éva szép elemzését nyújtja Mar-tyn non
fiRUraltív és természetelvű festményeínek,
1944-es náciellenes grafikai ciklusának,
könyvillusztrácíólnak (rajzok Petőfi, Cer
vantes. Flaubert, Mallarmé, James Joyce
munkáíhoz), valamint a művész sZÜITea
Iísztikus szobraínak és kerámia-edényei
nek.

Az elmélvüht értekezésből a jelenkori
magvar képzőművészet egvík -sokoldalú,
prominens mesterének európai rangú
munkássága tárul az olvasó elé.

..
A Magvető kiadó "Elvek és u1Jak" so

rozatában jelent meg Aradi Nóra lrn!Itdi-
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liátus Daumier, Derkoviú és utódaik eí
mű ciQ{k- és tanulmány-gyűjteménye

(1968), A kötetbe felvett Irások.egyík ré
szére változatlanul, érvényesnek érezzük
Tomán László bírálatát, amely az újvi
déki Új Symposion 9-10. számában volt
elvasható. A "Nóra nem absetrakt" cí
mű cikk - az Absztrakt képzőművészet

című Aradi-könyvet ismertetve - eze
ket állapítja meg: "A modern művészet

- megjelenése óta - vitákat vált ki, s
ellenállásba ütközik. Mindig voltak ér
tetdertek és elílenfelek, akik egyetemi ka
tedrákról. folyóuratok Iapjaíról, a saitó
hasábjaín, könyvekben támadtá!k a mo
dern irányzatokat; végül a konzervativiz
mus zugaiba húzódtak. s cnnari küldöz-.
getik nyílaikat a művészek új és újító
alkotásai felé. , , Az az elmélet az abszt
ra'~t (s altadában a modern) művészetről,

amelyet Aradi Nóra képvisel, megtámad
hatatlan és megíngathatanlan. Olyan épít
mény ez, melyen nem találunk rést,
egyetlen téglája sem laza, Már-már úgy
rémíík, hogy ezt a szilárd, jól megalapo
zott erődítményt, rnelyből a szerző a mo
dern művészetre megsemmisítő ..ágyútü
zet zúdít, nem lehet megdönteni. De az
után rájövünk, hogy ez az elmélet nem
sziklára, hanem ~ dogmakra épült ..."

Vannak azonban szerencsere olyan írá
sok is a kötetben (így például a tárgylat
lan festészet atyjáról: Kandínszkíjről, e
"nagy tehetségű, dús fantáziájú művész

egvéníségről'' szóló ciIDk vagy az Aradi
Nóra által is "sikeriiltn€lk és hasznosnak"
elismert Herbert Read-könyvről, A mo
_ern festészet-rol szóló recenzió), ame-

ZENEI JEGYZETEK

(A z o r a t ó r i u m ú t j a i n). Nagy és
rögös útra invitálta hallgatóit a Buda
pesten vendégszereplő Pécsi Filharmo
nikus Zenekar és a Pécsi Liszt Ferenc
Kórus Antal György vezényletével. Hiiti
del meglehetősen ismeretlen művét, a
Herkules a válaszútont mutatták pe,majd
Kósa György díjnyertes Cantata humana
ját, végül pedig Bruckner Te Deumát. A
három oratórium "sok"volt egyvégtében,
kivált mert maga a Hiindel-mú közel egy
óra, Igy aztán nem részesült kellő mél
tánylásban a szünet utáni két darab
sem, holott ezek előadási színvonala sok
kal magasabb volt, mint a Hiindel-ora
táriumé.

1749-ben Hiidel színpadi zenét kompo
nált Tobias Smolett Alestis cima darab
jához, A mű azonban nem Tterült bemu
tatásra, legszebb részeit a 1'lö1Ietkez{j e'il-

Iyekből már egy elóítéletmentesebb, szé
lesebb horizontú művészetfelfogás kör
vonalai bontako:makki. BíZUITlJk abban,
hogy Aradi Nóra további munkásságát e
tendencia - korunk változatos és sok
színű művészetí életének türelmetlen in
dulatoktól mentes szemlelete - fogja
jellemezni.

*
Halász Zoltán A szenvedély arca címli

könyve (Corvina kiadó, 1968) kiváló régi
és modern rnesterekről - Giottóról, Ti
zianóról, Rubensről.Rembrandtról, Goyá
ról, Cézanne-ról, Csontváryról és mások
ról - szóló arcképeket tartalmaz. Halász
a tárgyalt művészek életének egy-egy
nevezetes eseményét, fordulópontját, 
egyéniségük (hol szembetűnő, hol rej
t:ebtebb) uralkodó vonásait állftja írásai
nak középpontjába, s ílymódon Igyekszik
kibontani, rnegmagyarázní, megfej'teni
könyve hőseinek lelkivilágát, művészt

szándékait,
A munka nem tudományos jellegű, (e2lt

már a cím is elárulja); célja az ismeret
terjesztés, a festészet és szobrászat nagy
jm oeuvre-jének a közőnség széles réte
geivel való megkedveltetése. A könyv 
amely nagyszámú forrásmunka felhasz
nálásával készült el - jól kiválasztott
dokumentumokat sorakoztat fel, !kár
azonban; hogy az adatok, nevek, cítátu
mok tömkelege szárazzá, nehézkessé teszi
a szöveget, s ikifárasztja; elcsüggeszti az
olvasót.

D. I.

tendóben a zeneköltő beledolgozta a Her
kules a válaszúton című oratóriumába,
melyet 1750 júniusa végén, egy hét alatt
komponált. Előadására csak egy évvel
később került sor, a Sándor-ünnep foly
tatásaképp, mint' ahhoz toldott új felvo
nás. Ez a röt'id keletkezés-történet is rá
világíthat arra, hogy a Herkules... k01;ánt
sem Hiindel legegységesebb, legdrámaibb
alkotása. Eléggé heterogén zenei eleme
ket illesztett egybe; a legnagyobb hatást
kétségkívül a zenei humor korai példái
tesziTe a hallgatóra, Akár többi oratóriu
maiban a zeneköltó, itt is bőséges med
ret hagy az érzelmek áradása számára,
kár, hogya széteső megszólaltatás épp
ezt a zenei réteget nem tudta érzékeltet
ni. Igazán magasra csak a záró kettős f'Ú
gdban emelkedett az előadás, itt a k6
TUS és a zenekar is érzékeltette a hlindeU



monumentalitást s az ellentétek végleges
Jeszülését. Egyébütt pontatlan belépések,
nyers intonációk is előfordultak, s bizony
-néha csak Antal György nagy rutinja,
kihegyezett ritmusai mentették meg az
előadást a felborulástól. A szólista együt
tesből messze kiemelkedett László Margit
kultúrált, szép éneklése; komoly iqére
tekre jogosíthat Fülöp Attila szárnyaló
hőstenorja is, bár hangalkata aligha az
oratóriumok megszólaltatására predeszti
nálja. Csalódást keltett Ercse Margit bE1-
'mutatkozása; indiszponáltan énekelte sző

Jamát.
Mély érzelmi átélés, finom kulturált

$ág, az anyagon való uralkodni tudás s
a kor szellemének hibátlan ísmerete jelle
mezte Kósa György Cantata hU1nana. cí
mű alkotását, mely a magyar felsőokta

fás hatszázéves jubileuma alkalmábóL ki
irt pályázatra készült és ott díjat nyert.
Bemutatójára a múlt év decemberében
kerill: sor Pécsett. A négy tétel Janus
Pannonius verseire épül, melyeket sze
rencsés kézzel válogatott össze a szerző
mondanivalója kifejezésére. Az első té
telben a zenekár és a kórus felelget egy
'másnak, ez inkább finom hangulati alapo
zása a következőkben kifejlődő zenei épit
ménynek. Még a második tétel'idillikus
betétje sem ragadja meg igazán a hall
,gatót, bár már ekkor is felfigyelhettünk
arra, hogy Kósa György, akit olykor
-olykor fenyegetett a "szerkesztetlenség"
~eszedelme, itt, ebben a műben nagyon
mdatosan alakítja zenei mondanivalóját.
A harmadik tételben aztán megcsodál
hatjuk remek hangulatteremtő erejét,
amikor a fénylő tuttikból a háború hatal
mas és félelmetes látomását bontja ki.
A tétel végén fájdalmaSlan szakad fel a
magyar költészetben annyi változatban
olvasható keserű kérdés: "Istenek, ennyi
csapás mért csak mireánk szakad? Annyi
- Más nép él kívülünk szerte a föld
terein, - Itt van a végromlás, amikor
megsemmisül ég-föld, - Itéletmap elé ké
szül nz emqeri nem." (Szabó Lőrinc for
dítása).

A záró tétel ismét lírai korakterű, a
mély filozófiai mondaniva,lójú - itt-ott
talán Lucretiust is idéző - verssorok az
élet áHandóságát hirdetik, és a "nyájas
békesség" eljöveteléért imádkoznak. Ez a
'Végső záróakkord, a mű lebegő kicsengé
se, nagy hatást tett a hallgatóságra, s
Kása Györgyöt hosszan ünnepelték. Kivált
László Margit és Szigeti László éneke tet
szett, de itt a kórus is hibátlan teljesít
ményt nyújtott, az alt szólam fénylő

hangzásával, és a szoprán üde csengésé
vel.

A hangverseny befejezéseképp igazi
meglepetésre is sor került: Bruckner oly
ritkán hallható Te Deuma aratott meleg
sikert - remek előadásban. Mintha a
zeneköltő egyetlen, hatalmas ölelésben
forrasztana össze mindent, amit az egy
házi zene korábbi fejlődése magával ho
zott. Égbe törő, hatalmas szándékú alko
tás Bruckneré, inkább Liszt hatása ér
zik benne, mint tanítómesteréé, Wagne
ré. Talán ami Lisztnél töprengő befelé
fordulás, az itt expanziv Lelkesedés, ami
amott meditáció, az itt hősies elszánás.
Ez azonban már a korok különbsége is,
Bruckner világa a lezáródó r01nQntika,
amely még egy nagy erőfeszítéssel ma
gába akarja olvasztan~ az egész világot,
s ebben a fehér izzásban néha nehéz ki
venni a kontúrokat, bajos következtetni
a végső határokra.

Bruckner egy-egy művénekmegszólalta-
tása manapság nálunk még felfedezésszám
ba megy. A németek még a második vi
lágháború előtt Bruckner Társaságot ala
pítottak a zenelcőltő [elietiezéséért, s
nem véletlenül mondotta a Társaság ak
kori elnöke, Wilhelm Furtwiingler, a hí
res karmester, 1939-ben: "Bruckner ze
néje immár a mai német ember sziikséq
lete:" (Más kérdés, hogy Furtwiingler épp
a zeneszerző műveinek békés alaphangu
latára gondolt, mint a háborúba forduló
vílágantitézisére.) "Ű nem a máért dol
gozott - mondotta előadásának másik
részében Bruckner művészetének mon
danivalójára célozva -, csak az örökké
'VaZóságra gondolt, és az örök.kévalóság
számára alkotott. tgy lett a legfélreértet
tebb a nagy muzsikuSi1k között." Pedig
Brückner a mai fiHnek nagyon is ért
hető, mondhatnánk: közérthető. Ezt bizo
nyította a Te Deum nagyformátumú elő

adása. és fogadtatása is. Lehet, hogy az
események megjelenítése, a hangutánzás
és a hangulatfestés itt-ott túlságosan is
plasztikusra sikeriilt, Lehet, hogy Bruck
ner hanqszerelése néhol sablonos. De a.
gyermeki hit, s az egyszerűség megra
gadó alázata, mely m1i.véből kicsendül,
alighanem épp most vált igazán aktuális
sá. (A zenekar és a kórus érezhető kedv
vel szólaUatta meg a Te Deumot, amely
így a hangverseny fénypontja lett. Elő

adásáért köszönet illeti az együttest és
vezetőjét, Antal Györgyöt.)

(Fa r kas F e re nc: C o nc e r to
a II ' a n t i c a) Sokszor incselkedik ve
lünk a kérdés, mi történnék, ha egyszer
sikerülne a múltat visszaálmodni. Aztán
elhessegetjük a gondolatot: ugyan ki vál
Zalkoznék erre? Farkas Ferenc azonban
- akárcsak meetere. Ottorino Respighi -
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váUalkozott, s nem is akárhogyan! Lieb
ner Jánosna.k ajánlott, barytonra írt ver
senyművében a régi idők hangulatát ele
veníti föl. Természetesen. "stilizált" álom
ez, ott lüktet mélyén a felismerés finom
iróniája, mégis hibátlanul szólal meg
benne a hangszer karaktere és az álom
világ .is. A Masopust Rezső vezette Pro
Musica Kamarazenekar érezhető szere
tettel szólaltatta meg Farkas Ferenc mű

vét, a közönség pedig megismételtette zá
ró tételét. A hangversenyen egy szépen
kivitelezett Vivaldi Szimfóniát is hall
hattunk, majd részleteket Eszterházy Pál
Harmónia coelestiséből. A hangszerelés
első ízben bontakozott ki teljes pompá
jában, ami a rekonstrukció munkáját
végző a kiváló zenetörténész, Bónis Fe
renc érdeme ís.
(Lemezfígyelő.) A csodálat ésáhí

tat érzésével hallgattuk végig a Qualiton
két Kodály-lemezét. A.z egyiken a Tát
rai-von6snégyes két vonósnégyesét adja
elő (LPX 11322), a másikon a Magyar
Rádió és Telel,ízió Étiekkara, a Magyar
Néphadsereg Művészegyüttesének Férfi
kara és az Állami Hangversenyzenek,ar
vegyes- és férfikórusokat tolmácsol Vá
sárhelyi Zoltán vezényletével (LPX
11339). A romantikus 'ízlést levetkőző,

egyéni hangját próbálgató mester alko
tása a két vonósnégyes, melyeknek pu-

FILMEK VILÁGÁBÓL

Jancsó Miklós: Fényes szelek. A ma
gyar film történetében Jancsó Míklós
kétségtelenül az elsők közé tartozík, aki
nek műveí olyan zárt és következetesen
megvalósított fejlődésvonalr-ól tanúskod
nak, mínt amilyenre eddig csak a ha
gyományos műfajokban volt példa. Olyan
rnűvész Ő, aki a társadalmi problematika
iránti fogékonyságától nem tud szaba
dulni, mégha a fölmerülő kérdéseket 
talán a szintézis szándékával - igyek
szik is absztrakt, filozófiai színten meg
kőzelítení. Folyamatos alkotói munkás
sága ezért annál inkább figyelmet ér
demel.

Eddigi műveí (Szegénylegények, Csil
laqosok; katonák, Csend és kiáltás)
ugyanis olyan egyéni módszer kidolgo
zását jelentik, melynek segítségével úgy
mond "járni lehet a vízen". Elvont,
vagy semleges témavilág esetéri a művé

szí kifejezés hitelét nem fenyegetik az
éppen idős2l~ű, múlékony valóságelernek,
de politikus abkatok számára egy illyen
módszer fölfedezése bizonyos körülmé
nyek között létkérdés. Számos, különben
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Titán zenei felépítése, fegyelmezeU vo
nalvezetése' klasszikus reminiszcenciákat
kelt a hallgatóban. A lI. vonósnégyes fi
nom szerkezete hibátlan tökéletességgel
érvényesül Tátraiék játékában.

S a kórusok, melyek egyszerre idézték
vissza elmúlt történelmünket, s egyszer
re intették, serkentették; figyelmez
tették a jelent! Kodály kórusai im
már történelmi ereklyének számítanak.
A művészet korszerűsitéeének, a nem
zeti mondanivaló igényének olyan mély
megnyilvánulásai, melyek újra és újra
csodálatra késztetnek. Melyiket emeljük
ki e nagyszerű jeloételek közül? A Petőfi

verséből komponált Isten csodáját-e,
amely születése évében (l944-ben) félel
metes jajkiáltásként visszhangozhatott
népe ajkán? Vagy a gyújtó hatású Fel
szállott a pávát, amely Ady világát idé
zi, s egy folyton jelenlévő, mélyről faka
dó népi erőről vall? Aligha lehet egyet
is a másik elé helyezni: Igy, egységükben
váltak ezek a kórusole a magyar nép
legértékesebb kultúrkincsévé, az igaz ha
zafiság jelzéseivé. A felvétel minden vo
natkozásban ldtűnő, a lemeznek ott a
helye minden gyűjtő asztalán és - szí
vében is!

RÚNAY LASzLO

meglehetősen nehezen, "agy csak jlöl
színesen megfogalmazható dolog így töb
bé-kevésbé akadálytalanul kifejezhető.

Legutóbbi filmjével talán elment ennek
a lehetőségnek a határáig; a körülötte le
zajlott vitában (rnely mellesleg biztosít
hatja immár a hazai kasszasikert is)
több oldalról is nagy buzgalomrnal értel
mezték a mondanívalókat, és az egyes
állásfoglalások alapján az olvasó - ha
a fiiLmet nem is látta - Jancsó szándé
kait ihletően nagyobb nehézségek nélkül
levonhatja a következtetéseit, A legérde
kesebb mindenesetre az, hogyan találja
meg Jancsó az utat az absztrakcíó filo
zófiai és a realitás kényszerítővilága kő

zött. Ezért foglalkozunk a Fényes szelek
módszerének néhány jellemző vonásával.
Rendezői munkájában legfeltűnőbb ta

lán a színész- és kameravezetés. Állan
dóan mozgatja a szereplőket és a fölvé
tel helyzetét. Ha a merev színpadi beál
Iításokhoz szokott néző nem ismeri föl
ennek indokai t, úgy megértési nehézsé
gek keletkeznek. Pedig ennek a módszer
nek az alkalmazása Jancsó esetében tör-



vényszerű, Ha szereplőit statikus beállí
tásokba kényszerűti, a fölvétellel hosszab
ban elidőz, és csak nagyobbközőkben

váltogatja öket, úgy a közöket kénytelen
a képi elem rovására egyéb - tartalmi
- elemmel, például beszéddel megtölte
ni. Meghatározott társadalmi mondaní
való esetéln ez néha túliságosan átílátszó
vá teheti a művet, a Ieplezetíen agitá
ció - akárcsak a reklárnrüm - az egye
temes igényeket nem elégíti ki. Az ín
tenzív mozgatással együttjáró szavaiknél
küliség egyben normállsan a művészí

többértelrnűségre is jó hatással van, Jan
csó eljárása arra az emberre emlékeztet,
aki forró talajon tartózkodik, és ezért ál
landóan ugrál, hogy talpát kímélíe. A
nevelőintézetbe behatoló kellégisták pél
dául egy pillanatra sem maradnak vál
tozatlan helyzetben, a karnera is állan
dóan mozog, legfeljebb a szüríoeruhás
diákok tömbje áll egyhelyben. De ez a
mozdulatlan kép is csak rövid időre

tűnik föl, a terrort -alkalmazó kol.légis
ták pedig míndig mozgásban fejezik ki
magukat, azaz egy piblamabra sem hagy
nak időt a nézőnek arra, hogy az adott
képbeállítás és az elhangzó szavak hatá
sára ott, abban az időközben jöjjön rá
valamire. Amire rá keLl jönnie, az a
képek, mozgások és kimondott szavak
egymásutániságából következik, és ez
rníndig lehetövé teszi, hogy az egyes 
'egyébként szándékolt - képi informá
ciók összetettebb, bonyolultabb monda
nívalóra utaljanak.

A részletek jelentéstartalmát is elvon
tabbain kell megközelíteni. Az egyes cse
Iekménvek többnyire társada:lom-filozó
fiai fogalmakat és gondolatokat képvisel
nek (pl. forradalmi mozgalorn, a forra
dalom átváltozása hatalommá, a hatalom
technikája, a tekintély). Néha egész jele
netsorok fejeznek ki egy-egy komplex
fogalrni kört, Fi,gyeljÜJk .rr~eg, például az
intézeti udvaron a kolűégístákat, ahogy
a szeminarísták sorai kbzött megállás
nélkül [árkálna'k, hátulról váratlanul ra
iuk kiált,an,atk techniikájukat, mellyel
~satáT1áncba f~nódva, sokkoló hatású N?
hamosztagosokként, szöglete8-3;gresszlv
mozgással, lelkesítő daáokat en'etkelve
manipulálnak a tömeggel szemben, ~
hatalmi módszerekriek ezek a gesztusai
egyik filmjéből a n;ásiiJ>"ba veze!nek, ~
emlékeztebnek például a Szegenylege
nuek zsandárjatra, akik a várbörtön be
tyárjai között nvornoznak, vagy a Csilla
gosok, katonák tisztjctre, akik a foglyo
kat tea:'eagetik egyik sarokból a másikba.
Mindenütt ugyanaz az absztrakt formá
ban megnyilvánuló, rideg, egzercíroztató

brutalitás. S a másik oldalon a hallga
tag, összebújó embersereg, a változtatá
solenak és erőszaknak kiszolgáltatortt nép,
mely szeretné ezt is túlélni. Egyrészt te
hát a hatalom, a totalitásigény és a meg
váltáskényszer fogalmai öltenek testet, a
másik oldalon pedig a rnozdulatlan tö
meg maga az emberi alávetettség, mely
nek fájdalma alig észrevehetően, egy-két
rövid dal formájában nyilvánul meg.

Valójálban a csak a maga igazát elis
merő hit kritikáját adja Jancsó, és egész
munkásságának is ez a kulcsa. Nem ő az
egyedüli, akí egyetlen kérdést állít rnű

vészi vizsgálatainak középpontjába. Fel
lini például minden művében Isten el
vesztését kutatja, s jól megállapítható
koncepcióval rendelkezik Bergman vagy
Antonioni is.

Az elvont információtartalom - külö
nösen a Fényes szelekben - sajátságos
aktualizálással bővül; afféle naturalista
jelképszerúséggel. A rendóraurok elé fek
vő kollégtsták az amerikai polgárjogl
mozgalom taktíkáíát alkaírnazzák, a
megszégyenítő papírcsákék a növendé-
kek fején a kínai vörösgárdisták eljárásá
ra emlékeztetnek, összekapaszkodva, tá
madóláncban (melv a nyájon való elhí
vaJtott uralkodást fejezi ki) az SDS nyu
gatnémet diákjai menetelnek, de említ
hetjük a keresztény dalt elénekló zsidó
fiút alakító színészt, aki saját nevén sze
renel. Mímdez arra való Jancsónak, hogy
kifejezze: az emberiség egységes, a tör
ténelem pedig örök, nincs vége semmi
nek sem. Ezekkel, a jelenetekJkel anakro
nízmust teremt a fillmen, hogy szemtél
tesse: egy dolog - ellentmondva a for
mális logika törvényének - lehet 00
maga és ugyanakkor más. Ennek a gon
dola:tvilágrr1la'k a fényében az_ami jó, le
het rossz is, és fordítva. Ez a felismerés
tehát óvatosságra int míndennel szem
ben, ami nem az egyén lel'kíísmeretéből

született, hanem rajta kívül ikeletkezertl1:
meggyőződésből származik, Egy adott fo
lyamat indulási idilljébe Ilvmódon per
sze elkerülhetetlenül belevetítődik a meg
valósulás hétköznapja is. 'I'alán ezért is,
a Fényes szelek Jancsó legkevésbé el
vont műve.

Módszerének (karneramozgatás, elvont
[elentéstartalom, aktualizált jelképszerű

ség) fokozott súlyt ad mínden ftlmjén
áthaladó, már említett koncepcíonáíís
gondolkodása, mellyel kapcsolatban
egvenrangú szerzőtárskéntHernádi Gyu
lát is meg kell említeni. De talán éppen
azért, mert az eszközök alkalmazásában
van valami végletesség (pl. a mozgatás
túlsúlya, az Információtartalom reduk-
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eiora, stb.), s a szerző társadalmi kérdé
1Jek iránti érzékenysége miatt mindez
még parancsolöbb erővel [elerrtkezik, be
lüLrŐll állandóan ott kísérti annak a to
taJlitásnaJk a veszélye, mellyel szemben
kifelé föllép. Lehet, hogy szerencséje
lesz, és koncepciója nem függetlenedik
tőle; az eszközöket nem alkalmazza min
denre, főleg nem olvasmíre, ami idegen
tómk. Mert adatit esetben a mozgatás
szuggesztivítása annyira fokozható, az

.mformációtcrtalom annyira devalválha-

BOHUNICZKY SZEFITŐL

tó, hogy segítségükkel minden bizonyít
ható és igazolható lesz. Jancsó filmjeJ.
bm valahol míndig ott kísért az Erő, de
nemcsak azért, mert a hatalom természe
tét vizsgálja, hanem azért is, mert ez az
Erő - a maga jegesen tíszta és ember
feletti mívoltában - benne is (mimdany
nyiunkban is) megvan. - Egy tetszöle
ges - elkötelezettség nagyságát talán
fokozhtrtja, de igazán befogadni a gyen
geséget lehet csupán.

UNGVARY RUDOLF

búcsúztak bal·á1!ai. Irók és olvasók; azok, akik koporsója körül álUak, és azok. akik
csak távolból, lélekben kísérhették el utolsó földi útjára.

Sokan, mert sok barátja volt. Nemzedékek egymásra következő sorozatából;
.. legidősebbektől, akik még Ady, Babits, Móricz kézfogásának melegét őrzik, a
Jegfiatalabbakig, a7cík tőle tudták meg, milyen volt egy Babits, egy Móricz, egy
Schöpflin kézfogása. Mert Bohuniczky Szefi ezt képviselte köztünk, és ezt adta
tovább: a N y u g a t értékeit, és a N y u g a t mértékét.

Képviselte, mert élte; és úgy adta tovább, mint élete, széppé teljesült egyéni
sége tanúságát. A mértéket nem másokon kérte számon, hanem elsősorban ön
magán; így lett végül köztünk az a biztos mérték, amelyen mi magunk is lemér
hettük önmagunkat. Sem a fölavatás, sem a t'rónfosztás szertartását nem gyako
rolta, erre egyébként módja se, tere se volt. De a pályakezdő, akinek versére vagy
elbeszélésére ő adta meg tetszése javaUásá.t, az immár írónak érezhette magát;
és a pályatárs, akinek egy-egy új művét ő fogadta elismeréssel, biztos lehetett
.enne, hogy nem tért le annak a belső igazságnak az útjától, melynek követését
az író alapvető kötelességének, és minden igazi siker elengedhetetlen föltételé
nek tartott!a. Mert a siker, ahogyan ő vallotta és kívánta, sosem a taps, mely
kijár sokszor a hímes hazugságnak és tetszetős csalásnak is, hanem mindig és
csakis - Kazinczy szavával - "kebWnk istenének" javallása: az a tudat, hogy
legjobb képességeink szerint a lehető legjobb munkát végeztük, a tőlünk telhető

legigazabban, tehát egyszerre a magunk építésére és a mások javára. "Saját vilá
gának", melyet -' ,mint utolsó, halála napján megjelent írása utolsó mondatában
írta - mindvégig meg tudott őrizni, ez voU a magja, a sugárzó energiaközpontja:
ez a saját magához, a saját erkölcsi igényéhez való rendíthetetlen, egyszerű és
természetes hűség;' ezért sikerült, mint írta, "az élet nehéz óráiból is mindig
épkézláb kikerülnie", és ezért volt az ő mindig vendégszeretően tárt ajtajú aUhon,'!.
terített asztallal és templomegere szegénységének napjaiban is, forrás, melynek
légkörében bízóvá edződött az ember és tűzhely, melynél mindig meg lehetett
gyújtani a kialvó lángot. S vinni tőle tovább azt, amit ő Móricztól, Schöpflintől

vett át, s amit azok, Móricz, Schöpflin és a többiek, az idők rendjén még messzebb
ről kaptak: Aranytól és Reménytől, Petőfitől és Vörösmartyt61. A "j6 mulatság.
férfimunka" belső, sokszor életemésztő tüzét, készséqét az önzetlen áldozatra, és
hivalkodás nélküli, szilárd erkölcsét. Mert az a szó: magyar, Bohuniczky Szefi
ajkán nem pusztán anyanyelvet, nemzeti hovatartozást jelentett, hanem minde
nekelőtt erkölcsöt: élő, olthatatlan, egzisztenciális hűséget ahhoz a magyarul érző

és beszélő, magyar földbe és történelembe gyökerezett egyetemes igényű és fele
lősségű emberséghez, amelynek legkitartóbb, legtudatosabb, legbátrabb és legelkö
t<!lezettebb megtestesülése irodalmunk, költészetünk volt, Balassitól Be-rzsenyiig,
Vörösmartytól Petőfiig, Aranyt6l Adyia és Babitsig, Eötvöstől, Kemény től Mó
riczig, vagy Pap Károlyig.
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Ebben élt, ebből élt Bohuniczky Szefi; és ezért maradt holtáig friss, vidám,
éltető fiatal. Műveit: noveHáit, regényeit, melyeket Schöpflin becsült és Móric%
szeretett, most majd nyilván számbaveszi az irodalomtörténet, és talán több figye
lemmel, mint amennyit az élő iránt, élőket feledni nagyon is hajlamos irodalmi
életünk tanúsított. De vajon ki fogja-e hallani ez az eljövendő irodalomtörténész
írásaiból, fölbecsülhetetlen értékű emlékezései ritmusából az élő Bohuniczky Szefi
hangját, elbeszélőkedve kiapadhatatlan forráscsobogását, meglátja-e bennük nyílt
és vidám tekintetét, s megérzi-e mondataiban azt az egész lényéból kisütő boldog
sáaot, amely a magával harmóniában lévő, magát széttékozolva teljesitő és teljes
ségében mind egyszerűbbé nemesedő ember felejthetetlen sugárzása volt?

Akik ismerték, holtukig őrzik ennek a sugárzásnak nem is csak az emlékét;
hanem szinte a tapintható melegét a bőrükön. OS amikor elbúcsúztak tőle, utoljára
itt a földön, úgy érezték. nem a tapintatos feledésnek adták át azt, aki Bohuniczkll
Szeii volt, hanem az utolsó istenhozzád fájó mozdulatával végleg magukba. asszi
milálják, életüket jobbá, tísztábbá formáló, nemesítő táplálékul.

tgy, kedves Szeii, és a nálunk fiatalabbak kedves Szefi 'nénije, legvégül nem il
«zt panaszoltuk koporsódnál, mit vesztettünk benned és veled; utolsó szavunk hoz
zád, ha könnyesen is, de nem a siratás, hanem a köszönet volt. Köszönet érte, hOClV
éltél, és az voltál, aki voltál.

r. íN.

A MEXIKÓI CSODABÚZA ÉS A SZÜLETÉSSZABÁLYOZÁS

Sötéten látó közgazdászok. Malthus
új hívei, a. második világháború után
félrevecték a harangokat, Nem ok nél
kül. Megrémítette őket az emberiség szé
dületes szaporodása, s ezért azóta is
'százmífltók éhhalálát festegetik szemünk
elé, Felméréseilk:ből valóban erre lehet
következtetni: az éhség úgy áll a jövő

küszöbén, mint Hannibál a kapuk előtt.

Az emberiség lé1számáinak első megkét
szereződése Krisztus előtt 7000-től 4500
ig, vagyis ,kétezerötszáz évig tartott a
becslések szerínt, ma harminckét év alatt
játszódik le ugyanez a folyamat: 2000-re
hat-hét milliárd földlakóval számolha
tunk. Sok angol és amerikai közgazdász
az egyetlen kiutat a gyökeres születéskor
Iátozásban látja. így érthető, hogy a Hu
manae Vitae kövlevél utáln ismét fel
hangzott követelőző figyelmeztetésük : a
pápa vonja vissza ezt a körlevelét, éspe
dig nem pusztán a katolikusok leJikiisa:ne
rétének megkönnyítése végett, hanem az
egész világ érdekében, mert egy évtized
múltán már nem is tíz, hanem száz mH
Iíókra vár a bízcos éhhaíál.

Am az éhség ellen vívott harchoz en
nek az encíklikának a legkisebb köze
sincs - állapítja meg Fritz Baade, a kie1i
"Világgaroasági Intézet" vezetője, akiinek
Versenyfutás a 2000-ik évig címmel ma
gyarul is megjelent könyvét a Vigilia
1962 évi márcíusí számában tsrnertettem,
A tényállás ugyanis az, - írja Baade -,
hogy a nyolcvanas évek közepéíg az em-

beraség létszáma eléri az ötmülíárdot, ll'
ezt már semmiféle születésszabályozással
sem lehet megakadályozní. Nyílvánvalóaa
nem sokat segíthet Szripati Csandraszek
har indiai. családtervezési míníszternek
az a javaslata se, hogy 1969. október 2-ig.
Gandhi születésének lOO-ik évfordulójáig
az indiai házaspárok tartózkodjanak a
testi kapcsolatoktól - Malthus eredeti
elgondolása értelmében. Ha tehát a szü
Ietéskorlátozás semmiféle eszköze sem
jelent biztosítékot a népesedési robba
nással szemben, akkor az' egyetlen ment
ség: évelelcel korábban meg kell nyerni
az éhség ellen vívott küzdelmet a fejlő

désben lévő országokban, még mielőtt a
népesedési robbanás korlátozásától na
gyobb hatást várhatnánk. (The World
Problem, A Report of the Presidenr' '8
Science Advísory Comíttee, The White.
House, Washington D. C., Mai 1967.)'

Kérdés, lehetséges-e e~? A világ né
pességének jelenleg egyharmadát fenye
geti ma közvetlenül az éhség: India, Pa
kísztám, Törökország, Indonézia és Észak
Afrika néhány országának lakosságát.
De mímtha csak világméretekben igazo
Iódnék a jámbor keresztény mondás 
"ahol legnagyobb a baj, ott van legkö
zelebb Isten segítsége" -, a tudományoa
laboratóriumok csendjében egy zseníálds
magnemesítő, Norman Borlauq nemcsak
'áj búmfajtát állított elő, hanem olyaJl
.járást is dolgozott Iti rnelléje, amelyért



méítán megérdemelné a Nobel-díjat,
amint azt Baade javasolja is.

Közismert, hogy Európában, Észak
Amerikában, Ausztráliában és Új-Zéland
ban az élelmdszertermelés Malthus jós
Iataí ellenére nem maradt el a népesség
növekedésétől, hanem éppen eil:lenkező

leg, a mezőgazdaságilag hasznosított 1Ie
rületek nagyságának és a mezőgazdasági

dolgozók létszámának és arányszámának
évtizedek óta tartó csökkenése e:l:lenél'e
a termelés növekszik. 1920-ban az Egye
sült Alíamokban tizenkét és félmilllió
ember fogla:l!koZO'tt mezőgazdaságí terme
léssel, ma három, három és félmillió.
Mansholt, az európai közöspíac alelnöke
nyolc millióra becsüli azoknak a számát,
akiket a mezőgazdaságból más munka
területekre kell irányítani, ugyanakkor
amikor a fölösleges zöldséget, gyümölcsöt
ezer torma számra dobálják szernétre, s
az 15 fenyeget, hogy hamarosan az elad
hatatlan tejet öntik a folyókba (Frank
[urter Allgemeine Zeitung, 1968. augusz
tus 3, 7). A mezőgazdaságí forradalom
következtében tehát kisebb megművelt

területen, kevesebb dolgozó munkájával,
nagyobb termés érhető el Nyugat-Euró
pában is, és ez az irányzat folY'taJtód~k

a szocíalísta országokban. A búzatermés
hektáronként harmincról negyven, a ten
geri és a rtzstermés negyvenről ötven
mázsára növekedett a korszerű mezőgaz

dasági eechníka révén. Ezzel szemben az
elmaradt mezőgazdaságok ma is osak
6-10 mázsa búzát, 12-14 mázsa rízst és
8-l(} mázsa tengerit vagy még ennél is
kevesebbet takarítanak be egy hektá
ron, azaz tízezer négyzetmétererr (egy
hold kereken 5754,6 négyzetméter). A fel
adat tehát világos: évek alatt kellene
elérni, hogy a fejlődésben elmaradt,
gyengén termelő mezőgazdaságoicban

ugyanannyi teremjen, mínt Európa, vagy
Eszak-Amerika földjein.

Hosszú ideig ez lehetetlennek látszott,
ma azonban van rá remény, rníként a
rnexíkói csodabúza példázza. Előnye en
nek a hagyományos búzával szemben
színte eíképesztő. A használatos gabona
fajták általában hosszúszárúak, Mínél
jobban rbrágyázzálk őket, annál hosszabb
ra nő a száruk, és 'könnyen megdőlnek.

A Rockefeller-intézet szakemberei Bor
laug vezetésével krkísérleteztek egy na
gyon rövid, de igen erős szárú búzát. Ez
elbírja a hektáronkénti 100-125 kilo
grammos tiszta nitrogén-trágyát, és kellő

nedvesség és napfényesetoo hektárori
kJént 40-50 mázsát hoz. Célul tűz1Jék ki
már a 80 mázsás hozamot is. Az új bú
zával az 1950-ben még nyolc mázsás
mexi'k6i orseágos átlagot 1968-ra meg le-
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hetett háromszorozní. Az éhség elleni
küzdelemben a mexikói búza tehát való
ságos csodafegyver. De csak az egyik.
A másik az a mezőgazdaságí tanácsadó
rendszer, amit ugyancsak az intézet dol
gozott ki.

A mexikói mezőgazdasági csoda Pa
kísztánban és Törökországban is érezteti
hatását. Pakisztán százmihliós Lakossága
az elmúlt hat év alatt 120 millióra növe
kedett. Ez a szám 1980-m-150 míllíó lesz.
A búza hiánya egymillió tonnáról kettő

re emelkedett és az éhínség kikerülhetet
len katasztrófaja fenyegette az országot,
Ajub Khan azonban a mexikói példát
követve, aLkalmazta a Rockefeller-inté
zet két főtanácsadóját, akik húsz éve
'dolgoztak a középameríkai államban,
emellett szárnos gazdát is küldött Mexi
kóba tanulmányútra. Megszervezték a
tanácsadó szervezetet, majd behozott ve
tőmaggal 1966-ban Nyugat-Pakisztán bú
zatermő területén 120 ezer hektárt ve
t,ettek be úgy, hog-y 22 ezer faluban le
gyen egy vagy két bemutató tábla. A si
ker százszázalékos volt. Hektáronként
33 mázsa átlagtermést értek el, egyes
esetekben 50, 60, sőt 80 mázsat is. 1967-re
260 ezer tonna gabona állt rendelkezé
sükre, ami már elegendő volt kétmillió
hektár bevetéséhez. 1968 nyarán Nyugat
Pakisztán összes gabonaföldjén hat és
félmillió tonna termést takarítottaik be,
50 százalékkal többet, mírrt az előző év
ben.

Törökország egy évvel később vette át
a mexlkói csodabúza termelési és elter
iesztési módszereit. Fritz Baade profesz
szor a Stimmen der Zeit 1968 novem
beri számában "Csodafegyver az éhség
ellen vívott küzdelemben" címmel írt
tanulmányában örömmel áálapította meg,
hogy tévedett, amikor 1967-ben egy tö
rökországi sajtókonferencíán 25 százalé
kos eredményt jósolt. A siker százszáza
lékos lett. A téli esőzéseknek eiegendően

kitett területeken az átlagtermés 15 má
zsa szekott - lenni hektáronként, ezzel
szemben rnost 35 mázsa termett, átlag
húsz mázsaval több, mímt addig. Török
ország "1969-ben már vetőmagot tud adni
- akárcsak Pakisztán - az Azsiában
és a Földközi-tenger térségében fekvő

országoknak Marokkó, Tunézia, Algéria,
Szíria, Afganisztán, Irak és Irán kormá
nyai máris élénken érdeklődnek a rnexí
kóí búza iránt.

Érdemes felfigyelni az összehasonlítá
adatokra. Míg Európában a búzahozam
megháromszorozása 150 évig tartott,
Mexilkó ugyanezt 15 év alatt érte el. Pa
kisztán és 'I'örökország pedig remélheti,
hogy a terméshozam megkétszerezése öt,



megháromszorozása tíz év alatt sikerül.
Sajnos, sokkal nehezebb a helyzet In

diában, ahol évi 13 milliós népszapóru
lattal kell számolni. Ott az első ötéves
terv idején fedezni akarták az egymillló
tonnás élelmíszerhiányt, amely azonban
a második ötéves terv végére négymil
Iióra nőtt, a harmadiikban pedig már 16
mílllióra rúgott ; ezt már amerikai ga
bonabehozatallal sem sikerült fedezni.
Milliók haltak éhen, sokan az utcán es
tek össze. Kicsi a reménye annak, hogy
a negyedik ötéves terv során már 1970
71-re lényegesen [avuljon az ellátoetság.
Ott a gazdasági elmaradottságban szere
pe van a himdu vallásnak is. India 200
mi.ldiós tehéná 11ományából az 1959-es
adatok szerint 80 mill iót kellene levágni.
Ha az így fennmaradó takarmánnyal a
többi tehenet jobban etetnek, minden
indiai gyermek napi félliterrel több tej
hez jutna, de a fölös tehenek levágásat
vailás; tilalmak gátolják Érthető, hogy
India is kísér!eL'znikezdett a mexikói
búzával. de az 1966-67-es aszályos év,
részint pedig a képzett falusi tanácsadók
hiánya és a nehezen mozgósítható gaz
dák (Indiában 500 ezer falu van I) rniatt
a siker nem volt olyan nagy. mint Pa-

. kísztánban és Törökországban.
Fritz Btuule szerint az éhség ellen in

dítout világméretű küzdelemben viíllám
gyors eredményt kell elérni. Ehhez első

sorban a műtrágva-terrrrelés fokozására
van szűkség. Az International Minerals
and Chemical Corporation telentése (The
quiet revolution, Skokie, III. 1965) 1980
ra 113 miHió tonna műtrágya-szükség

Ietet tételez fel, ami megfelel a World

Food Problem című kiadvány becslésé
nek: 1985-ben csupán a fejlődő országok
műtrágya-szükséglete6 míllióról 6'7 mil-
lió tonnára ugrik. '

De bármilyen fontosak is a növény
táplálás technlkaí eszközei, jelentőségük

messze címarad "az emberi értelem moz
gósításának" politikai eszközeitől - álla
pítja meg Baac1e. A mcxíkói csodának
előfelitétele volt, hogy Mexikó nevelésre,
kutatásra, mezőgazdasági tanácsadásra
népnevelésre. Ez a tény - hangoztatja

.Ezzel szemben Pakisztán és India négy-
szer annyit költ katonai célokra, minJt
népnevelésre. Ez a tény - hagoztatja
Baade - a Humanae Vitae enciklfkáról
a Populorum Progressio kórlevélre irá
nyítja figyelmünket. A gazdasági fejlő

dés - fejti ki ebben a pápa - elsősor

ban a társadalmi haladástól függ és ezért
valamely fejlesztési terv fő követelménye
az általános műveltség fokozása. Egy
magában azonban ez sem elegendő. Szük
ség van hathatós anyagi segítségre is.
Ennek érdekében índttvánvozza a pápa
egy olyan világalapítvány létesítését.
amelyet a fegyverkezési verseny csök
kentése, avagy még inkább az általámos
leszerelés nyomán előálló megtakarítá
sokból teremtenének elő és tartanának
fenn. Ezért a javastatért az egész világ
hálás lehet a pápának -'- jelenti ki Baa
de, aki egyébként nem katolikus. Az ő

meggyőződése szerint "VI. Pál pápa nem
anmyíra a Humanae Vitae enciklika, mint
a jobb világra rámutató Populorum Prog
ressio körlevél szerzőjeként kerül be a
történelembe".

SZIGETI ENDRE

EGY FRANCJA FILM - ZÁRTKÖRŰ VETÍTÉSRE
Az északfranciaországi Lille-ben tar

totta konferenciáját február napjaiban a
Pacem in terris nemzetközi békemozga
lom. A kerekasztal-megbeszélések, elő

adások, vitaestek közé a rendezőség be
iktaúta Claude Autant Lara: Tu ne tue
ras point! (Ne ölj!) című filmjének zárt
körű vetítését, melyre Lillebe érkezett
maga a világhírű rendező is, hogy sze
mélyesen résztvehessen abban a vitában,
mely a "tkereskedeilmi forgalomba" nem
bocsátott film itteni vetítését követte,

De mit is jelent az Franciaországban
ha egy film nem kcrülkereskedeírm for
galomba ?

Az idős filmrendezőelmosolyodik, ami
kor eziránt érdeklődünk a Splendid film
színház halljában. még a bemutató előtt.

(Pierret úr, a lilIei nemzetközi 'klub igaz
gatója jelentősen int, figyeljek csak jól,

mílyen fírioman fogalmaz a magánbe
szélgetésben ez a világhírű rnűvész, aki
.alkotásaiban brutálisari szókirnondó.)

- Tudja, ebben a mi szabadnak tisz
telt nyugati világunkban - nemcsak
Franciaországról beszélek - roppant ké
nyesek is vagyunk a szabadságra. Bele
értve az alkotói szabadságot is. Engem
például senki sem korlátozott abban, hogy
filmet készítsek a 1elJkiismereti szabad
ságról. No, persze ki kelílett vágnom az
elkészült fiLmből jó párszáz métert, de
azt is csak azért, mert néhányan találva
érezték magukat, éppern a Ie1kiismere1lí
szabadság korlátozásának vádjában. Ez:
puszta szemérmesség. de sehogyan sem
nevezhető cenzúránaík. Az nincsen, nem
létezök. A megcsonkított film nem tet
szett az Illetékeseknek. node nem lehet
nálunk egy filmet csakúgy betiltani. Az
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már más kérdés, hogy a filmszínházak
hálózata "ll1em tart píacképesnek" egy
filmet. Ez kedves tőlük, nemde? Törőd

nek azzal, hogya közönség ne adjon ki
pénzt olyan filmre, amely nem szórakoz
tat, hamern :lielikavar.

A film valóban felkavart. S nem nyug
tathatott meg senkit a vetítest követő és
a késő éjszakai órákig tartó vita sem.
Felkavant pedig elsősorban a legszélső

ségesebb - szinte már abszurd - paci
fízmusával, mely hajlamos szemct hunyni
a mai vílág realitásai előtt, Hogy ígenis
van még míndíg fokozódó fegyverkezés
- IS azt nem a kis népek, még kevésbé a
kis emberek csinálják. Hogy vannak
egész egszlsztenciájukban másoktól fe
nyegetett. jővőjükért, államí létükért, ke
servesen kivívott szabadságukért szeron
gó népei a világnak. Hogy valóban létez
nek imperialista törekvések IS velük kap
csolatos fegyveres konűlí'ktusok.De rnínd
ezeken túl - vagy inkább innen - léte
zik a hazaszerétet is, melyben nagyon is
erősen benntoglaltatík, hogyha kell, ha
7-ám védelmében életem is feláldozom.
A világ bókéjének egyik feltételét, az ál
talárros leszerelést éppen ezért aligha le
het ott kezdend. hogy a sorköteles fiata
lok sorjában megtagadják a katonai szol
gálatot: egyi'k a "Ne öÍj" parancsra, a
másik humanista meggyőződésére,a har
madík talán egy jámbor szekta előírásá

ra, a negyedik, ötödik és Iki tudja hánya
dik meg éppen egy eszmei pacifizmus jel
szavaira hivatkozva.

Már pedig Autant Lara filmje - leg
alábbis első nézésre - erre biztat. Csak
ha már az embert ez az "ad absurdum''
vítt vulgár-pacifizmus kellőképpen :liel
izgatta és emíact jócskán kibosszankodta
magát, akkor jön rá, hogy a fflm alko
tojának szándékához ez a felbosszantás
is hozzátartozott, mert csak így érhette

. el azt a célját, hogya leikíismeretekben
és agyakban továbbforgassuk már a ma
gunk filmjét, a magunk állásfoglalásai
val.

A két történet ugyanis - rnelveket
Autant Lara párhuzamosan futtat film
jében - csupán illusztráció ahhoz, hogy
az egymástól elszigetelten fellépő, egyéni
le~kÍÍ!slme'!'e,t.i tHtakozások mindaddig csak
nvugtálanító hősi példamutatások ma
radnak, amíg ezeket nem tudja teljesen

magáévá tenni és hathatósan képviseani
egy közösség, mivel a Ielküsmeret sza
vára megfogalmazott egyéni helytállás
így vagy úgy, de szembekerül egy hatal
mi szervvel, Illetőleg annak a védeke
zésre felépült [urídizmusával ; legyen az
egyházi vagy állami juridizmus. Bs eb
ben a vonatkozásban még olyan altalá
nosan elismert és tiszteletben tartott is
teni .parancsnak a teljesítése közben is
sziritc tehetetlenné válík az egyéni lelki
ismeret, mint a legszentebb emberi tu
lajdont, az életet védő "Ne ölj" parancsa.
Mit tehetett volna az a filmbeli német
kispap, akit a második világháború so
rán, Franclaország német megszállása
idején olyan szítuációba sodort a szolgá
lati szabályzat, hogy résztkeHett vennie
francia ellenálló munkások kivégzésé
ben. Parancsra tette, kényszerítették rá,
de mégiscsak ölt s később, amikor ezért
a francia bíróság előtt felelnie kellett,
hiába nientette fel a sokérvű igazság
szolgáltatás, lelkiismerete tovább vádolja
annak a francia fiatalembernek helytál
Iásában is, aki azért lett társa a börtön
vizsgálati fogságában, mert megtagadta
a .fegyvel'es szolgáiatot. Az már a Lara-i
szorkesztés élessége, hogy anémet kis
pap él'; a francia fiatalember ügyét ugyan
azon a napon és ugyamaz a bíróság tár
gyalja. A francia ellenállókat ölt német
kispapot a francia bíróság felmenti, aka
tonai szolgála.tot megtagadó francia fia
talembert elítéli, pedig a t.ízpamncsola
tot, az evamgéliumot idéző fiatalember
legfőbb élve a védekezésnél éppen az
volt. hogy nem akar olyan szituációba
kerülni valaha is, mint ez a német kis
pap,

Ismétlem: a film nem old meg semmit,
- a filaneknek ez nem is feiadatuk - de
felkavar" és a nézőben tovább vet,í,tí a
lelkiismereti válságokbál adódó drárnáit
az emberi' életnek. Gondolkodásra kész
tet és ezv nemzetközi békekonferencia
résztvevőibon tovább érlelheti az elhatá
rozúst: Ieszerelést, igen, az emberiséget
fenyegető Iegvverkozósi hajsza mielőbbi

megállítását. De leszerelést a mí mai vilá
gunlonak azokban .a berendezéseiben is,
melve'c ma még lehetetlenné tcszi.k, hogy
az ember meztestesíthesss legszebb esz
méit a maga közössége életében.

MAGYAR FERENC

Az, hogy Isten t'igyáz reánk, nem azt jelenti, hogy menekülünk fájda.lomtól és

szerencsétlenségtől, hanem hogy minden, ami velünk történik, még a legnagyobb

megpróbáltatás is, életünk tulajdonképpeni értelmét szolgálj'1.
Josef Bomer
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SPIRITIZMUS ÉS KERESZTÉNYSÉG BRAZÍLIÁBAN

A karját Rio de Janeiro fölött kítáró
híres, hatalmas Krisztus szobor egy ke
resztény Brazília szírnbolumává vált. Hi
vatalos fölméresek szerint Brazília la
kosságának 92 százaléka katolíkus. A
kitárt karok alatt elterülő föld azonban
bőven termi a bizonyítékat arra, hogy
egy ország szellemi élete mennyire nem
fejezhető ki statisztikai adatokkal.

Brazfliába is több millió néger rabszol
gát hurcoltak be Afrikából. Utódaik ké
sőbb megkeresztelkedtek, de sokan' kö
zülük megőrizték pogány vallási örök
ségüket, amely összekeveredett az in
dián őslakók természet-vallásávaí, és ba
bonává meg varázslássá züllött. Ez az
afro-indián spiritizmus lassanként nem
csak ártatlan színt vítt a keresztény
szertartásokba, hanem pogány tartalmat
csempészett beléjük és a kereseténység
értelmét egyre Inkább elhomályosította.
Krísztust és a szeriteket afrikai termé
szet-istenségek nevével ruházták föl, és
védőszellemekként kezdték tisztelni őket.

19y lett Krisztus an Oxalá, Mária Leman
já, Szerit Sebestyén Oxossi, vagy Szent
Jeromos és Szent Arrtal an Xango.

A spiritizmus ma nemzeti sajátosság
Brazíliában. A pápai missziós' művek
központjának lapja állapítja meg ezt. A
Copacabanán míndennapos látvány, hogy
a pálrnák és luxusvillák 'között hömpöly
gő autófolyam az útkereszteződésekben

méltóságtcliesen kerülget egy-egy döglött
fekete tyúkot. Parkokban. temetőkben 
általában ott, ahol két út találkozik 
hasonló csendéletek díszlenlek : a leölt
fekete tyúk, esetleg vörös selyemszallag
gal átkötött féltuc'3t szivar, egy üveg
pálinka, pár szál gyertya és szerteszórt
gyufák. Ez a Macumba - mondíák a
brazilok - az ártó szellemeketkíengesz
telő áldozat. A parkoleban néha ezrekre
rúgó tömeg gyűlik egy ilyen Macumba
köré, s óráíkon át lázas dobok dörögnek,
fáradhatatlan tenyerek tapsolják a rit
must, és mindenkí elragadtatásban kiál
tozza: Lemanjá! lemanjá! lemanjá ! Ha
a művelt katolikus braziloletól valaki
megkérdezi, hogy ez micsoda, legyinte
nek: .Batuque", Valamí néger ünnep.
Nem érdekli őket.

Hipermodern házalkon különös felira
tok találhatók: "Angyali Mária", "Sz:ent
GYÖI'gy, Fény, Erő, Szeretet", "Isten Fiai
Spird.tuál.ls Központ", Az újságárus rej
télyes című lapokat árul: "Candomblé",
"Umbanda" - vallami indián spir-itiszta
egylet adja ki őket. Az újságokból azt is

megtudhatjuk, hogy a "Hétnyílindián",
a "Túlvilág'i Tudományos Társaság Ta1lt
wa Nir-Manakala" és más egyesületek
állami támogatást kapnak különféle tár
sadalmí célokra,

Umbanda, Candomblé, Macumba 
ezek a többé-kevésbé kitekert szavak
afrikai nyelvekből származnak, A spírí
tlszta társulatok azonban azzal az igény
nyel lépnek föl, hogy az "eredeti brazil
nemzeti vallást" képviselik. Bahía-ban,
az ország egykort fővárosában öles pla
kátok idegenforgalmi látványosságként
hirdetik a "Oandomblét". Színes ruhák
ba bújt kövér néger asszonyok és aszott
öregemberek az andalúziai cigánytáncra
emlékeztető vonaglast mutatnak be jó
pénzért, dobolnak. érthetetlen szavakat
kiáltoznak, és ízléstelen szentképolainyo
mátokat hordoznak körül. Főként Szent
György, valamint Szent Kozma és Dam
ján képei népszerűek, de elterjedt egy
madonnaarcú, halfarkú sellő képe is.
Hasonló néprajzi látványosságok tarkít
ják a világhírű, vad mámorba fulladó
riói karneválokat is.

Az igazi Candomblé azonban nem ki
árusított fol1klór-mutatvány. Brazflia
szerte főleg a nagyvárosokban számta
lan "tendas" és "terreiros" található:
gvülekezetí helyek, ahol egy babalao
vagy babá (pap vagv papnő) vezetésével
rendszeres kultuszélet folyik Bódító
füstű füveket é~etnek, dohányoznek, pá
linkát isznak és .fekéte tyúkokat ölnek
le áldozat gyanánt. A füst, az alkohol, a
vér szaga, összevert tenyerek üteme, do
bok ritmusa, kórushan szavalt és éne
kelt imák titokzatos szővege önkívületbe
űzi a résztvevőket, Vad táncokat j á rnak,
s közben istenekkel társalognak. szelle
meket idéznek, betegeket kezelnek, és
"halottaikat" támasztanak rel. Ez már
nem ártalmatlan népszokás. A te1'l'eirók
ban olyan közösségek gyűlnek össze,
arnelvek valóban hisznek kábitó orgiá
jukban. l<Jltető szükségletűk ez a mámor,
vígaszt és védelmet keresnek benne; be
tegségből gyógyulást, szellemi-lelki ha
zát, egyesülést a többiekkel, a természet
tel, és találkozást a másvilággal.

Ezeknek az embereiknek jó része sta
tdsztíkarlag változatlanul katolikus, ezért
a brazil egyház eddig nem mutatott kü
lőnösebb felelősséget a spiritizmus terje
déséért. Az utóbbi fél év belpolitbkad
eseményei azonban arra késztették Bra
zília püspökeit, hogy alaposan fölülvizs
gálják statísztikáíkat.
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A katolikus Brazíliában csak 1888-ban
(!) szabadítonták fel a rabszolgákat. A
brazil egyház azonban' ezután sem lett
a "s7..egények egyháza". A katcífkus fő

papsá" - hozv oktatási szoclális és
egYhá~zervezeti intézményeineik fejÍesz
téséhez az áHamtámogatását megsze
rezze - gyakorlatilag összefonódott az
államhatalommal és a nép szemében
maga is az uralkodó társadalmi rend
képviselőjévé vált. Ez a rend pedig
mindrnáig tele van kiáltó társadalmi
igazságtalansággal. A nyomorgó "negrók"
tömege nehezen érti meg Krtsztus taní

.:tását az alázattal fogadott szenvedés ér
tékéről, az anyagi javak semmibevevé
séről és a: felebaráti szeretetről, míg úgy

,látja, hogy a püspökök maguk is a ba
sáskodó gaz1agok közül valók, és azért
nem emelik föl szavukat a társadalmi
Igazságtadanságók ellen, mert javaikat
féltik. Helder Camara, Recife érseke egy
január végén, Belo Horizonte-ban tartott
beszédében kemény szavakat ejtett en
nek a magatartásnak az egyházban való
tarthatatlanságáról. "Jaj a keresztény
ségnek, ha.a tömegeknek az a benyomása
támad, hogy az egyház az állam által
megfélemlítve elárulja őket, és a hatal
masokkal köt szövetséget, Egyesek re
megneik még a forradalmi változás pusz
ta gondolatától is. Azt akarják, hogy az
egyház a lassú fejlődésért küzdjön, De
akik lassú fejlődésről mernek beszélni,
amikor egy ország évszázadok óta az
igazságtalanság jármában nyög, azok az
éhezés, a nyomor, és a bennünket körül
vevő igazságtalanság iránti közömbös
ségüket árulják el."

Ilyen helyzetben Brazília szegényeinek
valóban az a benyomásuk, hogy az egy
ház nem az evangéliumi életre hívja
meg őket, csupán a katoli'kus templom-

ba. A szartartások lassan elvesztsk szá
mukra éltető tartalmukat, és meröben
kultíkus élménnyé válnak. Kultikus él
ménynek viszont a szentmíse kétségtele
nul kevésbé megrázó szárn ukra, mint a
terreirc önkívületbe kábitó orgiáí.

Brazíliában is sokan úgy vélik, hogy
az egyháznak, ha nem akarja híveit el
veszíteni, Camillo Torresként fegyverrel
kell az elnyomottak élére állnia. Az egy
ház rendeltetése azon ban nem az, hogy'
bármi áron tömegbázísra tegyen szert,
hanem az, hogy tanuságot tegyen az
evangéliumról, A hiba eddig is éppen a
mutatós statísztíkákra való túlzott tö
rekvésben volt, Latin-Amerika püspökei
valóban nem könnyű válaszúton állnak
Míndenesetre - VI. Pál pápa igaz sza
vai szerint - Krísztus az anyagi javak
semmibevevésére nemcsak a gazdagokat
szólította fel, hanem a szegényeket is, az
emberiség megváltásáért pedig ,.saját vé
rét ontotta és nem másokét". Helder Ca
mara nem hagyta homályban, hogy mit
éM szükséges forradalmi változáson: har
minc családnak osztotta szét birtokát, és
az érseki palotából egy kisebb házba
költözött át. Hasonló gesztusok vonzása
nébkül egy megreformált, színesebbé tett
liturgia sem tartaná meg kereszténynek
Brazíliát.

Alapos egyházi megújulásta és uj
misszióra van szükség. A negrók tömegei.
tényleg azért menekülnek a szellemidé
zés mámorába. mert csalódtak a keresz
ténységben. Várakozásuk ma is az ég
felé irányul, de már nem Krisztusban
látják megváltójukat. hanem Zumbut
várják, a "Szegények Királyát". A bra
zil utak kereszteződésében az a döglött
fekete tyúk egy "halott hit" jelképe is,
egy elhaló reményé, egy megzavart sze
relemé.

SOMOGYI GYÖRGY

"Ti mind Testvérek vagytok" - mondja Jézus. Ebben van a mi méltóságunk.
Testvérnek lenni annyi, mint embertársunkat örömben és bánatban magunkhoZ'
ölelni, szolgálatot nyújtva neki, sorsát és gondját együtt vis.elni.

Paul Bormann

A hit nem mozdulatlan, hanem úgy él a hívő lelkében, hogy vagy növekszi/c,
vagy meghal.

Henry Marrou

Innocue vivito, Numen adest - Élj bűntelenül, Isten jelen van.

Linné jelmondata
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V:eV:eQUE ET LE PEUPLE DE DIEU

par Mgr l' éveque J ó z s e f C s e r h át i

L'auteur de l'aetdcle, éveque diocésain de Pécs analyse la notion "peuple de
Dieu" dans I'esprit du conelle Vatican II. Ce qui est frappant dans l'aspect du
peuple de Dieu - constate I'auteur - c'est légalité fondamentale des membres de la
communauté religieuse. Au sein de l' Eglíse, la premiere réalité radicale, ce n'est pas
qu'íl y a um clergé et des fideles, des chef's et des subalternos. done ce n'est pas la
hlérarchic, mais bien la communauté basée sur Ia méme vocatíon de tous ceux qui
sant baptisés, done qui orelent aux enseignements du Christ et qui les suivent, qui
sont les disclples du Christ et, qui en cette qualité bénéficient constammerit de 'la
gráoe des enfants de Dieu, ou qui I'attendent, Oui, devant Dieu, tousies membres
de I'Eglise sont ógaux et dans sa constructíon, un rőle différent est dévolu a chacun
d'eux, chacun assume' une táehe et une missíon diff'érentes. Ouí, I'Eglíse a des chefs,
des subalterries et des supéríeurs, mais elle n'a pas de regne, I'un sert I'autre, de
sorte qu'on n'v trouve pour aínsi dire pas de commandement, maís la solHcitude
des uns errvers les autres dans I'amour du prochairi. L'évéque díocésaín est le reflet
de l'amour et de la sollícitude du Pere céleste qu'Il étend a tous les fideles ; íl est
placé a la téte du diocesc en qualíté de vicaire du Christqu'il remplace, eomme le
pape de Rome est it la téte I'Eglise tout erittere. C'est pourquoi Saint Ignace
d'Antioche a pu dire: "Le Christ et l'Eglíse sont la, ou se trouve I'évéque".

TEILHARD DE CHARDIN

par G Y ö r g y R ó n a y

L'auteur, un des spécialístes hongroís de Teilhard, qui en 1963 a parlé a Vé
3elay de la signification du Pere dans et pour les socialísmes et a publíé plu
aieursessaís en langue francaíse sur Teilhard. (Esprit, Europe, Informations Catho
}iques), se refere it une phrase d'Étienne Borne selon laquelle la pensée du philo
sophe de l'Évolutions'évoluait elle-meme [usqu'á la fin de la vie de Teilhard; ainsí
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la vraíe fJidélité a I'égard du Pere, ce n'est pas une adrniration sans réserve, maís 
comme Claude Cuénot le dit queQque part - de travaíűler dans sen esprit et de
suívre sa direction. Aínsí, tout en accentuant le sígnífícatíon inappréciable du Pere
dans la renaissance moderne de la pensée chrétienne et dans la préparation d'un
"esprit du Concile", M. Rónay sígnale en méme temps quelques lacunes - bíen
connues d'aílleurs - dans la vision du Monde (ou piutót de I'Histoire) teühardienne
(Iacunes naturellement tres compréhensibles: conséquences de ses ísolements for
cés), Au Iíeu d'une apologie parfois outrée, il seraít peut-etremieux et en méme
terrips beaucoup plus "teiJhardien" de repeuser ces points discutables et compléter
ce qui ne resta chez lui qu'mdicataon plus ou moíns sornmaire. Repenser ainsí et
surtout le röle de la souffrance et du Mal - pas seulement évolutivement, mais
historiquement, dans le contexte histortque concret: táchant de voir- dans la
souffrance une force ínhérente a I'évolution, un premier terme de la dialectique
dont le surpassernent (deuxíeme terme) est comme un ressort de I'évolution (au
moíns humaíne, historaque et moraüe qui se poursuit des I'apparition de la réflexion),
Dans ce domaine, la vue plus ou moíns biolcgique de Teilhard (et son "émerger
pour voir") devrart étre complétée par celle de Mounier (et son "immergcr pour
voír), et peut-eke par certaínes ínspíratíons de I'humanísme lTIM'Xi8te.

LEPORTE-PAROLES DU· MONDE

par Tamás Nyíri

C'est en I'honneur du 65c anníversaire de la naissance de Karl Bahner que
l'auteur a écrnt cette étude qui - pour la premiere foís en Hongríe - du cöté
cathclique présente au public des Iecteurs hongrois des oeuvres de l'éminent théo
logien-philosophe. Ce portrait spi:r'Ütue,l de Rahne:r doit sa ridélíté aux cítations ju
dicíeusement choisies dans tous les ouvrages,

Dans son étude, l'auteur cherche le secret de la íécondíté presqu'Lncroyablo de
Rahmer dans ses travaux; iJl en trouve la solution dans la personnalité de Raihner
qui cornpatit avec le rnonde entíer et avec tous les hommes. Rahnersatisfait la
vraís nécessíté théologique de I'époque, et ses réponses sant pertínentes parce que
ce n'est pas. de I'extérieur, maís de l'intérieur qu'eües apporterit une solution '<lUX

problemes et aux questions de I'hornme d'aujourd'huí.
C'est a oause de son état fonciérement cornoatíssant quil tourne son attendion

vers I'homrne. Ce tourriant anthropologíque est I'une des caractérístíqucs de sa
philosophíe, I'autre est la méthode transcendentale par laquelle il continue et dé
veleppe de maniere ereatrlee l'cnseígnement de Saimt Thomas sur les conditions
transcendentales de la connaíssance de l'homme et des possibilltés de la volcnté.
Mais le théologien Rahner arríve a ola racinc la plus profonde de l'évenement d'étre
par la voi e de son modele fondamental de pensée: I'autocornmunication de Dieu
Iui-rnórne au moyen d'une certaine causalíté formelle. C'cst la elé de la spéculation
de Rahrier concrete dans son abstraction mőme ; celui qui se l'approprie - dit
l'auteur - peut, facilement adopter les pensées caructértstiquos de Rahner: sur
I'mcarnaüon, en tant que condition de l'universalUé de ,la gri'we, en conséquence de
l'univers,alité de La grace, sur Je cihdst,ianis,me anonyme, sur la s.ituation dispersée
de l'Eglise, sur la légi:timibé des religions non-chrétiennes, sur la possibilité de salut
des athéels. Cest sur cette base que sa conférence de Budapest sur l'athéisme sé
cularisateur peut etre compréhensible.

Enfin, l'auteur explique la nouvelle écclésiasticité de la théologie de Rahner
selOIn laqueUe l'élément de base le plus essentiel est la "parrhésie" et la .,gnose".
Il smlJigne que l'a1:1iage de la pensée libre et ouverte et de la foi dans le Christ
cal'actérise roeuvre et la théologie de Rahner qui persuade l'homme croyant de ce
que la foi et Ja pensée impartiaJe non seule:ment ne s'excluent pas, mais se condi
tionnent réciproquement.

INFORMATIONS

Nouvelles publications catholiques: La Société d'édition Szent István a publié
la dédaration du concile sur 'l'éduca:tion chrétienne (Dedaratio de educatione
christiana) et son decr'et lsur le ministere et la vie des prCtres (Decrf2tum de pl'esby
terorum ministel'o et vita):
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Le nouveau prelat du diocese de Győr Mgr József Kaczdba, évéque récemment,
sacré, admíníetrateur apostolique du diocese de Győr a été intronísé le 13 février,
Le prelat a célébré une messe accompagnée de cantíques populaires en langue
hongroise puís le chanoíne Győző VHlányi, directeur du bureau a donné lecture, en
langue Iatíne, puís en Iamgue hongroíse, de la bulle de nomination de I'évéque, Apres
la messe, uneréoeption il laquelle rassístaít le secrétaíre d'Etat József Prantner,
présídent de l'Office Naníonal 'des Affaires du Cul.te a eu Iieu. au palais épíscopal.
Daru; son ahlocutíon, Ie secrétaire d'Etat dit: "Le grand tourriant de notre sieole a
arnené la souveraíneté du peuple ; ce n'est qu'en le servant que I'on peut faire
progresser la cause du peuple tout entier, de la communauté. Dans notre pays on a
besojn du rallícment detoutes les í'orces créatríces et nous constdérens que la
coopération avec les croyants sert les iritéréts de notre patríe. Nous qui travaíllons.
il la réalísatron du régiime socialiste, pouvons aussí coopérer pour le bien de la com
munauté avec tous les croyants anímés d'honnétes imtentíons méme en observarut
les loís fondamental.es de notre comception du monde et en nous y tenant." Dans la
réponse Mgr I'évéque József Kaczíba cita sa devise : "Je suis venu pour servir et
Ilon pour régner". 1,1 pria ses pretres et ses fideles de I'aider dans son travuil par
leurs conseils, comme le conseíl épíscopal le fait pour le pape. Toute sa vie, il a ére'
pasteur des ames et veut le restel' pourrtous ses fideles et manifester sa bonne vo
lonté il tous ceux qui s'adresseront il lui.

C'est le 17 février qu'a évé intronisé il Vác l'évéque díocésain' József Bánik. La
cérémoníe de I'írrtronésatíon a eu lieu en la cathédrale de Vác, au cours d'une messe
solennelle. En arrívant dans le choeur, le prélat fut salué en qualíté de son succes
seur il la téte du diocese par Mgr I'évéque Imre Kovács, grand p;révM, qui prend
sa retraite. Puis on donna lecture de la bulííe de nomination. Pendant la sairate
messe, Mgr I'évéque József Bánk pronenea une homélre qui fut son premier dísoours
adressé il son clergé et il ses fideles. Apres la sainte messe, il la résidenoe épísco
pale,eut Heu une receptdon il Iaquelle, en plus des notabtlítés écclésíastiques, assis
taient aussi les autorítés officielles administratives, amsi que les représentants des
Eg~ilses-soeurs, de Vác. Apres lallocut.ion de József Miháczy, abbé honoraire et
vicaire general et celle du doyen Béla Görgényi qui représentaít I'Acadérníe de
'I'héo'logie de Budapest, Imre Miklós, více-président de l'OfficeNational des Aífaíres
du Culte, salua le nouveli évéque díocésain. llexprima sa joie de ce que les bons
rapports entre l'Etat et les Eglises hongroises, donc avec l'Eglise catholique aussí, se
consolídemt déf'iril.tivernent, II rappela que les normnations de preláts catholiques
relatívemerit nornbreuses qui venaient d'avoirlieu, avalent été vivemerit cornmen
tées par la peresse internationale et par celle du pays. Bien entendu, les commentaí
res sont dífférents, maís en général - sans parter des points de vue opposés les
plus extrémcs dont il est árrutile de s'occuper - étant donné que certaíns d'entre
eux mettent meme le pape en cause - la plupart des organes de' presse laiques et
écclésiastiques ont accueiilli avec joie et loué ce nouveau résul!tat des négodaJtions
entre le Saint-Siege et le gouvernement hongrois. Le vieeprél1;ident a exprimé l'es
poir que Mgr :1'évcque József Bánk, déja en sa qualité d'éveque diocésain de Vác,
avec l'aide de ses nouveaux collaborateurs et ]Oa compórtence dant il a fait preuve
jusqu'ici soutiendra les efforts communs dans la colleetivité du corps épiscopal aussi
bien qu'il la téte du .diocese et qu'il continuem il participel' it la consolation et
it l'élargissement du "pont qui a été cons>truit". Le vice président a égaJement saiué
József Vajda, éveque auxiliaire de Vác, nouvellement nommé. Dans sa réponse
Mgr József Bánk, évéque diocés!ain a dédaré qu'il partageait les assertions d'Imre
lVliklós. Dans la construcUon et dans l'élargiss1e

1ment du pont, taut en maintenant
leur point de vue de principe et en élaborant la coexistence pratique, l'Eglise et
l'Etat doivent ma!rcher de pair.

Le 13 février, il Kalocsa, dans le diocese fondé par le roi SZEnt Istvárn, on a
intronisé le 3ge archeveque de Kalocsa: Mgr JÓ71Sef Ijjas, La aussi C'clSit en la
cathédxale qu'on a donné lecture de la bulle du pape annonc;ant la nomination. Puis,
au nom du chapitre général, le custode Imre Várkonyi et au nom du olergé ide
l'arcli,idiocese Pál G. Molnár ont salué le prélat. Árpád Fábián transmit Ies féHcita
Hans de l'Institut Pontifical HongrO'is de Rome il. son membre. fondateur et pro
tecteur aetue1. Un hongrois, un allemand et un serbe de rite catholique, exprimerent
les salutation<; des fide,les. Assdsté de ses pretlres il différentes affeotiaUons, Mgr
l'arohevéque József Ijjas offrit encuite une messe en co.ncélébration, au cours de
laqueUe il pronon<;a une homélie. Apres la messe, au palais épiscopal eut lieu
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une réceptíon a laquelle en dehors de plusíeurs digní taires écclésiastiques, assistait
aussí Mgr Mátyás Zvekanovíc, éveque díocésaín de Subotíca, en Yougoslavie. Les
représentants des autoratés de l'Etat et départementales étaient aussí présents a la
réception, Aprés I'allocution de Béla Gőrgényí, le secrétaire d'Etat József Prarrtner,
présiderit de l'Offioe National des Arraíres du Culte prorionea aussí un discours, au
COUI'S duquel il fit I'éloge de I'accord établí entre le Samt-Siege et le gouvernement
hongroís relatívement aux nouvelles nornínations d'évéques, Cet aceord. déclara le
président, est en méme temps I'expressíon d'une double confiance qui se manifeste
dans le fait que le Sadnt-Siege apostollque en jugeant les prólats qui viennerit
d'éüre nommés au point de vue de leur fidélíté a l'Eglise, les a trouvés aptes a oc
cuper cette haute position. De I'autre cöté, le gouvernement de la République Po
puíaíre lesen a treuvés dignes á oause de Ieur fidéleté et de leur attachament au
peuple et a la patríe, du progres social, de leurs efforts pour la paíx de l'humaníté
et le bien-étre de l'homme, C'est airisi que cette double confiance les accompagne,
dans lettr route, L'undon des crovants et des non-croyants pour l'édification d'un
rnonde plus humain répond a I'irutérét de tous les hommes de borme volonté, Le
présiderit Prantner paría aussí en termes ohaleureux du prédécesseur du nouvel
archeveque Mgr I'archevéque András Hamvas, qui prend sa retraite. Dans sa ré
ponse au díscours du présiderit Prantner, Mgr l'archevéque József Ijjas fit ressortír
-que dans les rapports entre l'Eglise et I'Etat, H Y a de grandes. et de petites affaires,
Dans le changement du monde actuel1ement en cours, c'est ehez nous que pour la
premiere fois, les deux parties si Importarites se sont réunies pour discuter degran
des affaires, A Rome, 0111 aaussi beaucoup apprécié Le travail accomplí par La dé
Iégatíon et par Iesecrétasre d'Etat Prantner qui la dirigealt, pour Iequel il cxpríme
a son tour des remercíements particufiers. Maís I'archevéque remercíe aussi de la
compréhension et de la bíenvedllance témoígnées ici dans la discussion des alfaíres
de moindre írnportance,

C'est le 20 février qu'a été ínteornsé a Szeged, en qualité de 90e prélat du dio
~ese de Csanád, remontant également it I'époque de Szent István, Mgr József Ud
vardy, adrninastrateur apostolique. Apres la cérémonie d'dntronísatíon et la sainte
messe eélébrées en la cathédrale de Szeged, le nouvel adrninistrateur apostolique a
recu darus sa résidence les représentants des autorícés écclésíastiques et celles de
l'Etat, Au nom de l'Offioe National des Aífaares du Culte, více-président Imre Mik
lós salua le prélat, II déclara que c'étaít avec joie qu'H avait accepté I'ínvítatíon du
chapibre du diocese de Csanád, afin d'assister a la oérémoníe d'intronísatíon du
nouvel admínístrateur apcstoldque. Ce n'étaít pas la premiere foís qu'iI venait a la
résídence de I'évöque de Csanád, car plus d'une fois, il avalt díscuté d'ímportantes
affaires de politique éoclésiastíque avec les deux prédécesscurs du nouvel admí
nístrateur apostolique, partículierement avec Mgr András Hamvas, 310rs éveque de
Csanád. Dans son díscours, le více-présrdent a exprimé sa confíance dans les déli
bérations et les ,effoJ'1Js déployés en vue d'une bonne volonté l'éciproque. Mgr l'éve
que József Udvardy, administralteur apostolique remercia le vice-président de son
discours, en termes chaleureux.

Le comité exécutH d'Opus Pacis et la commission catholique du Conseil de la
Paix ont te:nu une séance commune fl laqueHe étaient présents plusieurs membres
du corps épi,scopal, en téte Mgr József Ijjas archeveque de Kalocsa, et Mgr Pál
Brezanóczy, archeveque d'Eger. Mgr József Ijjas, présidents nouveUement nommés
des deux organisations ont ouvert la séance, puis Béla Mag, abbé honoraire, direc
teur administratif d'Opus Paeis rappela les mérites de Mgr l'archeveque András
Hamvas, ancien président du Conseil NatiOlIlal de la Paix, que fut élu president
d'henneur a l'unanimité. Par la 'suite, Miklós Beresztóczy, prévöt hono,rai;re, secré
taire général de la commission catholique du Conseil National de la Paix ftt une
conférence sur les taches du mouvement international de la paix et exposa le plan
de :travail semestriel du mouvemen:t de la paix des pretres.

Polikárp Radó, l'>émlnent savant théologien, professeur a l'Aeadémie de Théolo
gie de Budapest que son grand ouvrage fondamental en deux volumes intitulé
Endüridion Liturgicum, écrilt 'en langue ,latine rendit célebre dans le monde catho
lique' tout enlti>er, ~a eu 70 ans le 11 mars. A cette occasion, il fut chaleureusement
salué par ses collegues ainsi que par les représentants de la preslse catholique de
Hongrie. Le professeur Radó :est rédacteur responsable de la revue tdmestrielle
Theologia, et plusieurs de ses études de meme que de plus petits artic1es, la plu
part de sujet liturgique, ont aussi paru dans nos colonnes.

Fe1ellís kiadó: Saád Béilla - 2394-61), ~ál'OOi Ny. i. telep. - Fv.: Ligeti Miklós
------



K Ö Z L É s E K É s VÁLASZOK

Új katolikus kiadványok: A Szent István Társulat kiadásában megjelent a zsinat
nyilatkozata a keresztény nevelésről és határozata a papi szolgálatról és életről. Az
egyházmegyei elosztóknál szerezhető be.

A győri egyházmegye új főpásztorát, Kacziba József fölszentelt püspök, győri

egyházmegyei apostoli korrnányzót február 13-án iktatták be a püspöki székbe.
A főpásztor magyarnyelvű népénekes mísét celebrált, majd Villányi Győző kanonok,
írodaígazgató olvasta föl előbb latin, majd magyar nyelven a püspöki kinevezésről

szóló bulílát, Míse után a győri püspökvárban fogadás volt, amelyen Priminer József
államtitkár, az Államí Egyházügyi Hivatal elnöke mondott ünnepi köszöntőt, "Szá
zadunk nagy fordulata, - mondotta az államütkár -, a népuralom hozza magával:
csak szolgálva lehet az egész népet, a közösség ügyét előbbre vinni. Hazánkban
minden alkotó erő összefogására szükség van, ahivőkkel való együttműködés ha
zánk javának érdekében állának tortjuk. Mi, akik a szecialista világrend megvaló
sulásáért dolgozunk, a Iközösség javáért "aló gondunkban akkor is együtt tudunk
dolgozni minden becsületes szándékú hívővel, ha világnézetünk alapvető törvényeit
megtartjuk és ahhoz ragaszkodunk." Válaszbeszédében Kacziba József püspök, jel
mondatát idézte, amely így hangzik: "Szolgálni jöttem és nem uralkodna." Kérle
papjait és híveit, hogy a pápa által szervezett püspöki tanácshoz hasonlóan őt is segítsék
tanácsaikkal munkájában. Világéletében lelkipásztor volt, továbbva is pásztora akar
lenni mínden hívének és ióakarója míriden hozzáfordulónak.

Vácott február 17-én iktatták be tisztségébe Bánk József megyéspüspököt, Az
ünnepélyes székfoglalásra szentrníse keretében a váci székesegyházban 'került sor.
A szentélybe érkező főpásztor-t a nyugalomba vonuló Kovács Vince püspök, nagy
prépost üdvözölte, mírrt utódját az, egyházmegye élén, Ezután került sor a kine
veresi buüa felolvasáséra. A szentaníse keretében Bánk József püspök mondott
homiliát, amely első főpásztori szózata volt papságához és híveihez. A szentrníse
után a püspöki rezídencíában fogadás volt, amelyen a magasrangú egyházi vezetők

mellett megjelentek az ál[ami és közigazgatási hatóságok, valamint a váci testvér
egyházak képviselői is.. Miháczy József c. apát, püspöki helynök és a budapesti
hittudományi akadérmát képviselő Görgényi Béla dékán köszöntő szavai után
Miklós Imre az Aliamí Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese üdvözölte 137. uj me
gyéspüspököt, Örömét fejezte ki, hogy a magyar állam és a magyar egyházak, kö
zöttük a .katolíkus egyház között is határozottan fejlődik a jó viszony, Emlékez
tetett rá. hogyamosIt történt, viszonylag nagyszámú katolfkus főpapi kinevezést
élénken kommentálta a nemzetközi és a hazai saitó Ls. A kommentárok természe
tesen killönbözőe){, általában azoriban a legszélsőségesebb ellenséges vélemények
től eltekintve - amelyekkel nem érdemes fo@allkozmi, hiszen egyesek még· a pá
pával szemben ts gvamúperrel élnek -, a világi és egyházi sajtóorgánumok több
sége örömmel ü-avözölte és méltatta a Szeritszék és a magvar kormány közötti tár
gyalások e legúi:a;j)'b eredményért. Az elnökhelyettes annak a reményének adott ki
fejezést. hogy Bánk József püspök, most már mínt váci megvéspüspök. új mumka
társai támogatásával, az eddig is tapasztalt készségével a püspöki kar kollektívá
jában éppúgy. mint egvházmegyéie élén, segíti a közös erőfeszítéseket és továbbra
is közreműködik a "fel~Hett híd" megerősítésében és kiszélesítésében. Az e[nök
helvettes köszöntör-e Vajda József újonnain kinevezett váci segédpüspököt is. Bánk
JAzs,ef megyéspü-r-ök válaszában hangoztatta, hogy egyetért MiJklós Imre meg
állapításaival. A híd építésében és szélesítésében az egyháznak és az államnak
elvi álláspontjuk fenntartásával és a gvakoriat; koegzisztencía munkálásával 
párhuzamosankellhlaladniuk,

Kalocsán február 18-án iMatták be a még Szent István királyailapította egy
házmeave 89. főpásztorát. [jjas József kalocsai érseket. Itt is a székesegyházban
olvasták fel a kinevezésről szóló pápai bullát, maid a f&káptalan nevében Várkonyi
Imre őrkanonok, a főe~ázmegye papsága nevében Molnár G. Pál kös7;önootte a
főpásztort'; Fábián Arpád a római Pápai Magvar IDJ1Jézet tlsztelgését tolmácsolta
az Intézet alapító tagja, és jeIenle~ védőie előtt. A hívek nevében egy magyar, e';!;Y
német és e';!;Y bunyevác anyanyelvű hivő üdvözölte az új érseket. Ezután fjjas J6
zsef érsekkoncelebrációs szentmísét mutatott be különböző beosztású papjainak
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társaságában. A főpásztor a mise közben homiliát mondott, A mise után a püspöki
palotában fogadás volt, amelyen több más egyházi méltós ág társaságában ott volt
Zvekanovic M átyás Szabadka megvésp üspöke is . Megjelentek az állami és megyei
hatóságok képviselői is. Görgényi Béla köszöntője után Prantner József államtit
kár, az Allamí Egyházügyi Hivatal elnöke, üdvözlő beszédében a magyar kormány
és a Szeritszék között az új püspöki kinevezésele tekintetében létrej ött egyetértést
méltatta. Ez az egyetértés - mondotta az elnök - egyben kettős bizalomnak a ki
fejezését is jelenti. A kettős bizalom abban nyilvánul meg, hogy az apostoli Szent
szék a most kinevezett főpapokat egyházhűség szempontjából minősítve alkalmas
nak találta a magas tisztség betöltésére. A másik oldalról ped ig a Népközt ársaság
kormánya a nép és a haza iránti hűség és szeretet, a társadalmi haladás, az embe
riség békéje és haladása iránti elkötelezettség szempontjából érdemes nek tartotta
a most kinevezett főpapokat. 19y ez a kettős bizalomkíséri őket útjaikon. Ez mez
felel rninden jóakaratú ember érdekének, hogy hivő, nemhivő ember fogjon össze
egy emberibb világ építésében. Meleg szavakkal emlékezett meg Prantner elnök az
új érsek elődjéről, a nyugalomba vonuló Hamvas Andr ás érsekről. l iias ,TÓZSi"f
érsek, válaszbeszédében hangoztatta, hogy az egyház és állam viszonyában vannak
nagyobb és kisebb ügyek. A mostaní világváltozásban nálunk valósult meg először.
hogya nagyobb ügyek tárgyalására egymásra talált a két magas fél. Rómában is
nagyra értékelik azt a munkát, amelyet a magyar delegáció és annak élén Prnntner
államtitkár végzett. Ezt a nagy munkát vk ű l ő n is meg-kösz ön i. De megköszöni a ki
sebb ügyek tárgyalásakor itthon tapasztalt messzemenő megértést és jóakaratot is .

Szegeden február 20-án Iktatták be az ugyancsak Szent István korára vissza
nyúló csal ádi egyházmegy e 90. főpásztorát, Udvardy József püspök, apostoli kormány
zó t. A szegedi dómban lezajlott beiktatási ünnepség és szentmise után az új apostoli kor
m ányzó otthonában fogadta az egyházi és állami hatósá gok m egjelent képviselőit.

Az Allarní Egyházügyi H ivatal részéről itt Miklós Imre elnö khelyettes köszöntötte
az új főpásztort. Hangsúlyozta : örömm el tett eleget a Csanád egyházmegyei káp
talan meghívásának. hogy vegyen részt az új apostoli kormányzó beiktatási ün nep 
s égén , Nem első ízben járt a csanádi püspök otthonában, nem egvszer tanácskozott
itt nagyfontosságú egyházpolitikai ügyekben, az új apostoli adminisztrátor két
el ődj é vel, . k ülö n ösen Hamvas András akkori csanádi püsp ökkel. Beszédében az el
nökhelyettes hitet tett a tárgyalások és a jóakarat ú k ölcs önös erőfeszítések mellett.
Udvardy József püspök, apostoli kormányzó meleg szavakkal köszönte meg az
üdv özlest.

Az Opus Pacis intéző bizottsága és az Országos Béke tanács Katolikus Bizott
sága együttes ülést tartott, amelyen ljjas József kalocsai és Brezanóczy Pál egri
érsekkel az él én; a püspöki kar több ta gja is megjelent. Az ülést ljjas József ka
locsai ~rsek, a két szervezet újonnan megválasztott elnöke nyitotta meg, majd
Mag Béla c. apát, az Opus Pacis ügyvezető igazga tója rn éltatta Hamvas András
érseknek. a katolíkus békeszervezet volt elnökének érdemelt, akit ezután egyhan
gúlag díszélnökké választottak. A továbbiakban Beresztóczy Miklós c. prépost, az
Országos Béketanács Katolikus Bi zottságának főtitkára tartott előadást a nemzet
közi békemozgalom előtt álló feladatokról és ismertette a papi békemozgalom fél
éves munkatervét,

Radó Polikárp, a kiváló hittudós, a budapesti Hittudományi Akadémia pro
fesszora, akinek nevét az egés z katolikus világban ismertté tette Enchiridion Li
turgicum rímű hatalmas kétkötetes Iatínnyelvű alapvető munkája, március ll-én
töltötte be 70. életévét. Ebből az alkalomból meleg szerétettel köszöntötték őt ta
nártársai és a magyar katolikus sajtó képviselői is. Radó professzor felelős szer
késztője a Teológia rímű negved éví fol y óíratnak is és sok tanulmánya. valamint
kisebb - zömmel liturgikus tárgyú - írása jelent meg lapunk hasábjain is.
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