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VARkONYI IMRE

BÉr(E~ SZERETET~ ŐSZINTESÉG

Bár az európai népek a győzelem napját minden esztendőben majus 9-én
ünnepük, mégis a második világháború pontosan hat esztendeig tariott és
egy olyan deámai jelenséggel fejeződött be, amelyet mindenki, de különösen
a fizika, a biológia és általában a pszichológia világában tudományos jár
tassággal rendelkező emberek mélységes megdöbbenéssel fogadtak. Sokat vi
tatkoznak ma azon, hogya Il. világháború végén, amikor a győzelem már
egészen bizonyos vobt, vajon szükséges volt-e Hiresimára és Nagasakíra 1e
dobni az atombombát. A tett elkövetőí nyilvánvalóan találnak magyarázato
kat. Ugyanakkor a világ közvéleménye az egyszerű emberek százrnillíói, akik
végigélték a II. világnáoorút, akik heteken, vagy hónapokon keresztül pin
cékben bujkálva retltegt;ek a saját és szeretteile életéért, a félelemnek és ag
godalomnak egy új formáját ismerték meg. A feltaláló ember valami olyas
mit cselekedett, amelynek következményeit a cselekedet elkövetésének pilla
natában a maga teljességében még azok sem mérték fel, akik legjobb tudá
sukat és talán egy kicsit lelkiismeretükert is odaadták. hogy eikészülhessen
az atombomba.

Az emberi méltóságot lábbal tipró és megaiázó feletti győzelem nem volt
képes arra, hogy a rnélységes megdöbbenést és aggódást megszüntesse az
embereik százmillióinak szívében,

Nem a hasadó anyagok felfedezése döbbentette meg az embereket. Hi
szen éppen a tudomány legjobbjai világosan láltták, hogy ez a felfedezés ön
magában szinte beláthatatlan pozitiv eredményeket szülhet az élet mínden
területén az egész ember!isrég javára. Egy olyan lehetőséget rejteget magában,
amely megszünteti az emberi élet sok-sok terhét, szenvedését, mert az egyre
növekvő emberiségnek is biztosíthatja szinte mínden szükségletét.

Megdöbbentek azonban a százmilliók azon, hogyeza nagy felfedezés
nemcsak az ernber életét, hanem pusztulását is okozhatja. Már aikkor tudták
és nemcsak a szakértők, hogya hasadó anyagok felhasználása a magfizika
fejlődese olyan pusatító fegyvereke:t is létre fog hozni, melyeknek hatása sok
szorosan felülmúlja a Hírosünában és Nagasakiban ledobott atombombák
hatásait. Volt azonban az emberiség jobbik részében egy nagy-nagy biza
kodás, hogy az ember nem lehet annyira eszetlen önmagával, családjával,
a hozzátartozó kis és nagy kőzösségekkel szemben, hogy az élet helyett a
pusztulást válassza. Ezek az emberek sokszor igen nehéz körűlményekközött,
de lélekben erősen és nagyranőve kezdtek hozzá ahhoz, hogy eltüntessék a
II. világháború pusztításaít, erőt és hitet öntsenek embertársaikba ahhoz,
hogy az embernek érdemes munkálkodnía, építenie és "fejlődnie, mert hiszen
el lehet ültetni az emberiség lelkében a háború helyetit a béke, a gyűlölködés

helyett a szeretet, a bizalmatlanság helyett a bizalom magvait.
Sajnos az emberiség legjobbjainak igen hamar rá kellett arra döbbeníük,

hogy a II. világháború befejezése annyi megoldatlan problémát hagyott hát
ra, amelyek újra és újra veszélyeket jelentenek, újra és újra gyűlölködést

támasztanak emberek és népeik között és mínt a legsúlyosabb virusok, bí
zalmatlansággal fertőzik az emberiség megértését, együttéléset és egymáshoz
való közeledését.

Már 1948-ban szovjet, francia és lengyel értelmiségiek üLtek össze a len
gyelországi Vroclawban, hogy kongresszust rendezzenek az értelmíségiek ré
szére azzal a céllal, hogy az emberiség békéjét megvédelmezzék. Ebben az
első békevédelmi kiáltványban olvassuk: "A világ népei nem akarnak hábo-
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rút és elég erejük van ahhoz, hogy megvédjék a békét és a kultúrát." Ez
a józan megfogalmazás nem tévesztette el hatását' míndazokra, akik tisztában
voltak azzal, hogy egy III. világháború mit. jelentene az egész emberiség és
az emberi kultúra számára. Ezért volt igen nagy jelentősége annak, hogy 1949.
április 20..:ika és 25-ike között Párizsban és Prágában megtartották él béke
világkongresszust. Ezen az első kongresszuson 72 ország 2190 küldötte vett
részt, Egyetlen szépséghibája az volt, hogy azért kellett párhuzamosan tar
tani az üléseket. mert egyes küldöttek nem kaptak beutazasi vízumot Fran
ciaországba. Joliot-Curie mondotta ezen az első Békevilágkongresszuson a
következőket: "A mi békekövetelesünk nem passzív, nem él beletörődés paci
fizmusa. Akik még nem látják a háborús veszélyt, azokat felvilágositjuk.
Akik készek velünk együtt megvédeni a békét, azok megkapják tőlünk az
Eszközöket. Akik tudják miröl van szó és mégis háborút akarnak, azoknak
nyíltan és határozottan kijelentjük: számolndok kell velünk." Ugyancsak ezen
a Kongresszuson Yves Farge francia publicista mondta ki a Béke Világtanács
[elmondatát : "A béke nem kínálja magát; meg kell küzdení érte."

A Béke Világmozgalom tehát elindult útjára. Ennek most húsz eszten
deje. De ugyancsak húsz esztendeje annak, hogy 3 magyar Országos Bóke
tanács is megalakult, hogya rni népünk is, amely alI. világháborúban olyan
rengeteget szenvedett és vesztett, kivehesse részét abból a rnunkából, amely
biztosítja számára, hogya II. világháború kínjai, ezenvedései, orkölcsi és
anyagi veszteségei soha többé ne ismetlődhessenek meg. A Magyar Római
Katolikus Püspöki Kar az akkori politikai feszültségek kőzepette még nem
látta át teljes egészében azt a felelősséget, amely küldetéséből reá hárult,
Ennek ellenére Grősz József kalocsai érsek levelében, amelyet a magyar ér
telmíség Nemzetd Bizottságához intézett, voltak olyan megállapítások, amelyek
a húszéves békernunkában nekünk, katolikus hivő embereknek hitük és er
kölcsi felfogásuk alapján lehetőséget biztosítottak a részvételre. A későbbiek

folyamán püspöki karunk minden alkalmat megragadott, hogy kifejezze egyet
értését és őszinte segitő készségót a béke íenntartésénak minden munká
jában. A magyar Püspöki Ka,I' 1951. április 3-án kiadott nyilatkozata össze
foglalja az eddigi megnyilatkozásokat és erőfeszítéseket. Dr. Hamvas András
akkori csanádi püspök, nyugalmazott kalocsai érsek 1953. május 13-án nagy
jelentőségű cikket írt a Magyar Nemzet-ben. Ebben többek között ezeket
írja: "A háború sohasem volt öröm és boldogság forrása ... Ezzel szemben
a békében «megtermi a föld termését és megtelnek a fá~ gyümölccsel: a
cséplés eléri a szüretet és a szüret a vetést, Az emberek jóllakásig ehetnek
kenyeret és;rettegés nélkül lakhatnak földjükön. Békességben alhatnak és
senki sem riasztja fel őket" (Lev. 26. jej.)." A szentírás szavaiból kiindulva
Szerit Ágostont idézi, aki mintha csak ma hall~nánk, írja: "De még dicsőbb
dolog megelőzni a háborút tárgyaláso~~'al: mántsem en"]Jerclwt vere, ?a~
cokban megölni: dicsőbb a békét barátságos megegyezéssel megnycrm es
őrizni mint háborús vállalkozással azt erőszakolni" (Ep. 229. 2.). A nagy főpap
ebben' az írásában sorra veszi mmdazokat a problémákat, amelyek tizenhat
évvel ezelőtt nyugtalanították az emberiséget. Szomorú, hogy ezeik közül a
problémáik közül ma is 50kkaltalálkozunk.

Bbben az írásban sem helye, sem célja annak, hogy mindazt a bölcs szót
és nemes törekvést, ameívet az elmúlt húsz esztendőben cl magyar Római
Katolíkus Püspöki Kar a vezetése alatt álló papság és hívek a béke ügyéért
tettek, felsoroljuk. De büszkén mondhatjuk, hogy nem volt hazánkban, Euró
pában, de másutt sem a béke Ügyéért történő olyan megmozdulás, amelyen
nem vettünk részt és nem hallettuk szavunkat. Kiemelkedő jelentőségű volt
Isteniben boldogult Czapik Gyula egri érsek felszólalása 1955 júniusában a
helsinkí Béke VilágtJalálikozón. Itt rnondta . el emlékezetes szavait: "Békét
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aikarok az emberi jog alapján. Békét akarok, mert keresztény vagyok, végül
békét akarok, mert magyal' vagyok!" Mi ma is úgy érezzük, hogy ennél preg
nánsaboan a mi békevágyunkat és békemunkánkat megfogalmazru nehéz lenne.

Nem volt meglepő, hogy az őszinte és áldozatos békemunkáz sok meg nem
értés, félreértés és nem egyszer rosszindulat is kísérte. Persze, akik rátették
életüket erre a munkára, azoknak sem meglepődni, sem rnegtorpanni, sem
visszatekintgetni nem lehet. A történelem eddig, és bizonyosan Így lesz a jö
vőben is, nundig azokat igazolta, akik a felismert célokat soha el nem hagy
ták, meg nem. tagadtak, nem torpantak meg és nem fordultak vissza. Ezért
okozott a béke minden hívének a világban és hazánkban is olyan nagy örö
met, amikor XXIII. János pápa haJt évvel ezelőtt kiadta Pacem in Terris
című enciklikáját. A nagy pápának is meg kellett érnie, hogy enciklikáját
nem mindenütt és nem míndenká fogadta egyértelmű örömmel, dre mindazok,
akik tizennégy év óta a maguk helyén és körülményei közőtt résztvettek
hazájuk és az emberiség béketörekvéseiben, a legmagasabb helyről kaptak
biztatáet és eligazítást munkájukhoz. A nagy pápa a békemunkát, mint a
józan ész követelményét állítja az emberiség ele. Világosan kimondja, hogy
rtz államok vi§zonyát, akárcsak az egyes embereket, nem fegyveres erővel

kell rendezni, a felmerült problémákat elintézní, hanem "a józan ész vilá
gánál, vagyis az igazság, igazságosság és tevékeny szelidarttás útján" (Pacem
in Terris Ill.).

Amit XXIII. János pápa elkezdett, azt folytatta a II. vatikáni zsinat és
VI. Pál pápa. A zsinat megnyilatkozása a békéről, VI. Pál pápa utazása az
Egyesült Nemzetek Szervezetébe, minden jelentős megnyilatkozása azt rnu
tatja, hogy az Egyház őszintén, Ielelősségének tudatában munkálkodik azért,
hogy amint ugyancsak XXIII. János pápa írta: az emberiség feje fölül elmúl
jon a lidércnyomás, iéi vihar "amely elképzelhetetlen pusztítással mínden pil
lanatban kitörhet és miután a fegyverek megvannak, bármennyire nehéz is
feltételezni, hogy akadjanak embereik, akik egy háború pusztításának és szen
vedeseinek a felelősségét magukra vegyék, nincs kizárva, hogy egy előre

nem látott ús ellenőrizhetetlen fény kigyújthatja azt a szikrát, amely elín
dithaja a háborús készü10ket" (Pacem in Terris III.).

Mi, hivő katolikus emberek éppen azért, hogy ne legyen lehetőség a há
ború szikrájánsk fellobbantására, örömmel üdvözöltük, és büszkék is va
gyunk rá, hegy éppen Budapesten történt, a Varsói Szerződésben egyesült
szocialdsta országok március 17-iki tanácskozásán, hogy ezeknek az országok
nak vezetői felhívással fordultak Európa összes népeihez egy nagy és közös
tanácskozás összehívására. Ezen a tanácskozáson, ha létrejön, meggyőződésünk

szerint, sok olyan kérdéet meg lehet oldani, amely hosszú idő óta nyugta
lanítja ennek az öreg földresznek minden jószándékú emberét. Európa biz
tonsága nemcsak Európáé. Mi töretlenül hiszünk abban is, hogy a sokat szen
vedett vietnami nép megtalálja jogait, igazságát és békéjét. Messzemenően

reméljük, hogy' a Közel-Keleten sem kell a fegyvereiknek eldönteni az egyre
többször és egyre súlyosabban jelentkező válságokat.

lzaiás próféta szavaival bizaködunk abban, hogy cl béke erőinek egyér
telrnű és bátor összefogása, végül is dáadalmesaodní fog azon erők feilett,
akik senkíc és semmit nem tekintenek, csak önmagukat, a maguik érdekeit:
,.Karmányzóddá a békét teszem és elöljáróddá az igazságot. Nem hallani többé
erősziaikról földeden és romlásról határaidban, hanem szabadítás foglalja el
földedet és dicséret kapuidat" (Iz. 60, 17-18.).

Az erő nem a fizikai eszközökben, hanem a legyőzhetetlen akaratban székel.
Gandhi
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.HOVÁNYl JÁNOS VERSEI

SÍRVERS
HAMVAS BÉLÁNAK

A koszorúk illata hasztalan.
Ez itt
a ,legmélyebb gödör.
Az árok,
amely a szürke tenger'ltél morajlóbb
és mélyebb.
S míg Te napverte,
irdatlan-kék lobogású
magasságba
nősz,

mi partján torzabbnál-torzabb
koszorúiddá süppedünk.

FEKVŐ FAUN
Mámor ez, örökre! S az őszben

ragyogás.
Fekszem,
tücsökszótól ittasan? Mi gondom
magammal?
Most az erdi5ből kijönnek a mélyzöld
és hallgatag istenek,
Előbb csak kettŐ.

Aztán
csöndes mosollyal, a harmadik.
S bár zajtalanok, örökre,
én hallom, hogy fölöttem megállnak:
a sorsommal
valamit tesznek-vesznek
mi gondom magammal!

A TÉKOZLÓ FIÚ UTOLSÓ ÚTJA

Nem roskad házamra többé virágot-suttogó
faág, kék esőket nem ejt kertemre az Isten:
felálltam magamra, mint
vízre a szökőkút,

s feltartott tenyerem jeIének
most már bókolok, meg dobolok
mellem szűk, szóke pántján
- ó szökőkút! - hová
nem roskad virág,
eső se száll, csak
pergetni köribém szárnyukkal teret,
az Angyalok jönnek.
Mint egy példabeszéd, annyi
az apámnak a háza,
hol tetők szárnya surran
kúton, meg medencén,
s virágot roskad az áa és
es6ket ejt a lassÚ vizekre
egy jézus-szinű Isten,
aki néha - mondják
a tájra leroskad.
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FRATER TAMAS

AZ EGYHÁZ TÁRSADALMI SZEREPÉNEK

ÉS MAGATARTÁSÁNAK VALTOZÁSÁRÓL

"Az EgyháznaJk, ho'gy", feladatát teljesíthesse, szüntelenűl vizsgálnia és az
evangélium fényénél értelmeznie Ikell az idők jeleit. Köteles rá azért, hogy
minden egyes nemzedéknek korszerű választ adhasson az örök emberi kérdé
sekre az evilági és a túlvilági élet értelméről és a kettőnek egymással való
összefüggéséről. Ismernünk és értenünk keLl tehát azt a világot, amelyben
élünk: várakozásait, törekvéseit és gyaJkorti tragikumát." (Az Egyházról a
mai ViiIágban. 4. pont. Budapest 1967.)

Az Egyház: Isten népe. Két működési elv szeririt rendeződik. Az egyik
Isten segítsége, kegyelme és az Istentől kapott küldetés - II történelem

egészére szóló változatlan erő. A másik - a "nép", a konkrét megjelenési
forma, a hívek közössége - a társadalom alakulásaival együtt változik. Ez
a folytonosan új arcot öltő a:likOltÓI'lész ki van téve a történelem viharainak, a

.társadalom megrázkódeatásaínak, pontosabban aktív részese azoknak, hiszen
az Egyház "bázlisát", hívei tömegét ugyanabból a társ:adalombóltoborozza,
amely a történelmet csinálja, amely politizál, amely gazdálkodik és ezerféle
képet mutat. Az Egyház élete és léte hitbeli és társadalmi síkon realizálódik.
A hívek közössége pedig, mint társadalmi intézm~ny kétfelé kötödík: az Egy
ház természetfelettí havatásához és tartalmához és a társadalom egyéb, ter
mészetesen világi elemeíhez, -szerkezetéhez,

Az Egyházban ernpirikusan elválaszthatatlan az is,teni rész, a kegyelem
az emberitől és közösségitől. A világban pedig szeros egységet alkotnak a tár
sadalom különböző magatartása és cselekvési formái, közöttük a vallás által
determináltak, valamint az Egyház. tagjaiban jelentkezők. Az Egyház és a
világ tevékenységi köre nem azonos, de ViaIl1 közös területük: a hívek csoportja,
mint társadalmi közösség és az Egyház nemcsak vallási, hanem általános
erkölcsi, vagy a kőzjó érdekében végzett tevékenysége, mint társadalmi funkció.
Ez a közös terület adja meg az Egyház össztársadalmi jelentőséget, ezért rend
kívül fontos, hogy mire terjed ki pontosan. A hívek csoportjának meghatá
rozása nem jelent elvi problémát: mdndenki ide tartozik, aki magára nézve
kötelezőnek vallja .az Egyház és a vallás (fontos) előírásait. Nem ilyen köny
nyű azt megmutatni, hogy milyen speciálls - és nem csak Va.1LáSIi. jellegű 
feladata van az Egyháznak a világben.

A társadalom egyré gyorsuló tempóban fejlődik és váltom. Ezért az:
Egyház és a vallás társadalmí iszerepét és feladatkörét is újra és újra tisz,...
tázni kell. Elvileg a két hivatás - a természetfeletti és a társadalmi 
egyike sem szorul ugyan a másikra, hiszen Isten abszolút; hiszen az üdvözülés
minden egyes ember feladata, hiszen az evangéliumot mánden embernek
külőn-külön is közvetíteni kell, függetlenül a társadalmi szervezeútől; a tár
sadalomnak pedig színtén egy BOlT munkaterülete van, ami nem függ össze.
közvétlenül az ernber végső céljával; saját működésí körén belül a társada
lom is autonóm. Ugyanakkor a gyakorlatban a két rész feloldhatatlan egysé
get alkot, AkotnIkrét megvalósulás: az Egyház valósága míndkét konstítuáló
elemet mérlegre teszi, megvizsgálja. Ebben rejlik a kettőség dialektikája.
Mindkét terület önálló, mindkettőben sajátos feladatokat teljesít az Egyház.
mégis bármelyik rész hiányosságai problematikussá teszik az egésaet: az Egy
házat. Az Egyház És a vallás társadalrnd funkcióinak szem előtt tartása és.
az új feladatok időben történö felismerése tehát a természetfeletti célok ér-
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dekébeti is történik. Az Egyház csak akkor felelhet meg hivatásának, ha
megtalálja helyét a társadalomban.

A világ kihívást intéz az Egyházhoz: ki vagy? mit akarsz? miben tudsz
másnál többet nyújtam? Feszültség keletkezik az össztársadalom és az Egy
ház közöut, s robbanó erővel telítődik az egyéni élet és az Egyház közösségi
jellege köm viszony, A feszültség, a robbanó erő rombolhat, de előre is vihet;
megsemmieíthet, de biztosítha'tja a fejlődéshez szükséges dinamikat is. Az
össztársadalom és az Egyház közötti feszü1úség mögött az Egyház társadalmi
funkciójának kérdése rejlik. Ha az megoldatlan, vagy a válasz rossz, akkor
a társadalom nem látja, mi értelme van az Egyháznak és intézményeinek.
Ha a válasz reális, a tényleges szükségletekből és igényekből indul ki, akkor
az Egyház a társadalom el nem hanyagolható tényezőjévé válik.

Az egyéni lét és a hivők közti kapcsolat szintén az Egyház szerepén áll,
vagy bukik. Ahhoz; hogya közösség együtt maradjon, vagy éppen új híve
ket nyerjen. bizonyítania kell hasznosságát, értelmét, fukcióját. Mi termé
szetesnek vesszük az ~yiház létét. Hogy valójában mennyire nem az, azt a
nem hívők számán és gondolkodásán mérhetjük le. Nem a hit tartalmának
külön bizonyításáról van itt szó. Hinni lehet az Egyházon kívül, is. De miért
van szükség az-Egyházra? Mi az Egyház SZ6L'epe világunkban. társadalmunk
ban? Mit kell tennie, hogy társadalmi hivatását betöltse? Milycn igényeket
elégiitertrt ki az elmúlt évszázadok során és rmlyen szükségletnek kell ma s a
jövőben megfelelnie? Ugyanazok a kérdések társadalmi síkon elvi és társa
dailompoliti:kai jelentőségűek, a magánéletben egzisetenciálisak,

R. Guardini egy esszéjében (Das Ende der Neuzeit. Basel 1950.) a törté
nelemnek két nagy szakaszát ikülönbözteti meg. Az első, ami a renaissance
korban a kereskedelem és az ipar felvirágzásával kezd hanyatlani és napjaink
ban éli utolsó óráit: a statikus időszak. -A második az ismeretlen jövő. Dina
mikáját érezzük. Farutasztíkus lehetőségeivel gyakran ijesztő. Olyan korfor
dulón állunk, amelyhez hasonlót történelmünk még nem látott.

R. Guardini történelemfflozóűájának szociológiali. változatát D. Rie'mwn
magyarul nem [légen megjelent bestsellerében találjuk. (A magányos tömeg.
Budapest 1968). Eszerint; az elmúlt korok társadalmi tevékenységet a tradí
ciók vagy szilárd egyéni elvek határozzák meg. A lassan már formálódó jö
vőben a közösségi rnotívumok, a kölcsönösség, egymás figyelembe vevése
kapnak fokozott szerepet, Mind Guardini, mind Riesmari szembeszállnak oa
kul1.úrtkritiika oly gyakcan visszhangzott panaszaíval, hogy a fejlődés tömeg
kultúrába, embertelenségbe; mhílízmusba vezet. - Míndketten tisztában van
nak azzal, hogy a jövő még meglepetést tartogat, de semmi alapunk sincs
arra, hogy az ismeretlent és szokatlarrt rögtön rossznak is tartsuk. Reális
számítással meg kell állnunk a tudomásulvételnél. Az Egyház is figyel, is
merkedik az új körülményekkel, új igényekkel.

1\ műliat legkarakterisztákusabban a feudális viszonyok érzékeltetik. (A
kapitalizmus ellentmondásokkal terhelt időszak. Megvannak benne a múlt
nyomai, de már látjuk az átmenet jeleit, [ővőnk cslráit.) A nagyon lassan
változó, mondhatni statikus világ és társadalom évszázadaiban az egyén 8011'

sátkás~élIbta, hogy hová született, A változatlanság pontosan meghúzta a
lehetőségek határát. Az igények nem vonzottak messzire, Az élet keretét a
család, a rokonság adta. Környezet alatt a falut, a települést kellett érteni.
Kiváló JliélIgy elmék sem néztek - vagy láttak - nemzetük létéri és kultúrá
ján túl. A világban sok kis nép és még kiselbb falusi és városi kőzősség érte
elszigetelt, bezárkózó, önmagával elfoglalt életét.

Földrajzi elszigeteltség, társadalmi korlátok, öröklődő foglalkozások, szűk

körű emberi és társadalmi kapcsolatok, zömben önálló gazdaság és alig vál
tozó vagyon! helyzet (sokáig tdlos volt, erkölcstelennek számított a kamatsze-
dés is) adták meg a társadalom stabil és egyben statikus struktúráját, Eb-



ben a mozdulatlan vázban az egyén közvetlen környezete is éppen ilyen
szilárd egység volt. Ugyanazokkal a rokonokkal. munkatársakkal, szornszé
dokkal ét1te le az ernber egész életét. A változatlan emberi kapcsolatok és
a huzamosan állandó tás-sadalmd-gazdaságí viszonyok pontosan meghatározott,
az egyéni és közélet minden részletére kiterjedő normarendszert érleltek ki,
ami az élet különböző vetületeiben határozott erkölcsi parancsként vagy egy
közösség elvárásakéne (íratlan törvényeként) jelentkezett.

A kor fontos jellemzői közé tartozik a grandiózus rendszere,k kidolgozása.
A csekély ismeretanyag és a lét végtelensége közöttí szakadékot, átfogó
elméletekkel igyekeztek ártJhidaLnti. A világnézet részletes kimunkálását a
Summák szernléltetik, A tökéletes f'gységre törekvés -- helyesebben a teljes
ségbe wltett bizalom - a középkori és újkori gondolkodás egyik be nem
vallott, de sokszor kiinduló pontnak vett fő tételéből. a világ szakrális jelle
géből ered. A világ isteni tulajdonságokkal való felruházása alapvetően el
lenkezik a kereszténység felfogásával. A szekularizáció első lépését a zsidó
vallás, majd a kereszténység tette meg: kivoruta a vdlágot a primitív népek,
vagy a görög-c-római kultúra isteneinek hatalma alól, s elismerte a természet
és általában a világ öntön.,ényszerűségét. De az istenítés újra megjelent. A
középkorban Isten közvetlen beavatkozása a világ és az ember életébe és a
konkrét valóság szimboiLikus felfogása játszották a közvetítő szerepet, Az
újkorban pedig a természet kultusza közvetített. "A középkori ember min
denütt szimbólumokat lát. Számára a lét nem elemekből, energiából vagy
törvényekből áll, hanem alakot öht, Olyan alakot, ami őt magát jelenti, de
túl rajta valami többet, magasabb rendűt - végső soron az Abszolút Nagy
ságot, Isten és az örök dolgaikat." A még mindig statikus újkor kevésbé
költői és racionálisabb. Hangsúlyozottan a természetből indul ki. De a világ,
.,a természet a végső ok és a végső cél titokzatos jellegét hordja magán. A
természet: természet-isten, vallási tisztelet tárgya. Alkotónak, bölcsnek, jó
ságosnek dicsérik. A természet: anyai természet, aminek az ember feltétlen
bizalommal adja át magát. A természetes itt egyben szent és áhítatos is."
(R. Guardini: Das Ende der Neuzeit.)

A statikus korszakban a társadalom éltető elve az Egyház és a vallás.
Az Egyház szervezete összekapcsolja a sokféle, elszígetele kis közösséget. A
vallás megragadja az embert körülvevő világ folyamatainak és intézményeinek
magyarázatát, A világ Isten tökéletes gépezete, ahol rninden az Ö rendelése
szerint működik. Isten kegyelméből uralkodnak az uralkodók és az Ö alm
ratából szelgálnak alaetvalól. A magatartás vagy jó, vagy rossz, s az általá
nosan érvényes előirásokat Istenre vezetik vissza. A társadalmi struktúra és
az egyéni magacartás végső erösítőjét és biztosítékát ez a szakrális jelleg,
az isteni eredet adja.

Az Egyház, rnirrt Isten "elképzelésein~" tolmácsolója és megőrzője, eb
ben a korban a világ és az élet mánden vonatkozásában illetékes. Az em
beri cselekvést az Egyiház is, az állam (a társadalorn) is irányítja és ellen
őrzi, de mindkettő Istenre hívatkozík, ha eredetét kell bizonyítania; mind
kettő Istenre támaszkodik törvényei, rendelkezései jogosságának, jóságának
és célszerűségének igazolásában; szarvezetük egymás míntájára épül; mind
kettő jogalkotása az örök emberi tulajdonságokra hivatkozik (lásd: termé
szetjog}; filozófiájuk és ideológiájuk pedig hosszú ideig azonos, Ebben a kor
ban csak az Egyháznak volt ilyen átfogó hatáskőre és illetékessége. Az Egy
ház volt az egyedüli "nemzetközi szervezet". Csak az Egyház tette túl magát
nemzeti és kulturális határokon. Csak az Egyház hirdette, hogy küldetése
mínden embernek egyaránt szól, A statikus világlban a vallás és az egyházi
szervezet legfontosabb világi funkciója az emberiség, a társadalom integrá
lása, azaz összefogása és egységbe rendezése volt. Csak az Egyház segít
ségével alakulhatoet ki valódi kőzősség, amely azután képes volt az ember-
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ben rejlő lehetőségek kdbontakoztatására és a fejlődés alapjainak lerakására.
Idővel, a társadalom egységessé válásának fokozódásával párhuzamosan

egyre kevésbé-volt már szükség külső szervezőre, természettölöttí tényezőre

való hivátkozásra. Itt kezdődött meg a jövő kialakulása. A kálvinizmus és
a kapitalizmus megjelenése olyan folyamatot indított el, ami az emberi tár
sadalmat alapjaiban formálja át. (M. Weber: Gazdaság és társadalom. Buda
pest 1967). A változás újra aktualizálja a kérdést: mi cl vallás és az Egyház
társadalmi szerepe? .

Az alakuló jövőt legjobban átfogó dinamikáj,a érzékelteti. Az élet az
egész világ életét jelenti. Minden egyes ember osztozik. az egész világ sor
sában. Az emberi tevékenység számára nyitva áll a vi1ágűregész meghódított,
sőt potenciálisan határtalan területe. Az emberi alkotóerő nem áll meg a
társadalom, sőt önmaga manipulálása előtt sem. A végtelenbe növő Lehető

ségeik és feladatok kikövetelik maguknak az emberi szabadság és a társadalmi
kötetlenség korábban ismeretlen szintjeit. Az egyéni sorsot már csak kevéssé
determínálja, hogy ki hová 'szűletett, Mindenkí képességei és törekvései alap
ján nyeri el "rangját", helyét a társadalomban. A foglalkozások, a vagyoni
rétegződés rendszere, a társadalmi struktura állandóan változó, hullámzó ké
pet mutatnak, Mindegyik rugalmas. Az előző korszakkal összehasonlítva fan
tasztíkus méreteket öltenek az élet dimenziói.

A társadalmi dinamika új feladatokat is ad. A változások megszüntesik
. a közvetlen környezet védelmező - de idővel kényszerré váló - ezerepét.

A földrajzi és társadalmi mozgás míatt csak a család őrzi meg viszonylagos
stabdlitását, A baráti, szakmai, szomszédságt és egyéb kapcsolatok nagy több
sége csak hosszabb-rövidebb, de mindenesetre korlátozott ideig tart. Bará
talnkat magunk válogathatjuk, de keresnünk kell, ha barátokra akarunk
szert tenni. Szabadságunk lényegesen bővül az előző, statikus korral szem
ben, de ez fizikai és pszichikai megterhelést is jelent. Mínden új barát, új
ismeretség" új kapcsolat új feladatokat ró ránk. Míg az előző korok embe
rének csak egyszer kellett megtanulníá, hogyan víselkedjen, hiszen a körü
lötte levő dolgok és viszonyok szerkezete azonos és állandó volt, nekünk
már ezer szítuácíóban kell feltalálnunk magunkat. Másként kell otthon w
selkednünk és másként a munkahelyen, másként az utcán mint járókelő és
másként a templomban" mint hivő. -

A különböző magatartásmódok alapvetőerr átformálják a normák és el
várások rendszerét, azaz. a másoknak velünk szemben megnyilvánuló ki
mondott vagy ki nem mondott igényét, hogy mít várnak tőlünk s mit illik
tennünk. A magatartás-előírások veszítenek határozottságukból és a régebbi
cselekvésfm-mák pontosan kiszámított jó-rossz beosztása helyett általános igény
ként jelentkeznek. Jó példa a humanitás jelszava. Pontos definíciója nincs,
sokfélét lehet érteni rajta" mégis az egész világon a legtöbbet emlegetett 
és igényelt - normák közé tartozik.

Az előző korban ra :természetjogot említettük, mint ami kimondottan,
vagy ki nem mondva az egész társadalmi és egyházi erkölcs és jog alapját
alkotta. Most épülő korunkban ennek nem jut hely - hacsak az Egy,ház
ban nem -, hiszen a normákat már nem .eredetük, hanem hasznosságuk
szerint értékelik. Ez ismét azt jelenti, hogy hasonlóan a vallásos magatar
táshoz és viselkedés:hez a vallási normák és előírásaik is az élet kis terüle
tére szorulnak vissza. (Ha vallásos magatartásról vagy vallási előírásokról
beszélünk, persze hivő emberekre gondolunk, nem pedig a nem 'hivők törne
gére, akik számára míndez legfeljebb egy régről maradt kövület v:agy extra
vagancía.)

Hasonló folyamat zajlik az .Ismeretanyag gyarapodásával és az ideoló
giakban is. Itt tisztán kifejeződilka fejlődés ke:lJtős;ége. A kutatásban, a civi
lizáció fejlesztésében és terjesztésében azembreriség egyik legnagyobb fela-
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datának megoldásán fáradozik. Uralma alá hajtja a földet Isten parncsa és
saját földi hivartása szerínt. Ahol eddig csak Istenbe vetett bizalma erősítette,

ott felfedi a természet törvényeit és önmaga alkot. Istent egyre ritkabban
tartja az őt körülvevő vil,ág eseményei, folyamatai vagy tárgyali közvetlen
okának. Az ismeretek rohamos szaporodásának a vallási elemek arányának
csökkenésével kell [árnia. Ugyanez a - látszólagos _. ellentmondás megfi
gyelhető a gondolkodási rendszerekben is. A lelkiismereti szabadság és az
Istensől az emberbe oltott keresés új megoldásokat teremt a fílózófía, a vi
Lágnézet és az ideológia terén, A valamikor egységes keresztény filozófia he
lyén ma néhány tucat frilozófia és teológiai iskola él és virul. Közülük többen
elutasítják Isten létét, vagy lényegtelen tényezőként nem foglalkoznak vele.
Minden iskolárt jellemez azonban a szó szeros értelmében vett világi .prob
lémák elemzése, A fe~táruló természet a filozófiának is egyre újabb kérdé
seket vet fel.

A kialakuló korszak néhány vázolt eleméről összefoglalóan azt mond
hatjuk : a fejlődés dinamikája szükségszerűen több úton próbálkozik, tehát
a vallási megoldások tért veszítenek. A hivő ember felfogásában és életében
is csökken a vallási tudatanyag és cselekvési motiváció aránya. A nem vallási
tényezők függetlenek is a vallástól s ezt az új mobil társadalom következete
sen és kategorikusan igy lis tudatosítja. Ezzel néhány mondatoan ra szekula
rizációs folyamat összefoglalását kaptuk meg, amit talán a valóságos fejlődés

modelljének nevezhetünk. (Gondolkodásunk míndeddíg más, tévesnek bizo
nyult utakon [árt.)

A legprimitívebb népektől kezdve mindenütt megtalálható vallási tudat
formák létéből, valamint a kereszténység megjelenéséből és gyors terjedésé
ből a középkorí alapokra épülő katolikus közgondolkodás az "egy akolhoz
és egy pásztorhoz" vezető egyenes vonalú átmenetre kÖV€ltkez:tetett. (Rá
adásul felcserélte az egységet az egyformasággal s az egyakollba csupa egy
színű bárányt kívánt.) Eszerint a vallásnak az élet egyre több területét kel
lett volna hatása és ellenőrzése alá vonnia (és uníformízálnía). Az egyénnek
egyre "vallásosabbá" kellett volna válnia a társadalomban - és a világ né
pességében - nőnie kelleitt volna a vallásosak, sőt a keresztények, a kato
likusok arányának... Gondolkodásunkon veszélyesen úrrá lett ez a felfogás.
(Jellemző apróság, hogy a szekularizációt magyarra a valóban rossz ízű "el
vallástalanodás" SZÓVlal szokás fordítani; ami azonban nem feiLel meg a kife
jezés eredeti [elentésének.) A helyzet furcsaságához tartozik, hogy a fejlő

désnek mindnyájan részesei vagyunk, akár tetszik, akár nem. Higgyen bár
valaki még annyi-ra az Bgyház, vagy a vallásosság jövőjében, operáció előtt

mégsem arról tájékozódik elsősorban, hogy orvosa hivő katolikus-a, hanem
hogy milyen Ikezű sebész.

A vallás és az Egyház társadalmi hivatásából indultunk ki. A megsze
kott szemlelet az íntegrácíót fogadja egyedül a vallás társadalmi funkciója
ként. A gondolkodási modell elégtelenséget viszont más funkciók felsorakoz
tatása bizonyítja, egyben arra a szociológiai kérdésre is választ adva, hogy
milyen kilátásai vannak a jövőben a hitnek általában, Illetve, hogy mik a
vallási keretben megjelenő hitnek és az egyházi ezervezetnek a lehetőségel.

ty.z integráció addig lehetett az Egyház és a vallás feladata, amíg a társa
dalom fejlődését és az eléje kitűzött feladatok megoldását a területi, vagyoni,
foglalkozásbeli, rang- és tudásstruktúra dezintegrációja tartotta vissza. 800
clológiáilag (és nem teológiailag, vagy "kegyelmileg") szólva és szemlélve
a dolgokat: az Egyház - a vallás - feladata az emberi, a társadalmi hala
dás és fej~ődés alkata akadályainak elhárítása. Az Egyház konkrét társa
dalmi fukoiója tehát a társadalom míbenlététől, problémáítól függ, más volt
korébban és más ma.
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Mik azok a feladatok. amikhez ma az Egyház - ra vallás - hozzáférhet?
Minek a megszüntetésében, megoldásában működhet közre? Az első, leg
fontosabb és kifejezetten az Egyház testére szabott probléma a mítoszok to
vábbélése. A társadalom szélén különböző szektáJk: élnek. Hitük sokszor ba
bona és bálványimádás között váltakozik. Ezek a szekták viszonylag kis
csoportok, társadalmi jelentőségük alig van. Ugyanakkor azonban a hivő,

vagy legalább kultúrájukban keresztény tömegek felfogása egyes egyházi cse
lekményekről tárgyakróil (szentelések, szentelrnények, Szent Antal Iorintok" stb.)
színtén elég messze áll az egyházi tanítástól. Ez azután elősegíti, erősíti a
szekták életét, felfogását, Hogy mennyire nem csak belső egyházi ügyről van
szó, azt a legjobban az mutatja, hogy a vallásszocíológia a kapitalizmus kia
lakulását és kifejlődését olyan protestáns áramlatok eredményének tartja,
amelyekből éppen ezek az elemek hiányoznak. Ahol az ember Istenre tolhatja
a felelősséget, vagy az önmagában helyes, de az átlagos hivő tudatában nem
ritkán zavarosan jelentkező és mágikus visszaélésre lehetőséget adó szertar
tásokkal "biztosithatja" az egészséget, a jó termést, azaz a nyugodt, kiegyen
súlyozott életet, atlt nem fogja magát törni: Ha viszont meg vagyunk győ

ződve, hogy Isten Ilymódon nem "megvesztegethető", s így nem csikarha
tunk ki - végül is kis erőfeszítéssel - számunkra kedvező döntéseket, azaz
lsten nem úgy válaszol, ahogy mi azt várjuk, akkor megszűnik a pszichikai
kornpenzáoió. (Említésre méltó, hogy néhány Freud-tanítvány a vallás egye
düli vagy l,~gföbib jelentőségét és szerepét az egyéni sikertelenségek, vagy az
élet bizonytalanságának ilyen lelki kíegyensúlyozásában, kompenzációjában
látta.)

A statikus társadalmakban természetes és szükségszerü volt, hogy az
Egyház - a vallás - az élet minden vonatkozáséban érvényesítette vélemé
nyét és rituális formában megoldást nyújtott. Az imák, a szertartások so
hasem garantáltak világi sikert. A vallási tevékenység nem vonta kétségbe
a szakmai munka és aktivitás elsődlegességét az illető szakmában. - Annál
kevésbé, mert az utóbbi nagyon kis térre korlátozödott. Mindennek az ala
kuló dinamikus társadalomba való változatlan átmentése azonban nemcsak
anakrontsztikus; de egyenesen eredeti feladatával és a keresztény tradícióval
kerül szembe. Eltérően eredeti céljuktól. most mindezek a cselekmények egy
könnyen a világi tevékenység értékének és eredményességének tagadásához
vezethetnek. A közhit a vallási tárgyakat vagy cselekedeteket tévesen olyan
erővel ruházta fel, amivel azok nem rendelkeznek.

Aligha lehet kétséges, hogy ez egyaránt káros az Egyháznak és a társada
lomnak. Az illetékességi körök kijelölése, a határok meghúzása mindkettőjük

feladata. Ennek során az Egyházra hárul a világ mitoszuiumiiásámatc nem
könnyű munkája, ami egyebek közöut; a világi tevékenység öntörvényeinek
l's függetlenségének elismerését is magába foglalja. Em helyette más nem
tudja elvégezni. A tudományok és a materialista filozófiák már régen a ter
mészet autonomitásárt hirdetik. A társadalomban mégis tovább él sok olyan
tudati elem, ami ma is szakrális jelleget ad az egész világnak, vagy részeinek.
A téves felfogások ésbabonálk: részben valóban valamilyen vallási tételen
- Vlagy annak kiforgatott változatán - alapulnak. Az általános közfelfogás
eredetüket szinte mindig az Egyházzal kapcsolja össze. Máshonnan jövő cá
folatukat a nem hivők jelentős része is a kívülállók bírálatának tartaná. Meg

. szüntetésük csak .az egyházi tanítás segítségével remélhető. Hasonlóképpen
csak az Egyház tudja hirte1rt érdemlően értelmezni - még míndig oly sokszor
félreértett - 1irturgiáját, ünnepeit, cselekedeteit. Összefoglalva: a most fej
lődő társadalomban az Egyház első funkciója a szekularizáció következetes
yégigvirt'€le. EZZeJ. megfelel míndazokra a vádakra is, amelyek az Egyház
bűnéül róják fel, hogy hivei. figyelmet földi életükről és munkájukról el
fordítja,
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Az Egyház másik tevékenységi területe éppen a fejlődés dinamíkájából
adódik. A változás konfliktusokat szül, A permanens dinamika lét konfliktu
8C1k állandósulásával jár. Egyre újra feltöltődik a társadalom gazdagságából és
a közéletből kiszorult nyomorultak tábora. A nyomorgók tömeget egy helyütt
a faji diszkrimináció áldozatai, másutt munkanélkülíek, ismét másutt a sok
gyermekes családok képezik. Azátal,akuló viszonyok között a nehézkesebb
közigazgatási szervezet nem képes megfelelő gyorsasággal reagálni az új je
lenségekre, noha két vonatkozásban is kellene. Napról napra gondoskodni kel
lene azokról, akikről senki sem gondoskodik, de ez az egyszerűbb feladat, ez
csak karitátív munka. Emellett mánden nap újra fel kellene venni a harcot
az anyagi és társadalmi nyomor Iorrásarval, fel kellene fedni azokat, mez
sellene oldani a konfliktusokat. Ha előbb egy jól ezervezett jóléti intézményre
volt szükség a nyomorgók felkarolására, ezekhez a feladatokhoz emberfeletti
~nergia, kezdeményezőkészség és óriási áttekintés kell, de szinte intézmény,
vagy legalább is szer-vezet nélkül, hiszen ez a tevékenység nem szorítható
be egy hivatali rendszabályzatba vagy egy iroda négy fala közé. A nehézségek
nagyságrendjét mutatja, hogy a probíémák megoldása késik, sőt sokszor
semmi kilátás sincs rá. "Szegények mindig lesznek veletek" (Jn 12, 8) - jut
eszűnkbe.

Az Egyház kétféleképpen is válaszolhat erre a kihívásra. Vallási síkon;
mirrt a társadalom Ielkiismerete, és társadalmi síkon: mínt a problémák fá
radhatatlan tudatosítója, az. emberi méltóság és a fejlődés előharcosa. "Szük
ség esetéri az Egyház maga lis létesíthet a korviszonyoknak és a helyi körül
ményüknek megfelelő intézményeket míndenkí seolgálatára. Sőt, köteles ilye
neket létesíteni ..." (Az Egyház a mai világban. 42. pont.) Ezt a feladatot
magáénak vallja az Egyház és sok jelből láthatjuk, hogy a kívülállók is ezt
várják tőle. Hogy magyarázhatnánk másképpen Hochhuth irodalmilag oly
gyenge drámája, A helytartó körüli vitát?

Az Egyház kezdi felismerrii, milyen óriási terhek és feladartok [hárulnak
rá. Felelőssége azonban hatalmas, SŐlt végtelen távlatokat is nyit, A régi funk
ciók elvesztése egyáltalán nem szerepéneik csökkenését, csupán a világ átfor
málódását bizonyítja.

A változások szele még nem ért el míndenhová, A régi strukturák - a
ezervezetek örök törvénye .szerint - ragaszkodnak önnön létükhöz. tevé
kenységükhöz. A dilemma ott jelentkezik, hogy a megazokout formák kon
zerválása csak a társadalmi miliö fejlődésének megakadályozásával érhető

el. Az pedig hosszabb távori nemcsak kilátástalan vállalkozás, de ismét szem
bekerül az Egyház természetével és érdekeivel, ami nem más, minrt a fejlődés

előbbrevitele. Azt már emliteni is alig érdemes, hogy minden ilyen kísérlet
e1idegeníti az Egyháztól a társadalmi élet sodrának természetes tempóját á,t
vevő tömegeket,

Kicsit élesebben tehát úgy fogalmazhatunk, hogy az Egyháznak és vallás
nak - mint társadalmi szervezetnek és intézménynek - nem marad más
választása, mánt átvenni a világ mítosztalanításának feladatát és vállalni a
javaslattevő szerepét. A funkciók fel- (vagy el-) nem ismerésének következ
ménye, hogy sokan, nagyon sokan elfordulnak a vallástól. Ez az elvállásta
lanódás mindaddIig zajlik, amíg a vallás és az Egyház nem vállalja el a dina
mikus társadalom következményeinek megfelelő, az új világba beilleszkedő

és azt kiegészítő cselekvésformákat.

A boldogsághoz vwo út csendes, nem halacl zajos kiáltozás közepette, hanem
belülről, a szívből ....

Paracelsus
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LUKACS LASZLÚ

AZ EGYHÁZ ÉS AZ IRODALOM PÁRBESZÉDE

I. KERESZTÉNY IRÖK? KERESZTÉNY MűVEK?

Az Egyház és a világ oly ígéretes párbeszéde sok formában, sok terü
leten, sokféle j'l5Ilrendsz,enel indult meg. Termékeny eszmecsere kezdödött a
tudománnyal és a vallásokkal. a különböző nemzetekkel, társadalmi mozgal
makkal, és filozófiákkal. Termékeny lehet a párbeszéd az "Íirástudókkal", ko
runk irodalmával is.

Az irodalom és az Egyház közös -- és ma mándenkit izgató - érdeklő

dési köre: a világ és az ember.
Az irodalomban az 'ember vall önmagáról és a világról. Szóba öntli a

míndenséget, s ezzel "azonos rangú Mindenséget teremt". És megszólaltatja
az embert, az ember kétségbeesését és hitét, gonoszságát és nagyságát, "ítél,
dönt, dacol, 1emond, kimond és vállal" (Juhász Ferenc).

Az Egyház szintén értéknek látja a világot: Isten művének, amelyet rá
bízott az emberre. Érték: megcsodálhatorn, tanulhatok belőle, és -- mivel nem
befejezett - a magam munkájával még tökéletesebbé tehetem, folytathatom
a mándenség teremtését, És értéknek látja az embert is, de olyan érteknek,
amely mindíg ki van téve a meg-nem-valósulás vagy a megsemmisülés ve
szélyének: Az Egyház is "ítél és dönt, dacol, lemond, kimond és vállal" azért,
hogy az embert teljességhez, boldogsághoz segitse,

Isten célja tehát közös a szebb jövőt építő emberével. Az önmagáért fe
lelős ember v:ágyai fedésben vannak Isten akaratával, Meghódítja a tenné
szetet, és közben egyre tökéletesebbé formálja önmagát, megteremtve a bol
dog emberi élet feltételeit : a szabadságot, a rendet és a szerétetet.

Itt vállvetve dolgoznak 'azok, akik Isten felszólítására álltak munkába
az emberért, a világért, [ővőnkért, és azok, akik önmagukat érzik felelősnek

a világ és az. ember sorsáért. Mindnyájan Isten munkatársaí, akár tudnak
erTŐI a munkatársí víszonyról, akár nem. Karl Rahner "anonim keresztény
nek" nevezi azokat, akik lényegében keresztény módon élnek, bár - saját
hibájukon kívül - nincs személyes kapcsolatuk Istennel, tehát tudatosan
nem vallják magukat kereszténynek, Mert Isten útján jár mindaz, aki az
igazság. és az értékek útján jár, még akkor is, ha útjának végcélja isme
retlenelőtte.

A jövőt építő ernber és az Egyház egyaránt érzi a reá súlyosodo felelős

séget (bár felelősségtudatuk részben eltérő indítékokból származik), és egy
aránt aggódik, kűzd az emberért. Ebben a felelősségben és vigyázó őrségben

elsősorban talán az "írástudókkal" osztozik. Hiszen az írástudók különös te
hetsége a tiszta látás és a látottak plasztikus kifejezése, az "elkötelezett"
íróknál pedig mindez az értékek szolgálatában áll. Előfordul, hogy egy-egy
művész hamarább vagy tisztábban meghatároz egy....egy korjelenséget, mint a
keresztény közgondolkodás. 1'. S. Eliot 1922-ben adta ki A puszta ország című

versét, a széthulló modern világnak olyan ábrázolását, ameilyet a filozófiai
teológiai eszmélkedes csak évtízedekkel később követett. (Vagy gondoljunk
ugyanebből a korszakból Bartók zenéjérel)

. A:3 emberiségért felelős Egyház így társra talál minden olyan íróban.
aki felelősnek érzi magát koráért: feladatuk összefonódik, munkájuk köl
csönösen kíegészítí egymást. Karl Rahner az írók feladatáról szólva így fejti
ezt ki: helyes erkölcsi rend tartósan nem jöhet létre Isten kegyelme nélkül.
Az elkötelezett írók tudva....tudatlánul az Isten ádtal akart és támogatott ren-
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dért harcolnak. Hivatásuknál fogva tehát mindnyájan "meghívoHjai Krisz
tusnak".

Van-e értelme hát keresztény irodalomról beszélni ma, a párbeszéd ko
rában?

A válasz első felét Graham Greene ismert mondása adja meg: Nincs ka
tolikus író, csak: író van, aki katolikus, Az író legelső kötelessége tehát, hogy
író legyen, s az már "magánügye", hogy mdlyen módon nézi és éli a világot.

Mivel azonban az író természetszerűen sajárt világképének megfelelően

lát és értékel, Greene megállapítását tovább kell gondolnunk.
Keresziténynek mondjuk azt az embert, aki a kinyilatkoztatásból is meg

ísmente Istent, és hisz Krisztusban, Ez ahhoz a nézőponthoz segíti hozzá,
ahonnan a lehető legjobban tudja áttekinteni a világot és a benne élő em
bert, ahogyan egy technikai alkotást legjobban a tervrajz, illetve a tervezője

felől érthetek meg, jobban, mint ha bármelyik részletéből indulnék ki. Ez
a nézőpont, a teremtő és szerető Isten ezemszöge - bár az ember magán
ügye - természetesen segítheti az írót abban, hogy fölismerje a világ rend
szerét és egyes [elenségeit, Egyéni korlátai következtében persze gylaikran
a helyes nézőpont birtokában lévő, teháit keresztény író sem rajzol teljes és
mínden részletében helyes képet a világról. Más írók viszont nem anyaköny
vezett keresztények, tehát nem ismerik Krisztust vagy nincsenek személyes
kapcsolatban vele. Nézőpontjuk így elvileg nem a legszerencsésebb: nem a
tervrajz, illetve a tervező felől nézik az embert és világát. Lehet azonban,
hogy kevésbé szerenesés nézőpontjukból is - egyéni adottságaik, erőfeszí

téseik nyomán - többet meglátnak és kifejeznek, mint mások helyesebb né
zőpontból kiindulva. Művük tehát lehet keresztény, talán keresztényebb mint
hivatalosan kereszténynek mondott társuké.

Felmerülhet a vád, hogy valami felekezeti propaganda rejlik a mondot
tak mögött, ahogy például Mészáros Vilma írja A mai francia regény cimű

könyvében: "erooek erejével be akarja bizonyítani az egyház a valamirevaló
Irókról. hogy lélekben keresztények vagy közel jutottak a megtéréshez."

A lét bonyolult rácsszerkezetérőlakárhány, a maga nemében hiteles 1'00
letfelmérés készíthető. De az egészet rendezett egységben látni csak a "terv
rajz", az elrendező gondolat felől lehet. S ha a kut:atóember felfedezi is €2Jt
a szemléletet, ezen a ponton szükségszerűen találkozik a hivő emberrel, aki
atyjának vallja ezt a világot rendező értelmet. E személyes kapcsolat, a hit,
természetesen nem jön létre szükségszerűen. De a rácsszerkezet áttekintő

szemlélete, tehát a lét tervrajza mindenképpen fedésben van a rendező Ér
telem, tehát Isten képével.

A keresztény irodalom kérdésére -tehát a teljes válasz így hangzanék :
vannak írók, akik (hrtvallásukban) keresztények - és akik nem azok. Ez
utóbbiak közül azonban igen sokan (az "elkötelez€ltJtek", akik felelősnek érzik
magukat az emberért és a világért): "anonim keresztények", akik alkot
hatnak keresztény műveket,

II. A VILAG: KOZMOSZ

Az irodalomnak egyetemesebb szemlelete korántsem a zsinat utáni esz
tendők fölfedezése. A harmincas években a költészet felől indulva Illyés Gyula,
a katoliikum felől közelítve Sík Sándor körvonalazta a legtisztábban a kato
likus irodalom eszményét és problémáit (30 évvel a zsinat előtt a zsinat szel
lemében l). Mindketten kettős értékmérőt állítanak fel: a művészít és az
emberit, A katolikus irodalom tökéletesen müvészí, és "hitelesen" (Illyés),
"egyetemesen" (Sík) emberi.

Az eddig vázolt szemlelettel pillantsunk körül az utóbbi esztendők iro
dalmában: hogyan vall az világról és az emberről? Valóban párbeszédet kezd
het-e vele a keresztény ember?
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A mai költők - elsősorban a természettudományok élményére támasz
kodva - kozmosznak látják a világot. A "lét" ·(s maga a szó is József Attila
éta letlt közkedveltré költészetünkben) : értelmes, rendezet-t, egységes, sőt szép.
•/l. lét költészetének mondhatjuk az ötvenes évek, végétől Illyés Gyuláét,
Weöres Sándorét. Rónay Györgyét, Pilinszky Jánosét, Juhász Ferencét, Nagy
Lászlóét. Juhász Ferenc ezerint "a költészet tárgya: a lét". Váci Mihály "a
mély lélegzetet vevők sorsa szerint telilélekkel issza a mindenséget", Stetka
Éva "a lét szívében Iétünk visszhangját hallgatja".

Az értelmesen rendezett lét, a kozmosz "szóhoz akar jutni" -- a ter
mészettudományok egyenleteiben és a rnűvószet "Tündöklés-Alomüvcghal'é\ng
Jában" egyaránt. Váci Mihály "a körénk teremtett világ" kimondójának vallja
magát: "Sorsom nem az én sorsom volt: rnindennek összege." Paul Elnard
egyik legfontosabb költői kötelességének a világ kimondását érzí :

Mindent elmondani ez minden...
Mindent elmondani sziklát utakat utcát
S rajt a járókelőt s a réteket s a pásztort
A pelyhedző tavaszt a rozsdamarta telet
A hőség és a fagy kettős iker gyümölcsét
A sokaságot és külön az egyes embe rt
Azt ami élteti s azt ami elveszejti
Mindent mi felragyog emberi sorsa mélyén
Vérét s reményeit kínját történetét

Vagy ahogy még 1923-ban Rilke írta a IX. duinói elégiában :

Miért vagyunk itt? Kimondani tán: hogy
ház, híd, kút, kapu, korsó, almafa; ablak 
legfeljebb torony, oszlop... de mondani értsd meg,
ó mondaní, úgy, ahogyan mélyükben a elolgo7,
sem gon(~olták még.

Nagyszerű költői feladat nevükön nevezni a világ tárgyait, "polgárjogot
zzerezni az ember névtelen érzelmeinek". Nagyszerű elmondani a szlklát és
EZ utat, a kutat és a kaput. De a világnak egyetlen tár-gyát, lényét sem is
merhetem meg egészen, ha csak elszigetelten látom" ha nem veszem észre
"corresponden02"-ait, kapcsolatait a lét többi tárgyaival, lénye-ivel, a lét
egészével. A lét: egység, nem pusztán elszígeteln; értékek halmaza. Ha meg
van hozzá a szemem, hogy a létet egységben lássam, akkor megpillantha
tom az Abszolút Létezőhöz vezető utat. Nem vagyunk ugyan "a Virágok

verrnekei, akik istene látják egy virágban" - de a legkisebb virágot is a
"lét gyémántszerkezetének" részeként látjuk, mert csak így érünk el "a dol
gok szívéig", a lét értelméig. Ha "a lét gyémántszerkezetét" helyes szem
szögből látom, a végtelenre lesz kilátásom. És csak a végtelen, a tökéletesség
- a mi szavunkon: Isten - nézőpontjából láthatom helyesen a lét szorke
zetét,

Előfordulhat, hogy a világot kimondó költő személyesen nem "találko
zott" még Istennel,nem ismerte meg szeretetét (tehát nem tudatos keresz
tény). Ennek az egységnek, ennek az Abszolutnak a vágya mégis ott él benne,
talán teljesség.,igény, talán kérdés, talán nyugtalanság formájában - s ha
ezt művé érleli, műve Istenrhez közelítéssé, az olvasót Istenhez közelitövé
- ,tehát keresztény művé - válhat. Ilyen például Illyés Gyulának Napanya
című verse, a mindent átjáró éltető melegről, "mit az újra-gyúlt Nap köz
pontd hőfűtése csurgat erei cső-kanyaraíba":

Minden pórusom issza. Ez
az igazi, az ingyenes,
mely így jő, ily csőstül belénk!
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agy átjár, olyan kegyelem,
hogy nem hiszem, hogy ne legyen
valahol egy örök szülénk!

Vagy ilyen Zelk Zoltán félénknek látszó, de szerénységében oly sokat:
'11pndó kérdése:

Szélfútta levél a világ.
De hol az ág? de ki az ág?

A világban megélt teljessség és a bennünk föltámadó teljességvágy ösz
szccsendül, és elindít a végtelenbe. Mi, keresztények, úgy tudjuk, hogy ez
8. végtelen: személyes lény, aki szólt hozzánk, aki szeret és akit szerethe-,
tünk. Nem "megkeresztelni", "magunknak kisajátítani" akarjuk tehát azokat,
akik a végtelenre, a tökéletesre, a boldogságra vágynak. hanem velük együtt
járni és keresni. Hiszen utunk egy irányban vezet, de mi tudjuk az út végcél
ját, nevet és kilétét. így tudunk például teljes lélekkel azonosulni Simon
István vallomásával, minden teljességre törekvő ember útkeresésével :

... él bennünk a gyönyörű

végtelen ígérete,
s Icutat juk, követjük tovább
a boldogság lábanyomát.

Ha ezt a végtelent a költő a világot teremtő személynek tudja, akkor
a lét kimondott szépsége dicséretrté, imává lesz az ajkán. Otthonának akarja
a világot - és mi tehetné otthonosabbá, mint a gondoskodó ezeretet fölfede
zése a világ mögött, A világ és Isten kettős szerétetéből formálódik Dylan
Thomas költészete (összegyűjtött versei tavaly jelentek meg magyarul). Hab
zsolva issza a lét örömeit, tágranyílt kölyökszemrnel bámulja meg a világ
minden szépségét, és a gyermek bizalmas közvetlenségével beszéli meg rriind
ezt a Lét és a Szépség Teljességével. Költészetében "a szült föld s a tenger
dicséri a nagy Napot, és a felálló Adám s Megtaláló zeng Teremtésit". Min
den ember nevében szól Istenhez: "nevében a szülőtelennek, a meg sem
születettnek, nem vágyakozónak, a bába-hajnal műszerének", S ez az -imád
ság nem megalázó. nem terhes, hanem az öröm túlcsordulása: "Imádkozom
én ... Mert a boldogság megrezdült szívem csontja mély velejében",

III. AZ EMBER RENDJE

A kozmoszban látott rend bennünk is rendet kíván. A valósághoz igazodó,
"igaz" esdekvés egyaránt kötelessége az önmaga előtt magáért felelős és az
Isten előtt magáért felelős embernek. Mindketten, a "törvény tiszta beszéd-
jét" tanulják, "a mindenséggel mérik" magukat.

Ezt a rendet azonban nem valami absLltratkt passztánsz-játék formájá
ban kell kiraknunk, kedves időtöltésből. Sorsunk fordul rajta, hogy a szá
munkra rendelkezésre álló időben és eszközökkel, a mi korunkban meg
tudjuk-e teremteni. Az irodalom legjobbjai mindig a rend elkötelezettjének
tudják magukat, akárcsak az Egyház. Kiharcolásában tehát ismét egymásra.
találnak, s párbeszé~jük kölcsönösen előmozdíthatja eszmélkedéeüket;

Korunk eszmélése

Közhely ma már, hogya sokat emlegetett történelmi "újkor" véget ért.
A századunkban átélt katasztrófák sora eszméltette rá a mi nemzedékünket
arra, hogya tudomány (amelynek megváltó hatalmában a felvilágosodás óta
hittünk!) magában még nem teszi. boldoggá az embert, sőt: éppúgy válhat
átokká minrt áldássá a felhasználó ember számára. A századfordulótól kezdve
az ún. polgári ileleplező irók egész sora bizonyítja, hogy a jólét kevés a bol-
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dogsághoz, hogy az ember egyre növekvő életszínvonal mellets is pokollá \;e
heti a maga és környezete 'életét. A figyelmeztetés évek óta hangzik irodalmi
művekből is, az, Egyház megnyilatkozásaiból is (hogy csak e két területre
hívatkozzunk). Gondoljunk csak a nemrég elhunyt Romano Guardininak, a
zsinatot megelőző nemzedék egyik legkiválóbb teológusának A hatalom című

könyvére (1952..<ben jelent meg): karunk legfőbb problémáját abban látja,
hogy az ember flizikai hatalma rnessze fölébe nőtt az ember erkölcsi erejének
és felelősségtudatának. VI. Pál pápa megnyilatkozásaira: az ENSZ-ben el
mondott beszédére és a Populorum-progressio enciklikára, -- Vagy, az iro
dalomból, Dürrenmatt nálunk is közkedvelt drámájára, a Fizikusokra, Juhász
Ferenc félelmes látornására, Az éjszaka képeire.

A felvilágosodás óta dédelgetett eszmékből való kiábrándulás azonban a
ma emberét már nem úgy rendítette meg, mint Madách Adámját. Nyomán
nem a pesszimizmus :lett úrrá, nem támadtak modernizált gépromboló moz
galmak, hanem a jövő, az építés irányában keresték az egyetlen lehetséges
megoldást: akárhány ipari forradalom lesz még, ezek nem biztosítják bol
dogságunkat. Az embernek meg kell hóditania önmagát is, különben elpusztul.

Alig akad olyan magyair költő, aki az utóbbi években el nem [utoot volna
ehhez a fölismeréshez. A leghatalmasabban talán Juhász Ferenc költészetét
rázkódtatta meg ez a felelősség az emberiségért, az életért. Az ő költészete
ma valóban "a jelen legjobb és legszebb erővonalainak összefogása, és szik
rázó gyémántfonalainak rtündöklet-katedrálissá-fonlása." Költészete egyre tisz
tulóbb hitet sugároz: "Hite, hogy az ember nem adja föl magát. Hite, hogy
az Emberiség Illem adja föl önmagát. Hite, hogy szavára testvér-szavakkal fe
lel a Iét."

Illyés Gyula "Az orsók ürügyén" szővi tovább aggódó gondolatait: "Le-
csapoltuk a lápokat ...", teremtettünk cívilízácíót, de

Mikor lesz vajon lecsapolható
a legmiazmásabb mocsár, a lélek
szittyósainak holtvize?

Weöres Sándor is "nehéz órának" mondja [elenünket: "Az ember, tag..
jaiban öngyilkos hatalommal, vérében méreggel, fejében őrülettel, mint a ve
szett kutya: nem tudni mily végzetre jut.

Ha új pusztító-eszközeivel végigboronál népein: eljut a kerék és a tűz

elvesztéíg, a beszéd elfeledtéig, a négykézlábig.
Megmenekül, ha millióféle míndenáron-akarás kukac-nyüzsgése helyett,

mielőtt a külső világban sürögve-forogva Intézkedík: előbb felmérni és ren
dezi belső világát,"

Veres Péter az Új Irás februári számában aat írja: "A győzelmes társa
dalmi forradalomhoz lelkí-szellemi-erkölcsi forradalom kel1." Szabó Pál pedig
az Élet és Irodalom hasábjain (1968. 51. sz.) vizsgálja meg társadalmi tuda
tunk alakulását: "Nem gondoltunk arra, hogy... az embervélevés legősibb
törvénye alaptételeiben soha, semmilyen körűlmények közöte nem változ..
hat meg... A régi, erkölcsi, viselkedési törvény megint törvény lett, de fel..
fokozva az anyagiakban és bőségben felduzzasztva."

Mílyen a ma embereszménye? Merre kereshetní tehát a jövő emberét'?
Nem az üzletember, nem a siker-ember, nem a hatalmas ember, nem az

okos ember, hanem: az emberi ember. Ilyen eszményi ember -- terrninoló
giánk ezerint "anonim keresztény" - Solohov Emberi sorsának Szokolovja,
a szovjet "új hullám" több más regényhőse, ilyen Hemingway öveg halásza.
13anti,ago, ilyen Rieux doktor Camus Pestísében. Hemingway szállóigévé lett
mondata ("Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni") az abszurd
hősiesség jelszava marad a keresztény remény nélkül. Rieux doktorban pe ..
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dig Annak a szerétetét látjuk viszont, aki "életét adta barártJaiért", ahogy
ugyancsak Ö jut eszünkbe Váci Míhály szép vallomásáról:

Szőkén, szeliden, mint a szél;
nem lehetett sebezni engem:
ki bántott - azt vállon öleltem,
értve-szánva úgy megszerettem,
hogy állt ott megszégyenitetten,
és szálltam én sebezhetetlen:
- fényt tükrözők csak, sár nem él'.

Az "anonim keresztény" irodalmi hősök mellett azonban ott állnak a
"tudlatos keresztény" hősök is. Talán nem kegyetlenség az irodalom kitalált
figurái mellett egy valóságosan élit eszményi embernek és kereseténynek a
nevét említeni: Radnóti Miklósét. Elgondolkoztató azonban az is, hogy (a közel
múlt magyar könyv- és színházéiményeíböl vett) további példáink egyike
sem "kitalált figura": a Bolt drámájából készült, nálunk is nagy sikerrel
bemutatott film (Egy ember az örökkévalóságnak) Morus Szent Tamása,
Becket Szent Tamás és Szent Johanna Anouilh színpadán (8 az utóbbi Clau
delén is), vagy JOIhn Kennedy, akinek W. H. Auden állít emléket egyik ver
sében: "Holtát nem feledőn I mint alakítjuk alétünk : ;' sulyát ez dönti el. !
Ha igaz ember hal meg, ! jajglaJtás és dicséret, / bánat és öröm: egy."

A kortárs irodalom eszményi emberei közé sorolhatjuk magát Krísztust
is, a "Köz-Krisztust", ahogy Dyilan Thomas nevezi:

Volt egy Isten-Fiú
Drágább, mint rádium,
Olcsóbb, mint viz, igazságnál vadabb
Szirteket összetörő szetetetet hozott.

Az ember azonban egymaga nem válhat emberré, összefogás nélkül. Az
em beri szelidaritás kötelessége - amely az üdvösségtörténetnek is egyik
vezérfonala! - soha oly parancsoló szükségszerűségnem volt, rndnt napjaink
ban. Sok szép felszólítást találunk rá az elkötelezett szocíalista költészetben,
elsősorban talán Garai Gábor és Váci Mihály közéleti Iírájában. A nyolc
boldogság ritmusát idézi Garai verne, amelyben legboldogabbnak azt mondja,
"ki önmagát feledve, s rnilliókba vegyűlve befut a végtelenbe." Isten ren
delte feladatunk is az általa megfogalmazout kötelesség: "Kilépni önmagunk
ból, több lenni, mint egyetlen gyertyaláng-lázadás a halál éje ellen."

Ez az emberi összefogás azonban magában nem old meg mínden prob
Iémát, nemcsak az ember hűtlensége, hanem végessege miatt sem.

Ahogy Stetka Éva írja Paul Eluard-nak:
Nincs megváltás az emberek között,
hiába érettük élünk, bennük élünk.

A 'közösség megváltásáért harcoló ember célját igazában Isten teljesíti
be megváltásában. Ez csendül ki a katolikus Stetka Évának a kommunista
Eluard-t sírató, fenrtidézett verséböl: kettejük célja, műve egybefonódik,
Eluard nagyszerű oélkitűzése Stetka teljesebb célra-találásában fclytatódik:

Verseddel teleirt ruhákba burkolózam
Ves.ztett csaták után én katolikus költő

Viszem tovább a menekülő zászlót.

Fölöslegesnek találja-e, lenézi-e az Egyház a részvétből. emberszeretet
ből, kommunista meggyőződésbőlmásokért, az igazságért harcolők küzdelmét?
Egyáltalán nem. Öseírrtén tiszteli őket, hiszen tudja, hogy sokszor öntelál
dozóbban, hősiesebben élneik, nagyobb eredményeket érnek el, mint keresz
tény testvéreik. De éppen az a tisztelet is kötelez arra, hogy megmutassa
harcuk igazi távlatait.
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Az !Egyhá{l· eszm éJéSe

A zsinat a vallásszabadságról szóló nyílatkozatban ünnepélyesen "kije
lenti, hogy az emberi személynek joga van a vallásszabadsághoz". Ez a nagy
vonalú magatartás meghagyja az íróknak is emberi és írói szabadságukat, s
ez lehetövé teszi a párbeszédert is az irodalom és az Egyház között: az igazi
párbeszédet, amelyben nem csupán az Egyház tanít, és az írástudók meg
akikert az írástudók képviselnek, hallgartnak, hanem amelyben az Egyház
is kész meghallgatni az írástudókat. Ma már világosan látjuk, hogy az Egyház
csak a történelem eszkatologikus végén vá1haIt tökéletessé, hogy addig min
dig zarándokútját járja, keresve a jobbat és harcolva érle. Ezérrt van annyira
szükség kívülről jövő, igaz és építő krítíkára, írástudókra,

Hinnünk és hardetnünk kell például a megváltás titkát, a szenvedés ke
resztény megoldását. De nem maradhatunk süketek az olyan jajkiáltások
hallatán, mint Beekmané, a szerencsétlen sorsú fiatal német írónak, Wolfgang
Borchertnekfőhőséé (Az ajtón kívül. című darabban): "Mikor vagy te tulaj
donképpen jó, J~sten? Jó voltál, amikor a kásfdamat, az én egyéves kisfiamat
ezéttépetted a süvöltő bombával?.. És akkor jó voltál, arnikor a felderítő
járörömből tizenegy ember eltűnt? .. Jó voltál ·Sztalingrádnál, Jóísten, jó
voltál mí ? Igen? Míkor voltál tulajdonképpen jó, Jóisten? Mikor? Mikor tö
rődtél velünk valaha is, Jóisten?" Szívünkbe kell találjon a csodálatos Rieux
doktornak vallomása a Pestisben: "Ha hinnék egy mdndenható Istenben, nem
gyógyítanám tovább a betegeket, mert neki engedném át ezt a feladatot ...
de mível a világrendert a halál szabályozza, talán az Istennek is jobb, ha nem
hiszünk benne, s ha mínden erőnkkel a halál ellen harcolunk. és sohasem
emeljük föl tekinbetünket az ég felé, ahol ő hallgat." Együttérzésre, és pár
beszédre késztető mondatok, S míntha - beszélő partnerként - rájuk is fe
lelne Feltin bíboros, aki a halálos ágyáról küldőtt üzenletében ana figyel
meztetí papjait, hogy ne beszéljenek olyan könnyen a szenvedés vigaszáról
addig, amig maguk is ,át nem 'gyötrődnek igazi emberi fájdalmakat.

De nemcsak egy..egy ilyen vád, ellenvetés indítIhat párbeszédet. Hasz
nám lehet a keresztény :közg'ondolkodásnak, közelebb segítheti Krisztushoz
és, ..azi.emberhez a becsületes kritika is, akár "belülről" jön, mint Heinrich
Bml, Graham Greene, Fram;ois Mauriac, R6nay György vagy Pilinszky János
írásaiban, akár "kívülről", olyanoktól, akikkel együtt dolgozunk a világért,
az emberért,

Végezetül hadd álljon itt ,két ilyen krítaka, egy egzisztencialista és egy
marxista "írástudó" válasza arra a kérdésre, hogy mit vár a nem-keresztény
az Egyháztól.

camus 1948-ban e1gy domonkos kolostor meghívására tartott előadást

erről a témáról. "A borzalom és a megértés erői közt világméretű küzdelem
folyik - írja.- A rossz forrását - mint Agoston - nem találtam sehol.
De tudom s egynéhányan tudjuk, hogy mit ken tennünk. Talán nem tud
juk megakadályozni, hogy a világban gyermekeket kínozzanak. De csök
kenteni tudj~ a megkínzott gyermekek számát. És ha önök nem segítenek
ebben, van..e más a világon, aik'i segíthet?"

Roger Garaudy cikke pedig a Concilium 1968 májusi számában jelent
meg. Cikkében kifejti, hogy a marxizmus célja az ember teljes felszabaditása
mindenfajta gátlás alól, az ernber örök transzcendenciája, az Egyház pedig
ISJtem 'abszolút transzeendencíának tartja. Isten tehát "úgy rnutatkozík he az
embernek, rnínt erő a gárak áctörésére", az Egyház feladata pedig "a reményt
láthatóvá tenni a történelemben". "A konkrét harc az ernber lealacsonyítása
ellen (vagyis mánden ellen, ami az embert megakadályozza abiban, hogy em
ber, Isten képe másariként teremtő ember legyen): ez a harc a legerősebb ka-o
pacs a keresztények ésa marxisták között."
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CSÚKA J. LAJOS

HOL SZÜLETETT SZENT MÁRTON?
1. SZENT MARTON ÉLETÉNEK KÖRÜLMÉNYEI

l. Pannónia a rómaiak korában

A /kelta pannónek által lakott dunántúli területet a rómaiak a Kr. u. I.
században hódítotzák meg, s a következő századok folyamán míndínkább á't
itatták kultúrájukkal. A Duna mentén kiépített erődvonaluk legfontosabb
pontjad. Víndobona, Carnuntum, Arrabona. Brigetio és Aquincum voltak, ahol
a IL-IV. században főleg illyr, pannon légiók parasztkatonasága állomásozott.
A polgári közigazgatást északon Sav(b)ariában, délen Sopianaeben közpon
tosítotték. A kelita őslakosság' a közéjük települt római-itáliai kereskedökkel
és a veterán katonákkal együttélve míndjobben átvette azok életmódját s
így rnindjobban rornandzálódott, A Rómával és Itáldával való állandó kapcso
Latot a jól kiépített úthálózat biztosította va !katonák és a cívílek számára.
Ezeken az utakon érkezett el hozzájuk a kereszténység is.!

Ez az új vallás a III. században és a IV. század első f-elében szinte kizá
rólag a városokban és ott is sokkal inkább a polgári, mint a katonai jellegű

helyeiken honosodott meg. De ez természetes is, meet a nagyobb utak mentén
élő városiak szellemileg is, fízíkailag is mindig .mozgékonyabbak voltak,
minrt a forgalomtól elzárt falusiak, akik akkor is sokkal szívósabban ragasz
kodtak őseik hagyományaihoz. A falvak, a "pagus"-ok konzervatív Iakóí, a
"pagani" ezért maradtak sokkal továhb "pogány"-olk, mint a városban élők.-

2. Pannónia két Sabariája

Pannónia Superlor polgáei, közigazgatása központja az 'a Sabaria volt,
amely már az I. század közepéri Claudius császártól elnyerte a colonia-rangot,
s amely azóta mint C. C. (Colonia Claudia) Savaria mindfontosabb szerepes
játszott a provincia éLetében. Az észak-itáliai Aquileiából Cas-tuntumba és
Vindobonába vezető főútvonal mentén feküdt, ahonnét azonban ugyancsak
műutak vittek Arraoonába, 'Brigetióba, Aquincumba, flletőleg Sopíanaebe,
Hogya római élet mennyire otthonos volt Sabariában, azt császári palotája,
castruma, theatruma, pogány templomai, szentélyei és. szobraí mutacják.!

Ám a lll. században már a kereszténység is megjelent a városban. A dioc
letianusi, az utolsó keresztény üldözések során 3ü3/4..Jben oda hurcolták Siseia
püspökét, Quirinust, akit a provincia helytartója halálra ítéle és a Sibaris
(Gyöngyös. vagy Perint) folyóba fojtatott, Halálküzdelmét sok keresztény
szemlélte, s holttestét az egyik, a scarabantíai kapunál lévő bazilikába temették
el. 4 Ezután hamarosan, 313-ban megjelent a Milánói Ediktum, melyben
Nagy Konstantin szabadságot biztosított a kereszténységnek, amit aztán a
hivatalos, a császári hatalom rniridjobban támogatott. Természetes, hogy ily
körülményeik között a keresztény élet Sabariában is fellendült s mind álta
lanosabbá vált. A IV. század első évtizedeiben, valószínúleg valami polgári
rendeltetésű épület felhasználásával készült a későrómai császári palotához
csatlakozó bazilika. Méreteínek és felszerelésének nagyszerűségét mutatja,
hogy 55x18 méteres, pompás mozaíkpadimentummal és padlófűtessel ellátott
épület volt. Ettől a központtól 1 112- 2 km távolságra feküdt az igen je
lentős ókeresztény telep és temető, ahol magánház alapfalaira épült egy há
romhajós bazilika, Ezen 'bazilikák, a IV-V. századi sírkövei s egyéb tárgyal
réven Sabaria a keresztény-római emlékek leggazdagabb lelőhelye Magyar
országon, Bár püspökéről nem szélnak a ránk maradt forrásaik, biztosra ve
hető, hogy a legfejlettebb pannóniai egyházközség életét püspök irányította.5
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Amíg Pannónia egyik legjelentősebb városának, Sabariának a nevét, he
lyét feljegyezték az ókori hístoríkusok és geográfusok - addíg a másik Saba
ria, Sabaria Sicca nevét csak 860 óta ismerjük. Az azonban, hogy erről a kis
római településröl nem vettek tudomást a külföldí írók, nem csodálatos, Szom
báthely mellett viszonylag ma is kevesen tudnak Bakonyszomoathely léte
zéséről. Azt, hogy a két folyó, a Perint és Gyöngyös közt épült Sabaria mel
Lett a másik Sabariát, melyen csak egy kis patak folyt keresztül, Sicca (Szá
raz) jelzővel látták el, könnyen érthető. A X.-XI. századi magyar történeti
tudart - melynek alaposságával később fogunk foglalkozni - ezt a másik
Sabaríát Pannonhalma közelébe helyezte. S valóban, a XIX. s még inkább
a XX. század folyamán Pannonhalmán s azt körmvevő Ravazd, Écs, Ság, Páz
mánd, Nyalka falvakban annyi ókori pénz, épületrész, házi felszerelés került
felszínre, hogy azok bőségesen bizonyHják, hogy a rumai kultúra ezen a vi
déken is otthonos volt. A Pannonhalmától délnyugatira helyezett Sabaria pon
too fekvését illetőleg 1-2 kilométeres különoséggel eltérnek ugyan a vélemé
nyek, 'az ásatások és leletek alapján elsősorban mégis a Pannonhalmától 2--3
kalométerre lévő Packálló-völgy és annak kelet feilk eső közvetlen könyéke
jöhet tekintetbe. Bár a Packalló-völgyből a XIX. század 60-as és 70~ évei
ben kb. 120 szekér római építési anyagat szállítottak el és használtak fel saját
céljaikra a szentmártoniak, s a felszínhez közel. álló rétegek is sokat vál
toztak évszázadok folyamán, mégis a múlt század végén még mindiig találtak
olyan házalapot, melynek hossza 22 s egy másikat, melynsk hossza 16 méter
volt. Ezeket a tőbib szebából álló, festményekkel díszített épületeket meleg
levegővel való központi fűtessel tették laikályossá. A völgyben fakadó cser
mely medvét imbrexcserepekkel kirakva, kli:sebbszerű vizvezetéket is létesí
tettek. Agyaggyöngyők, mécsesek, edények mellett szokatlanul sok római pénz
is került itt napvilágra." (Ezek alapján gondolhatjuk, hogy az egyszerűbb

családok mel1e1Jt néhány módosabb-rangosabb ember is lakhatott ezen a szép
fekvésű falusi telepen, annak villáiban.) Talállúak aztán olyan keleti eredetű

votivtJWgyakat is, melyet katonák szoktak használni. Ezért alapos a feltevés,
hogy ezen a szépfekvésű helyen katonai lakótelep állott. 7

Azt, hogy Pannonhalma környékének egyéb kis falvait hogy' hívták, nem
1JUdjuk. A későbbi hagyomány azonban emlegetett közü[ük egyet, melyet Pan
nónián.ak nevezett. Ez - úgy látszik - a maii Győrszentmárton területén
feküdt, rnelyhez a hegy, a szeros értelemben vett maii Pannonhalma is hozzá
tartozott. Az ásatások ezt a hagyományt is alaposnak bizonyítják. A hegyen
felirafos domborművek, római sírok és egyéb emlékek kerültek e1ő, a hegy
Iábánál - Szentmártonban - pedig római téglákat, edényeserepeket, több
száz változatban pénzeket s egy famkas kemencét találtak, melyben 15 ép
korsó volt.8

3. Szent Márton élete

Szent Márton életrajzát az a retorikailag jól képzett Sulpitius Severus
írta meg,' aki a püspölköt élete vége felé személyesen ismerte, s aki inkább
irodalmi. és aszketikus-épületes művet akart alkon, mint történetít.s A
munkának ez a jellege több vonatkozásban is megállapítható,

A szerző nem mondta meg, hogy hőse mikor született, Bár a modern
irók többsége em a dátumot 316/17-re, mi ,tőbibek:ikel együtt 336-,ra tesszük.w
Ebben az esetben ugyanis azok a kronológíaí problémák, melyek - mint
például Julíanus caesarsága, Hilarius püspöksége, Márton otthoni látogatása 
komoly nehézséget okoznak, önmaguktól megoldódnak.

Am a bennünket ennél sokkal inOOáhb érdeklő kérdés az, hogy hol
született Márton. a középkornak Szűz Már-ia után legtdszteltebb szentje?
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Márton származásáról Sulpitius csak em írta: "Martinus Sabaria Panno
nia(o)rum oppido oriundus fuit, sed intra Italiam Ticini altus est, parentibus
secundum saeculi dignitatem non infimis, gentilibus tamen, pater eius miles
primum, post tribunus militum fuit."

Ezek szerína Márton Pannónia Sabaria városából származott. De melyik
bő] : a fővárosból vagy a szerény vidéki településből? A Sabaria értelmezé
sére használt "oppidum" [elzőt ugyanis kevésnek találjuk egy főváros és
soknak egy falusias helység mellett. Ez a pontatlanság azonban érhetövé válik,
ha meggondoljuk, hogy a Pannóniára vonatkozó tűzetesebb ismeretek nem-,
csak Sulpiciusnál hiányoetak, hanem [órészt Mártermál is, aki már - talán
csak pár éves. - gyermekkorában elkerült onnét az észak itáliai Tícínumba,
ahol nevelikedett, ahol "aUus est."

Mínden bizonnyal már Tícinumban történt, hogya. 10 éves gyermek
szüleí tudta és beleegyezése nélkül - invitis parentibus -la catechurnenek
közé állott, két év múlva hallván a keleti remeték szágorú életéről, azok
életét akarta követni, Atyja azonban másként kívánta alakítaná fia jövőjét.

Hogy ez az egyszerű parasztkatcna, "mi1es". hogyan s mennyi idő alatt
érte el a tríbunusi - mondhatnánk ezredesi - rangot IS fia születésekor
milyen rangban volt, nem tudjuk. De azt látjuk, hogy fiM is katonai pályára
szánta, melynek nagy Iehetőségeit maga is tapasztalta. Márton csak 15 éves
volt, amikor atyja kényszerítő kivánságának engedve katona lett. Keresztény
lelkületét azoniban ott !ilS megőrizte. Így történt, hogy 18 éves korában felvette
a keresztséget, két év múltán pedig elbocsátásat kérite Julianus caesartól,
hogy aztán csupán Krisztusnak katonáskodjék. Mivel gallíaí tartózkodása ide
jén hallotta hírért Hilariusnak, Poitiers szeritéletű püspökének (350-31':i8), hozzá
csa1J1akozott. Az díaconussá akarta szentelni a kiváló iifjút - ő viszont sze
rénységből csak az exorcistaságot volt hajlandó elfogadni. Nemsokára az
tán - nec multo post - belső indítást érzett, hogy felkeresse hazáját és
szüleit, amit Hilarius püspök engedélyével meg is valósított 356-ban.

Szülei ugyanis időközben visszatértek Sabariáiba, ahol az immár !kiszolgáJt
tribunusnak bizonyára nemcsak háza, hanem birtoka is volt. Az életrajz,
ezen rnozzanatánál ismét felmerül a kérdés: rnelyík Sabariáról iEiliert; szó?
Márton utazásának legfőbb célja a még mindig pogány szűleinek megtérítése
volt. Am célját csak részben sikerült elérnie: anyját és többeket szavával
és példájával kereszténnyé teet ugyan, atyja azonban hajthatatlanul pogány
maradt továbbra is.

Ez a tényállás sokkal könnyebben érthető a falusi, mint a városi Sabaria
társadalmi és vallási viszonyai közt. A városban s annak közelében már a
IV. század elejétől népes keresztény gyülekezet élt, mely az 50....es évekre 
amikor Márton otthon járt - virágzó egyházközséggé fejlődött, melynek pap
sága, bizonyára püspöke IS több bazilikája is volrt s így méltán tekinthették
a pannóniai kereszténység központjának De arra is emlékeznünk kell, hogy
Nagy Konstantin (t337) s három fia s egyben utódja a császári trónon s
velük együtt az uralkodó osztály túlnyomó többsége már szintén a keresz
tény hitet vallotta és támogatta, Ily körűlmények között nehezen képzel
hető, hogy Márton szüleí s azok környezete 356-ig pogányok maradtak volna,
s a hitbuzgó fiú még akkor is csak anyját tudta volna megtérítení, apja:
viszont továbbra is kitarrtott volna pogányságában. Ez a magatartás akkor
és ott már nem volt "stílusos", nem volt "korszerü". - A városival szem
ben más volt a helyzet a vidéki Sabariában. A falusi lakosságet míndíg
jellemezte az' ősi - a mi esetünkben a pogány - tradíció kultusza. így volt
ez nemcsak Pannóniában, hanem Szent Márton Galhájában is. Nem véletlen,
hogy a pannóniai ókereszténység leggazdagabb lelőhelye a kért iközigazgatási
központ: Sabaria és Sopiariae városa - mivel szemben például Pannon-
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halmának és környékének sok római Lelete között alig akad keresztény jel
legü. A veterán tribunus - aki sabariai tartózkodása idején bizonyára a
közeli Arrabona-erődítménygyalogos és lovas helyőrségéhez tartozott - Sa
baria Sicca valamelyik "villa rustica"-jában élhette megszokott kényelmes
pogány életét, s nem óhajtott tudomást szerezní "Pan halálá"-ról.

Témánk szempontjából még egy problematikus részlete van Sulpitius el
beszélésének. Márton családi és otthol1li hittérítő tevékenységének - mat
rem . . ., pluresque tamen sua salvavit exempla - érintése után a következő

bekezdésben 'az arianusokkal vivott küzdelmeíről szólt. Megírta, hogy ez az
eretnekség leginikáibb Illyricumban burjánzott el s ott Márton szinte egyedül
vette fel vere a harcot, Am' a "perf,idia sacerdotum" ellenállt s ő megvesszőz
tetve végül is távozni kényszerült "de civitate", ami alatt sokan Saoaria váro
sát értették, Mivel azonban az új fejezet első mondatát kezdő "Dehinc" idő

határozói értelme "ezután", a "sacerdos" szót pedig a szerző közvetlen a
püspökökre alkalmazta s a "civirtJas" nemcsak várost, hanem államot, tartományt
is jelent - a vonatkozó mondat így fordítható: "Ezután, mível az arianus
eretnekség az egész földkerekségen s főleg Illyricumban elburjánzott, s mivel
a püspökök hitszegésével szemben szinte egyedül ő vette fel a heves küzdel
rnet, sok gyalázattal illetve - mert nyilvánosan is megvesszőzték - végül
is a tartományból távozni kényszerülve Itáliába indult .. .' Az, hogy a fiatal
levita ily elszántlanés nagyvonalúan harcolt az eretnekség ellen Illyriában,
érthető, ha egyrészt rágondolunk arra, hogy mestere és püspöke, Hilarius,
volt Nyugaton az arianizmus legképzettebb és legelszántabb ellenfele, amiért
éppen lakkor évekig (356-59) tartó száműzetést is szenvedett, másrészt pedig
ha tudatosűtjuk, hogy Márton mínt ember, katona és püspök hányszor adta
jelét hiithűségének és rettenthetetlen bátcrságának. Ezt a küzdelmét nem kell
tehát egyetlen város, Saibaria területére korlátozní, melynek arianus harcairól
egyébként sincsenek adataink. A valóságban a Dráva érs Szávamentí városok:
Sirmium, Mursa (Eszék) és Singádunum (Belgrád) voltak az illyriai arianiz
mus főfészlkei, s azok püspökei kűzdőttek eszméiért.t!

Szent Márton életének és életrajzának a továbbiakban nincsenek pannó
niai és sabaríaí vonatkozásai. A szerző műve során részletesen ismertette,
hogy csodálatos hőse mint Iígugéi szerzetes, majd (371 órta) mint toursi püs
pök míként leltt Gallia apostola - halála évét azonban nem tartotta szüksé
gesnek feljegyezni. A különböző adatok útmutatásai nyomán azt az egyes
SZi€TZŐk 397 és 401 közé helyezik.

II. SZENT MARTON TISZTELETE ÉS A KERESZTÉNY KONTINUITilS
PANN6NIABAN

Sulpitius Severus műve a világárodalom leghíresebb enemű alkotásai közé
tartozik. Tőle magától tudjuk, hogy Rómában a könyvárusok ujjongása kö
zepette versengve vásárolták. De nemcsak ott, hanern Karthágóban s az
egyiptomi reméték telepein is olvasték.P A szerző századokon át meg tudta
őrizni tekintélyét és hírnevét. hisz hősét a ezerzetesek és a püspökök, a lo
vagok és a királyok - a középkor egyházi és világi társadalmának veze
tői - egyaránt védőszentjükként tisztelték. Igaz viszont az is, hogy ennek
az általános tíszteletnek legfőbb forrása éppen Sulpitius kíváló stílussal meg
alikototlt rnűvében DejHk.

Miniket azonban ez alkalommal sokkal inkább érdekel az, hogy szülő

földje szájhagyománya míként tartotta fenn nagy fia, a híressé vált toursi
püspök, Szenrt Márton emlékét? Mert azt, hogy a római uralom idején, a IV.
század végén s az V. elején a pannóniai keresztények is tudomást szeréztek
:SZ'€l1it Mársen csodás életéről és közismert életrajzáról, természetesnek tart
juk ugyan, de nagy kérdés, hogy ez a hír és emlékezet fenn tudott-e maradni
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szülőfőldjén a népvándorlás zivataros évszázadaá a,latt s meg tudta-e őrizni

születésí helyének tudatát? A Ikövetkezőkben erre a kérdésre igyekszünk fe
telewt adni.
1. Pannónia kereszténysége az V.-VIII. században

Mikor a IV. század végén a Dunára támaszkodó római védelmi vonal a
germán népektámadáisai következtében megtngott, a katonaság, a polgári
közigazgatás és a módosabb polgárság megkezdte visszavonulását Itália felé.
A lakosság zöme, a "köznép" azonban akkor is helyén maradt s - ha egyre
szerényebb körülményeik közt is - igyel\:ezett folytatni romanizált és ke-
resztény életét. .

A népvándorlás első nagyobb hulláma 433 körül érte el Pannóriiát, ami
kor a hunok nem harc árán, hanern szövetségesükkel, Aetius római vezérrel
kötött. szerződés alapján békésen szálkták meg ezt a területet.P Ök - kik
kőzőüt voltak már keresztények is - éppenúgy, minr más nomád pásztor
népeik, nem ismerték a "valláskérdést" - őket az ott talált népek élete ebben
a tekintetben nem érdekelte. Ezt bizonyítja, hogy Sabaria városa is túlélte
Attilát és a hun birodalmat. Hogy a keresztény és romanizált Sabaria mí
lyen jelentős hely volt még 455-ben is, abból láthatá, hogy külföldön is ér
demesnek tartották feljegyeznd, hogy a földrengés romba döntötte;

A következő években aztán a bizánci esészár beleegyezésével a keleti gó
tok jelentek meg Pannóniában, hogy 474-ben már tovább is vonuljanak Itália
földjére, Ök nemcsak i,trt tartózkodásuk rövidsége miatt, de azért sem ártot
tak az itt talált kereszténységnek, rnert ők is azt vallobták. ha többségükben
az arianus formában is. Hasonlót mondhatunk a longobardokról, akik szin
tén keresztények, sőt részben katoldkusok voltak, kiket a VI. század elején
Jusztinián császár küldött Pannóníába, ahonnét 568-ban költöztek tovább, Itá-
liába.H .

De konkrét bizonyítékai is vannak annak, hogy az V-VI. században volt ke
resztény élet Pannóritában. Innét származott ugyanis Szent Leonianus, aki
ifjúkorában, tán 487-ben kerüle Galliába: kor- és honfitársa volit a lerinsi
Szent Antal, akit Szent Szeverin (t482), majd egy másik püspök, Konstantin
nevelt, Ugyancsak Pannónáában születeet és nevelkedett az a Márton, ak,i
innét a Szeritföldre zarándokolt, onnét pedig Hispániába költözött, ahol Braga
érseke lett. Védőszentjének, a sabariad Mártonnak nemcsak nevét viselte, ha
nem haláláig (580) nagy tisztelője is volt. A VI. század második feléből innét
vonult Itáliába János és Salonába Johanna; az ott püspök, ez pedig apátnő

lett.l5 Nyilvánvaló, hogy a nevezettek koruk olyan kiváló személyiségei
voltak kiknek emlékét írásos források örökitették meg. Ezek alapján azon
ban következtetnünk kell arra a társadalomra is, melyből származtak és
kiemelkedtek. Jusznnián császár 546-ban említette a pannóniai városloat,
melyekben még mindig keresztény és romamzált lakosság' élt.16 Az Egyház
tehát mindezideig fenntartotta a papsággal és templomokkal ellátott szerve
zett életét,

Az említett keresztény germán népek továbbvonulása után, a VI. szá
zad második felében a hunokkal rokon avarok szállták meg a Kárpátok me
dencéjét. Telepűlésük súlypontja, akárcsak a hunoké. a Tisza' vidéke volt.
Bár keresztények is éltek közötrtük, túlnyomó részben eppúgy pogányok vol
tak, mint a közéjük beszüremkedő s szolgakérrt szereplő szlávok is. Mivel az
avarok is a bizánci császár engedélyével foglal:ták el új hazájukat, köztük és
az itt talált lakosság közt sem alakult ki ellenséges viszony.t? Az utób
biak - ha szűk keretek közöte is - folytatták a mindjobban falusivá váló
hagyományos életüket, míg' a sátorlakó avarok állartJaik kíséretében noma
dizáltak, Vallási felfogásuk és életformájuk külőnbözősége nem okozott kü
lönösebb nehézségeket.
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A római birodalom és kultúra elhanyatlását követő századok kevés tör
téneti feljegyzést hagytak fenn számunkra. Ez a megállapítás vonatkozik
az egész kontánens s még ~nk,ább Pannónia VII.-VIII. századi életére. Ennek
ellenére tudjuk, hogy akor nagy hithírdetője, Szent Amand püspök a Duná
tól délre lakó szlávoknál is igyekezett hirdetni az evangéliumort (t680 felé).
a bajorok apostolai: Szent Rupert (t718) és Szent Emmerám (t716) az ava
rokat akarta téríteni, de a bajor herceg saját népénél tartotta őket s Salz
burgban, illetőleg Regensburgban létesített számukra püspökséget.t"

De nemcsak a míssziós gondolat e vezető férfiai érdeklődtek Pannónia
avar és szláv lakosságának vallási ügyei iránt. Sokkal többen volltak azok a
névtelen papok, akik az itteni kereszténységet nemcsak ápolni, hanem ter
jeszteni is 'törekedtek. Ez l,átszik abból, hogy 796~ban a Pannóniával határos
egyházmegyék ve2Jet6iarról tanakodtak, hogy míként minősítsék az Avá
ri ában rnűkődő papok, Ja klerikusok s a vallásilag műveletlen klerikusok ál
tal kiszolgáltatott kereszteégek érvényességét?19

Am e szerény irodalmi utalásoknál sokkal többet mondanak tárgyukról
az archeológiai kutatások, azok eredménye. Azok alapján tudjuk, hogy So
pianae temetőkápolnája, "cella trichora"-ja túlélte ezeket a századokat s bi
zonyára a sabaráai sír- vagy. temetőkápolna is. Székszárd - Alisca - ősi

sírkápolnáját akkortájt bővítették háromhajós bazilikává s a Keszthely mel
lett fekvő Fenék színtén ókori eredetű lakossága a VII.-VIII. században épí
tette fel a háromhajós haziilikáját.2o Ezekkel a tényekkel szorosan kapcsolód
nak azok a megállapítások, melyek szerint "Pannónia területén a VI.-VIII.
századi emlékanyagban. .. romanizált népesség viseletének" hatását lehet
bizonyítani s Keszthely környékén "az avarkorban is továbbélő romanizált
lakosság" volt.21 De nemcsak a rornanizált őslakosság maradt hű a keresz
ténységhez, hanem az már "a VII. század folyamán elterjedt az avarságban"
. 22IS.

A mondottakat összegezve, a VIII. század végéig nemcsak a romanizált
lakosság, hanem a kereszténység meglétét is bizonyítottnak tekithetjük Pan
nóníában. Ha ez a kereszténység többé-kevésbbé csak hamu aliatt izzó parázs
volt is - az várta és kivárta az időt, amikor szabad levegőhöz jutva ismét
lángra lobbanhat. Ez az ido érkezett el Nagy Károly uralkodásával, s éppen
ezért a Karolíngkorrai s annak pannóniai egyházpolitdkájával külön kell fog
lalkoznunk.

2. A kereszténység megerősödése a Karolingkorban

Nagy Károly nagyarányú hódításaival nemcsak birodalmát akarta gya
rapítani, hanem a kereszténységet is erősíteni s terjeszteni kívánta. Amikor
a már keresztény bajor hereegség 781-ben véglegesen a birodalom része lett,
az avarok is szükségesnek látták, hogy jóviszonyt alakítsanak ki a hatalmas
új szomszéddal. Ezért már 782-ben s laztán 790-ben is követséget küldtek
Károlyhoz, Mivel azonban a vezetők a frank uralom és a kereszténység el
fogadásáról hallani sem akartak, a király 7S1..ben megindította ellenük had
járatai sorozatát. A saját vezérlete alatt álló fősereg a Duna alatt haladva
a Duna és a Rába összefolyásáig (Győrig), illetőleg azon túl, "Omundesthorf"
ig nyomult előre, ahonnét aztán Sabaria felé kerülve tért vissza hazájába,
Am ezzel az avarok még nem ivolbak megtörve s ezért a friauli herceg 795
ben a Duna-Tism közéri fekvő főerősségüket támadta meg és foglalta el
796-ban Károly fia, Pippin már alig talált ellenállásra. Mivel ezekben a há
borúban a vezető avar társadalom szinte teljesen elvérzett s a nép igen
meggyengült, a kereszténységet immár elfogadó nép vezetői a szlávokkal
szemben a frankok segítségét kérték, lakóhelyül pedig pannóniának Saba
ria és Carnuntum közt lévő nyugati részét, Ebben az évben 805-ben, kerese-
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telkedett meg a maradék avarok utolsó kagánja, aki ez alkalommal az Ab
rahám nevet vette fel, Mint nemzetről 822 után már nem szólnak a törté
neti forrásak. 23

A Kárpátok medencéjének nyugati fele így került a frank birodalomhoz
s annak avar és szláv lakossága ennek következtében lett kereszténnyé. En
[lek a folyamatnak főbb részleteit a 'következőkben ismertetjük.

Említettük már, hogy a 796. évi hadjárathoz csatlalkoZOltrt; az Avariával
határos három (laz aquileiai, salzburgi és passaui) egyházmegye főpásztora,

hogy a helyszínen állapodjanak meg a hriJttérítés módozataiban. Ennek során
döntennők kellett az ott lakó keresztények keresztségének érvényessége. tekin
betében is. Tudtak tehát arról, hogy ott a romanizált őslakóken kívül voltak:
avar és sz:lávkeresztényetk is,' kiknek papok, klerikusok és templomok áll
tak szoiLgá1tukra. Nyilvánvaló, hogy a keresztény kontmuitást képviselő ős

lakosságra, s annak otthonára gondolhatott a "Conversio Bagvariorum et Ca
rantanorum" című rnunka salzburgi szerzője, amikor 871 táján az írta, hogy
Oltt a rómaiak sok alkotása - városok, erődítmények s egyéb más épület 
még míndág látható, "ad/me apparet".24

A hittérítő munka elvégzésére a Dunától a Dráváig a salzburgi püspök
ség (798 óta érsekség), a Dunától északra a passaui püspökség kapott meg-
bízást és joghatóságot. '

Az északi vészen Nyítra lett a központ, ahol 830 körül Pribina herceg
a regensburgi Szerit Emmerám tiszteletére épített templomot, amely 880~ban

püspöki székesegyház lett. A vele szemben emelkedő Zoborhegyen viszont ft

passaui egyházmegyéhez tartozó St. Pölten bencéseí kapták meg a Szesit Hip
rolit tiszteletére ezentelt kolostort.

Mikor aztán pár év múlva a köziben kereszténnyé lett Pribina morva ve
télytársa nyomására kénytelen volt elhagyni Nyítrát, Lajos német király a
Balaton környékén adott neki tőle függö. hercegséget. A Zala mocsaraíból
kiemelkedő s már a rómaiak korában is hasznosított terepen alakította ki
székhelyet, a mai Zalav1árterü1etén fekvő Moosburgot, mely hamarosan
ugyancsak keresztény központ lett. Három templomát Szűz Mária, Keresz
telő Szent János és Szent Adorján tiszteletére szeritelte s az utóbbi számára
bencés apátságot is ezervett. A szenteléseket, a bérmálást sokszor személye
sen végeztlék a salzburgi érsekek. másikor segédpüspökeik, a chorepiseopus-ok.
Ez, a nagy területet magába foglaló egyházkerület aztán esperességgé, arch
presbyteratussá fejlődött, melynek templomai külőn papot kaptak..Príbína
rnűvét halála (861) után fia, Kocel folytatta hasonló buzgalommal. Igy tör
tént, hogy például 865 telén a salzburgi érsek kb. tíz templomot szentelt,
köztük az Abiánc patak mellett (ad Ablanza) fekvő település templomát is. 25

Ily körűlmények között természetszerűlegnemcsak a szlávok és az. avarok
között terjedt el a kereszténység, hanem a római kori egyházak élete is új
erőre kapott. így a IX. században már ismét lehetett hallani Sabaria és So
pianae templomáról.w A VIII. század elején emlegetett Arrabona, szintén
római alapokon á:lló Szene Abrahám-egyházát, míriden bizonnyal Abrahám
kagán restauráltatta.á?

A maradék avarsagon és la szlávokon kívül azonban ekkor már bajor
telepesek is éltek az egykori Pannóniában. Tudjuk, hogy a bajor egyházak,
- igy a salzburg; érsekség és apátság, a niederaltaíchí s a st. pőlteni kolos
tor - nemcsak papokat és sze:rzetesetket,hanem földművelőket és kézműve

seket is küldtek ide. Hogy csak bennünket közelebbről érdeklő eseteket em
lítsünk, a moosburgi Szent Adorján-egyházat salzburgi meeterek építették
és díszítettétk 850 után. 860-ban az érsekség megkapta Sabaria városát s még
24 birtokot, köztük a sicca-sabariaít, "eurtes... ad siccam saba1'iam." Az
ilyen adományozásokat a következő uralkodókkal rendszerint megerősítették,

gyakran gyarapították is. Ezt Látjuk Arnulf király 890. évi okleveléiből, ahol
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már nemcsak Sicca Sabaria szerepel, hanem Sabaria városának temploma,
annak [övedelmei és a moosburgi Szent Adorján-apátság is.

Bár Sabaria Sicca neve osak ezekben az oklevelekben jelent meg az iro
dalomban, 'annak koreközépkori létét és jelentőségét korábbra is visszave
títhertjük.

Tudjuk,' hogy Nagy Károly 791-ben, mieiött avar területre lépett volna
seregével, könyörgéseket tsa-tatott a hadjárat sikeréért.28 Az avarokat tá
madva, pusztítva jutotrt el - míként már említettük - a Duna és a Rába
összefolyásán túl fekvő Omundesthorf-ig, ahonnét néhánynapos ott táborozás
után győztes seregével hazafelé indult. "úgy véljük, hogy akkor és ott létesít
hetett valamíféle szentélyt, hálaemléket Szerit. Mártonnak, az onnét származó
katonának s a frunk királyok patrónusánek. Ezt gondolta már Inchefer Meny
hért és Ipolyi Arnold is. 29 S elgondolásuk reálisnak is látszik. Hogy ez a
hely, illetőíLeg környéke valami miatt jelentős volt, az abból is látszik, hogy
egy század múltán, 890-ben ugyanott, "Omuntesberch"-ben találkozott és
folytatott fontos tanácskozésokan Arnulf német király és Szvatopluk morva
fejedelem. 30 Ez a népies óbajor kiejtésű Omundesthorf-Omuntesberch pedig
Danczi Villebald megalapozott felfogása szerint azonos azzal az Amandhegy
gyel, .mely Győrtől 15-20, Pannonhalmától pedig 1 kilométerre fekszik s mely
"Amandsweingebürg" 1797-ben szűnt meg pannonhalmi tulajdon lenni,31
A Szenit Márton szentélyre vonatkozó ezen feltevést alátámasztják azok, az
1961/62-<ben Pannonhalmán végzett restaurálás során előkerült homokkő fa
lak, melyek a magyar építkezéseket megelőző korból származtak, s amelyek
így egy karolingkori kas templom vagy szerzetestelep maradványai lehetnek.:l2

A salzburgiaik által megszervezett Sabaria Sicca-val kapcsolatban meg
11:1::11 még említienünk a hozzátartozó, ille!tőleg közvetlen közelében lévő Szerit
Willebald-dombot. A Salzburgban 741-ben püspökke szentelt Willebáld em
[ékét és tiszteletét minden bizonnyal a bajor telepesek plantálzák oda, ahol
később templomát is felépítették.

Hogy a hely-, hegy-, folyónevek milyen hűségesen őrzik az ősi hagyo
mányt, mutatja Ablánc -esete. 865-ben a salzburgi érsek templomot szentelt
"ad Ablanza". A magyar középkorban falu, majd major, jelenleg pedig már
csak egy, Vas és Sopron megye határán csörgedező patak viseli a nevet.

A mondottak alapján oa fejezet élére állított kérdésre válaszolva azt mond
hatjuk, hogy Pannónia !ker~ténység;e a népvándorlás viharai közepette
meggyengült ugyan, de nem szűnt meg, a frank-bajor korban pedig szinte
újra általánossá vált. így biztoeithatta a Szerrt Márton születési helyére vo
natkozó tradíció kontínuitását, a történeti tudat folyamatosságát. Ezt a fel
fogást V áczy Péter egy, Pannonhalmához közelfekvő példán így konkreti
zálta: A győri "Abrahámkápolna .. , melyet még a kereszténnyé vált Róma
épített, azó1Janerncsailc fennállott, hanem megszakítás nélkül használatban
volt. Keresztény hagyományát a magyarság az avaroktól vette át.3:l

III. SZENT MARTON SZüLETÉSI HELYE A MAGYARSAa TUDATABAN

A magyarság már korábbi hazájában talált kapcsolatot a keresztény
séggel. Tudjuk, hogy a hithirdető testvérpár, Szent Cirill és Metód is felke
reste őket a IX. század második felében. Egyik vezérük Cirillnek megígérte,
hogy megkeresztelkedik, egy másik pedig Metód imádságát kérte, :\1,

.A vallásilag "türelmes" honfoglaló magyarság elől a bajor papok és tele
pesek túlnyomó része !kitért ugyan és visszavonulf hazájába, az ország nyu
gati felén élő avarok és szlávok' azonban helyükön maradtak. A magyar nem
zetségek közöst elhelyezkedő s azok szelgálatára álló e népek természetsze
rűleg már a X. század folyamán megismer-tették velük a keresatény vallást.
Ez az ismeret csak gyarapodott a "kalandozá'Sok" révén, amikor szemlel-
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hették a nyugati és a kereltii kereszténység intézményeit, s amikor a maguk
kal hozott foglyok által állandóan növekedett a keresztények száma. Így nem
járt ismeretlen úton és ellenséges területen a magyarság, amikor Géza fe
jedelem és István király korában és kívánságára maga is felvette a keresz
ténységet.

A magyarság a kereszténységgel együtt :átvette a ezentek kultuszát is.
Köztük - miként a franciáknál És a bajoroknál is - kiemelkedett Szerit Már
ton tisztelete. Ezt mudatja az, hogy Szerit Márton ünnepe kezdettól fogva
nyilvános és kötelező ünnep volt a magyar egyházban, s hogy idők folya
mán több, mint 40 község IS közel 200 templom és kápolna tartotta őt patró
nusának. Szülőhelye dicsőségét századokon át Sabaria Sicca, aztán C. C. Sa
varia is, illetőleg örökösille Pannonhalma És Szombathely igényelite magá
nak. A következőkben ezen igény kialakulásával és megnyilatkozásával fo
gunk foglalkozni,

l. A pannonhalmi hagyomány

Géza fejedelem életének végen, 996-ban történt, hogy a Szent Adalbert
prágai püspök által római szerzetesek : számára Brewnovban alapított kolos
tc r tagjai Anasztaz apát vezetésével Magyarországra meaekültek. Géza és
fia István a Sabaria Sicca 'közelében, Pannónia fölött emelkedő hegyen adott
otthont nekik, az általuk felépített apátságot Szenit Mártori -tiszteletére szen
teltek, vezetőjévé pedig Anasztázt rendelték. Az 1002-hen írt alapítólevél
ezért beszélt "de monasterío Sancti Martini in monte supra Pannoniam si
to", s az apátnak a hely tiszteletreméltó volta és szentsége miatt, "propte[·
reverentiam et sanctitatem ipsius lod" biztosított rendkivűli kitüntetése
ket. 35 A helyet -- mint a következőkben látni fogjuk - Szerit Márton szü
letésére való tekinterttel tartották tisateletreméltónak és szentnek, s Pannon
halma ezért leM Pannónie Szent Hegye, "Mons Sacer Pannoniae".

A lényegie.5 kérdés ezek után az, hogy hiteles-e az a hagyomány, megalapo
zott-e az a hát és tudat, mely Pannonhalmára - az annak közelében fekvő

Sabaria Siccára -- lokalézálta Szerit Márton születési helyét? Ez másként a
romanizált pannon és a magyar kereszténység kapcsolatának, a keresztény
kontanuitásnak a kérdése. A kérdésre az eddig mondottak rekapitulálásával
meg lehet adni a felelecet.

Nyilvánvaló, hogy Pannonhalma környékén élénk romanizált élet folyt
a IV.-V. százaban. s ebből 'a keresztény vallás gyakprlatát sem Lehet kizárni.
A vidék központja akkor is Arrabona-Cyőr volt, melynek keresztény em
lékei ismeretesek. Ezt az életet a népvándorlás eseményei szűkebb térre szo
titortták és színvonalát lefokozták ugyan, de nem semmisítertték meg. A kör
nyék V.-VII. századi éremleletei bizonyítják, hogy a lakosság kapcsolat
ban állott a bizánci kultúrával is. A VIII. század végén kezdődő frank hódí
tása kereszténység uralomra jutását is jelentette Pannóniában s ezt ra meg
erősödött kereszténységet a magyárok honfoglalása sem szüntette meg. Ami
kor aztán a X. század vége óta ők is a keresztény hitre tértek, a közöttük el
vegyült s túlnyomórészt beolvadt régebbi népelemek átadták nekik vallási
hagyományaikat is. .

Hogy Szerit István tudatosan karolta fel ezekert a régi- római és. frank
bajor - hagyományokat, az abból is látszik, hogy a dunántúli püspökségeket
kivétel nélkül ősi alapokon szervezte meg. Ez történt Solva-Esztergom, Arra
bona-Győr, Cimbriana-Veszprém, Sopianae-Pécs esetében, De így újította fel a
zobori Szerit Hippolit, a zalavári Szend Adorján apátság életét, így szervezett
társas káptalant a győri Szerit Abrahám-templom mellé is.

Ebbe az összefüggésbe, Szerút István egyházpolítdkájába szervesen helyez
kedett bele a pannonhalmi alapítás oly értelemben, hogy Szent István azzal is
ősi hagyományt plántált át a magyar kereszténység lelkületébe, s Szent Már-
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tonnak, mántegy nemzeti szeritnek az addig szűk, helyi kultuszát országos mé
rétűvé fejlesztette. A mondottskat igen világosan fogalmazta meg Szerit I~

ván első, úgynevezett Nagyobb Legendájának pécsváradi szerzője, amikor
Pannonhalma alapításáról azt írta: "Mivel Pannónia Szent Márton püspök
születésével dicsekszik, akinek közbenjáró érdemeiért nyert a' Krisztushoz hű

király - miként már elbeszéltük -:- ellenségei fölött győzelmet, az Istenszere
tőkkel tanácsot tartván, a szerrt főpap fundusa melletd azon a helyen, melyet
Szentlhegyneik hívnak, annak nevére monostort építve, azt... hasonlóvá tet'
te a püspökségekhez." 36

Világosanlárthaoo a fönlrtebbi sorokból. hogya monostor -- rmelynek Pan
nonhalma neve csak 100-150 éve használatos - a Pannónia községhez tartozó,
Szent Márton kultusza folytán Szerithegynek nevezete helyen épült, melynek-:
közelében volt Szent Márton (családjának) fundusa. Ezt a helyet a követke
ző századok írói hol Pannóniának, hol Sabariának nevezték. Tény, hogy a
szomszédos két római telepűlés határai az Arpádkorban elmosódtak s he
lyet adtak a Pannonhalmához taetozó Ravazd, Újlak, Alsok, Felsok. nevű
új magyar falvaknak.

Ez, a Szent Márton születési helyének Pannónhalmával való kapcsola
tát hírdető és történelmileg magalapozottnak tekinthető felfogás a következő

fogalmazásokban jelent meg.
Szent László öklevele szerína Pannonhalma első birtoka "Pannónia, ahol

a monostor fekszik."
Könyves Kálmán a fmnciák híres szentjének, Mártonnak születési he

lyén fogadta 10g6-ban az L kereszteshad követséget, majd vezérkarát Bou
illon Gottfrid vezetésével s nyok napon át ott látta őket vendégül. A foga
dás a XII. század elején Franciaországban készült prózai fogalmazás ezerint
Pannóniában történt, a verses változat ezerint "Sabariában" ahol Szerit Már
ton született," 37

II. Paschalis pápa 1102. évi öklevele - melyet a későbbi pápák ismétel
ren megerősítettek - am mondja, hogy "S:zJent Márton egyháza Sabariában"
van.

Walfer ispán az általa 1157-:ben alapított Vas megyei, küszéní apátságot
a Pannónia Szerit Hegyén álló Szerit Márton monostornak rendelte alá "egy
részt ama hely tiszteletreméltó és szent volta miatt, másrészt Szent Márton
védelme miatt, akineik azon helyen való születésével dicsekszik Pannónia."33

A XII. századi Anonymus azt írta Gesta Hunga'rorum-ában, hogy "Arpád
vezér és vitézed. Szerit Márton hegye mellett ütöttek tábort s Sabaria forrá
sából mínd ők, mind barrnadk ivának s a hegyre fölmenvén, Pannónia föld
jének szépségét szemlelve fölötte örvendének."39

A franciák nemcsak a XI. században, hanem utána is Pannonhalmát 
az ottani Saibaríát - tartották a toursi Szent Márton születési helyének.
Egy toursi kanonok, Péan Gatíneau a XIII. század elején készített verses
SZ<:'IlJt Márton-életrajzában azt írta: "így mondja ezt egész Pannónia, ahol ő

szűletett, ahol sok szerzetes van még most is egy apátságban, akik nagyon
szent életet élnek ott, ahol tartózkodnak." 40

Végűl a nyitrai főesperest, Albeus mcstert idézzük, aki IV. Béla és Oros
apát megbízása alapján az 1230-as évek végén körbejárta Pannonhalma bir
tOlkadt s a helyseíni bevallások ezerint foglalta irásba az egyes falvak népei
nek kötelezettségeit. A Pannonhalma körül fekvő területről szólva feljegyez
te, hogy annak határa "Sabariáig terjed, ahol - úgy mondják - Szent Már
ton született s ott, a völgy közepéri van az a Szentforrás, amit Pannóniafő

nek hívnak, IS amely más erekkel együtt patakot 'alkot Szent Willeoáld temp
loma alatt s Pannosa (ma: Pánzsa) néven folyik Écs felé." Sabaria és Pannó
nia népeiről már Vyloc és Olsuc (Újlak és Alsok) név alatt beszélt. Ezek az
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ókori települések akkor már ártJadrták nevüket és területüket az ott létesült
magyar falvaknak s ezzel loeléptek a történelem színpadáról,

Az előadottakat összegezve Iáthatjuk, hogy a magyarság minden hi-
zonnyal avar-szlav és 'firank-baior közvetítéssel - tudott Sabaria és Pannó
nia nevű kis római telepüíésekről s arról a szájhagyornányról, hogy ott szü
Letett Szerit Márton püspök. Em, a franciáknál is közismert tradíciót mínt Sa
baria Sicca és Pannónia örököse, a pannonhalmi Szerit Márton-főapátság, az
"Erzabtei von Martínsberg" azóta is híven őrzi.

2. A szombathelyi hagyomány

Az I. fejezebben láttuk, hogy Pannónia legfejlettebb keresztény társadal
ma a rornanizált C. C. Savariában alakult ki, melyet minden bizonnyal püs
pök l:rányított. Hogy a 455-ben a földrengés sújtotta város- ha 'egyszerűbb

formák közöte is - újjáépült és folytatta életét, azt a VIII. század vége óta
kifejezetten bizonyítják forrásaink. A 860. évi oklevél szerint a város, a 890.
értelmében a templom - civitas, ecclesia .- is a salzburgi érsekség birtoká
ba jutott. Noha a 799. évi zsinaton elsőrendű ünnepnek nyilvánították Szent
Má~oll1 napjá,t,41 arról később sem szóltak, hogy születési helyével, annak
egyházával szorosabb kapcsolatba. jutottak volna.

Ez a hallgatás azonban még jelentősebb a magyar korszakban, Egészen
feltűnő jelenség, hogy Szerit Istvánnak az ősi alapokra építő egyházszervezé
seben semmi szerepet nem kapott Sabaria, s a Szerit István által annyira
tisztelit Szerit Márton otltam származásáról sem tudott a magyar keresztény
ség. Az erre vonatkozó helyi szájhagyomány hiányának legfontosabb bizonyí
tékát mégis a győri püspökség magatartásában 'látjuk. Sabaria mdnt egyház
község kezdentől fogva a győri. püspökséghez tartozott, s mint közben már fa
luvá zsugorodott település pediiga püspökség birtoka, "villa episcopalis"-a
lett. 42 S a győri püspökök nem követelték a maguk egyházmegyéje vagy bir
toka számára Szerit Márton születésének dicsőségét, nem tíltakoztak a pan
nonhalmi hagyomány ellen. Ez világosan látható a már idézett ] ]57. évi ok
levélből. Abban Walfer ispán Pannonhalmát mondotta Szent Márton szüle
tési helyének s ezért magasztalta a hely tiszteletreméltó és szerit voLtát. S ez
az alapítás Gyárfás győri püspök hozzájárulásával és közseműködésével, "ex
voluntate eit auxilio Gervasíi Geuriensis episcopi parrochiani" történt, aki nem
látott oikot és alapot, hogy az oklevéjben foglaltak ellen tiltakozzék. Sabaria
temploma ugyanis - mint. egy 1237. évi oklevél tanúsítja - Szűz Mária
oltalma alatt állott. A "Zombathel" név 1264 óta ismeretes.

Amikor a XL-XIII. századi magyarság, a győri püspökség és a helyi ha
gyomány nem tudott SzeTIJt Márton Szombathely-Sabaria-i származásáról, ak
kor nemcsak "döntő", hanem semmiféle jelentőséget sem tulajdoníthatunk az
1280 körül készült gyatra "H€l'efordi térképv-nek melyre, Sabaria neve alá
"SUi Matri" rnagyarázatot írta angol szerzője, Bár mint kartografus igen
gyenge egyén volt Richard ferences szerzetes, brevtariurna lectiójából azt mé
gistudtla, hogy Nyugat egyik legtisztebtebb szentje, Martínus a pannóniai Sa
beríából származott s azt rossz helyesírással, de mégis a mintájában talált
Sabaria neve alá írta. 43 Azt csak mellékesen Jegyezzük meg, hogy mikor a
VI. század végén Szent Agoston és római társai megkezdték a pogány angol
szászok térítését, első templomuk egy Szent Márton-kápolna volt, mely még
a római korból származott. 44

Szombathely-Sabaráa a XIV. század óta indult újabb fejlődésnek. A for
rások azóta mezővárosként (oppidum civitas) emlegetik. Eblből a korból,
1360-ból való az első feljegyzés, melyben Szent Márton a szombathelyi Saba
riával kapcsolatban szerepel, ahol Sabaria városánaik Seerit Márton-kútjáról
esik szó, Ez az első dokumentum azonban túlságosan késői ahihoz, hogy az
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ősi helyi Szent Mártotn-hagyomány megnytlatkozásának tekinthetnénk. Egy
részt ugyanis erről nem tudtak az egyházmegye püspökei, másrészt Szerit
Márton életrajzának sincs kapcsolata semmiféle "puteus"-sz:al. Sabaria Szerit
Mánton-kútjáról s az 1493 óta jelentkező Szent Márton-templomáról végül még
azt jegyezzük meg, hogy Magyarországon akkor már sok falu és még több
templom és kápolna v:iselJte nevét anélkül, hogy Szent Márton életével köze
lebbi kapcsolatban állott volna.

Annak 'tehát, hogy Szerit Márton a szombathelyi Sabariában született vol
na, az őt követő évezred folyamán nem találni nyomát, sem a helybeli hla,gyo
mányban, sem a megbízható írásos forrásokban. Ez a felfogás nem is onnét,
hanem az ókorért, az ókori irodalomért és az ókori emlékekért rajongó hu
manístáktól, azok farrtáziájából származott.

Először Zsigmond kir-ály 1427. évi oklevélében olvasható, hogy Szent Már
ton a szombathelyi Sabaria vátrosában született, Ez a kijelentés azonban csu
pán Sulpitíus szövegét ismétli - azt Szombathelyre alkalmazva.

Oklevél:

.. .Martini . . . , qui in oppido Subariae
regni ortus, in Italia Ticini... alitus.

EletTazj:

Martinus Sabaria Pannoniarum oppi
do oriundus fuit, sed intra Italiam Ti-
cini altus est. '

Az olasz humanizmust az a híres Paulo Vergerío plántálta á,t a magyar ki
rályi udvarba, aki 1418-tóí 1444-ben bekövetkezett haláláig Budán élt, a kan
celláriában dolgozott és Zsigmond király bizalmi embere, "refex1endarius"-a

volt. 45

Tudvalévő, hogya humanizmus Mátyás korában virágzott legszebben ha
zánkban. Annak legfőbb ápolói továbbra is az olasz írók voltak. Közéjük tar
tozott két tqrténetíró: Ransanus püspök, a nápolyi király budai követe és Bon
fini ascolii tanár, Mátyás, egyik kegyelt embere.

Hansanus az 1480-las évek végén készített latin nyelvű magyar történeté
ben, illetőleg annak földrajzi bevezetőjében azt írta: "Itt van Sabaria, egykori
cégi város, melynek még sok emléke látszik, köztük igen magas oszlopok. Itt
született és töltötte gyermekéveit Szenit Márton." 46 Sabaria régi jellegére, óko
ri emlékeire és - Sulpi.tius nyomán - Szent Márton születési helyére vonat
kozó ezt a közlest némileg átsnlizálva a néhány évvel később készített és sokat
olvasott magyar történetébe foglalta Bonfini:' "Itt van Sabaria, egykori r6gi vá
ros, különböző emlékekkel, mely Szerrt Márton hazája lévén, nem csekély tisz
teletet biztosí,tott magának." 47

Szerit Márton C. C. Savaria-i születésének hite a humanisták buzgólko
dása folytán veni aztán gyökeret a magyar érielmiség,a győrt püspökök és a
szombathélyiek tudatában - mírrt azt a későbbi írásos dolkumentumokból
láthatjuk. 48

* * *

Tanulmányunk eredményeit összefoglalva a következőket mondhatjuk,
Sulpitius Severus feljegyezte, hogy Szent Márton Sabariában született.

Am .Sabaraa városa mellett volt egy azonos nevű kis vidéki település is, s
ennek következtében, kérdéses, hogy melyik Savariára gondoljunk?
Míveí Szent Mártonatyja még 360 táján sem mutatott semmi hajlandóságot
a kereszténység iránt, inkább gondolhatunk a falusi, zömmel még pogány kőr

nyezetre, mint a városíra, melyben akkor már virágzott a kereszténység,
Azt, hogy Szent Márton születésí helyének tudata fennmaradhatott a nép

vándorlás idején IS az azt követő frank-bajor korszakban, vagyis az Y-IX.
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században, főleg Pannónia romanizélt lakosságának továbbélése, a keresztény
kontinuitás megléte bizonyítja.

Szerit Márton születésí helyét a magyarság az így alaposnak tekinthető

ősi hagyomány nyomán a 996..Jban létesített pannonhalmi ?pátság területére,
az ottani Sabariára lokalizálta. A szomlbathelyí hagyomány csupán a XV. szá
zadi humanisták irodalmi működéséig vezethető vissza, s így az rninden bi
zonnyal tőlük is származik.

Mindezekből következőleg úgy láltjuk, hogy Szem Mánton a IX. század
ban Sabaria Sicca néven szereplö kis (katonai) település és nem C. C. Sava
ria szülöttje. 49
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ABDI LDA T AZSIBAJ VERSEI

ssaua« Tazsibaj a szovjet-kazah költészet "nagy oregei" közé tartozik. Ifjú
sagát nomád-pásztorként töltötte Kazahsztán hegyeiben. Verseiben a legváltqza
tosabb formákat, műfajokat alkalmazza, kitűnő mesterségbeli tudással és 
tartalmilag - egy egészen tiszta, lehiggadt, az élet jelenségei iránt megértő, nyu
godt szemlélettel. De nemcsak a szemlélődő, önmagát-átadó belenyugvás su
gárzik a verseiből, hanem az "ormokat-járó" ember életérzése is: a szabadság
érzete, a teljes-kitárulkozás, a boldog emberekkel való tökéltes azonosulás.

(b. l.)

NYOMOK

Ösi nyomoknak vándora vagyok,
fekete ösvény sötétjébe nézek.
Eldalolnék most minden dallamot,
hogy mindent méltó énekkel dicsérjek.

Szemem a fekete ösvényre lát,
s kutatva pillant az ősi nyomokra,
s ha nem találom semminek nyomát,
feljajdulnék keseTÜen zokogva.

Látom a roppant vésznek menetét,
por gomolyog,
és vánszorogva hosszan
emberek szánalmas serege lép
vonszolja testét a parti homokban.

Karavánt látok, mely távolba tart;
a kerek hold: 'péres cipó az égen ...
Hallom az ajkukról az ősi dalt,
bánatos datiamot a messzeségben.

Ösök és évek sora
múltba tűnt.

Lassan nyomuk sincs már, a fű benőtte,

Elvonultak, de itthagyták nekünk
dalaikat, s szavaikat örökre.

CSOBÁNOK

Ö, szent emlék:
juhászkor, ifjúságom!

A nyáj mellett nőttem fel, mint gyerek.
Szopós bárányok sorát egyre látom,
bégetésükre szívem megremeg.

Nyáron meg ősszel vigyáztam a nyájra,
forró homok várt, s kövér legelők,

aztán bebújtam egy birka gyapjába,
8 így alttdtam el,

ha az este jött.

11j. Farkasok. FeZüvöltött a falka,
jól értettem bőszült nyelvük szavát.
Ég s föld némán figyelt a messzi dalra;
"énekelj" - suttogták az éjszakák.

Csillagképek
parázslottak föÜfttem -
a? Almásderes meg a Vas cövek.
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(A derest a gyűrűhöz kikötöttem,
s szemem
virrasztva,
rablókra lesett.)

Fürkésztem a csillagok birodalmát,
s tűnődve láttam a szépség nyomát.

Olykor őriztem

a szépség nyugalmát,
a csillag-Iányét

éjszakákon át.

S most is megint, a csillagos magasban
megismerem sok jóbarátomat.

S a másik csoblinban,
a fiatalban,

újra-köszöntöm
ifj'ÚSágomat.



Én szeretem atrollybuszt,

bár látni vágyam én.

A CSOBÁNOK FALVAl

Azt mondjuk:
nyájak, legelők, juhászság 

mind a múlt.
Egy tollvonás, s nincs több szokás,

kihúzni, elavult.

s mindent, ami modern,
dehát 
<:sobánolk,
legelők:

ez tegnapi-magunk.
Dzsajlát nem látom már soha

Csobának falvai felé
visz megszokás, remény.

Gyors rakéták röpítenek,
kozmikus repülők,

de hadd látom: ott-e a nyáj,
a nyáj, mely az enyém?

Holdfényem éj.
Csillag vibrál.

DüZöngnek a hegyek.
Fejemnél az almásderes

fújtat az éj felett.
S feltámad tőle a világ,

a múlt, a legelők...
És bennem a gondolatok,
mint a tűz, fénylenek.

A NEVETÉS ZÁSZ'LAJA

Azé
a nevetés,

ki érti.
Jön egy ember, s boldog vagy, mert nevet.
Ha nincs nevetés, minek élni?
Ujjongás ez,
és nem csak élvezet.
Ha ismerős, ha sose láttad,
de a nevetés -

a szemében ül.
Az öröm, mint lavina, rádcsap,
s vele nevetsz,
és nem vagy egyedül.
A nevető, vidám tekintet
külsődnek derűt, egészséget ad,
s - megfigyeltem - ha rádtekintenek,
szikrányi mosoly bennem is marad.
Vásott kölykek, nevessetek csak,
hahotázva, csengőn nevessetek,
ha. a lurkók vígan kacagnak,
anyjuk meg apjuk majd velük nevet.
Nevessen

a néger, a német,
s mint visszhang, zengjen az öröm szava!
A nevetés mindenkié lett,
fent lobog, és látják a népek.
Sose hullj le,

nevetés zászlaja!
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OTTHONOK ÉS VENDÉGEK
ITta BOHUNICZKY SZEFI

Ezerkilencszáztízenkilenc őszéri költöztünk fel Délsornogyból, Csurgóról.
Pestre, Főbérleti lakást nem kaptunk, két üres albérleti szobában rendezked
tünk be. Azt reméltü:k, hogy eladjuk vidéki házunkat, az árán veszünk la
kást; cl is adtuk, de annyi jó tanácsra hallgatnunk, hogy mielött lakásunk
lett, beállt a devalváció és a pénzünk megsemmisült.

Albérletünkből elállant a kispolgári élet kényelme, vele a hasznos, de kor
látok között mozgó gondolkodás. Régebbi éveink kötelezettségeiből felszaba
dultan, bátran néztünk az események közé. Talán ennek köszönhettük, hogy
barárbaink gyorsan szaporodtak, szerétték az albérlet könnyű hangulatát. a
fesztelenségünket. Schöpflin Aladár fejezte ki ezt a legjobban:

- Amint belépünk magukhoz, egyszerre diákká változunk és gondtalanok
leszünk. Maguktól kiszorult a sablon. Itt szabadon lélegzünk.

Valóban, akik otthonukban megtartotték a polgári kénvelemmel együtt
vállalt terheket, nálunk felszabadultak és őszinte eszmecseréjükböl, a szellem
izgalma és jókedve áradt. Akkoriban az élet sok megrontó jelszót, harnis prog
ramot dobott fel. Az elveszett világháború keserűségéből gyűlölet és bosszú
süvöltött: de ez a mi albérletá szobánkba nem tört be. A mi új barátaink nagy
elődök utódai voltak, akik vállalták az ezzel járó jogokat és kötelessé
geket. Érdek, vagy alacsony becsvágy nem silányította a barátságainkat, vi
táink mögött készülő művek feszültsége izzott, mint azt megjelenő könyveik
igazolták.

Emlékeimben úgy lapozok, mint régen olvasott könyvben, melynek me
séjét el is felejtettem, hiszen annak idején nem vettem elég komolyan, csak
rnost csodálkozom el az érdekességén.

Látom magam előtt a mintegy ötven éves Schöpflin Aladárt. Kefeformán
felfelé nőtt haja már őszült, de ha egy új író érdekesnek látszó könyvéről

beszélt, öregedő arcán az öröm izgalma fakadt.
- Csak vadászni kell és találunk tehetséget! A háború sokat pusztított,

de míndig születik jó író - rnondta és dicsérte a felfedezettjét, akiről hama
rosan megjelent a bírálata is a Nyugat folyóiratban.

Baráti összejöveteleinken elmaradhatatlanok voltak Farkas Zoltánék, Far
kas, a képzőművészek lelkiismeretes bíráleja szerintem kitűnő olvasó is volt.
Most is hallom biztatását első novelláim megjelenése után: írni kell Szefkó,
csak bátran és csak 'a lényeget! mándag csak a lényeget!

Bodor Aladár volt köztünk a Ieglárrnásabb. Erdélyt siratta, ment szülötte
volt és mert megszakadt érte a szíve. Mi mulattunk a pátoszán, mosolyogtunk
la kétméteres kisffiú ellágyulásaín, gyermekien regényes tervein, hogy hogyan
is lehetne csellel vísszakaparintani Erdélyt. Volt, hogy nemcsak nevettek, vi
tatkeztak is vele erről. Schöpflin, Bajcsy Zsilinszky Endre, Pethő Sándor kő

rülfog;t,ák és oly hangosan vitáztak, már-már úgy látszott, míndjárt összevesz
nek.

Számomra ezek a viták kitűnő iskolát adtak. Kezdő író voltam, vala
mennyíüknél fiatalabb, elbűvöleen értettem ki hangos vitájukból, hogy egy
író csak magas őnígénnyel találhat rá a saját útjára.

Kissé bolondos, de, lelkes emberek voltunk mi, Volt tréfa, nevetés, nóta,
néha még tánc is mánálunk. Az asszonyok vacsorát hoztak, én főztem hozzá
csodás feketét, volt némi borunk is, és ha elfogyott, homunk hozzá még egy
literrel. Schöpflin zümmögte kedves nótájáJt, azután dalolt míndenki. Néha
megjelent a házmesterné nagy hangon, hogy csend legyen! Aztán ivott velünk
és megértő szívvel távozott. Egyszer még az utcán posztoló rendőr is feljött.
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Szígorú képpel érkewtt, de egy-két pohár bortól mosolyra derült és amikor
elment, igy köszönt:

- Tartsa meg az Isten a jó szokásukat!
Fáy Dezső, a gtraitikusés festő ezt le is rajzolta, bár az ó rajzán dermedt

félelemmel néztük a rendőr fe1emelit ujját,
Fáy Dezső rögtön rajzolt, amint groteszk, mulatságos dolog adódott, Já

':~jWls ember volt, aki apró, befojtott nevetéssel örökké játékot rajzolt.
Első pesti éveinkben még: ~ század elején felszárnyalt irodalmi esemény

bátor hangjla töretlennek látszobt, Ady Endrét, Kaffka Margitot - bár meg
haltak, Bandinak, Margitnak emlegették. A Nyugat nemzedék szellemi uralma
még nem bomlott meg, ltís.zltes:séges érzésből fakadt szók csak a művekben

változtak giccsessé. A regényes álmok el is tűntek, enyészésüket azok siettet
ték, akik ezt ön célra használtá:k. A haza régi fogalma csendesebb hangot
kapott, de belülről annál mélveoben izzott, Ez az izzás olvasztotta ki azoknak
a fiatal íróknak művert, akik akkoriban lettek barátaink, amikor alibérle1Jbő}

Iöbérletbe költöztünk. .
Ott is megmaradt a fesztelen hangulat. Fáy Dezső ott is mínden furcsa

ságort megrajzolt, de nemcsak a valóságot; tündérvárat rögtönzött elénk. Egy
gyermekkori betegsége az egyik szemét bezsugorította, de a máslikkal annál
ösztönösebb kíváncsísággal csípte el az élet rejtett dolgait. Amint beszédbe
melegedtünk, ő rajzolt és kuncogva nevetgélt, rnert minket rajzolt. Egyszer
Schöpf1ínt, amint ül a karosszékben és égnekálló hajjal olvassa egy dilettáns
kéziratát. Máskor GeiilélPt Oszkárt, amint egy tehetségtelen írónő előtt szigo
rúan tii:lJtakozva hátra kulcsolja a kezét. Vagy Pap Károlyt, aki vélt gaztette
kért riadtan néz az ördögre. Fáy ezeket a kedves, gonoszkodó rajzait míndíg
nálarn hagyta, lassan vastag album gyűlt belőlük,- de sajnos a háború bom
bái otthonommal együtt ezeiket is elpuszrtítottá'k.

Egy ideig nem láttuk Fáyékat. majd egy vasárnap délelőtt megjelent az
asszony és így szólt:

- Dezső elkészült Dante Poklahoz a fametszetekkel. Kéri, gyertek el
hozzánk, nektek szeretné először megmutatni.

Az uramnak dolga voht, egyedül mentem a Kéklgolyó utcai műterernbe,

Ott mínden Fáyékhoz hasonlított: a jelen pár évszázadot úszott visszafelé a
reneszánsz világába. Engern beültettek egy aranyozott iJr'ónszékbeés míg a
fametszeteket n ezegettem, Fáy egyre biztatortrt:

- Ne kiméljen! legyen egészen őszinte!

Mikor az Adonisz születését jelképező metszetet néztem mosolyogtam:
_. Micsoda álmodozó maga, Dezső!

- Asszonyom, cook álmodozás közben vagyunk jók - mondta hunyo
rogva. - De nemcsak álmod ozni, büntetni is tudok! NéZZ!e csak az ördögeim
szerszámait!

- Nem nézem éin a maga ördögeit, mert akkor félek a túlvilágtóll
- Ugye? Holnap elviszem ezeket a mctszeteket Hoffmann Edithez.
Hoffmann Edit, a Szépművészeti Múzeum grafiikai gyűjteményének igaz

gatója, a nietszetek alapján Fáyt a legnagyobb magyar grafikusnak nevezte.
Farkas Zoltán remek tanulmányt írt róluk, Elek AMur pedig egész könyvet
szentelt Fáy Dezső művészetének, Az elismerések koronáját Fáy a Vatikánban
kapta. "Megáldott, fiam, az Isten, hogy Dante nagy lelkét így megértetted"

mondta neki a pápa.
Első novellás könyveimet Fáy Dezső illusztrálta.
- Meséljen, mcséljen és én majd rajzolom - mondta.
Nap-nap után beszélgetJtünk, kacagtunk, miközben készilltek az apró fa

metszetek Rigó círnű kötetemhez. Fáy Dezső érdeme, hogy saját kiadásunk
ben megjelent két első novellás könyvem elnyerte a Bibliofil Társaság "Az
év legszebib könyve" díját.
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Talán mert a kritákusok is egytől egyig elismeréssel írtak a könyveimről,

egyre bővült, egyre színesebb lett a barátaínk köre.
A Városmajor utcában laktunk egy öreg ház kicsi emeleti lakásában,

melyhez szép nagy erkély tartozott. Látom Erdélyi Józsefet, amint out felém
szalad és mielőtt leülne, már egy régi magyar szó eredetét magyarázza. Örül
tünk. neki s nevettünk rajta,

- Verset is hoztam! - mondta és elővette, felofViaSta a, Fekete Kőrös című

versét,
Gyakran eljötrt hozzánk, sok új versét felolvasta nekünk.
Gazdag, szép napokat éltünk a Városmajorban, 'I'ársaséletünknek az élet

élménye adotit tartalmat, Nem a polétíka, mindíg az irodalom volt előtérben.

Aki:k fia1JalOlk akkoriban nálunk összegyűltek, körülbelül mind gondok közt
és egyformán gondolkozva éltek, alacsony indulart, vagy érdekhajhászás nem
zavart bennünket; Szenvedélyesen hittünk az életben valamennyien,

Talán Pap Károly volt a legkülönösebb vendégünk. Néha szlnte megme
revedve, közönyösen ült közöttünk - majd váratlanul felugrott, és mántha
senklÍiI'ŐJ. S1eVlerU1Je tudomást, rótta a teraszt. Akkoriban jelentek meg a Nyugat
ban a Míkáel noveíláí, melyeket ha olvastam. az volt az érzésem, hogy Kari
nemcsak összeforrott a hősével, de általa maga is egy magasabb régióba lé
nyegült. Arca olyan szenvedő volt, mintha a költészet erejét felülmúló küz
delembe hajszolná. Ú gy is. volt, Mikáel a lelki vakság ellen küzdöbt, akár Pap
Károlya siketek, ostobák, lusták és önzők hadával.

Meghatottan gondolok ahány, annyiféle barátunkra, akik oly nagy mér
tékben hozzájárultak a világnézetünk kíteljesítéséhez. Különösen Németh
László szellemrnel te1i1Jekdntete világít felém a múltból: hideg volt, 'mégis
gyújtott. Ha ő SZÓlt, elhallgattunk. Németh László nemcsak a mohó olvasásá
ból és tanulásadból fakadt múveltségével kötött le, hanem még inkább azzal
az önálló vilagnézettel, mellyel ezt a műveltséget átvilágította.

Amikor Tamásd. Aron először ebédelt nálunk, jó ebédet főz1Jem, az uram
finom medea lSIZIÍvaJ1"t, szamorodní boet hozott, Áron rögtön úgy ült köztünk.
evett-ivott, nagyokat hallgatott, míntha réges-régen ismernénk már egymást,

Tud főzm - mondta a második fogás után. - Jó a száraz szivar,
meg a szamorodni - mondta, míkcr már minden elfogyott. Különben csak
hallgatta a mi beszélgetésünket.

:És késő délután, azzal búcsúzott, hogy:
- Menyasszonyom van: e1hozzam?
BiztartJtuk.
- Híjják meg Erdélyi J ólSlkáJt is. Meg másokat is lehet.
fgéctüJk, és nemsokára adódott alkalom.
Egy meleg tavaszi napon Viendégekkel telt meg óriási teraszunk. Ott

voltak Tamási Aron, Pap Károlyék, Farkas Zoltánék, Németh Antal Peéri
Pirível, Engel Ivánék, Erdélyi Jóska, Tersánszky Jó2JSIÍ Jenő és még többen.
Ott Vlolt az én nagyszerű holland barátom, dr. Brower amszterdami matema
tikus professacr is.

Tersánszky, ahogy megérkezett csak ránk nevetett, már felült a szeries
ládánlwa és pengette a gitárját. A gi,tárjába szép régi nóták voltak belevésve.
hogyha abból választottunk, ő rögtön pengette s halkan dúdolgatea. Fogyott
a hor - nőtt a jókedv. Mindenki dalolt, csak Tamási Aron hallgatott, de ő

is oly átszellemült arccal, míntha ismeretlen' világokiban kóborolna.
- Erdékes ember - mondta az uram. Szerét élIIliÍ, hát kényelmesen mo

zog. Nem fitogltart semmit, mégis jelentékeny. Éle1JélV'eW, de ha elgondolkodik,
elveszti a testét.

Tersánszky minden lekintetben az ellenkező vclt. Szívesen gitározott, de
ha számára ideg!elrut látott a társaeágban, rögtön abbahagyta. Mulattunk rajta,
hogy a g:irIláToiását m[n,tiliJa többre becsülte volna a írásainál. Szenvedélyesen
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szerotett bolondozni, állandóan játékot rögtönzött, mint valami semmittevő kö
lyök - de ha az írását olvastuk, láttuk, mennyire becsapott minket, hiszen
ízig-vérig író. Olyan volt a vékony teste, könnyen szökellő mozgása, mint
valami filnom állaIté. De a tisztessége és szemérme nagyonis emberre vallott,
Ez az írásariban annyi szemérmetlenséget feltáró művész baráti körében mín
díg szemérmes maradt. veu neki is akkoriban elég élet-baja - de közénk
csak a nagy vidámságát hozt~. Meghatódra mi soha semmitől nem láttuk,
olyan volt embernek-írának, aki az élet vadonjában szabad levegőt szív, Ke
veset evett, keveset ivott és sokat dalolt, Ö mondta nekem egyszer azt d

szépet, hogy: "Időnkint mánden művészet kifejezi a gonoszságot, csak a mu
zsíka ad mindig hiánytalan szépséget-jóságot."

Azon a szép, vidám estéri vendégcink rnínden okosságról megfeledkeztek.
Engel Iván, a brilliáns zongorista feltelepedett a szeriesládára Tersánszky mel
Lé. Suttogtak-tanácskoztak, aztán bementek a szobába, A holland professzor
megsejtett valamit, ő is felugeott és sietett utánuk: Ezek kitaláltak valamit,
lássuk!

Tódultunk utánuk.
JÓZlSi Jenő és Engel Iván azt gyakorolták, hogy kell úgy Iöldrezuhanní,

hogy az utolsó pillanatban egy tenyérrel fenntartsák magukat.
- Én is megpróbálom! - kiiáltott a két méter hosszú professzor Brower

és hiába sikoltoztunk. már zuhant is, megállt egyik tenyerén és kacagott.
A víláglurü tudós, mint egy játélws kamasz reggelig kitartott a magyar

bandában. "A beszédet nem értettem - mondta aztán - de a magyar szel
Iemd élet ritmusát igen. Ilyen rtJisztán még nem éreztern meg egy nép ritmusát
sehol sem."

Aztán megint háború jött. Háboru, kegyetlen társadalmi bűnök és vál
tozások, melyek barátt ctalálkoeásatnk gondtalanságát is megfertőzték. Sok
minden változott. Tersánszky akkor is elhozta a ,gitárját, de már nemigen
pengette. Dennedten néztük a körülöttünk zajló világ örvényeit, Míg' egyszer
csak minden összeomlott. A háború bornbái szétszórták vidám otthonunkat,
még egy poharat se emelhettem ki a romok alól.

Évekig szomorú, tehetetlen csend borult ránk. De ahogya tél dermedtsége
után apró virágokkal jelenzkezik a tavasz, a mi életünkben is színek, hangu
latok melege bújt elő.

Az első világháboru nagy házból albérletbe sodort, a második ví1ág1háború
szép lakásból társbérletbe szeritott bennünket,

Legrégibb barátaink közül már majdnem mindenki meghalt. Sohöpflín
Aladár, súlyos szélütötten, néhány hónappal a halál előtt, felkeresett minJket
a feleségével társbérleti szebánkban. Magas korét, nagy betegségét feledve
déltől késő alkonyatig beszélgettünk, ezétszedtük az emlékeink füzérét, Fáyék.
is eljártak még hozzánk, rníg Fáy Dezső oly szerényen, ahogyan élt, el nem
távozott örökre. Csak Farkas Zoltánékat látom még időnkint, de már sátoros
ünnep, ha Zoltán szól: - A lényeget, míndíg csak a lényeget!

Valamit a sok veszteség mégsem tudott megsemmisíteni bennem. Az
élethez fűződő Illúzíóm megmaradt és úgy érzem, ezért kaptam a 00gie:k
helyére új barátokat, Hajdan mi voltunk az öregek között a fiatalok 
most mi lettünk, végül én letrtem a fiatalok között öreg. S amilyen csodá-o
latosnak türit, hogy a hamvadó irodalmalt állandóan új erők friSSlÍ:ti.ik fel, oly
csodálatos, hogy öreg szobámba frissítő, ifjító hargulatot hoznak a nálam oly
sokkal fiatalabbak-o

Életem hosszú útján sokmánden. változott. Sok fogalom lebillent helyéről,

merész gondomtok hitelüket vesztették, hamuvá váltak vágyak, szenvedélyek,
sikerek, A múlt romjai sokmindent betemették, csak egy maradt mindenek
felett a helyén: hIitünk a halhatatlan magyar irodalomban.
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A CSÁKKERTI HÁRY JÁNOS
Irta RÚNAY LASZLÚ

(Kisregény 1. rész)

,,A magyar népnek a zenei élete !is csak az önmagából vett oltó
anyaggal erősödik, és nem keLl félteni idegen beömléstől. rnent az úgy
sem fog rajta."

Kodály Zoltán: A csákvári főldművesszíneszek "Háry János"-áról.

A Volga még fölkapaszkodott a házak közé a tetőre, de aztán köhögött
egyet és megállt,

A verető szítkozódva kálökte az ajtót. A másik férfi is kiszánt. Töprengve
jártalk az autó körül. A sofőr belerúgott az első gumíba.
-K~' .
Olajos kezét törülgette e.gy ronggyal.
- Vége a rdportnak - jelentette ki tárgyilagosan a másik. Th odaszólt a

gyűrűbe gyült kiváncsi gyerekeknek: - Hol lehet itt egy kávét inni?
Többen is buzgólkodva mutatták.
- Túloldalt, abban a tornyos házban.
- A kultúrház - mondta egy rnaszatos kislány. - Ma bál van ám.
Iszonyú hőség volt odabent. Öregek, fiatalok tolongtaik a büfé körül.
- Asztal?
-- Ott a zongóránál ... Az még szabad ...
Leültek. A !kávé langyos volt és híg. A riporter a jegyzeteit rendezgette.

Amikor a zongora megszólalt, fölnézett.
- Jó fej - jegyzte meg a sofőr.

Idős ernber ült a zongoránál. Bibircsókos orr, himlőhelyes, ráncos
arc. Remegő, öreg kéz. Zsírpecsétes ruha. Rebbenő, vöröses szem, fáradt,
okos' tekintet.

- Jó fej - hagyta rá a ráponter. - Valaha jól játszhatott.
- Ez?
- Ez - mondta a riporter szórakozottan. Nézte a zongora fölött az arcot.

Egyre ismerősebb lett. - Ez, ez... - Erőltette az emlékezetét, Arcok gomo
lyogt3ok benne. Rengeteg arcot látott életében, muzsikusokat, rengeteg muzsi
kust, ez volt a szakmája, a többit csak meilékesen csinálta. Hol látta ezt az
arcot? Próbált fölidézni régi hangversenyeket. Bartók, Dohnányi, Mengel
berget. .. Nem jó. Kodály. Ki is mondta, anélkül, hogy észrevenné: - Kodály.

- Kodály - ismételte a riporter, - Tudja, ki ez az ember? ~z hozta
össze annak idején Csákkerten azt a paraszt Háry Jánost. Nagy dolog volt
az akkor.

.:..- Nocsak - mondta a sofőr. Nézte az öreget a zongoranál. Nagy volt
a Iárma, az öreg is erősen verte a billentyűket, .úgyhogy alig hallata a zajtól
a riporter dünnyögését,

- Negyvenötben láttam utoljára. Most már emlékszem, igen, negyven
ötben., egy énektanári konferencián ... ·Ö az, persze, hogy ő ...

- Negyvenötben? - kérdezte a sofőr. - Hát az jó régen volf. - Föl
húzta a szemöldökét. -" Azóta?

- Azóta? - rliínődörtt az újságíró és nézte a rokkant, ÖTeg arcot. -- Hogy
mi volt azóta?

* * *
- Apa, gyere ebédelni!
Az öregember összerezzent. Résnyire nyitotta a szemét. Igy is vakította

a nap, karikák táncoltak előtte. De aztán kitisztult a világ, kirajzolódott előtte

ti lánya.
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Erzsi a tornác végében állt, az apját nézte. Az öreg nehézkesen próbált
fölkecmeregni a vedlett ny'Ugágyból. A lány nem mozdult, nem segített neki.
Azt gondolta: "Megint ivott. De vajon mikor ment el?" Az öreg küszködött,
félszemmel ő is a lányát figyelte. Erzsi azonban elfordította a fejét, a kutyát
simogatta.

- Ilyen korán eszünk} - kérdezte az ö1'egember. - Délben?
- Nincs dél - mondta kurtán a lány. - Negyed kettő.

Rezgett a levegő a forróságtól. A kis házak közt megrekedt a hőség. Vo
natfütty hallatszott, és kattogás, a fákon túlról, a kanyarból; lassan halkult,
aztán egyszerre elhalt.

- Nem eszem - jelentette ki váratlan méreggel az öregember és vissza-
zöttyent a nyugágyba. - Mond meg anyádnak, hogy nem eszem.

A lány otthagyta a kutyát, lépett egyet.
- Tyúkleves van. Azt szereti.
- Nem kell.
Az öreg lehunyta a szemét, de azért kilesett a. pillái közt, a fecskéket

nézte abban a négyszögben, amit a ház meg a szomszéd szerszámoskamrája
irt köréje.

Erzsi még egyet lépett előre.

- Anyu megint sírni fog.
- Sírni fog!- dohogott az öregember. Akkor bezzeg nem sírt, ami-

kor itt maradtam.
A lány hátat fordított, otthagyta. Egyszer hallotta már ezt: hogy apját

valamikor Pestre hivtÍík karnagynak, és végül mégsem ment. Nem mert bele
vágni az újba? Vagy talán nem is hívták, csak legenda az egész? Mindegy;
később faluszerte az hiresztelte, hogy a családja miatt nem mehetett.

- Nem eszik - szólt be a konyhaablakon.
Csönd. Anyja talán terít. Vagy ül a sarokban és szokás szerint a köny-

nyeit törülgeti. újra beszólt, hangosabban:
- Azt üzeni, nem eszik.
Bentről most megszólalt a fáradt, sopánkodó hang.
- Dehát miért nem? Istenem, Istenem, teljességgel tönkreteszi magát ...

Csont és bőr ...
- Nem éhes - vágott közbe kintről a lány.
Visszament a tornác végébe. Az öregember most megint hunyt szemmel

feküdt. Ráncos, lilás arc, petyhüdt bőr, táskás szemaljak; "akár egy halott",
gondolta a lány utálkozva. Még nem látott halottat. Visszament a konyha
ablakhoz.

- Alszik. Megint elaludt.
Az öregember hallgatta a lépéseket, ahogy eltávolodnak a konyhaablak

alól. Mikor már semmit sem hallott, folytatta tov6bb a számolást. Megint
ugyanaz jött ki: "ötvenöt". Pontosan annyi: ötvenöt esztendeje történt.

Nyolcéves volt. Az ablak alatt állt, ágaskodva Iesett befelé. Apja egy bő

röndőn térdelt; fölállt, a szekrényhez ment, ruhákat nyalábolt föl, belökte
őket a bőröndbe , megint rátérdelt,

- Meggondoltad? - kérdezte az anyja, Ott állt a két szeba közt a nyi-
tott ajtóban, - Meggondoltad?

Apa nem felelt. Dühösen gyűrte befelé a zakókat. Váratlanul abbahagyta.
- Hát igen - mondta keményen. - Meggondoltam,
De nem anyjára nézett, hanem bele a tömött bőröndbe.

- És a gyerekek?
- Nem megmondtam, hogy fizetek értük l? - csattan a válasz,
Ű visszazökkent asarikám, sakáJi,g nem hallott semmit. Aztán később az

anyja éles hangját:
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- Arra jó voltam, hogy rnegszüljern őket? Hogya cseléded legyek? Hogy
a ribancod zsebkendöst mossam?

Eloldalgott az udvar végébe, bámult át a szemezédba a kerítés lécei közt.
Várta, hogy abbahagyják bent a veszekedést, kiáltsanak érte, ahogy szekták.
Esteledett, kezdett hűvösödní 'a rét felől. 01Jt volt a fülében a hívás, anyja
elnyújtott hangján. Jooolán! Kaaarcsi! Maaarci! De hiába várt, nem hívták
őket. Visszakullogot az ablak alá, f'őlhúzódzkodott, benézett, Odabent még
a kintinél is sűrűbb homály volt, az első pillanatban alig lehetett kivenni
valamít ; de aztán megszekta a szeme. Anya ugyanott állt, ahol az előbb,

míntha odanőtt volna. Apa a széken, tenyerébe hajtott fejjel. És anya hangja,
végtelen lamentálással, síróssan.

- . " csakhogy mehess már, ik.ia kertek alá, aszukáddal ... de hozzám
egy jó szavad 0000 ... mínt aki nincs is köztünk ... a kutya többet törődik

a kölykeivel, minf te a gyerekeiddel ... pedig Karcsi ...
Ezt unta, ebben nem volt semmi érdekes. "Ezt a Karcsit zenésznek kéne

nevelni", meg "ennek a Marcinak vág az esze, mínt a beretva", és ,,'a tanító
is megmondta": ez már a könyökén jött ki. Éhes is volt, és vacsorának semmi
nyoma. Lassan, hogy zajt ne csapjon, leereszkedett, kiballagott az utcára.

Míre hazament, égett a szebában a lámpa, asztalnál ültek. A bőrönd fönt
a szekrény tetején, csukva, átkötve szíjjal.

Ott is maradt, hosszúévekíg. Mert apa másnap, mikor elment, nem vitte
magával. De nem is. jött vissza érte soha többet,

Az öregember a fecskéket nézte. A zegzugos ábrákat, amiket a nagy kzk
ségbe írtak. Szomjas volt. Nem vízre. Rumra.

Körülpillantott, nem látott senkit. Övatosan fölkelt, elindult a kapu JeU.
Nagy, fülledt csönd volt. Kilépett az utcára, lassan betette maga után a kis
kaput.

Semmi nem mozdult. A falevelek zsugoradottan csüngtek az ágakon. Az
árok lejtőjén megperzselt fű. Mélyéről a kis patak egyszerűen eltűnt. A szom
széd ház tövében nyelvét lógatva kutya szundított; akkor sem nézett föl, g.mi
kor az öregember elhaladt mellette.

A kocsma öt házzal odább volt, a sarkon. Falán még ott a régi fölírás,
kicsit megkopott betűkkel: "Vendégfogadó." De már régóta nem. fogadtak
cendéqet benne.

A kinti, fény után szokatlan volt a benti hom.ály. Megcsapta az egybe
keveredett sör- és borszag. Szája egészen kiszaradt a szomjúságtól.

- No, Karcsi bácsi, téged még ez a hőség sem tart otthon? A kocsmáros
mosolyogva nyújtotta a kezét.

- tppen ilyenkor kell öntözni magát az embernek, nehogyelégjen ebben
l't forróságban.

- Aszokottat?
- Azt. Mit cifrázzuk.
A bádog pulton végigsiklott a decis pohár. Az öregember kinyújtotta a

kezét, lehunyta a szemét, kinyította a száját, önmagába öntötte a rU11'wt.
- Most már jól van ...
Kezdett tájékozódni a sötétben. Az ócska. vedlett abroszokkal takart asz

talok mellett üres székek. Csak a sarokban aludt egy ember, karját a fejért!
hajtva, egy félig ivott söröskorsó előtt. Az öregember visszapöccentette a
poharat a pult tulsó felére.

- Még egyet.
Akkor mintha a nevét mondták volna. Tétován megfordult; most már

biztosan tudta, hogy szólították. Egy ember állt a homályban, az alvóval
átellenes sarokban, félbernardt mozdulatuü, mint aki készül, hogy odalép va
lakihez. ts megint a nevét mondták.



Aztán az álló alak megindult, ölelésre emelt karokkal. Kerülgette a szé
keket, asztalokat.

Karcsi! Te vagy az, Karcsikám? Mi az, meg sem ismered a szegény em-
bert? Igaz is, rég nem láttuk egymást ...

Fogalma sem volt róla, ki ölelgeti, ki veregeti a hátát..
- Nocsak - dönnyögte - nocsak ...
Míg a másik sörért ment, gyorsan fölhajtotta a rumját.
-Még egyet.
- Nem lesz sok, Karcsi bácsi? Ilyen meleqben. ...
- Még egyet - mondta dühösen.
Azt már az asztalukhoz vitte a kocsmáros.
- Megöregedtél, Karcsikám.
- Hát igen - mondta óvatosan. - Senki se fiatalodik.
Ujja föl-le simogatta a rumospohárkát.
- Hát igen. De azért még bírom, Ha kell, még zsákolok is. Emlékszel;

ö7'eg fiú?
Erről: a zsákolásról, a hangról, a hunyori szemről egyszerre emlékezett.

A csákkerti tanító. Annak is, neki is volt némi fölajarandósága. Csépléskor
segítettek egymásnak, együtt zsákoltak. Mintha most is hallaná a gép don
gását, nyakában a pelyva szúrását. Tűnődött, számolt. Mikor is volt, harminc
ban? harminckettőben? Feje bólongott a dongásra. Ösezemosodott e kettő, az
a régi a cséplőgépé, meg a mostani: ~ rum dongása a .tülében.

- Játszol még?
Elkapta a pohárról az ujját. Ölébe dugta a kezét.
- Aáá ...
- Abbahagytad?
Bólintott. KiIzdöit egy percig a szomjúsággal, aztán nem állta tovább, a

pohárkáért nyúlt, hörpölt belőle.

A másik alig észrevehetőleg ingatta a fejét.
- Mikor?
- Tíz éve - mondta az öregember. - Tizenkettő. Nem mindegy? kér-

dezte ingerülten.
- Szegény Zsiga bácsi még az utolsó napjaiban is emlegetett. Hogy ugyan

hol orgonál most a Nagy Karcsi. Szegény öreg ...
- Miért szegény? - kérdezte, ugyanazzal az ingerültséggel.
- Hát nem tudod? Délután temetik.

Édesanyja sokáig fésülgette a tükör előtt. Mikor' a hajával elkészült, le
kuporodott, mégegyszer letörölte 'a cipőjét. Közben a jó tanácsok, figyelmez
tetések, hol fönt, a feje fölött, hol lent, a cipőj énél.

- Aztán rendesen víselkedjél,
- Csak akkor beszélj, fiam, ha kérdeznek.
- Vigyázz, ha bemegyünk, nehogy ősszerántsd nekem a szőnyeget,

_. Az orrodat peddg ne piszkáld, fiacskám.
A plébánia a templommal szemközt volt. Átmentek a vasúti hídon, az

tán kavicsos kaptató következett, és máris ott álltak a szürke épület előtt.

Mlalaet a kapun túl ide-oda verdesett a folyóson a csöngő visszhangja,
édesanyja még vgyorsan elsuttogott néhány figyelmeztetést.

- Köszönj, kisfiam, ahogyan tanítottalak.
- Aztán ha kezet nyújt, nehogy kezelni merj vele. Meghajolsz szepen

és kezelt csókolsz. Értetted?
De nem kellett kezet csókolni, a plébános nem engedte. Barackot nyomott

a fejére, és egy kicsit lódított rajta,
, - Mítől vagy úgy megíjedve, legényke?
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Terelte őket lbefelé, azzal a nyitott tenyerű, kartáró mozdulattal, ahogy
a papok szokták.

Igazában nem is volt megijedve. Nézelődött a nagy szobában: a fekete bőr

díványt, a rengeteg könyvet, amennyit még életében nem látott, meg a keresz
teket a falon, volt vagy három is. Néha a mamát is nézte: csak a legszélén
ült a széknek, úgy beszélt, a halk, félénk lamentálásával.

- ... Ennek csak az a mándene, kérem, a muzsika, vasárnap is ott leb
zsel mándig az orgona körül... A tanító úr is mondta, vétek lenne nem
tanítaittni . .. A tanító úr azt is mondta, hogy a plébános úr tudhatna. segi
teni rajtunk ...

ügyetlenül, akadozva beszélt; sose tudott kérni. A plébános hallgatta,
aztán egyszerre közbevágott.

- Milyen tanuló voltál? - bökött amellére.
- J-eles! - vágta ki büszkén.
- Hm. .. És mi ezeretnél lenni?
- Kántor!
A plébános fölállt.
- Jól van asszonyom, majd írok a fia érdekében. Győrbe ... Különben

nem is Győrbe. Tudják, mit ? Menjen a gyerek Egerbe. Ott nekem van egy
nagyon jó barátom, a Hetényi Julrián. Ha én küldöm, ott nem lesz nehézség
a fölvétellel.

És már.is terelte őket kifelé.
- Te majd bejössz holnap hozzám a levélért -, mondta a kapuban hátra

tett kézzel, mert a mama minden áron kezet aKart csókolni neki. - Átadod
a levelet a Júlián főtisztelendő ÚTnak, és azt mondod neki: Főtisztelendő

Julián atya, hoztam ezt a levelet, és tisztelettel jelentem, hogy üdvözli a
J ósz Zsiga. Megértetted?

- Meg.
- Hát akkor Ismételd el.
- Igenis. Főtisztelendő J ulián atya, hoztam ezt a levelet, és tisztelettel

jelentem, hogy üdvözli... - Elakadt, érezte ahogy egyszerre pírosabb lesz.
- Hogy üdvözli ... - A pap mosolyogva elvezte zavarát. - Üdvözli ... a
J ósz főtisztelendő úr ...

- BIkfic! - mondta a pap. - Mit mondasz?
- Hogy üdvözli. ...
- Na ? Ki üdvözli?
- A Jósz Zsiga ...
A pap nagyot nevetett.
- El ne felejtsd! A Jász Zsiga! Na eredj Isten hírével.
- Hogy nem sül Ikii a szemed, neveletlen kölyke! - sziszegte a mama és

lökte haragosan maga dé; de a plébános hangja megállitotta őket. Még min
dig a küszöbön állt, mutatóujját begörbítve hí vm.

- Gyere CSaIk vissza, Karcsi Ham.
Visszaszaladt.
- Tudod-e, mávégre teremtette Isten a világot?
Haptákiba állt előtte, úgy fujta válaszul a katekizmust.
- Jól van - mondotta a pap. - Jól megtanultad. Csak egyet ne fe

Iejts el soha belőle: a szerétetet. Meg hogy a J ÓBz Zsiga, rnert különben nem
fogja tudni. No, iszkirn!

asznak a szakadozott, vörhenyes felhők a szeme előtt. A harmadik kupica
után szoktak jönni. De ilyenkor valami puha, vízszerű anyag is ráterül, gőz,

vagy vatta. Megpróbál kikapaszkodni; próbál arra is ügyelni, hogy ne bó
~(lngjon ide-oda-a feje.

- Mi baja volt? - kérdezi.
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Elégedett magával: egészen jól forog a nyelve. Egész jól kimondta, ha
kicsit kásásan is.

Akkora szünet volt köztük, hogy a másik hirtelen nem is fogja föl a
kérdést,

- Kinek?
- Hát a Zsiga bácsinak.
- Ja . . . Öreg volt, az volt a baja. Járni is alig bírt már. Nyugdíjazták,

de nem ment el a faluból, ott élt a plébánián, a folyosó végén, a kis szobá
ban. Emlékszel még a kis szobára? No, ott élt, ott is halt meg. Végrendeletbe
hagyta, hogy az anyja mellé temessék.

Nyolcadikos volt, érettségi előtt. Az Alföld felől nagy, lusta hullámokban
szállt be a városba az akácillat. Már bedíktálták az osztályfőnöknek, ki mí
akar lenni.

- Nagy Károly?
- Kántorképzőbe szerétnék ...
Aztán Hetényi Júlián szobájában :
- Édes fiam, neked tehetséged van, érzéked az irodalomhoz, ott az

egyetem ...
- A zene, tanár úr kérem. Akadémiáról szó se lehet, ahhoz pénz kell...

Tetszik tudni, szegények vagyunk, édesanyám egyedül, három gyerek ... De
a kántorképző, ha lehetne ...

Egy délután, gyakorlásból jövet, mert délutánonként gyakorolhatott a
templom orgonáján, majdnem nekímerit az utcán egy fekete reverendás pap
nak; akkoriban úgy járt, leszegett fejjel. "Maga, Nagy Károly, miért szántja
mindig az orrával a járdát?" Most is a járdát szántotta, dea pap szerencsere
nem a prefektus volt.

- Laudetur... - dadogta, és éppen mentegetődzni akart, aztán mielőbb

eltünni; de nem mozdult, csak nézte a papot, akit kis híján földöntött. 
Zsiga bácsi.

. - Már azt hittem, meg se ismersz! Minden muzsíkus ilyen alvajáró?
Jó, hogy el nem sétáltál mellettem, Pedig miattad jöttem, fiam ...

Aztán, félóra múlva, négyszemközt, Júlián atya szobájában (mert Jósz
Zsiga kikérte a stúdiumról), a lassan ereszkedő alkonyatban, és az erősödő

akáoillatban:
- Szóval úgy érzed, meggondoltad?
- Ú gy érzem, Zsiga bácsi.
- Nézd. fiam ... A kántorképzőt elintézzük. A főiskolát is. De még-

egyszer mondom neked: vannak ősszekőttetéseínk, ki tudunk járni egy tan
díjmentességet az egyetemen; utána már csak rajtad sü, hogy megtartsd ...

- Köszönörn, Zsiga bácsi. De nekem a rene... az orgona ...
- Jól van - mondta a pap. - Ha ez a hivatásod ... Különben már

lffiegbeszé1t:em az igazgató úrral ...
- Szóval te vagy az a zenész? - kérdezte másnap az igazgató. ült az

íróasztalánál, és szokása szerirrt malmozott az ujjaival. Mögöttük a prefek
tus, tapintatosan egy ablakmélyedésbe húzódva. - Milyen zenész akarsz
lenni? Zongorista?

- Orgonista, igazgató úr kérern.
- Orgonista, zongorista: egykutya. A malmozó ujjaik sebes-ebben

forogtak. - Aztán kit szeretsz játszani?
- Bachot - mondta kis szünet után,
Az igazgató legyintett.
- Kálomista. - A prefektus megmozdult az ablakmélyedésben. - Mást

nem?
- Mozartot is.
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Újabb legyintés.
- Szabadkőműves.

Hátul megint egy padlócsíkordulás: a prefektus megint lép egyet az ab
lakfülkében ; azig~ató félrehajtott fejjel malmozik tovább,

- Hát a cukrot?
Ö nem érti, ijedten ül; egy kálomista, egy szabadkőműves: azt gon

dolja, míndennek vége.
- Hat a cukrot? - reccsen rá az igazgató, de a szeme nevet. - Azt kér

dem: hát a cukrot nem szereted?
A prefektus előlép,' megáll a szönyeg szélén. Az igazagtó faláll, várja a

választ.
_ - Igenis, igazgató úr kérern.

- Na végre! - mondja harsányan az igazgató. A faliszekrényhez bal
lag, kinyitja, poroelán tartót vesz elő, Ieemeli a tetejét. Hátul a prefektus a
fejét csóválja.

- Tessék, amice - kínálja az igazgató a tartót. - Kettőt veihet. Kassai
cukorka. Szereti?

- Igenis, igazgató úr kérem.
Kiveszi a két szemet, esetlenül tartja a kezében. Az igazgató a faliszek

rény zárjával bílbelődik.'A prefektus melléje lép, megérinti a vállát.
- Gyerünk - mondja halkan. Es hangosan, az igazgató felé: - Laudetur

J esus Christus.
Ö is köszön, halkabban, fél szótaggal elkésve:
- Laudetur Jesus Christus ...
Az igazgató, háttal, szórakozobtan fogadja.
- In aeternum ...
Végre kattan a 2'J1k; az igazgatá gyorsan megfordul. Ök éppen lépnek:

ki az ajtón.
- Hé, amíce! - kiált utárruk,
Vigyázba vágja magát a \küszöbön.
- Tessék parancsolru.
- :Látja, a legfontosab/hat elfelejtettem. El van intézve.
Ali, nem érti, látsztk az arcán.
- Mit bámul olyan bárgyún? - kérdezi az igazgató. - Mondom, hogy

el van intézve. Föl van véve. Illetve föl vagy véve, barátocskám.
Köszönetet akar rebegni, de nem tudja, mit rnondjon. A prefektus a ka

bátja ujjánál fogva húzza kifelé.
- Végeztünk - mondja az igazgató. - Kotródni, amice, kotródni! Es

vigyázzunk az erkölcsökre, művész úr. Mert különben, barátocskám. mínt a
költő mondja, Róma ledől IS rabigába ...

A többit nem hallja: a prefektus sietve beteszi az ajtót.

Úsznak a szeme előtt a felhők. Szakadozva, rőten. A gőzlorlatok Alpesi,
gondolja tétován az öregember. Most Berzsenyi jön, az I s t e n, le i t a
b ö l c s l á n g e s z m e, meg a H e r vad m á r l i g e t ü nk. Gyönyör'ű,

"öregem, gyönyörű. Azt mondod, nem gyönyörű? Ide figyelj, komám. H e r vad
'In á r l i g e t ü n k, d í s z e i h u II a n a k. Mondom neked, hogy gyönyörű.

Hullanak, hullanak, én is lehullottam, öregem. T a r lot t b o k r a i k ö z t
s á r g a l e v é l z ö r ö g. Mindegy. Meg ez is (és ezt már hangosan mondja,
kásásan, zagyván, de hangosan):

- Róma ledől s rabigába görbed.
- Mi van? - kérdezi az öreg csákkerti tanító.
- Mi van, Laci bácsi? - kérdezi a kocsmáros is.
Néhányan odanéznek; mert közben lassan benépe!ül az ivó.
- Hagyja - legyint a csákkerti tanító. - Beszélgetünk.



Hallgatnak. Az öregembernek még mozog egy darabig II ~zája, de értel-
mes szót nem ejt már.

- Iszol - mon,ia később a csákkerti tanító., - Iszol, Karcsikám, igaz?
- Módjával - dünnyög i az öregember.
- Remeg a kezed.
Az öreg gyorsan lekapja a kezét az ölébe.
- Nem remeg.
Övatosan visszateszi a kezét. A ráncos, foltos kéz ott heve?" az asztalon.

Ujjai remegnek.
- Hát remeg - mondja. - Remeg.
Mozgatja az ujjait. Lassan, egyiket a másik után. Aztán elölről. Legyint.
- Berozsdáltak.
A kéz visszaesik az asztalra. Az ujjak remegnek.
- Be - mondja csöndesen a cstikkerti tanító. - Pedig ...
Elhallgat, habozik, kimondja-e. Sokáig hallgat.
- Emlékszel a Háryra? - kérdezi később.

A gazdakörben vágni Iehetett ,a füstöt. Úr,ák óta folyt a vita.
- Emberek, észnél legyenek - mondta a jegyző, talán huszadszor.

Hogy akarnak maguk operát előadnJ.? Színész kell ahhoz, meg énekes, meg
zenekar ...

Minrtiha a falnak beszélne. Ki bolondította meg őket? A jegyző egyre
dühösebb.

- Emberek! - kdáltja, huszonegyedszer. - Legyenek észnél. Ki állít
maguknak színpadot? Ki csinálja meg a ruhákat? És ami a legfontosabb: ki
tanítjla be a szerepeket? Ki tanítja meg magukat énekelni?

- Én - mondta. Előre ment, odaállt a jegyző elé. - Én. Majd én be
tanítom.

A jegyző főlkapja a fejét. Szíkrát vet a szeme.
- Csak aztán meg ne bánd! - mondja. Lejön az emelvényről, döng

alatta a deszka. Bevágja maga után az ajtót.
Egy pillanatág csönd van, d áll az üres emelvénnyel szemben, egy nagy

üresség köz:epén. Csak most döbben rá, mire vállalkozott. Nem is vállal
kozott; nem gondolta meg, csak valami belül meglódította, és kiszaladt be
lőle az a kiáltás. Vissza kellene szívnd, de már késő. A jegyző elment, nincs
ki előtt vísseaszívnf

\ Akkor szóbt oda neki jó hangosan a második padsor széléről a csákkerti
tanítá.

- Azért is! Mutasd meg nekik, Karcsikám I
Erre fölbolydult a terem, egy percig kész forradalom volt. Megmutatják,

azért is. A jegyzőnek. A többieknek. Azoknak. Csak azért is eljátszák a Háry
Jánost. Ott az emelvény, tessék, álljon ki és. mondja meg, hogy hogyan.
Mondja meg, mit csináljanak. Most, azonnal.

Mondta, amit tudott, előbb dadogva, később folyékonyabban. Nagy do
log lesz ez, ernberek. Magunk se ,tudjuk még, hogy milyen nagy dolog. De
megesináljuk. Azért is. Hogy hogyan? úgy, mínt alkit bedobnaika rnélyvízbe,
Nem lehet sokat töprengeni, mert lemerül az emberr. El kell kezdeni, meg
kell próbálni úezní. Ha jól, ha rosszul, de úszni.

El is kezdték, 0'1Jt helyben. Megszervezték, kinek mi lesz a dolga, kik
csinálják a színpadot, kik a díszletet, kik a többi munkát, Másnap a kisbíró
kídobolja, hogy aki szereplésí hajlandóságot érez, legyen ott este hétre a
gazdakörben.

Háromnegyed hétkor valóságos tömeg feketélleöt a bejáratnál. Körülbelül
négyszár ember. Azzal kellett kezdeni, hogy megrostálja őket, holott titoikban
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attól tartott; nem lesz elég jelentkező, De kiket küldjön el elsőnek, és hogyan,
hogy a kedvüket ne szegje?

- Aki nem tud írni-olvasni, azt sajnos nem használhatjuk ...
De nem mozdult senki; azon a vidéken már csak elvétve, az öregek közt

akad analfabéta.
- Aki nem tud a zenéhez ...
Ugyanaz a mozdulatlanság.
- Maguk mindtanultak zenét? Maga is, János bácsi? - mutatott az első

sorban akanászra.
- Eléneklern én, .kérem, amit csak akar a kántor úr.
- De itt lapról kell énekelni. Kottából. papírról !
Zúgás támadt, méltatlankodás, Minek a papír, ha anélkül is tudnak?

Alig birta megértetni velük, hogy itt nem nótáznd kell, hanem hangról hang
ra azt énekelni, ami a kottában írva van.

- Jó, jó. Tessék megmutatni, hogyan kell. Aztán mi majd csináljuk
utána.

Találomra fölütötte a kottát,
- No, itt van. Ide figyeljenek.
Elénekelte nekik a Tiszán 'innen, Dunán túl-rt. Harmadszorra mind vele

fújták. Tízre nagyjában kiosztották a szerepeket is. -
Eleinte ez se ment egészen simán. Ebelasztiri báró, egy nyurga asztaloslegény

megsértődött, hogy neki olyasmit kell adni, amin nevetnek az emberek. "Nem
vagyok én [anesíbohóc!" - hajtogatta dühösen. a vállát rángatta, haza akart
rnenní. Aztán lassan megbékélt; egy ideig még duzzogott, jelezte, hogy neki
ehhez a szerephez semmi köze, legföljebb osak azért csinálja, hogy ne legyen
játékrontó. De utóbb fokról fokra belejött, kedvet kapott, s egy-egy sikerült
móka után megkérdezte próba közben: "Jól talált, kántor úr?"

Mária Lujza a jegyző lánya lett, amolyan. igazi falusi szépség. A király
női pózt azonnal eltaláíta, foghegyről válaszolt a kérdésekre, vállvonással az
utasításokra. Némi vita urtJán ktiválmsZJtotta a sok jelentkező kőzül a megfe
lelő Napóleont is. Elkezdődött a munka,

Nehéz volt, kínos, keserves. Mária Lujza hisztériás jeleneljeket rendezett,
ahogyan fogalmai szeriet a sztárok szokták, Ebelasztín a saját tréfáival idét
lenkedett, Háryt pedig sokáig nem bírta rávenni, hogy ne üvöltsőn teli torok
ból. Néha úgy feküdt le egy-egy próba után, hogy sírás Iojogatta a torkát;
keservesen megbánta, hogy belefogott a vállalkozásba; hol azon fogadkozott,
hogy lesz, ami lesz, de nem hagyja abba, hol meg azon töprengett, hogy meg
szökik, valahová m€lSlSZ2, legalábbis az ország tulsó felébe, ahová nem megy
utána szégyene, és ahol a Háry Jánosnak még hírét sem hallották. De más
nap délután azért ismét a helyén volt és küszködött az együttesével.

Maga sem tudta, hogyan, egyszer csak kezdett formája lenni a dolognak.
A zűrzavar tísztult, egy kis jó aikarattal már rá lehetett ismerni az eperára.
A haJ11Jg1oka't mederbe szorftotta a fegiYelem, az együttesek is egyre jobban
sikerültek, és javulit a színészli. játék is. Valahogy ráéreztek a mese és a zene
ízére; addig csak vergödtek. arttól fogva elkezdtek játszani,

Az előadást augusztus huszadikára tűzték ki. De a kisérletnek már jóval
előtte hírei ment; fővárosi napilapok: is beszámoltak róla. Riporterek jelentek
meg a faluban, s egy színházi laphan a [egyzölány fényképe is megjelent,
ezzel HZ aláírással: 'OA csákkerti Mária Lujza."

Tizennegyedikén Jósz Zsigmond érte küldött, eirrivatta a próbáról. Ven
déget találta plébániám, attól tudta meg, hogy a zeneköltő is lejön a bemu
tatójukrra.

- Nagy kitüntetés, fiam ... - mondta Jósz ZSIgmond; de ő osak ült,
mint ak<it fejbelkólintottak. Odaállnd a szűkszavú, sz5.g0IÚ, kemény ember, a
rettegett professzor elé ezzel a szánalmas nyers produkcióval... Minek: jön



ide, mikor az Operában százszorta szebben láthatja?
- Csakhogy őt nem az érdekli - mondta a vendég. - Hanem hogy

hogyan emésztík meg a zenéjét azok, akiknek: írta.
Szédelegve ment vissza a próbára; ott azonban a hír ijedelem helyett

inkább 'örömet váltott ki. És olyan lendületet, hogy lassan az ő szerongása
is föloldódott.

- Sose félj, Karcsíkárn, fog az menni! - veregeute a vállát a tanító. 
Én mondom neked ...

Másnap aztán úgy látszott, hogy mégsem fog menni. Hogy véglegesen
vége az egésznek. Mária Lujza, il1etőleg a jegyzőék Annaja helyett ugyanis
a szolgálójuk jelent meg egy levéllel. "Kedves kántor úr, Édesapám nem
tartja hivatali állásával összeegyeztethetőnek,hogy a lánya Kodály Zoltán ze
neművében szerepeljen. Ezért a továbbiakban nem veszek részt."

A sablonos levélzáró rnondatot már el sem olvasta, Lenyújtotta a levelei
,\ tanítónak a sugólyukban. Már csak az járt a fejében, hogyan közölje az
emberekkel, hogy nincs tovább.

A tanító előmászout. dühösen lobogtatta a levelet.
- Erre sz:ámíthattál volna. Mondtam neked, hogy ne kezdj azzal a frus

kával. Különben is, ezek itt mind összeröffentek ellenünk. Letfltaná már nem
lehet a dolgot, tÚl nagy a hire; még országos botrány lenne belőle. De
valahol ez nekik rossz pont, nem érted? Meg nem akadályozzák, csak éppen
lehetetlenné teszik. " Nem is téged, nem egy ilyen semmi kis alakot. .. Ko
dályt, érted? A "kottkodályukat" ...

- És most mi lesz? - kérdezte barnbán.
A tanító vállat vont.
- Meg kenne kérlelni - ajánlotta valaki. - Ha ketten elmennénk és

megkérlelnénk ...
Akkor állt elő az a barnaszemű, feketehajú lány a kórus széléről, Irén,

az új óvónő. Hogy ha nincs más, ő megpróbálná.
- Maga? Hiszlen ana sincs már idő, hogy megtanulja a szerepet!
- Azt hiszem, tudom...
Valóban tudta. Megtanulta ott a próbákon, amellett otthon is nézegette

a partátúrát, megvolt neki az egész Háry János. Nem sokat kelletit csiszolni,
javitani rajta. Szép hangja volt, hozzá remek hallása, és mozogní is elég
ügyesen mozgott,

Egyfelé laktak, Irén valamelyikújtelepi házban, ő valamivel beljebb;
ajánlkozott, hogy egy darabon elkíséri. De nagyon hamar kifogyott. a szóból,
s attól fogva csak lépkedett és szidta magát, íhOlgy .ilyen tuskó, nem' tud ki
találni semmit, amivel elszórakoztassa a leányt. Az meg szintén hallgatott,
és a sötétben még aZalrcái se lehetett kivenni. Meglesni. nincs-e rajta valami
kis fitymáló, gúnyos fintor.
. Kanyarodott az út, zsombékos rét szélén mentek, nád zizegett a kis szél
ben, aztán nagy fekete lapként föltűnt a halastó, Egy-egy hullám loccsant a
parton. Beljebb evezők csobbantak volna.

- Merítenek - mondta, csak hogy mondjon végre valamit.
- Merítenek - ismételte Irén engedelmesen.
Mentek tovább, a füzesben; annak a végében volt az újtelep, Ö egyszer

csak megállt.
- No, innét már hazatalál. Én itt lakom, ebben az utcában, Jó éjszakát.
- Jó éjszakát, karnagy úr.
Ez jólesett neki, ez a "karnagy úr", a szokásos ,;kántor úr" helyett.

Mintha valami melegség is 1ett válna benne; neki legalábbis megmelegedett
tőle a szíve. S egyszerre beleszédült a faragatlanságába: hogy csak így ott
hagyta, .elküldte a lányt, ahelyett, hogy hazakisérte volna, ahogy illik. De
valóban úgy illik? És most szóljon utána? Az vajon illik? És mdt mondjon?
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Hogyan mondja? "Irén, varjon meg?" Vagy "krisasszony, egy szóra"? Nem
tudta. Tehetetlenül állt, egyik lábáról a másikra, úgy hallgatta a lány sebesen
távolódó lépteit. Aztán már semmit sem hallott.

- Apa, gyere haza.
Az öregember fölnézett. Erzsi áZlt előtte, a lánya. A csákkerti tanító el

túnt, a szék, ahogy ült, üres.
- Hány óra?
- Késő van - mondta a lány. - Guere haza. Délben sem ettél. Anya

meleg vacsorát csinál.
- Menj csak - mondta az öregember. - Mindjárt megyek én is.
A lány nem mozdult,
- Hazaviszlek. Nehogy megint beleesél az árokba.
- Nem estem bele - mondta az öregember. - Sár volt, esett az eső,

megcsúsztam.' Eredj haza, mondd anyádnak, hogy mindjárt megyek.
A lány uéllat vort.
- De ne igyon többet.
Az öregember megvárta, míg a lány végigmegy az asztalok közt és kilép

az ajtón. Akkor a pult felé fordult.
- Józsikám! Még egyet ...

(Folytatjuk)

KERÉNYI GRACIA VERSJ..;I

VÁNDORLÁS

Amikor a sötétben vándoroUam
senkisem dobott. követ az utamba
Istenem de j6 nekem.
Kutya se bántott
a jegenye kissé' nagyképűen ijesztgetni akart, de ,megpr6báltam bízni benne
és amikor elsuhantak meLlettem akiket nem érdekelt hová megyek
a Szentgyörgyre néztem alig néhány perce még oldott vörös fátyollal keretezte

az alkony
lám aszerint hogy hol vagyok mindig más-más hegy mögé bukik le a nap.
Ezért vándorolok szabok magamra próbatételeket
leküzdeni a távolságot a magam erejéből szerves formák ba kötni

a félelmet körülöttem
az önvédelem ösztöne kiszorítja a gondolatot
a jelkép cselekvéssé testesül ezért vándorolok

álmodni könnyebb.

LEFELÉ

A fényességek tompulása
hány alkonyt festhet még rózsásra
a szelek hiciba tanítják repülni a fákat
a levelek iránya csak lefelé lefelé
még néhány romot rendbehoznék
szépítgetném a kertem~t még
építenék egy házat is
ahol egyedül karácsonyoznék
a színek este feketébe húnynak
a nappal mindig feketébe hal
de az év vége kisimul fehérre
a tél betakar beta kar
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A KIS ÚT
A Szent Lukács fogalmazásába.n ol

vasható evangélium 15. fejezetében ta
láljuk Jézus példabeszédeinek gyöngyét,
amelynek ezt a kevésbé sikerült címet
szokták adni: A -tékozló fiú. A hagyo
mányos eim semmit sem fejez ki a jó
ságos atyáról, sem az idősebb fiúról,
akik nétkii; nem kapjuk meg a példa
beszéd teljességét. Jobban összetartoz
nak ők hárman, mint a Kálvária három
keresztjén függőIc.

Ebpen a [eiezetbew "elveszettekről"

van sz6. Elveszett bárányról, tehát ér
telmetlen állatról. Elveszett I drachmáról,
tehát élettelen dologról, tárgyról.. Elve
szett emberről, aki élettelen dolgot té
kozol el, állati sorba süllyed.

A tékozló fiúnak egyszer eszébe ötlött,
hogy elkéri atyjától az örökség ráeső

részét. Megkapta. Elhagyta az otthont,
elment távoli országba, ne legyen atyja
szeme előtt. - Jókedélyű, szíves fiatal
embernek képzeljük, akit rokonszenvvel
fogadnak. Csapongó a fantáziája. Köny
nyed, sőt könnyelmű, gondatlan. Hamar
kész arra, hogy adjon vagy elfogadjon.
Unja a munkát, szereii a mulatságot.
Olyan korú, amikor az ember nehezen
viseli a fegyelmet, könnyen elragadja a
szenvediHy, kalandra hajlamos. .4. ka
landot kereső, kalandba bocsátkozó,
rajtaveszt, magára marad. Megy a
gyönge ellenállás irányába, cimborák
társaságába sodródik. Kihasználják, le
húzzák magukhoz. Csak arra jó, hogy
pénzén dorbézolhassanak. De amikor
többé nem várhatnak tőle semmit, nem
állnak vele szóba, nem is akarják meg
isme1·ni.

Féktelen. léha élettel elverte minden
vagyonát. Az éhínségtől sújtott vidéken
nem talált más megoldást, elszegődött

disznók mellé kondásnak. Egyik baj
szüli a másikat: Még a disznók elede
léből sem lakhatott jól. Vagy nem en
gedték, hogyelegye a disznók elől, vagy
az állatok hamarább felfalták az ételt,
mielőtt jóllakhatott. A zsidók legmegve
tettebb állatai, a disznók közé süllyedés
jelenti a szégyen és nyomor legmélyebb
fokát.

igy járt. Keserűséq kínozza a külső

helyzet miatt, keserűséggel van tele a
szíve. Belátja, hogy mostani állapotának
ő az oka. Ki segíthet rajta? Kire szá
míthat? Itt az idegenben - senkire.
Visszagondolt a hűtlenül elhagyott atyai
házra. Az édesapjára. Róla jó emlékei
vannak. Bízik" abban, hogy követelőzése,

FIAM, MINDENEM A TI1!;D!

önzése, hálMlansága ellenére is számít
hat rá, akit pedig súlyosan megbántott.
Csak ő mentheti meg életét. Mert élni
akar, de másképpen, mint itt, az ide
genben élt. Az atyja iránti bizalom ve
zeti megtéréshez. Belátja bűnét. Elhatá
rozza, hogy hazamegy, s megvaUja ap
jának: "Apám, vétkeztem az ég ellen és
teellened," Igazi bánatra vall, hogy az
atyai ezereteire gondol, abban hisz.

Elindul. Mennyire másként megy ha
za, mint ahogy onnan távozott. Eltűnt

a régi hetykeség, a nagy magabízás.
Minden vagyonának vége. Semmije.
sincs. Lelke is üres? Nem! Lehet, hogy
vannak kétségei: vajon hogyan fogad
ják otthon, édesapja és bátyja. De a
kétségnél, a szorongásnál erősebb benne
a bizalom. Nem önmagában bízik most
már, csak atyjában. S ez betölti szívét.
Tépelődését valami biztonság váltja fel,
s ez egyre fokozódik.

Mi járhat eszében a hazafelé vezető

úton? Nem tudjuk. Min gondolkoz
nánk mi az ő helyében? Nevén nevez
nénk állapotunkat: bűnös vagyok. El
hagytam az atyai házat. Hátat fordítot
tam a jóságo.~ atyának.

Az atya. A példabeszéd középpontjá
ban az atya áll. O az, aki elrendezi a
kisebb fiú sorsát. O az, aki megma
gyarázza az idősebbnek: magatartása
helytelen, oldódjék fel, rá, az atyára
mindig számíthat ő is.

Az atya személyéhez, cselekoéséhez :
kapcsolódó rész így kezdődik a példa
oesúdben: "Apja már messZiről észre
vette (fiat), és megesett rajta a szíve.
Eléje sietett, a nyakába borult és meg
ciókolta."

Az apa nem tartózkodással, még ke
vésbé haraggal vagy felháborodással fo
gadja fiát. Nem is az igazságosságot a
karja mereven érvényesíteni. Szeretete
nem ísmer határt, amikor "halott," "el
veszett" fiát meglátja. Várt rá, bízott
abban, hogy egyszer visszatér. Erre csak
a szeretet képes. Nem az volt a véle
ménye, hogy fia megátalkodott gyerek.
Leküzdötte magában a fiától okozott
mélt4nytalanságot, sérelmet, hűtlensé

get. Megértően, gyöngéden fogadta,
megbocsátott neki mindent.

Amit a fiú remélt édesapjától, meg is
kapta. S ő mit adott az apának? O
szinte bánatot, mélyMI feltörő vallo
mást, azt, amit korábban végiggondolt
magában: "Apám, vétkeztem az ég el
len és teellened. Arra, hogy fiadnak ne-
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oezz, már nem vagyok méltó." Benne
van ezekben a szavakban a lélek [ellé
leqzése, Benne mindaz, ami gyónasaink
ban: a bánat, a bűn bevallása, az erős

fogadás.
Az apa csókja melegíti a megtért fiú

arcát. Ez mindent jelentett neki. Csak
hogy az apa örömét ez nem merítette
ki. Ünnepi ruhát hozatott elő, nagy la
komát rendezett fiának. "Együnk és vi
gadjunk, hisz fiam halott- volt és életre
kelt, elveszett és megkerült." Ez a jele
net meggyőzően igazolja az Úr Jézus
nak nem sokkal korábban mondott sza
va.it (L 15,7): "Mondom nektek, nagyobb
öröm lesz a mennyek országában egy
megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc
igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy
megtérjen."

Ez a fogadtatás meggyőzi a fiút arról,
hogy minden rendben 1)an. Igazán bocsá
natot kapott. Ez a jóság, ez a ezeretet
tökéletes megnyugvást teremtett benne.
Bűneinél nagyobb az atyja szeretete,

Az idősebb fiú. E példabeszéd, kap
csán ritkábban elemzik az idősebb fiú
egyéniségét, viselkedését. Pedig nagyon
tanulságos az apja és öccse felé meg
nyilvánuló magatartása miatt.
Első futó tekintetre úgy látszik, mint

ha ő lenne a jó gyerek. Otthon marad.
Dolgozik. Nem mulatós. Nem szegi meg
apja parancsait. Találkozunk ilyen típu
sú emberekkel. Elég ez? Nem! Nem

<mert olykor az jár vele, amivel itt is
találkozunk: nincs megértés, sem derű,

csak keserűség, ítélkezés. Bizonyos kül
ső tisztesség nem elegendő. Több kell.

Az ami, ebben a fiúban hiányzik, a lé
lek meleqe: a szerétet. Apjával szemben
rideg, bizalmatlan. Öccsét nem szereti.
Oly kegyetlenül árulkodik róla az, amit
szemrehányóan mond apjának: "Látod,
én annyi éve szolgáíok neked, és egy
szer se szegtem meg parancsodat. És ne
kem még egy gödölyét sem adtál soha,
hogy mulathassak egyet a barátaimmal.
Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki
vagyonodat rossz nŐkre pazarolta, híz-
lalt borjút vágtál le neki."

Az ilyen elboruít ember nehezen en
ged utat magában az őt átalakítani aka
ró szeretetnek. A hozzá legközelebb ál
lókat is idegenséggel nézi. A munkát
robotnak tekinti. Inkább szánandó, mint
rokonszenves.

Három típus. A kisebb fiú a tékozlás
ban nem követendő. De az igazi szere
tetet, bizalmat nem tékozolta el. Nem
ölte ki belőle a bűn sem. Az idősebb

merevsége miatt nem vonz; de hátha
egyszer majd belátja, hogy milyen kí
nos ne/d is, a vele együtt élőknek is ez
a magány, mily üressé teszi. Az atya
semmi mást nem ítél jelentősnek, fon
tosnak, minthogy igazi atya legyen.
Amit az idősebb fiának mond, az min
dennél jellemzőbb: "Fiam, mindenem a
tied." Minden: a megértés, a bizalom, a
türelem a nagylelkűség, - egy szóval: a
szeretet. Ez az atya bízik tékozló, de
hazatalált fia ezután állandosuló hűsé
gében. Ünneprontó idősebb fiához is ta
nító szeretettel beszél. Nem elhihetet
len kép ez egy igazi atyáról.

SZALÖCZI PELBART

NAPLÓ
METZ PROFESSZOR NyíLT LEVELE KARL RAHNERNEK*
Kedves Karl Ralhner!

NEm1ir'é:g ünnepelted 65. születésnapo
dat. A barátnak és a mcsternek szól a
ikJöszöntő és a folytonos há'la.

A valódi teológia nem azonos a szel
lemdús, elit teológiával: nem aZiO!l10S az
zal a teológiával sem, amelyik feszült
ség nélkül simiul hozzá az áthagyomá
nyozott tételekhez és véleményekhez,
úgy rnímtha a teológiai igaLJságlliak ma
gának nem lenne többé kiszámithatat
lan jövője és már- osak az eddig meg
talált igazsághoz és hagyományhoz 'kel
lene igazodnia. Az a valódi teológia,
amely - úgy gondolom - létszükség
Ietébben a történeti órában, olyan nél-

'Megjelent a Publik 191>.9, W. számában,
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lkülö",hetetLen a hivőknek, mint a ke
nyér az éhezőnek.

Nem megtárnadtuatatlansága jellemzi
ezt ·a teológiát, hanem az, hogy maga
lendül támadásba; nem az tünteti ki,
hogy nem mondható ellene semmi, ha
nem laz, hogy neki magának V,3Il1 mon
danavalója; nem veszélytelensége jellem
zi, hanem az, hogy megmutat valamit
a benne szóhoz jutó krisztusi üzenet ve
szélyességéből. Tehát olyan teológia ez,
amely úgy betűzi és úgy ismét'li a dog
rnatikaí tételeket, mint az ernberíség el
fojtott és nagyon is veszélyes emlélke
zetének formuláit, mímt hajdani ígére
teik és egykor élt remények emlékeit,



amelyek megtörik a - csak a jelenéböl
élő - világ fenyegető héúközIlIapiságát,
a "magátólértetődősiég" varázskörét, fe
lülbírálják a "józ,a,n észt átkát és meg
szabadítanak attól - a remény nevé
ben.

.Ilyen szükséges és száJmunikro ma
egyenesen néH{Jülöwetetlen teológiát
művelsz. Ennek a nélkülözhetetlenség
nek köszönheti, ihogy - a SZlÓ legjobb
értelmében - történeti, hogy van jö
vője: nem csak a rendszer folyamatos
ságában él tovább, hanem éppen abban
az erőben, ami őt magát is hajtotta: az
Evangélium által felkavart és nyugtala
nított vgondolatok szenvedélyes díalekti
kájában. Ez az üzenet nem túri, hogy
tisztán gondolatilag nyugodjunk bele,
tisztán fog.almillag nem bókü ííhetűnk meg
vele soha, hacsak föl nem hagyuruk az
zal, hogy egyáltalában megértsünk va
l8JII1it igazságából.

A 60. születésnapod tiszteletére ki
adott ünnepi magemdékezósben megkí
séreltem "méltatll1i" rrumkásságodat.
Folytassam talán és kiegésaítsem? Ha
vallakinek nincs szüksége méltatásra, az
Te vagy. Szinte rruár az Egytház és a
teológia egyfajta "intézmény,e" vagy.
Hogy az egykori vitatott és gyanúsított
Rannerből mégis "beve,t,t" Ranner lehe
tett, az "eretnek kívülállóból" pedig
"kl,alss1ziikus" - s míndez saját arasz
nyi életéln 'belű! - ez nem csekély vi
gasztaló jele az Egyház tényleges feszí
tőerejének, annak, hogy - bár kellet
lenül és gyanakodva - végül is helytáll
a kíhívásokíkal szemben. Arra a kész
ségre .utal ez, hogy az Egyház hajlandó
felszínre engedni ~ényel'metlen alterna
tíváüoat, anélkül, hogy azonnal idegesen
elfojtaná, vagy joviálisan magába fo
gadná őket.

Teológrádnak talán egyik legfonto
sabb demonstratív értéke - nem utolsó
sorban előttünk, fiatalabb kodlégáid
előtt - éppen az, hogy míndez bébizo
nyosodott. Az érte fizetett áiT míndenütt
kiolvasható életedből és műveidből. Ügy
tűnik azonban, hogy ez az ára minden
igazi megújulásnak, s alnélkill osak. szín
J-elé, a teológia és az Egyház reformja.
Ma a reform sorsa azon dől el, hogy
mindenki,ki,cs,i és nagy - a pápától
a legkirsebb hívöíg - hajlandó legyen
a zsebébe nyúlni és megf:Í2letmiazt az
árat, amit Te fiizettél. Engedd meg, hogy
ebben a levélben néhány gondolatot tár
jaik: eléd arefo1'm jelenlegi állásáról.
Ezelk oa gondolatok ahhoz az előadáshoz

kapcsolódnak, amelyet a refurmerek hi
téről tantoetam (V:iglilia 3/1969).

r. AZ El.SÖ ÉS A MAiSODIK

BATORSAG

A teológia vaüódi megújulása so
hasem mehet végbe csak a teológusok fe
jében. Bár ott kezJdődiik -a konformíz
mussal szembeni. "első bátorsággal" az
új igazság magányos követelésének '"el
ső áldozatávaű", az előít~etetk bejá!I".t csa
pásaímak feltörésével, azzal, hogy a te:.
ológus az ár ellen úSlZik, kockáztatva a
hívatalviselők és az eddigi barátok jó
indulatát, szinte már gyermeki bátor
ságg,a,l az új közvetlenség és spontaneí
tás iránt, .ami megtöri a széltében-hose
száoan . uralkodó elvakudtságot - rnínt
akJrá,ly új ruhájáról szóíó ismert me
sében az intézményesrített véleménnyel
szemben felikiáJt a gyermek hiszen ez
meztelen!

Míridez nem 'kevés s biztos, hogy nem
érhető el. a szellern rendkívüli erőfe

szítése néjkül, Ha azonban véget érne
ezzel a megújulásra ir:ányru:ló teológiai
akarat, aikkox egyúttal lkii is múlnék
ínyenckedő s elíteskedő külőncségében ;
ismét elveszítené annak az igazságnak
a fényét, amely ezt az "E!lső bátorságot"
öntötte belé. Elz az új igazság, amely
felszínre jut ebben a teológiai kezdemé
nyezésben, nem lelhető meg idealista
módon, néhány beavatott zártkörű kö
zösségében. Az Egyház őszinteségében és
a hivők szavahihetőségében jelendk meg
ez .az igazság, vagyis ott, ahol a hi
vők közösségének megváltozott gyakor
latában szerzi meg magának társadal
mi alapjait. Az új teológiai belátásek
egyház-szocíológíat Ik:övetkezményeiért
folytatott küzdelem a teológiaí ismeret
szerzesnok magának is fontos eszköze.

Úlgy vélem, hogy ezért van szüksége
minden teológiai reformernek arra a
"második bátorságra" is, vagy arra a
"második áldozatra" amelyről - bár
egészen más vonatkozásban - 'Char~es

Peguy beszélt. Mit értek ezen? Ha jól
látom akkor nemcsak az egyházi híva
tadviselők sokat emlegetett aggodalmas
kedása veszélyezteti az Egylház mostani
reformját, bár nem oik néllcűl tartanak
tőle s kérdik mímdenfelé: leállítja-e Ró
'ma a reformereket? Véleményem sze
rint azonban ennél sokkal súlyosabb -,
mert alig észlelhető -, veszély fenyegetí
az Egyház megújuűásáruak dinamizmu
sát. Ez a veszély maguktól az úgyne
vezett reform-teológusektól ered: éppen
azoktól, akik tanuságot tei<tek az "el
ső ,bátorságról", aJk,ilk a legutolsó zsina
ron sikeresen érvényesítették - leg-
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alábbis részben -- kritíkus teológiájuk
felszabadító belátásait, most azonban,
amikor az amit képviseltek, "nyi'lvános~

sá" és "általánossá" válik, sőt azzal fe
nyeget, hogy népszerű lesz - sietve
vasseavonusnak, Többé már nem kíván
jáJk. vállalni a "haladó" és az "újító"
jelZJőt.

Mi lehet emögött? Saját teológíáiuk
következményeitől való félelem? Titkolt
idealista vagy gnosztikus előítélet,

amely szarint - mível az ígazságot csak
kevesen találhasják meg - a teológlia
míndíg csak az eli tn ek való? Vagy az
elszántság veszedelmes felcserélése az
elíteskedéssel? (A kereszténység soha
sem az elitnek. de rnínddg az elszántak
nak az ügyel)" Vagy talán aZJt a tételt,
hogy az igazságot nem döntheti el a
népszavazás, balszerencsére fölcserelik
azzal a tétellel, hogy a többségnek, így
az Egyház népéneik tSI, sohasem lehet és
szabad igazat adni? Esetleg a keresz
tények nagykorúságával szembeni vég
ső bizalmatlanság? Bárhogyan is 'le
gyen: rninden azon fordul meg, hogy az
újítók előteremtik-e a "második bátorsá
got" arra, hogy .xíemokratíkusak'' le
gyenek, hogy akíkor is kttartsanak, ami
kor ügyük végre az Egyház népének is
ügye lett? Azon fordul meg mínden,
lesz-e ",másodsror is bátorságuk" a szo
Iídarftáshoz, rndután "először" volt "bá
torságuk" a magányhoz? Lesz-e bátor
ságuk elviselni azt. hogy ,.diivatoskodÓtk
nak" kiálitják ki őket az Egyházban, és
meg tudnak-e marr-adni akkor is hala
dónak, amikor lassan - és bizonyára
nem ballépések nélkül - de végre alul
ról is kezd haladóvá váLni az Egyház?
iM-égegyszer: azon dől el rnínden, hogy a
teológusoknak lesz-e elegendő bátorsá
guk az új teológiai belátások nyilvános
-és gyakorlati következményeihez?

Ha a nyilvánosság a teológiai dsrneret
szerzés eszköze, ha a teollógiai igazség
nem tekinthető tisztán elméleti problé
máJnak, hanem szükségképpen a gya
korlat és az elmélet kölcsönös problé
májának, akkor ezek a nyilvános 00 gya
koplati következmények nem utólag já
rulnak hozzá a már megtalált teológiai
igazsághoz, akkor a teológiai Igazság,
arnelv korábban csak elvontan, egyúttal
azonban meghatározatlanul és Ideiglene
sen élt a teológusok koponyájában, ép
pen ezekiben a következményekben nyíi
váriul meg 'konkrétan és meghatározot
tan. Például: a zsinaton az a teológiai
meghatározás került előtérbe, hogy az
Egyház Isten zarándok népe, szemben
azzal a másik Iképpel, hogy az Egyház
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titokzatos test (ez utóbbi sokkal közvet
lenebbül utal a "fent" és a "lent", a
"fő" és a "tagok" szervezeta tagolóda
sára), Ra jelenleg az egyházi hivatalt és
tekintélyt eleve az Isten népére, az Egy
ház egészére teleintve értelmezzük. és
ebből a szempontból közelítjük meg az
egyházi szelgálatok és feladatok funk
cíonálís értelmét, aikkor - véleményem
szerint - nem szabad ezt az álláspontot
elsietve meggyanúsítaní azzal, hogy nem
eléggé tisztult és kívülről az Egyházra
eröszakodt divatos demokratizálásí szar.
dék van mögötte, hanem elsősorban úgy
értelmezendő és úgy értékelendő ez a
folyamat, mímt a zsinat egyik teológiai.
kijelentésének következetes beígazolódá
sa. Röviden egy' másik példa: ha a zsi
nat határozottan vallja, és a vallássza
badságról szóló dekrétumban prokla
rnál'[a a lelkiismereti szabadság elvét, ak
kor ez a tétel csak abban az esetben
igazolódhat, ha a teológia kijelenté
sei e szabadság iránti előszeretetből fa
kadnak, ha a teológusok a lelkiismereti
szabadság pártjárn állnak és ennek ér
dekében megvívnak a bírálat jogáért az
Egyfuázban. E jog nélkül, iI1etve ezzel
szemben, nem győzedelmeskedhet az
evangéléúrn igazsága.

Még sok itt a tennivaló, majdnem
minden! Itt van szükség a teológiai meg
újulást hordozök "második bátorságára".
A megújulás csak akkor lesz ígazi, ha
új arcot ad a hivők közösségének. A te
ológia és az iiU,tézmény között [elerutkező

feszül tségek azonban nem a reformerek
'Liberális" teológiai felfogásából fakad

~aik hanem éppen abból erednek, hogy
ne~ liíberális mániából rnűvelák itt a
teológiát. Nem az Egyházon kívül és az
Egyház konkrét megjelenésével mítsem
törődve akamak itt teol ógizál ni, hanem
az egyházi közösségben, Az egyházi mí
Hőhöz való ViÍJSzonyt nem tudják és nem
is akarják könnyen venni.

Azért mondom el Neked ezeket eb
ben a születésnapí levélben, mert Te
máJr bizonyságot adtál toológtádben er
ről a "második bátorságról"., ~embe
jut Hans Urs v. Balthasar találó hason
lata teológiai rrumkásságodról. Pgy al
kotsz - mondja - mmt az okol': nem
törsz, ki a [árorrsból, de nem nyugszol
addíg, amíg az egyháza hagyomány s;e
kerét - 'amely elé befogtak - egy ran
tással eiőbbre nem vitted. sonasem vol
tál az Egyház liberális bírálój a. A Te
teológiád sem nem ínyer:cl<edö:, sem nem
tetszelgő, sem nem eht-szeru., Magad
C1aJ vitted az egyházi hagyományt, tu-



relmesen és szívósan megküzdöttél ve
le, hogy új teológiai belátásaidat szilárd
egyházi alapokra építhessed. Ma talán
különösen fontos az, hogy az Egyház te
ológiai hagyományán túlmenően, 'rnmde
nekelőtt magának az Egyház népének a
tudatát vonjuk ibe a felismert és elvál
lalt haladásba. A teológia haladásának
nemcsak történelmi igazolásra van szük
sége, hanem pontosan az Egyház gyakor.
latában és nyilvánosságálban megvalósu
ló társadalmi beigazolódásra is. Ettől

még nagyon messze vagyunk. Ahhoz,
hogy eljussuruk idáig, ismét csak a te
ológusok "második bátorságára" van
szükségünk, amelyre Te taníthatnál meg
mínket.

II. A HOLNAP PROBLÉMÁJA: A
KRITIKA

Engedd meg, hogy - jóval rövideb
ben - egy másik gondolatot is előhoz

zak, amelyet az Egyház jelenlegi hely
zetében Tgen fontosnak tartok, és amely
közelebbről nézve közvétlenül összefügg
az .előbbiekkel. A teológia felelőssége ez:
azert, hogy a 'kritikai tudat megnyilvá
nuljon az Egyházban. Jellemző, hogy ke
vés szót vesznek ígénybe, vagy utasíta
nak el Icrítikátlanabbul napjainkban
mint éppen a ikrttíka szót. Ugyanakko;
pedig igen fontos ekkleziológiai jelen
tősége van: úgy tűnik, hogy a ~ritikad
tudat nyilvánosságra jutása és demokra
tikus népszerűsítése az Egyház jövendő

életének az alapjaihoz tartozik.
A holnap Egyházában elsősorban nem

a. ik~itlikus értelmiségiek jelentik a prob
lémát, hanem az "egyszeru nép", vagy
"Krisztus nyája", akiket az egyházi ve
zetőiknek és számos plébánosnak a véle
ménye szerint okvetlenül távol kell tar
tani a kritikus teológusoktól, akik csak
megzavarnák és felkavamák ők..et. Ez a
meg nem zavart, közvetlenül az Egy
házzal élő hivő nép azonban már nincs
többé! És nem a kritíkus teológia zavar
ja és zavarta meg őket. Maga az egy
házi intézmény az, ami a lelkük legmé
lyén nyugtalenítja őket: valójában az
Egyház tényleges változása okozza a za
vart, s ez robbantja Iki az Egyházzal va
ló azonosulás válságát. Az 'Egyház való
jában nagy átalalouláson ment át az
utolsó zsinat óta. Ezen már semmikép
pen sem lehet változtatní, mert ha va
laki vissza akarná fordítani ezt a válto
zást, az még nagyobb zavart okozna és
még nvomasztóbb lenne az önkényes
ségnek a látszata, az a benyomás, hogy
az Egyház sem tudja, hol áll a feje.

A zűrzavart nem a ílrnit~us teológia
okozza, hanem éppen ennek a hiánya:
az, hogy a hívőket egyházi részről 
szeretetlenül - olyan változásoknak tet
ték ki, amelyet nem magyaráztak meg
nekik, nem ébresztettek bennük kritíkaí
megértést az Egyház .reformtörekvései
iránt. Az elmúlasztott tetteIknek gyak
ran katasztrofáits hiányok a következ
ményei, Hogyan értsék meg az egyszeru
hivők az Egyház azonosságát a változá
sokban? Hogyne éreznék magukat meg
csalva, ha nincs Egyházuk iránt kellő

krttikaí érzékük, amely képes meglátna
a folytonosságot a vál tozásban, ha nem
rendelkeznek azzal ~ krítlkai szemlelet
tel amely belátja, hogy éppen a válto
zás biztosítja a mindig megújulásra szo
ruló Egyház (Ecclesia semper reforman
da) történeti azonosságát! Az Egyház
válságának nem a túlzottan sok krtttka
az oka, panem az alapvető és begyako
rolt kritikai tudat katasztrofális hiánya.
A holnap Egyházában éppen ez a hiány
teszi ,;Krisztus nyáját" központi tűzfé

szekké, Ne becsüljük le buzgó anyáink
vallási azonosulásának válságát! Végül
is 'ki mentimieg őket a kétségbeesett kö
zömbösségről (amit olyan szívesen téte
leznek fel a Iíberálís krttíkusokról, ami
azonban valójában "Kris'ztus nyájában"
uralkodíkt), ki menti meg őket az egy
házellenes cínizmustól, vagy attól a fá
radt beletörődéstől. amely a halál egyre
szélesedő pásztaját vonja meg az egy
házi intézrmény és a hívők között, Ha
rnost fölkerekedik a teológia és nem
csak a nagyszeminárium üvegházában
fejt ki krltíkaí tudatot, hanem nyilvá
nosságra is akarja azt hoznl, ha ez a
teológia fellazítja a hivők készségét,
hogy tisztán tekintélyi alapon fogadják
el az egyházi intézményektől az isme
reteket, vajon rombolja a'1~kor az Egy
házat, vagy pedig egyenesen va holnap
leghatározottabban állított egyházias
ságának egyetlen lehetőségéért kűzdl'
Valóban Jézus Krísztus Egyházát aikar
ja az, aki hűtlenségnek tartja ezt II

kritikát, vagy inkább ~riti!ka és humor
nélküli vallási szektásságot? Nem valk
voluntarizmussal cseréli fel az egyházias:
vallásosságot? Valóban alapítójának al

szemével nézi az Egyházat az, aki a 'lui
tíkaí tudat ilyen demokrattzálásában
mindenptt zűrzavart és veszedelmes
nyugtalanságot szímatol? Vagy pedig;
olyan titkos szociológtai nézőpont sze
rint értékeli az Egyházat, amelynek
alapján a krítíkaí érzék növekedése ve
sredelmes és ezért kííktatandó bizony
talanságot jelent?
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111. A RÉSZBELN roERESZTÉNYEK

Kedves. Karl Rahner, Te sokat és
fontosat írtál az egyházias vallásosság
ról. A szerétet és a krítíka, a szolídari
tás és az ellentmondás, a mísztíka és a
tiltakozás nem kellene, hogy úgy tar
tozzék: itt össze, mínt az érem kót olda
la? Ezzel kapcsolatban szeretném az
E~há:z jelenlegi helyzetére jellemző

harmadik prooérnát felvetni: a keresz
ténység és az egyház konkrét 'különbö
zőségét és összetartozását Hl1etően. Neked
tkösziÖnhetjuk az anonim kereszténység
teológiai kifejtését. Az Egyház mostaní
helyzetében a kereszténységnek másik
formája is döntő fontosságúnak tűnik

számomra: azokra II keresetényekre gon
dolok, akik csak részben azonosították
magukat az egyházi intézménnyel.

Ezeknek. az Egyházzal csak "részben
azonosult keresztényeknek" a száma ma
már óriási. A maguk módján ők kény
szerítik ránk, hogy megkülönböztessük
az Egyházat és a kereszténységet és ők

tiltják meg, hogy az ,Egyház problémá
ját befejezettnek tekintsük az intézmény
peremén. Nemcsak egyszeruen Egyház
nélküli kereszténységről van szó (túl
ságosan .is világosan érzik ők, hogy tör
ténetietlen társadalmunkban a teljesen
mtézrnény nélküli 'kereszténység magát
a keresztény. hagyományt is elveszítené).
Mi pedig nem ismerjük a rájuk vonat
kozó megfelelő egyházi és teológiai kri
tériumokat. Az JE,gy1házhoz való tarto
zás elméletei nem válaszolnak erre a
problémára. Eize1ketaz Egyházzal csak
részben azonosult 'keresztényeket a "pe
rem-keresznények" vagy "papírforma
szerinti keresztények" negatív jelzőivel

szekták illetni. Ez; azonban megakadá
lyozza, hogy észrevegyük .azt a pozitív
tartalmat, ami ebben a részleges azono
sulásban rejlik. Ugyancsak erre a nega
tív szemléletra vezethető vissza a krí
tikátlan, többé vagy kevésbé konflik
tus nélküli azonosulásnak, mint vitat
hatatlan ideálnak a feltételezése is.

Az az Egyház amelyik tudja, hogy
önmagáért van és sohasern azonos tel
jesen az Isten országávaű, amelynek tör
ténelmi jele, és: egyúttal tudatában van
annak a bűnének is, hogv sohasem tesz
elég:g;é tanúságot Isten országáról, igen
komoly kérdésnek keIlene, hogy tekint
se ezt a részleges azonosulást a keresz
ténységgel. Elképzelhetetlen az, ihogy a
k:eresztény egzísztencíárrak ez si formája
éppen a hivők eszkatológíkus Ielkíísme
retéből fakadjon, kritíkaí érzékből a ke
reszténységség eszkatológíkus Igazságá-
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nak ama többlete iránt, ami az egyházi
intézményben sohasem válhat kellőkép

pen láthatóvá ? Éppen ez a részleges
azonosulás adhatna alkalmat a refor
mokra, arra, hogy az Egyház maga vál
toztassa meg külső alakját és víselkedé
sét.

A keresztény eretnekségek története
bővelkedik ilyen részleges azonosu.lások
ban. De ne feledjük, hogy az eretneksé
gek története igen gyakran az egyházias
kereszténység előtörténete volt. Amíg
azonban régebben ez a kereszténységgel
részben azonosult egzisztencia csak el
szórtan és kis mozgalrnakban valósult
meg és szenvedett ki gyakran, addig ma
az egész Egyházat érintő, nyilvános
probléma lett, amelynek megoldása 'ké
sőbbi időkre nem napolható el. Ha az
egyházi teológia képes lenne bebizonyí
tani, hogy ebben a részbeni azonosulás
ban rejlik ()Ilyan levezethetetlen pozitív
érték amely nem helyettesíthető egy
szerűen a keresztenvséggel való teljes
azonosulással. aikkor ebben a fehisrnerés
ben az. egyházi megújulás teológiája
fontos' szempontot nyerne.

Ezzel zárnom is kell ezt a túlságo
san hosszúra sikerült levelet, ami kü
lőnben sem pótolhatja az Egyház és a
teológia reform....helyzetéről szóló traktá
tust, Így sok minden maradt kimondat
lan, remélem azonban kedves Karl Rah
ner, hogy erről a témáról szóló fejtege
téseim nem kevésbé örvendeztetnek meg
Téged, mimt személyed méltatása. A
megújulásnak azt a szellemét akarják
tükrözni, amely a Te teológiadat is át
járja. Éppenséggel nem intellektualís
ta, hanem velejéig vallásos megfontolás
ból fakad ez a reform-szollcrn, Nincs
szándékában leszállított áron kiárusíta
ni és így moderrrizálni a kereszténysé
get, Semmiképpen sem akarja lépésről

lépésre mcgszüntetní a rábízott üzenet
kihív:ás.át, hanem a helyére tenni. Va
lójában ebben a reformban minden a
hi tért van: ezzel együtt természetesen
az egyházi- struktúrák megváltoztatásá
ért is, rnert egyedül a gondolkodásmóo
megváltoztatása magát a gondolkodást
sem változtatja meg, nem is szólva ar
ról, hogy az egyházi életnek olyan for
mái és struktúrái is vannak, amelyek
megalvadt htbáknak, a bűnök e"!Y~lázi

aggregátumának tűnnek. Az Egyház hű

sége önmagához nem válbatik e hibák
megrögeődésévé. A kritikus teológiának
nem szabad ezen a téren túlságosan so
kat "megértenie" és "interpretálnia",
hanem itt határozottan ellent 'kell mon
danía (mert ez efféle hibák puszta in-



.terpretációja is a hibák megrögződésé

nek álcázott formája).
A magát egyháziasnak tartó teológia,

mivel nem árulja el a krrtika szabadsá
gát az Egyházban, az első pidlaritásra
míndíg veszedelmesebb mint aI:iberá
lis teológia, amely figyelemre sem mél
tatja az Egyház sorsát. És természete
sen "veszedelmesebb" minden fajta ki-

A GYERMEK ISTENKÉPE

Az ember vallásosságának fejlődésé

ben igen jelentős szerepe van a gyermek
kori Isten-élménynek. Itt most Inem a
közvetlen Istenmegtapasztaíásra, valamí
mísztíkus istenélményre gondolunk, bár
- hitünk szerint - ilyesmiről is lehet
beszéln; gycrrnekkorban, nélha ugyanis
rendkívüli megnyílatkozásai vannak a
kegyelem által bennünk lakó Istennek,
(K'i's Szent Teréz esetét említhetjük pél
daként.) Altalában azonban az istenkép
kialakulásának rendes útja a közvetett
és közvetített élményeken keresztül ve
zet. AZlOikróla személviség fejlődésében

számottevő élményckrői van itt tehát
SZiÓ, amelyek Istenre vonatkoznak, Isten
re utalnak mások életében, cselekedetei
ben és szavaiban, amelyek segítségé
ve'l a gyermek összeállítja - gyakran
talán nagyon primitív és egyéni - is
terrsépét, Ez az istenkép tartalmí.lag ket
tős vonatkozású, Azt tartalmazza, hogy

1.) Isten létezik (létezése megismer
hető, ,,'megtaJpasztalrható" valamiképpen)

2.) mdlyon az Isten (ki az Isten? me
lyek a lényeges tulajdonságaí ")
Míndkcttő tekintetében igen nagy sze

repe van a környezetnek -, valláspszt
chológiai adatok bizonysága szerint 
elsősorban a szülőknek, akik ha vaííá
sosak, Isten létezésének és sz,eretetének
legtermészetesebb közvetítői és tanú
ságaí a gyermek számára. A szülők éle
te, cselekedetei és szavai akarva-aka
ratlanúl bizonyítják vagy cáfolj,álk: Isten
létezését, tudatos pedagógiai törekvések
kel pedig élményszerűen közvetíthetik
Isten szeretetét és erejét. A gyermekko
ri élményszerű "bizonyíltás" legtöbbször
hatásosabb és maradamdóbb, mént a ké
sőbbi, észokoklka:l támogatott értelml rá
hatás. Ha viszont hiányzík, a :jje1Jnövek
vő gyermek számtalan problémával
kénytelen szembenézni, és lelkileg ne
hezen vészeli át a világnézeti válságok
korszakát, a serdülőkora.

Mindenok előtt tudnunk kell, hogy a
kisgyermek nem elvont 'bizonyítás alap-

engesztelő-integralísta teológiánál, amely
megrettenve a mrtika egyoldalúságának
kockázatától, nenvfelszabadítaní, hanem
mindenáron "igazolni" akar. E kritikai
teológia rnűvelése ígen sok nehézséggel
jár. Szarnos maradandó fejezetét köszön
hetjük neked. Fogadd érte szívből jövő

hálámat.
JOHANN BApTIST METZ

(ny. t.)

jan alakítja ki istenképét, hanem szü
leinek magatartására és tekintélyére tá
maszkodva fantáziája és- kezdetleges lo
gikája segítségével önmaga állítja azt
össze. Az, istenkép ililiallalkítása szernnont
jából eZiértnagyon fontos tény, hogy
milyen érzékelhető és fantáziát mozga
tó élményekből indul ki a gyermek.
VizsgáJIjuk meg gyakorlatilag ezt a
megállapítást.

A gyermek kezdetleges istenképének,
mdnt mondottuk, míndcnképpen első vo
nása az, hogy "Isten létezik". Ezt első

sorban nem azzal bízonyítjuk, hogy 118,
ten nevét urios-untalan emlegetjük a
kisgyermek előtt. A legjoblb bizonyíték
mindennapi magatartásunk: úgy élünk,
hogy Isten létezik. Imádkozunk, beté
rünk a templomba séta közben, tiszte
lettel beszélünk Istenről, stb. Ezek a
tények tényszerűen állítják a gyermek
elé Isten létezését. A szülők írnádságra
kulcsolt keze (különösen apáik imádko
zó keze!), tiszteletteljes nyugodt komoly
sága imádság közben, a templomban
térdelő anya áhitata, a rövid közös csa
ládi lrnádság, karácsonyi ünnepség nem
erőltetett, hanem rnagátólértetődő, ter
rnészetes hangulata míndezek szabály
szerű, rendszeres ismétlődése -, mind
mind olyan tények, arnelvek többet je
lentenek minden rábeszélésnél, parancs
szónál, és mélyen a gyermek Ielkébe vé
sődnek.

Magatartásunk és cselekedeteink per
sze nemcsak Isten létezését sugallják,
hanem azt is megrajzolják a gyermek
e:lőtJt főbb vonásokban, hogy rniíyen az,
Isten (mily;ennelk "tarUulk, hilsizük Út rní,
akik komolyan vesszük létezését). Isten
tulajdonságaiból) ki az Isten, rnilyen az
ISiten?) különösen két vonást tanácsos
hangsúlyozni már a kezdet kezdetén:

a.) Isten hatalmas (végtelenül erős)

b.) Isten jóságos (végtelenül szeret
minket).

A hatalmas, erős Isten fantáziát meg
mozgató, "érzékletes" képét a Teremtő
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Isten bemutatásával tudjuk felidézni.
Beszéljünk aITQl, hogy Isten teremtette
a vdlágot, az övé mínden, amí van kö
rülöttünk, sőt mi magunk is. A gya
konlatoan hogyan lehet ezt a "beszélge
tést" könnyedén, természetes formában
megoldani? Adandó alkalommal (pl, sé
ta köziben, amíkor a gyermek amúgy
is rengeteget kérdez) az érdeklődését Is_
terire tereljük, Ö adta nekünk ezt a
szép, érdekes, hatalmas világot. S itt
míndjárt egy fontos megjegyzést kelJ
tennünk: nem szabad Isten nagyságát,
hatalmát és tudását és erejét a világ el
lenére és az ember ellenére, a gyermek
számára kedves, általa megcsodárt dol
gok lekics.inylésével kíemelnd, Éppen el
lenkezőleg kell cselekednünk, ezek se
gítségével, ezek fQlé emelve kell
bemutatnunk Isten nagyságát. Min
dengyermek:nek érdekes és nagy
szerű dolog például a technika: érdek
li az autó, a repülőgép stb. Helytelen
volna azt mondaní: "mindez semmi, ér
téktelen. ellenben amit Isten aJikotott..."
Más szóval: nem szabad a világ szépsé
gét, az ember alkotását szembeállrtaní
Istennel. A kettő ugyanis nincs ellen
tétben, ezt a gyermek ösztönösen érzi.
Ezért az Isten nagyságát az ember és a
világ nagysága fölé, azzal összekapcsol
va helyes beáhlítaní, (Pl. nagyszerű a re
pülőgép -, hogyan tanulta meg alkotnd
az ember? - a madarak repülése -,
kiailkotta a madarakat?). Ez az észre
vétel persze akkor időszerű, ami'kora
gyermek már nemcsak észreveszi, érzé
keli a környező világot, hanem össze
függéseiiben is kezdi megismerni, birtok
ba venni,

A jóságos Isten képét, a rnínket sze
rető Isten rajzát pedig úgy állthatjulk a
legegyszerűbben a kícsdnyék eIé, hogy
lsten az Atyánk. A gyermeknek közvet
Ien tapasztalatai vannak, és feltehetően

jó tapasztalatai vannak a szülőí szere
tetről, az atyai és anyai jóságról. Az
analóglát tehát hamar érteni kezdi. To
vábbá a szülők Isten iránti "gyermeki"
viselkedesén keresztül tapasztalni kez
di hogy egy nagyobb családnak is tag
já; s ebben a családban az Isten az Atya.
Ezt a "esaládi" viszonyt emeli ki a ké
rő imádság is, többek között, s ennek
pedagógiai szempontból is nagy szere
pe van. Nagyon helyes, ha a szülő Isten
re hivatkozik eredményeíben, sőt jósá
gában ("Istentől tanultarn!"), S a szülő

által teljesített kérések alkalrnul szelgal
hatnak a nagyobb kérések felidézésére,
amelyek teljesítése nem áll a szülők ha
talmában. Evangélíuml pedagógia ez,
maga Krísztus bíztat a kérő imádságra,
a benne való kitartásra: "Ha tehát ti,
akik rosszak vagytok, tudtok jó ado
mányokiat adni gyermekeilt,elmek, rneny
nyivel inkább fog adni a ti mennyeí
Atyátok jó lelket azoknak, akik tőle

'kérik" (Lk. 11, 13).
Ha így rajzolódik ki a gyermek előtt

Isten képe, hogy O a mi Teremtőnk és
Atyánk, s ez a kép a tények erejével
(magatartásunk, szavaink és cselekede
teink tanúságvételével) vésődik a kicsi
nyek lelkébe, olyan kincset adunk nekik
örökségül, amelyet tolvaj el nem lophat
és rozsda meg nem emészthet (Lk. 12, 33.)

CSANAD BÉLA

STADLER FRIEDA H \LÁLÁRA

Magas kora és egyre súlyosabbá vált
betegsége miatt nagyjából korrordulónk
óta nem szerepedt többé közéletünkben,
csak a Vigilia hasábjain jelentek meg,
míntegy tíz évig még, népszerű pedagó
g)Íai írásai. A loét világháború kőzti ma
gyar katodicízmusnak azonban [elentős,
színes, érdekes jelensége volt,
Elsősorban mivel volt az? Ma már

látjuk, hogy nem mozgalrní és sajtóbelí
működésével, hanem sajátmagával; leg
remekebb és legmaradandóbb alkotása
önmaga volt és az, hogy formáló-hatá
sait tovább tudta adni. Nagy egyéniség
volt. És ezzel hatott mint nagy nevelő;

alakjának sokoldalúságát még azok előtt

is, akik személyesen ismerték, alig le-
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het elmondani. Hát még azoknak, akik
már nem ismerték személyesen. Csak
néhányat e vonásaiból !
Míndenekelőtt rendkívüli volt a kul

túráltsága, Ezt már azért is legelsőként

kelJ megemlíteni róla, mert valójában
nem is Lehet tudni, mik voltak ennek
a forrásai. Vidéki városban végzett négy
akkori elemit, aztán hat un. "felsőbb
Ieányískolát", érettségi je sem volt, taní
tó női okleveíet szerzett és csak németül
tudott (hiszen az akkori Délmagyaror
szág egyik német eredésű családjából
származott), - a tájékozottsága mégi.
páratlan ; akik környezetét alkották sok
kaJ többet tanulhattak ebből, mint a
maguk idejebeli egyetemeken.



Mindent tudott, hát persze, hogy ol
vasott volt, mégis tájékozottságot kell
rnondanunk olvasottság helyett. E so
rok írójának például ő rnondta - va
lami ok rniatt emlékszem rá -, még
1931-1ben: "Luther és vele a németség jó
része amikor ő hozzányúlt egy csomó
problémához, amik olyan égetőek vol
tak, akár a fehérizzásig hevített vas,
nem akartak elszakadni az egyháztól,
nem a kereszténységnek valami külön
ágazatát keresték, pláne nem eretnek
séget, hanem a Ielkí üdvösségüket." Hon
nét tudta ezt vajon? Akkor még nem
jelent meg a katolíkus professzornak,
Lortz-nak kétkötetes, monumentálís Lu
ther életrajza, amelyben ugyanezt mond
ja, és ő mégis tudta ezt, aIIl1it azután
a II. vatikáni zsinat is mondott. Alta
lában nagyon sok alyennel lepte meg az
emberi persze nem szándékosan; az
olvasmányait a lelkén szűrte át, és a
hatalmas lélek mozdult együtt előre a
mával, mint meglepőert a zsinat előut

már "zsinati jelenség". De már mínden
ből önként és egyben kikapcsolódva, a
zsinatnak csak első, XXIII. János alat
ti ülésszakát tudta figyelemmel kísérni
és örvendezni az egyház igazi önmagá
ból való felújulásán, aztán figye'limét
már lekötötte fárasztó és súlyos beteg
sége, amíben valójában éveken át ago
nizált.

De miért, hogy Ilyen ekkléziológiaí és
egyháztörténeti viszonylat volt az első,

amiben megernléztünk róla? Mi köze
Iehetett akkor egy nőnek az egyház
ilyen problérnáihoz? Nos" neki éppen az
volt a legelső és legsajátabib vonása,
hogy elsősorban nem nőnek, hanem tej
lesjogú embernek tartotta magát, akinek
az emberlét egyetemes készségel és jogai
járnaik. Emiatt sokan - papok és nem
papok egyaránt afféle katolikus
szűff'razsettnek tartották őt, vagy leg
alábbi is femínístának, alki erre neveli a
könnyezdét is, ,ami a konzervatívék sze
rínt felháborító; hiszen a nők, különö
sen a lányok... nem, nem alacsonyabb
rangú emberek ugyan,... de ugyebár
sokkal gyöngébb emberek, és a szelle
mi képességeik is k'evesebbek... miért
neveli őket a mozgalrnában úgy, mint
ha teljesjogú emberek lennének, nem
pedig a férffiaknak eleve alávetették?
"Sem szüffrazsett nem vagyok, sem fe
minista" - mondta egyszer a maga
esengő, tiszta hangján, színtén e sorok
Írójának. - "Ha az volnék, eleve elis
merném, hogy alacsonyabbrendűnek tar
tom a nőket, mert ezek a mozgalrnak
éppen a nők vélt alacsonyabb-tudatából

fakadnak..." Igen, természetesnek tar
totta a nőknek - akatoliikius nőknek

is - ezt a férfiakkal egyenlőrangú em
beri méltóságát, Bámulatos milyen egy
szerű eszközökikel tudott vigyázni arra,
hogy ebbe semmiféle negatívum bele ne
keveredjék. Egyszóval Ő valami afféle
magyar Ida Friederike Görres vOl1t -, az.
ugyanezt a gondolatot képviselte euró
pai méretben, De ő nem tőle vette át
ezt az eszmét. Már régóta ment ugyan
azon a csapáson, amikor megismerte
Ida Friederika Görres írásait, amik per
sze hogy tetszettek neki, és elégedetten
nyugtázta, hogy egymástól függetlenül
járják az egyazon, vagy legalább is
párhuzamos utat.

Ez volt a lényege. Olyan apró terem
tés volt, akár egy gyermeklány, és szép
sem volt. De a férfiak és nők közöt,
egyaránt fö~ti1nt azzal a roppant nyu
gaíommal, [elentékenységgel és derű

vel, ami áradt belöle. Igen, derűs volt,
mínt a harmonikus alkatok lMitaláJban.
Belső mcsolya nem hagyta el sohasem
pedig - és ezt mégis meg kell említeni
- látott nagyon nehéz időket is.

Ebben az _évben lett volna nyolcvan
egy éves, 1888. december ts-én született,
Gyermekkorát Temesvárott töltötte,
0001 apja városházi tisztviselő, művelt,

a gyermekeit nagy gonddal nevelő apa:
a család négy gyermeke közül az egyik
kisfiú fürdés közben a Bega folyóba ful
ladt és ez megrázta az egész család éle
tét. Talán volt valami hatással ő rá is,
hogy élete minden pillanatában Isten je
lenlétében éljen. Iskoláit a temesvári
zárdában végezte. A szellemileg nagyon
energikus, élénk leány korán kezdett rr
ni az akkori katoHkus, leánylapba, még
az első világháború alatt fölkerriilt Pest
re, s utána ugyanannak a Lapnal.c lesz a
szerkesztője ; nem ketlett tennie semmi
különösebb erőfeszítést, hogy a leány
mozgalrní életben az élre kerüljön, saját
[elentékenysége vitte' előre. És itt kell
megjegyeznünk, hogy ez bizonyos áldo
zat volt neki, mégpedig nem is könnyű

áldozat. Mint az akkord katolíkus rnoz
galrní vezetők minden egyes tagjának,
neki is alá kelleltit írni azt az okmányt.
amelyben elismeri, senkitől semmilyen
címen semmiféle nyugdíjra nem tar.
igényt! Tanítónő lehetett volna, mégis
csak nyugdíjjal -, ehelyett ez a "ne
gatív nyugdíj igény". .. Ez járt neki ..•
De a derűjét megtartotta akkor is.

Nekem sokat beszélt arról, hogy ezek
ben az években rnily gondot okozott ne
ki a saját egyéniségének. megfelelő lel
ki életforma megtalálása. Sok keresés
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után taláíta meg, az Isten h-ánt való
"amour pure" gondolatában, hogy Istent
nem azért kell szeretnünk, mert félnünk
keH tőle (egyenes, világos, nyiH termé
szete mondott ellene mindenfajta ilyen
megfélemlítésnek): és nem azért kell
.szeretnünk, mert majd megjutalmaz -,
az Ilyen "cukrot!kiapsz" igéretet gyerme
kesnek tartotta. A legegyszerubb és hi
zony nem a legkönnyebb módját válasz
totta Isten szerétetének. Öt Magát sze
retni, azért mert kétségtelenül van; azért,
mart Legtökéletesebb Lény; azért mert

AZ OLVASÓ NAPLÓJA
Evezredek óta élnek tarka egyveleg

ben a népek - zsidók, beduinok, külön
böző arabok, őslakosok, bevándorlók 
a Közel-Keleten; évezredek óta kavar
ja őket hollangyosabb, hol hevesebb
tűzön a történelem, anélkül, hogy egyet
len, egységes masszává bírná oldani
őket. Sőt, úgy látszik, minél erősebb a
kohó tüze, annál inkább szétválnak az
elemek. És annál több eleimre bomlik a
massza.

Egy dlyen heves ízzású pillanatot ra
gad meg regényében Kardos György*.
Izrael földjén még az angolok uralkod
nak, de már alakul az új zsidó állam;
az olvaditanyagnak most keltene szilárd
testté keményednie, s ehelyett rnost telí
tődnek az elemek azzal a töltéssel, amely
majd másfél-két évtized rnúlva feszíti
robbanásig ezt a kohót,

1947 nyarán vagY'unkA zsidók most
kezdtk országukat alapítani; most kez
denek élesední az araib-zsidó ellentétek.
Most kezdenek élesedni az ellentétek a
palesztinai zsidóságon belül is; a skála
széles, az angol uralomba való belenyug
vástól a világhódító rajongásig. A régi
telepesek verejtékes szorgalomrnal foly
tatják az évek, évtizedek óta folyó mun
kát, termelik a paradicsomot és az ubor
kát, a naranesot és a citrornot, művelik

jól-rosszul a nehéz földet, és próbálnak
boldogulni az egyre idegesebb angolok
kal. Egy új nemzedék a nagy, dicsősé

ges, uralkodó Izrael álmában él, terror
szervezetek működnek, bombák robban
nak, angolok, arabok pusztulnak.

Mí lyen világ ez? Egy napon az Écel,
a .félel'mes terror-szervezet megöli a zsí
dókkal békességben élő arabot. Halil
Dzsauaríst. Jankl, a szövetkezetí falu
sofőrje, meg Avraham Bogátír Jeruzsá:
lernből tartanak hazafelé a teherautón.

viszonoznunk kell az ő számtalanszor
megtapasztalt szerétetét. S rninden kül
ső nehézséget ami csak adódott, elviselt
szelíden és alázatosan roppant bölcses
séggel. Egészen Istenre bízta magát,
mínt a legnagyobb mísztíkusok, s az vé
gül is nem hagyta el őt magas korában
sem. Nagyon hosszantartó súlyos agyér
elmeszesedés éveiben már semmi mas és
senkí más - egyedü'! Ö világított ne
ki. ..

IJJAS ANTAL

Jankl a gyilkosságról beszél, és más
gyí lkosságokr-ól ; egyről, amilkor békés
beduinokat lőnek agyon, abban a hi
szemben, hogy fegyvert csempésznek,
pedig csak egy zsák szénát visznek az
öszvérükön. De mindegy széna, vagy
fegyver. Folyik valami ősi szernet-sZJe-'
rnért; ez az a "ikeret" Halil Dzsauarís
halála körül, "melyben a gyilkosság
egyszerre magától értetődő lett, eltűnt

belőle minden megrázó és rendkívüli.
Sokat gyilkolnak mcstanában - gondol
ja Avraham - maguk a britek nagyobb
pusztítást végeznek. mint a bubópestis.
Az erőszakos halál kezd megszokottá
válni, Igazán jellemző erre a világra az
a rövid hír, mely néhány hónapja je
lent meg az újságokban: ,A brit ítélet
végrehajtó, Captaín Ford, huszonegy na
pos szabadságra utazoet.' Mirrt egy pék
ség, mely sajnálattal értesíti vevőit az
ideiglenes üzemszünetről.'

Hát ilyen vílág ez. Hátterében egy
egy szörmyű láng, vagy lángnak az em
léke izzik: hitlerizmus, lágerek. Mint
egy az elvadulás előtörténetének [elzésé
re. A nehezen megszelídített földeken
érik a paradacsom. nő az uborka, sar
jlad a lucerna. De a növények, levele
it már gonosz szelek tépkedi'k, Avraham

\ Bogatir békés, legföljebb csak az örök
családi pörlekedéstől ideges házába egy
éjszakán, Avraham "hét napjának" első

éjszakáján beront egy fegyveres fiú,
nyiliván az Eoel tagja; Avraharn ebrejtd,
magánál tartja, úgy tüntet ti föl, míntha
a munkaközvetítő küldte volina hozzá
munkásnaík, Hét napig él nála Dávid. Ez
alatt a hét nap alatt Avraham megjár
ja Jeruzsálemet, hogy híi-t vigyen Dá
vid szüleinek; közben azango,lolk letar
tóztatják, egy arab nyomozó Ikiis2'Jabadít
ja, a várakozás óráiban megtudja. hogy

*KardlOs G. Györr-gy: Avnaham Bogatir' hét napja. (Magvetó, 1968.)

418



Dávidot körözik. Jeruzsálemben pedig,
ücapcsolatoa kerülve egy Iázálornszerű

éjszakán az Écel egyik parancsnokságé
val azt tudja meg, hogy Dávidnak mind
egy, az angolok kapják-e el, vagy ők a
terroristák 'Végezneik vele, mert egy akci
óban nem hajtotta végre a rábízott föl
adatot (önhibáján kívül: csődöt '1nOO
dott a gépisztolya). Avraham azt gon
dolja: "Az egész világ, egy Hyen kis
fiúra vadászik. Mi lesz ezzel a szeren
esetlen, szomorú kis bóherrel ? És mi
ért kell nekern minderrőltudJnom, te
jó isten, most itt van rajtarn ez a te
her, amilkor úgyis tele vagyok rakva,
mint egy teve..."

De a történelem nem nem, kineik
memnyi van már a vállán; válogat~s
nélkül, valetában rakja a terheit, Mliérlt
rejtette el Avraham ezt a gyereket, vál
lalva a tett minden veszélyét? Mim-az
adott pillanatban nem a veszólyt latol
gatta, hanem az embect dátta, afkin se
gíteni ,kelL Miér't tette, 00 egyébként
nem cinkoskodik az ÉClel'le11 - kérde
zi tőle azon a jeruzsálemi éjszakán is
a rnegszálloct parancsnok A szót senki
nem rnondja ki: emberségből. Ha már
már az ajkukon van: sietve másról kez
denek beszélni. "Maga jó ember" - da
dogja Dávid Avrahamnak. Avraham
dühös, szíokozódik, a narancsfák. nyesé
sét kezdi magyarázni. Ezek az ernberek
váratlanul útvesztőbe kerülitek; egyetlen
forraluk van a labirintusban : az ember
ségük. Akár az angolok alázzák meg
őket, akár az Ecel fenyeget. Nyers, da
rabos, mély eprkus méretű emberség.

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Arthur Miller legújabb darabját, me
lyet 1968 februárjában mutattak be
"The Price" (Az ár) címmel a New
York-í Broodwayn, s tizenkét hónapig
le sem vették a míisorról, most London,
Párizs, Belgrád, Róma és Leníngrád
után nálunk is bemutatta a Vígszínház.
A magyar fordító - Vajda Miklós, akit
színvonalas munkájáról jól ismerneik
Miller magyar kedvelői - az "Alku" cí
met adta a darabnak; a címváltoztatást
a magyar "ár" szó több értelmüsége in
dokolta.

Az "Alku" cselekménye a hagyomá
nyos milIeri problémakörben mozog.
Másfél évtized után találkozik Victor és
Walter, a két testvér, a lebontásraítélt
apai ház padlásszobájában, ahol Solo
mon, az öreg zsugori becsűs alkudozik

Trágya szagú, S'z)f,tikozódó, szemérmes,
megrendűtő.

De az író mindebbőí semmit sem ma
gyaráz; mégcsak célzást sem tesz rá.
Ábrázolja, beérve erunyivel: az ábrázo
Iással, Nimes is szüksége kommentárok
ra, jellemekhez fűzötlt széljegyzetekre:
nyugodtan bízhat az ábrázolása erejében.

A téma tele buktatókkal: titkos szer
vezetek, terrorcselekmények, gyilkossá
gak - mindez detektiv-Izgalmakra csá
bít. De Kardos Györgyöt nem az izgal
maik érdeklíík, nem a cselekmény eset
leg kíaknázható romantíkája izgatja,
nem a rendkívüli, a rikító. Hanem eb
ben az egész forgatagban az ember, II

jeUem. Nem "Palesztina 1947 nyarán",
hanem Avraham Bogatír ebben a Pa
Iesztinában, ezen a nyáron. ELZJért olyan
hiteles történetileg is : mert nem
"könyvből" írja ki, nem riportokból á<1
Iítja ÖSS2Je a történelmet, hanem embe
reiben éli, embereivel életi, a maguk
szintjén és méreteiben.

Ami egyúttal azt is jelenti : IkirtrünS, fe
gyelmezett regény az Avraham Bogatir
hét napja; érett, eszközeinek teljes bir
tokában lévő művész munkája, Egyet
len öncélú, önmagáért és önmagában hi
valíkodó mondaton, [elzőn nem kaphatni
rajta, egyetlen leírása sincs magáért. a
leírásért, egyetlen "festői" tája erről a
romantikusan festői tájról; mlnden az
ábrázolás hitelét szolgálja, azt a valósá
gat, amely azért végül mégiscsak az írói
teldtalálatok remekléseiből gazdagodák
olyan tapinthatóan hitelessé,

RÖNAY GYÖRGY

az apa után maradt bútorokra. Victor
huszonnyolc éve rendőr-őrszem, bár an
nak idején kitünó képességekkel kezdte
míiszaki tanulmányait, de amikor apja
tönkrement, vállalta a pénzkereső sze
repét, hogy ~átyja, Walter tanulhasson,
aki azóta befutott, neves orvosprofesz
szor lett. A megérkező Walter m~ azt
is elrabolja Victortól, amije volt: bebi
zonyítja, hogyapjuknak igenis volt pén
ze, s Victor áldozata lényegében egy fél
reértésen alapul. Ki a felelős és miért?
A hajdani indulatok, események, benyo
mások, kimondott és kimondatlan sza
vak már nem bogozhatók széjjel; a két
testvér nem lelhet többé egymásra. El
válásuk végleges, jóllehet Esther, Victor
felesége egész idő alatt azon erőlködik,

hogy "helyreállítsa" köztük a sohasem
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volt har~óniát, hisz az igazi ellentét
mélyebben húzódik: Walter elsősorban

karrierben gondolkodik, Vtctor viszont
erkölcsi tisztességben.

A darabnak világszerte jó volt a kri
tHeai visszhangja; a londoni "Observer"
kritikusa például "Az ügynök halálá"
hoz hasonlítja az "Alku"-t s megállapít
ja, hogy az 1,Az ügynök halála" óta
Millernek ez a legerősebb darabja, mely
bizonyítja "írói magáratalálását" . A mi
színházi életünkben is kétségkívül ran
gos színházi est mégis kétkedő gondo
latokat kelt a kritikus ban; épp a szín
vonal, mely mégsem társul az igaz:i mű

vészet hatóerejével, a dráma, mely a
legizgalmasabb percekben sem hat a je
lenlét hitelével, jelzi a leginkább, hogy
mélyebb, komolyabb baj, ha úgy tetszik,
válság húzódik meg az általunk hagyo
mányosan szinháznak tartott színház
ban, mely lényegileg e művészeti ág Er
zsébet-kori formáinak megmerevedését
jelenti.

Az "Observer" kritikusa nyomán ben
nem is jelidéződött "Az ügynök halála",
melynek csak pesti előadását ismerem
(s vajmi nehézszínhazról beszélni csu
pán a darab alapján), de ez "Az ügynök
halála", melyben még Timár József ját
szotta az ügynököt a Nemzeti Szinház
színpadán, alapvetően más és jobb szín
ház volt, mint az "Alku" vígszinhazi
előadása. Nem mintiia "Az ügynök halá
la" annyival jobb darab lenne, hanem
mert abban az előadásban épp az volt
meg, ami ebből hiányzik. Igaz, Timár
József játéka egyszeri áttörés vólt azon
a falon, mely egész színházi kulturán
kat ma az iga.zi színháztól elválasztja:
Timár a saját halálát játszotta, "élte le"
a nézők előtt, s az ő Willy Lomanjára
valóban érvényes volt, amit még ő maga
nyilatkozott a premier előtt: "Wíliy Lo
man ügynök, koiierébeii árumintákkal,
agyában az álomvilággal, mellyel ügy
nököl. Az ügynök, akit halálba kerget az
illúzióTe és a valóság könyörtelen ellent
mondása, s akit minden előadáson úgy
öl meg a színész, hogy halhatatlanná
teszi." be ez a végzetes ellentmondás az
illúziók és a valóság között attól vált
hitelessé, a néző által is tapasztalható
vá, attól jelent meg a szinpadon, hogy
Timár József elégett, elpusztult, a halál
ba rohant minden este.

Ilyen hitelesítő színészi alakítás níncs
az "Alku"-ban, nem is lehet, hisz nyil-

. vánvaló, hogy Timár játéka megismétel
hetetlen és sajátos ,;l.'életlen" volt, egy
nagyszerű, tragikus találkozás a szerep
pe,l. Viszont mert .nincs Timár József,
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óhatatlanul előbukkannak a Miller-da
rabból olyan árulkoáó jelek, melyek
nem Maler tehetsége, inkább a jelenle
gi színjátszás, szinházi kultúra ellené
ben tanúskodnak.

Miller kitünően, szellemesen építi di
alógusait, talán egyik darabjában sin
csenek ilyen mesterien egymásra épülő

párbeszédek, shakespeare-i pontossággal
körvonalazott jellemek, melyeknek egy
egy félmondatból már elénk vetülnek, s
Miller jó dramaturg is, jól építi fel a
drámát. Mégis főként a második felvonás
ban, mikoT a néző már kissé otthono
san ériz magát a darabban, számtalan
olyan kulisszatitok tűnik elő, melyeket
Maler gondosan takargaini ezereine. Eb
ben a darabban, az az érzésünk, a szí
nész nem nyújthat mást, csak utaláso
kat tesz a drámára, tneiu nem itt a szí
nen, hanem valahol másutt, máskor ját
szódott vagy játszódik. A színészek egy
re inkább élő bábuk lesznek, akik jelzik,
illusztrálják, "eljátszák" hogy milyen is
lenne a színház, ha lenne.

Jól sejti a néző, hogy a darabban azért
csetlik-botlik ez az öTeg Solomon nevit
becsűs, hogy valamiképp a zsugori apa
visszajáró szelleme is legyen; de ahe
lyett, hogy valóban az lenne, erre csak
rájövünk, mintegy meglessük az író szán
dékát. A második felvonásban ráadáS1l1
rosszul is lesz, kiviszik a másik szobá
ba, azért, hogy a k"éf testvér fölidézhes
se a múltat. De elkerülhetetlen, hogy ne
ébTedjen a nézőtéren valami idegesség,
amíg Victor és Walter a múltat elemez
getik, hisz az öreg, szívbeteg apa-becsűs

a másik szobában esetleg haldokUk: óha
tatlanul az az érzésünk támad, hogy az
igazi dráma ott a másik szobában folyik.
Igaz, erre nyílván eszébe jut a nézőnek,

hogy másík szoba nincs is (micsoda il
lúziÓ1'ombolás ez egy olyan darabban,
ahol nemcsak a fölhalmozott bútorok
mennyiségére, stílusára, "összhatására"
ügyeltek, hanem arra is, hogy a szek
rényben ruhák lógjanak stb.). S erről

már az is esz,?be juthat a cseppet gondol
kodó nézőnek, hogy Salamon sincs, azt
csak Básti játssza, azaz a szinész úgy
csinál, mintha lenne Solomon. S mind
járt meg is nyugodhatunk: nem kell iz
gulni, nem történik itt semmi baj. S va
lóban nem is történik. Csupán jelzést
kapunk arrol, hogy a két testvér sohasem
fog egymásra találni, amit lényegileg a
darab elején is tudtunk.

S ha e szavak túl keménynek tűnnek,

hadd állapítsuk meg, hogy az "Alku" en
nek ellenére - ezen az utalásos színhá
zon belül - jÓ. rangos, élvezetes előa-



dás. Mint fentebb mondottuk, épp a ní
vó, a színvonal az, ami elgondolkoztat
:1?L a kritikust. Mert számtqlan más szín
házi est félresikerültsége indokolható a
darab gyengeségével, amin nem SOKat
korrigálhat rendező és színész. De ez a
"jó" színházi est valami olyasmit jelez,'
amin el kell gondolkodnunk. Talán azt,
hogy a színház "válsága", melyről a
század eleje óta annyi szó esik pro és
kontra, s amelyet alapjában véve sem a
"nagy reform", a "rendezői színház"
képviselői sem tudtak megoldani, azzal
függ össze, hogy az európai civilizáCió
strukturális átformálódása lényegileg
érintetlenül hagyta a Shakespeare ide
jén kialakult színházat, s ma a színmű

vészet belső, művészi tön,ényei sürgetik
egyre inkább a "forradalmat".

Kapás Dezső rendezésével épp a fen
tiekben polemizálunk. Kapás interpretál;
s meg sem kísérli, hogy vitába szálljon
Millerrel, ami talán eg'lletlen lehétősége

lett volna. Ugyanezt érezzilk Drégely
László díszletein; Kemenes Fanni jelme
zei az adott keretek közt jók, találóak,

KÉPZŐMŰVÉSZET

Budapesti Kiállítások. A Lenin-díjas
szovjet festőnek, az 1899-ben született
Alekszandr Dejnekának munkáit láthat
tunk ez év tavaszán a Műcsarnokban : a
tárlatra a rnűvész 70-ik születésnapja all
kalmából került sor.

Dejneka első munkáí a 20-as évekből
valók. Ezek közül a legismertebb a
"Pétervár védelme" című monumentálís
hangvételű festmény (1928), amely a po
litiikai mondanávalö és a !korszerű ki
fejezésmód eggyéforrásának szép példá
ja. Kevésb?' isilkeres rnű az ,.Új műhely

építése" (1926). amelyen a szerelőcsar

nok, a techntkat berendezések Fernand
Léger-ro emlékeztető nagyvonalú, konst
ruktívísta szellemű megfestése és a szé
les nevető münikásnők alakjának natu
ralízmusa stiláris ellentmondásban szen
ved.

A művész a 30-as évek elején a mez
telen emberi alak felé fordul. Megfes
ti egy kisgyermekét magához ölelő

"Anyia" nagyszerű félaktját C1932). majd
egy hároműgurás "Labdázó meztelen lá
nvok't-at (1933) és az 1933-as "Fürdőző

nők"-et. A fiatal, szép emberi testnek
erotikus fülledtségtől mentos, emlékeze
tes ábrázolásaí e művek.

A harmincas években Deineka Fran
ciaországban és Itáliában utazgat; tanul-

bár szintén utalásszerűe'K. A legjo5b
alakítást Básti Lajos nyújtja Solomon
szerepében; rég láthattunk ilyen szépen
kidolgozott, nemesen megformált Básti
szerepet. ci a legé15bb figura a ;átékban,
lendületet, karaktert, ízt visz bme, külö
nösen az ellső felvonás ban, melyben szin:.
te mindvégig a szinen van; ő adja meg
az est atmoszféráját, s talán nemcsak
dramaturgiai kérdés, hogy épp BásU, a"z
az Solomon kimenetelével kezdenek fosz
·ladozni illúzióínk. Mellette Tomanek
Nándor játéka érdemel külön figyelmet:
Tomanek jól jellemzi, egyéni színekkel
rajzolja meg Victor t, hangsúllyaJ és
gesztusokkal, szinte észrevétlenÜl formál
va meg. benne az amerikai kispolgárt, a
rendőrőrszem teherként hordott "ha
tóság.i közeg" jellegét s az ezzel felese
lő meditatív beállítottságot. Bánki Zsu
zsa és Szakáts Mik.lós gyenge. BánKi
Zsuzsa kűZönösen zavarólag hat, ő még
utalásokat sem tesz. Szakats MiklÓs
megkísérli, de mintha nem lennének
megfelő eszközei hozzá.

pALYI ANDRAS

mányútjaínak emléke néhány nem nagy
igényű vázlat ("Beszélgető olasz papolc",
"Szajnaparti bukínisták" stb.) Egyedü)
az "Egy párizsi nő portréja" (19,33)
emelikedik 'ki a művész Nyugat- és Dél
Európában készült dolgai közül.,

A 30-,as évek 'Végén, a 40-es években
Dejneka is kénytelen engedményeket
tenni a zsdánovi művészetpolitíka kí·
vánalmainak "Moszikva környéke" és
"Este" című munkáí Edví Illés Aladár
és Glatz Oszkár; tetszetős, konvencioná
lis, a kispolgári ízlést kielégítő képeit
juttatják eszünlk1be. Azonban ezeknél! is
elhibázottabb . festrnénye az 1947-es
"Don-Medence", amelyen j'elen van szín
te mindaz, ami a szociahista realizmus
fogalmát annakidején díszkredítálta.

Ebben az időszakban keletkezett egyes
munkáiban mégis megnyilatkozak a mű

vész talentuma: ilyen a drapp koloritú
"Hidroplánok" és az 1947-es "Leégett fa
lu". Ez utóbbi olyan mű, amely a szülő

haza és az orosz nép iránti mély szere
tetet, fiúi hűséget nem ecsettel festett
szólarnokkal, hanem magas rendű mű

vészí eszközökkel, drámai hevülettel fe
jezi ki.

*
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UgyancSéllka Műcsarnokban került
sor - április közepéri - Kokas Ignác
Munkácsy-díjas festő, Krnetty János és
Bernáth Aurél egykori tanítványa ki
állLtásának megrendezésére.

Németh Lajos - "Modei'n magyar
művészet" című kltűnő könyvében
azt állapítja meg az 1926~ban született
Kokasról, hogy,;az új generáció élve
naiába emelkedett művész munkássá
gát szonorílkus, érzelemsugárzó színek,
mély szímbolíka és elrnélyültség" jel
lemzi. A hivatalos kultúráíís szervek is
megkülönböztetett megbecsüléssel visel
tetnek a festő iránt: munkáínak zömét
Ikülönböző állami intézmények vásárol
ták meg, s a tavalyi Velencei Bíenná
Iéra a magyar festők munkái közül
egyedül (l) Kokaséit vitték ki.

A tárlatot (két ízben is) végignézve,
nem tudtuk szívünkbe zárni a müvész
széles ecsetvonásoIkkal (vitathatatlanul
bravúrosan...l megfestett, főként a zöld
és barna színek változataira épített, mo
rioton IkolOiritú munkáit, Görög mítoló
giaí ("Orpheusz") és bibliaí témájú fest
ményeí ("A tékozló fiú") kétségtelenül
a festő java dolgai közül valók, de ha
arra gondolunk, hogy más modern ma
gyar művészek mítológtaí tárgyú mun
lcáí (Czóbel: "A múzsa", Ferenczy Bé
ni: "üanae", Borsos Míklós: "Orpheusz")
a gondolatoknak és emócíólcnak mekko
ra gazdagságát hordozzák és sugározzák,
aikkor Koleas "Orpheusz"-a nyomban
másodIagossá válik.

Az "Utazás az alvilágba", a "M,ennY€l
madár", a "Napbélyegzett" és "A nap, fi
ai" círnű festmények - mint a címek
is jelzik - vizíonáríus-mí tíkus szándé
ksuik: a szándék és a művészi megvaló
sulás azonban - hogy Bernáth Aurélnak.
KOIkas mesterénck egy kedves kifejezé
sével éljünk - nem "kattan őssze" a
képeken.

A kiálított rmívek közőtt :szerencsére
olyanok isalkJadtak, amelyek nem okoz
tak csalódást -, így egy puritán "Cs'end
élet lámpással" és egy megtört tekinte
tű "Lear király."

Kokas rajzaiból, vázlataiból semmit
sem tartalmazott a kíállftás, ami sajná
latos, hiszen a néző ezek segítségével ta
lán közelebb férkőzhetett volna e - so
'kaik ál.tal rendkívül ibehetsrégűnektartott,
véleményünk szerírit viszont [ócskán
túlérrt,ékelt - festő világához.

•
A Műszaki Egyetem budai (Hess And

rás térí) diákotthonában - S. Nagy Ka
talin rendezésében - a közelmúltban
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kiállítás nyílott négy fiatal képzőmű
vész, valamaní Bálint Marianne, Bálint
István, Tábor Adám költők, Metz Be
atrix és Morlín Alkos építészeik munkái
bóL Az európai ésa magyar rnűvészet
avantgarde hagyományaiJhoz (,konstrulkti
vízmus és szürrealízmus) kapcsolódik e
kilenc fiatal ember, akik - mint a Ika
talógus utoszava joggal mondja - ko
moly szándékú, igéretes együttest"" aI
kotnak. A kíállítás festményot közül
Donáth Péter "Táj 1." című kompozíci
ója, valamint Kováts Albert "A !kör" 'és
"Übü király" című munlkái voltak a leg
jeIentősebbek.

* * *
Körner_ Éva Derkovits-monográfiája.

A magyar művészetí irodalomban nem
újkeletű jelenség a Derkovits-életmű
iránt megnyilvánuJó megértés és tisz
telet. A Nyugat Iképzőművész,eti rovat
vezetője, Bálint Aladár már 192,2-ben
így Irt az akkor- még rnindösszr, 28 esz
tendős festőről: "Művei már teljesen
Ielkészűlt rruűvészt reprezentáínak, aki
erös kézzel, biztos ízléssel és alapos tu
dással fejez] ki festői élményeit. Szí
Iárd rajz al,apépítmén\yén nyugszanak
markáns Jorrnái, sméIy színek tűze süt
kii e formáJkból. A rnozgás ritmusa ma
gátóI értetődő termés'zetességgeI kapcsol
ja egybe figuráit. É,rzései a monumentá-

"lís festői Sltílus felé telrelik őt. .." Még
1944-ben, történelmünk e sötét eszten
dejében sem szünetelt a kombattáns szo
cialista Derkovits Gyula oeuvre-jének
érdeme szerínu méltatása; Kopp Jenő
Derkovits-könyvecskéjében (amely pon
tosari negyed századdal ezelőtt jelent
meg a "L'Art Hongrois"-sorozatban) e
máig is érvényes jelemzés olvasható:
"Derlkovits érett stílusát vizsgálva; an
n~k legfőbb, alapvető tulajdonsága, hogy
abkotásaíban nem csupán esztétikat ki
elégülést keres .. Éleúműve a müvészet
belsö kérdéseinelk megoldásán túl embe
ri hitvallás is, almely -megtag,adva
minden játékos öncélúságot - utat mu
tat a jövő fejlődése keresőímek."

Az eddig is terjedelmes és értékes
Derkovits-írodalom továbbá gyarapodását
jelenti Kőrriar Éva műtörténész 350 011
dalas, négyszáznyolcvan (!) festmény- és
rajz-reprodukeíóval kísért monogr-áfí á

jának publikálása (Corvina kiadó, 1968).
Huszadik századi magyar művészetről íly
bőségesen dokumentált élet- és pálya
rajz még nem látott napvilágot: de a
küdföldí művésZJetIi könvvkíadásnak is be
csületére válna ez a kiadvány, hiszen pl.
AIf,réd H. Barr i,Matisse His Art and



His Publ:ic" círnű műve (New York,
1951) - a legjobb Matisse-monográfiák
egyi~ - sem tartalmaz ennyi Iképmel
lékletet. ..

Korner Éva sok fontos és meggyőző

en alátámasztott megállapítást tesz Der
kovits életének stációuról, a mester elő

deiről (Daumíer, Cézanne, expresszío
nistálk), azokról a sZiálakról,aJluelyek
őt a kül- és beluölda ikOTtársalkhoz (Grosz,
Maseroel, Urtz) fűzik, a művész négy al
kotói lkoI'szakáTól (ezek vközül a harma
dik és a negyedik túlzás nélkül lkLas:z
szikus rangúnak nevezhető...), esztéti-
kai és poritikai szerrűéletéről. '

A könyvből az is kitűnik, hogy oár a
gyakorta emlegetett Derkovits-e-József
Ateila párhuzam találó és jogosult,
azonban nem hagyható figyelmen kívül
a Kassák-i-Derkovits parallelizmus sem,
hiszen - a Ikét nagy alkotó személyes
kontaktusán túl - Derkovits művészete

több ponton vakon Kassákéval. (Gon
doljunk csak az "AngY{lJlföld" című 1928
ban írott Kassak-regény kilakoltatási je
lenetére és Derkovits két évvel később,

1930~ban festett" ,,KilaJkoltatásii végzés"
cílffiű remekművérc.)

Körner könyve - rnínt ezt már művé-

. szetí és irodalmi folyóírataink, llapj1ainik
recenzíói, Fülep Lajos, Perneczky Géza
és mások írásai egybehangzóan leszögez
ték - az újabb magyar művészettőrté

net-írás kimagasló kvalitású terméke.
Ha akad iis a könyvben egy-két megkér
dőjelezhető megfogalmazás, eZJeik a mű

lényeget nem érintik. A 77. oldalon pl,
azt olvasssuk. hogy a lB/19-es, forradal
mak bukása után "minden szellemr al
kotóerő elmenekült" Magyarországról.
Igaz, hogy sok kíváló ívó és rnűvész

emigráoióba '\'OIJiUlt (Kassák, Hatvany
Lajos, Berényi Róbert stb.) de Bartók,
Kodály, Medgyessy, Ríppl-Rónaí, Eg:ry,
Móricz, Krúdy, Babits, Kosztolányí, Füst
Milán s legkülönb művészeink, íróink
~özüíl még sokan mások itthon marad
tak; az idézett állítás tehát súl sommás.
A 20. oldalon azt taiájuk, hogy a fiatal
Derkovitsot megbízták "egy kellemetlen
bérmumkával: a Pandűmoriiurn círnű li
tográfiad-sorozat megrajzolásával." Tu
dományos miűről lévén szó,. nyugodtan
Iközölni 'lehetett (vagy írrkább kellett)
volna az olvasóval, hogya fiatal, nyo-

morgó rnuvesz egy obszcén grrarfilkiai so
rozat készítését volt kénytelen elvállal-
Illi.

*
Csorba Géza Modigliani-tanulmánya.

A Corvina kiadó "A művészetí kis
,kÖUlyvtára" sorozatának egyik Iegújabb
és Iegsíkerühtebb kötete Csorba Géza
mütörténésznek - Manet-val és Baude
laire-rel roglalkozö tanulmányok szer
zőjének - kis Modigtíaní-könyve,

Csorba monográtíája - amely (And
ré Salrnon életrajzi regényét Ieszárnítvaj
az első önálló magyar nyeívű kiiadvány
az Ecofe de Paris olasz származású mes
'teréről - bemutatja Amadeo Modigliani
festői, rajzelói és szobrászatí munkás
ságát, s a művész rövid, hányatott, ke
serves életét. AkJönyv:ecskéből kivilág
lik, hogy a mester - aiki firenzei tarsóz
kodása során bensőséges barátságban ál
lott Giovanni Papinivel - színte kizá
rólag figurális festő volt: csendéletet és
enteriört egyet sem festett, táj- és vá
rosképet is csak kettőt vagy hármat.
Munkáí női ak.tok és pon!ll1é1k -, első

sorbari barátainak: Brancusí és Lip
hitz szobrászokrrak, Seutine festőnek.

Max Jacob és .Jean Cocteau költőknek:
arcrnásaí.

Modíglíaní alkotói hagyatékának ér
tékélésében a müvészetí irodalom nem
egységes. A nagytekintélyű angol znűtör

ténész, Si:r Herbert Read például má
sodrangú rnűvésznek te!ki1ntiModigIianit,
alkiook stílusát - Read szerint - "jel
legzetes maníerízmus'' és. "kiDinomult
mesterkéltség'y jellemzi. Más esztéták és
művészetí íróik: viszont - így Pfannstíel,
Gotthárd Jedlicka vagy Claude Roy 
a századelő legjobb és legegyéndbb al
kotóí Iközött jelölik !ki a livernói szü
letésű mester helyét. Úgy véljük, nekik
van igazuk.

Csorba lszépen elemzi Modígliani szín
skáláját, a rnüvésznek a narancssárga,
piros, szüd~skélk színek irúrrti vonza}

mát, festményeinek lineáris jeltlegiét és
kompozícióiruak kecses ritmusát, artisz
tikumát. A .kőmyvecske erénye a frázi
soktól és szupenlativuszoktól VlaJÓ tar
tózíkodás -, kár volt viszont a mester
1917-es kiállítását az elterjedt, de nyel
vünknek díszére nem váló "t'endezvény"
szóval megjelölni. D. L

Csak gondolkodó embereknek lehet a szemükre vetni, hogy nem gondolkoznak.
StanislawJerzy Lec
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ZENEI JEGYZETEK

(Bach: János-passiója a Zenea!wdérni-'
án.) "Régóta és intenzíven foglalkoztat
a nagy Bach-míívek előadási gyakorlata
- írta a koncert műsorfüzetében Lehel
György, aKi a János-passiót vezényelte
ezen adélelőttÖn. - Mikor először a
11pcsei Tamás-templomba léptem,
megdöbbentett a templom, és a zené
szek, énekesek elhelyezésére szolgáló
kórus kicsinysége. Szinte elképzelhetet
len, hogyan szólalhattak meg a monu
mentális Bach-művek alig néhány éne
kes ajkán, muesikue hangszerén. Azután
arra kellett gondolnom, vajon a művek

monumentalitása feltétlenül az előadó

apparátus monumentalitásában rejlik?
Vajon Bach nagy karműveinek belső

egyensúlyát, polifóniájának áttetsző tisz
taságát nem az olyan méretű együttes
.szolg.álja legjobban, amilyenre megír
ta őket? Okvetlenül modorosság-e vissza
térni a kor előadóapparátusának mére
teire és monumentalitást a remekmű

re bízni? Tekintsék ezt a mai előadást

a fenti kérdések hangos kimondásának."
Persze ki lehetne egészíteni ezt a na
gyon is korszerű gondolatmenetet an
nak megjegyzés.ével, hogy Lehel György
választott apparátusa, a Liszt Ferenc
Kamarazenekar, a Zeneművészeti Főisko

la Kamarakórusa is sokkalta nagyobb
/ volt, mint i:l. Bach korabeli együttes. Ma

ga a törekvés azonban feltétlenül figyel
-met érdemelt, s megvalósításának igé
nyessége, meg az elragadtatott tapsok
mind azt bizonyították, hogy Lehel
György a helyes mego.ldást választotta,
amikor a megszokott hatalmas együttes
helyett sokkal kisebbre bizta a remek
mű tolmácsolását. Ily módon sikerült
életre keltenie a János-passiónak azt a
mély bensőségét, lelki tartományát, me
lyet a hatalmasra méretezett előadások

olykor homályban hagynak "koncertesí
tenek". Templomi hangulat uralkodott
ezen a délelőttön a Zeneművészeti Főis

kola nagytermében, mert az előadás áhí
tatot, elmélyültséget tükrözött, befelé
fordulásra, elmélkedésre késztetett. S
annyi sok zajos siker után valahogy jól
esett a lélek bensőbb világába húzódni,
olyan zene hangjainál készíteni számve
tést, melyvalósággal erre van rendelve.
Az az "Egész" teljesedett itt ki, melyre
Furtwiingler céloz Bachról írt tanulmá
nyában: az egész, amely egyszerre és
egymás mellett lehet lírai, epikus de
drámai is, és épp ezért teljes. Olyan ez
a passió, mint egy eleven óramű, amely
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hihetetlen finomsággal é.~ pontossággal
méri a megmérhetetlen időt. A mester, a
szerényen, áldatlan perpatvarok között
élő, a megélhetés gondjaival küzdő lip
csei kántor egész világot épített a kö
rülötte lélegző valóság fölé. Aki oda fel
kapaszkodik, sokkalta messzebbre lát.
mint az imént, s olyan új összefüggések
re lel, olyan üzenetek visszhangzanak
lelkében, melyek már ama bizonyos túl
dlág intései. "MennyiTe át tudta élni
ez az ember Krisztus szenvedéseit!" 
kiált fel csodálkozva Furtwiingler. De
hisz épp ez teszi két passió ját olyan
egyedülálló, bámulatos remekké. Ez az át
élés, amely nemcsak egy történelmi ese
ményt, egyszeri történést lényegített ze
névé, hanem történelmi távlatokat, évez
retiek várakozását sűritette a partitúrá
ba. "A benne. lévő Magasztossal való
szoros kapcsolata - írja a nagy karmes
ter -, ami másnál nyilván kimerültsé
get, lankadást, önmaga idő előtti el~
mésztését eredményezte volna, Bach sza
mára egyre megújuló és fokozott erő

forrása lett. Ezért látjuk benne mi, mai
ak, a legnagyobb muzsikust, a zene Ho
méroszát, akinek fénye bevilágítja az
európai zene egét, és akit - bizonyos
értelemben - máig sem múlt felül sen
ki." A derűs [toméroszi ég, az új össze
függéseket felvil/antó, az isteni világ
rendbe nyúló emberi gesztus sugárzott
a mű megszólaltatásából. Ritka szép
előadás volt, mely elsősorban Lehel
György érdeme. De nagyszerűen szere
pelt a Párkai István vezette énekkar is,
mely kristálytiszta intonációjával, érzé
keny szineivel nagyszerűen pótolta a
a megszokott "hatalmas" hanghatáso
kat, hibátlanul játszott a már sokszo»
méltatott kamarazenekar és gyönyörűen

énekeltek a szólisták, akik közül ezút
tal is László Margitot és Réti Józsefet
kell elsőnek kiemelnünk, anélk.ül, hogy
megfeledkeznénk Melis György nemes
pátoszú Krisztusárói, Szirmay Márta
szép altáriájáról és Dene József ígére
tes szerepléséről.

(Mozart: Requiemje) Amikor Margittay
Sándorral. a kitűnő orgonaművésszel

beszélgettem, karmesteri szerepléseire
emlékez've megkéfdeztem tőle, »ezénuel
ni szetet-e jobban, vagy orgonálni.
Gondoltam, habozás nélkül az utóbbi
mellett tör majd lándzsát, de legnagyobb
meglepetésemre ezt válaszolta: "Negyed
százada játszom, a karmesterseu pedig
csak később left osztályrészem. Itt még



80k meglepetésre' számítok." A megle
petést azonban ezúttal inkább a közön
ség kapta: Margittay ugyanis remek
hangversenyt vezényelt, s ha az első

szám III választott Beethoven-nyitány
tempója tarán kicsit visszafogott volt is,
8 ha a Gergely Ferenc által kiválóan
tolmácsolt Bossi-orgonaverseny nem el
sőrangú alkotás is, a szünet után Mo
zart Requiemje annál izzóbb érzéseket
kavart fel a hallgatóságban. Margittay
Sándor ugyanis e csodálatos muzsika
gyakran reitoe maradó arculatát tárta
fel. Az előadási gyakorlatban gyakran
előfordul, hogy a Varázsfuvola derűs,
napfényes vidékéről közelítenek a Re
quiemhez. Pedig mennyivel illőbb itt
Don Juan iszonyú zuhanását idézni ma-.
gunk elé amit a Requiemben enyhit a
felemelkedés bizakodó vallomása. Egé
szen más dolog Requiemet írni valaki
nek az emlékezetére, mint Verdi tette
Manzoni halálakor, s megint má.~ átelni
önmagunk halálát - mint Mozart - és
azt önteni zenébe. Itt nincs helye sem
milyen felesleges gesztusnak: a haldok
ló már új összefüggéseket lát meg, új
hangokat hall, s az idő sietteti, hogy
mindazt amit lát, hall, papírra vesse.
Vajon mi mással magyarázhatnánk a
Dies irae félelmetes, dübörgő rohanását,
mint ezzel a fojtogató idő-élménnyel?

Nem a haldokló könyörgése visszhang
zik-e például a Salva mé elhalkuló kö
nyörgésében? Sokkal több szó esik a
Requiem "titokzatosságáról" mint arról
a nagyon is személyes, nagyon is élő

vonatkozásról, mely Mozart életének leg
utolsó vallomásává tette. Ott él ez a
vallomás a Lacrymosa meg törve e,lröp
penő fenséges búcsúfohászában, melynéZ
salaktalanabb muzsikát keveset ismer a
zenetorténet.

Margittay Sándor ezt az "emberi" ré
teget emelte ki a Requiem megszólalta
tásakor, és épp emberi hangjával sej
tette meg emberfölöttiségét. A halálos
ágyán fekvő ember számára megszűnnek

a titkok, a kétségek pedig bizonyossá
válnak. Ez a megtaláZt bizonyosság is ott
él Mozart Requiemjének hangjaiban, s
ezt is megerezhettük Margittay tolmá
csolásában. Szépen. segitette elképzelé
seinek megvalósításában a Hangverseny
zenekar és a Budapesti Kórus (karigaz
gató: Forrai Miklós). A szólóénekesek
is megbízhatóan szerepeltek. Az előadás

igazi szépségét és nagyságát ezúttal még
is a karmester biztositotta, aki a mú
teljessségének értelmezését valósította
meg. Azt a teljességet, melyről oly szé-

pen írt az épp huszonöt eszendeje halott
debreceni költő, Gulyás Pál Mozart ha·ng
jainál című költeményében: Te hallgat
tad a füvek közt az éjt / te hallgattad
Styx ligetén a nádszáHt, I te a holdból
hoztad le a reményt / s hallod a Föld
malomkő,-mozdulását.

(Lemezf.igyelő.) Meglehetősen gyéren
csordogál mostanában az új lemezek pa
takja. Egy Liszt-lemez és a Musica ri
nata sorozat legújabb darabja - mind
össze ennyi a termés. - A Liszt-kiad
t'ányon Németh Gyula vezényli a Hang
versenyzenekar élén a Les Préludes-öt,
a Spanyol rapszódiát, s 'két Magyar rap
szódiát. E műveket al.igha kell méltat
nunk, hiszen a legnépszerűbb alkotások
közé tartoznak. Feltétlenül örömmel kell
üdvözölnünk hazai lemezen való megje
lenteiésilket, hiszen a magyar Liszt-kul
tusz jóvoltából autentikus tolmácsolás
ban hanqzasuik fel. Talán egy helyen ra
gadta el Németh Gyulát a harsányság
iránt érzett hajlandósága: a Les Prélu
des-ben. Csepp örömet sem kelt viszont
a szemlélőben a címlap, mely sziklás vi
déket ábrázol égbetörő faórtá"so7ekal.
Liszt újrafelfedezésének idején felesle
ges romantikus vonásait így túlhangsú
lyozni. (LPX 11 341)

A Musica rinaia sorozat a Hanglemez
gyártó egyik legjelentősebb vállalkozá
sa, hiszen olyan műveket oesznek lemez
re, melyeknek k~ziratát a Széchényi
könyvtár kottatárában vagy más hazai
könyvtárakban őrzik, tehát világszerte
ismeretrenek. Pedig érdemes megismerni
őket, ezt bizonyítja ez az új lemez is,
melyen Albrechtsberger B-dúr oraone
versenye, Szonátája és Rössler-Rosetti
D-dúr fuvoZaversenye szerepel. Alb
rechtsoeraer orgonaversenye a legértéke
sebb a három mű közül, nem véletlenül
volt kiváló orgonaművésze korésuik> (Éle
te egy szakaszában Győrött is orgonált.)
A zenetörténet eddig jobbára csak: mint
Beethoven ellenpont tanárát említette, e
művei azoban nyilván a zeneszerzőt is
új megvilágításba á-llítjá7e. Segít ebben
a kitiinő zenei kivitelezés is: Sándor
Frigyes vezényli a Filharmóniai Társa
ság zenekarát, Lehotka Gábor játssza
az orgonaszólót a pannonhalmi Boldog
asszony-kápolna hangszerén, melyről Dr.
Szigeti Kilián irt értékes ismertetést a
lemezborttón. - Rössler, Rosetti, Haydn
és Mozart kortársa volt, akkoriban si
keres zeneszerző. D-dúr fuvolaversenyé
nek kéziratos kottája 1952-ben került a
Végh-család hagyatékából a székesiehér
vári István Király Múzeumba. A zene
kari szélamokat Szebenyi János, a kitű-
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nő fuvolaművész rekonstruálta (ő játsz
sza a művet e lemezen is) és látta el ka
denciáival. Érdemes volt lemezre venni:
finoman hangzó, nagy mesterségbeli tu
dással megirt alkotás. Ennek a kiadvány-

FILMEK VILÁGÁBÓL

Feldobott kő. Irta: Csoóri S., Kósa ~'.,
Sára S.; ,kiép: Sára S.; zene: Szőllősi A.,
rendezte: Sára Sándor; főszereplők:

Balázsovits L., Bihari J., Todor Todorov.
Fídrnművészeínket gyakran fuglalkoz

Itatja a leszámolás gondolata az elmúit
évtizedek történelmével. Sára első nagy,
önálló játékfilmjében ez a történelmi
vísszapíllantással egybekötött óvatos
számvetés lényegében a személyes él
ményeinek tükrében jelenik meg. De
nemcsak az epikai szerkesztés épül öné
letrajzi elemekre, hanem a képi megje
IJ.enítéslben is eddigi alkotásait idézi föl:
a Tisza-parti csónakjelenet, a vízparti fák
látványa például a Sodrásban-t, a távol
ba vesző tanyavilág, a láthatár szélén
mozgó alakok képe a Tízezer napot, az
erdei cigányok jelenetében pedig kis
:llilmjét, a Cigányokat.

Ennek a leszámolásnak kia:laJkult a
maga állandósult, bevalt mintája : a
szereplők egy részellibbnyire meghur
colt, hitében bizonyos fokig csalódott
ember1,2 ; a konfliktuskidolgozás érde
kében bemutatnak néhány rendíthetet
len, esetleg nyugtalan, vagy éppen v:itá
zókedvű jellemet,3,4 néha azonban csak a
közömbös, eseményeket elviselő nép van
a hát1Jérben. 5 'I'öbbnyíre nem hiányoz
hatnak azok sem, akik míndent elronta
nak, mert belső meggyőződés nélkül,
Iegfeljebb szemforgató őnostorozással,

engedelmesen végrehajtanak minden
utasítást, ahelyett, hogya jövőre gondol
va hősként föláldozva magukat, útját áll
nák a hibáknak. A korral még haladni
is kíváno rendezők frisebb kellékeket Ils
fölhasználnak a "mai fíataíok" képé
ben.e, 7 Ez a technika többek között
azon a sza:kálrras dramaturgiai koneep
cíón alapszi1k, hogya film alapja a kon
fUJm.us. 8 Ebben a konfÜiktusban persze
a szereplők a rendező elképzelte tudatos
akarati tevékenységet folytatnak, azaz
mínden megmagyarázható, mert a po
zitív hősöket a negatív hősök akadá
lyozzák és fordítva. A hagyományos

nak igen ízléses a kivitelezése, szép cr.
borító megoldása, s technikai szempont
ból is kitűnő. (LPX 11349)

RÓNAY LASZLÓ

lkon:lJli'ktus-reaHzmus így önmagát iga
zolja.

Sára tehetsége nem szorulna rá a konf
iliktuseszmény irányvonalára. Művé

szetére a tényszerű, s egyben szerkezet
gazdag képi látásmód jellemző. Azok a
- részben eddigi alkotásailj; is idéző 
képsorok, melyekből érezhető, hogy a
későbbi epikai szerkesztésd elképzelések
től függetlenül születtek meg, alkotják
a fi,l<m geríncét ; például a cigányok éle
te az erdőben, a tanyaközpont fölava
tása és himnusz a filrnvetítés a ván
dormozíban, a sz~ker.ekel!1 ülő mozdulat
len paraszti alakokkal az alkonyodó
háttérben, stb. Ezek a képek Sára életé
nek film jéhez tartoznak, ahhoz a sajátos
életfilmhez. melyet önmagáról többé
kevésbé minden ember a lelkében hor
doz. Meggyőző hatásuk ti tka is éppen az.
az eredetiség, hogy Sára a lelki szemei
elől a filmvászonra transzponálja öket.
Ennek az áttételnek a közvetelenségét
nem zavarja meg még semmi külső meg
fontolás, hípotétíkus agymunka, és dra
maturgiai torzítás. Ezeken a képeken a
világ a film forunanyelvében adott világ,
és a formanyelv határa egyben a gon
dolhatóság határa is: azaz a maga mód
ján hamisítás nélkül tel,jes.

A mély belső érzékenységgel megalko
tött képsorokat Sára a hagyományos
realizmus eszközeivel kapcsolta össze.
Keretjátékot készít hozzájuk, melyben
egy fiatal, filrnrendezőnek készülő fiú
apját az ötvenes években mondvacsínált
ürüggyel évekig nem eresztik szabadon,
a fia nem mehet hosszú ideig a főisko

lára, hanem földmérőként dolgozik, s.
közben tanúja lesz annak, hogy a föl
háborodo1lt parasztok a szövetkezetesí
tési politika hibái míatt agyonvernek
egy l~]kies, eszményekben gondolkodó'
emberit. A fillm végén a fiatalember;
most már rendezőként, erről készíti el
filmjét.

A konfliktuseszményen alaJPuló hagyo
mányos cselekményszerkezet idegen a-

!Nyár a hegyen, 'KeireSZ'te!l6, 3Fa[a,Jt, 'Próféta Vl()ltá!l szívem, "T1zezer nap, "Holdudvar, 'ŰIlI!lJep

napok.
lLawscm, J. H.: FliIlJmdrIamaJtu.rgia; Bp. 1962. 84. o1Jd.
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'nyagként fogadja be a rendező eredeti
képi látásmódján alapuló részeket. Az
utóbbiaik ugyanis a filmszerű fogantatás
következtében - a manipulált történet
tel ellentétben - konkrétek. s a tények
világához tartoznak. Gondol1,uruk csak a
nevüket küíönbözőképpen mondó ma
gyar és cigány parasztokra, a begyűjtése

ábrázoló korabeli filmhíradók kincstári
optímízmusára, a kopaseranyírt cigány
nők kimeredt szemére... Ezek valóban
Sára szándékai szerint "az embert kérik
számon" a történelemtől. A bennük
megvalósulófilmformanyelvben, az ar
cok, a jellemek különböző rttrnusú be
mutatásában, a parasztok mozdulataí,
ban, az ember és a természet Sárára
jellemző organikus látványában szem
lélm tudjuk a világ tényleges szerkeze
tét. Azt, amit áH.aJ.ulkelmond, más
képp nem is ilehet kifejezni, ez a film
formarnyelvén a ténveketcábrázolja,

Ezzel szemben a gondosan kidolgozott
realisztikus történeti keret semmit sem'
mond a ténylegességről, még .ak'kor sem,
ha sikerül Iogíkusan megszerkesztení,
vagy ha véletlenül éppen meg is történt
egyszer, Ugyari hányféle logikus törté
net mondható el? A "Távol Moszkvá
tól", az "Elfújta a szél" vagy a "Tuskó
Iábú újra 'kopog" megannyi logikus tör
ténet. Az is előfordult; hogy gyárígaz

,gatók feleségül vettek gépírókísasszo
nyokat. Ezekből a Iogíkákból, azaz a
"gondolat" külső formájából nem követ
ikeztethetünk mindig a tényekre, mert a
külső, logileus forma néha egészen más,
a gondolattól és a tényektől független
célok szerírrt készült. Az ilven történe
tek inkább a szándékról .árulkodnak:
ideológiai szelgálatuk van, egyfajta hi
potézistámaszok a művészetben. Fölve-

hetnek ugyan tapaSZltaJatilag isiigazol
ható Ismereteket, rendszerímt a racioná
lis látszatkeltés kedvéért. Ilyenkor sem
vadamí művészí fölismerést fogalmaznak
meg, hanem meggyőződést, akarati dön
tést, mely nem tartozik az igaz vagy Ja
1jéV'eskiategóriájába.

Lehet, hogy Sárát befolyásolta a Tíz
ezer nap és a Sodrás ban konzervatív
rendezői szeokesztése (mindkét filmnek
ő volt az opsratőrje), s ezért nem vál
Ialkozott arra, hogy Inkább valamilyen
nagyobb elkötelezettséget biztosító több
szörös körüljárási technikát allkmmaz
zon, mellyel egy kérdés a maga főlold

habatlan egyediségében jobban ábrázol
ható lett volna. Karel Kachyna filmje
például (Szekérrel Bécsbe), melynek stí
Iusához valahol Sára kissé közelebb áll,
egészében ilS ilyen tényszerű, és a válta
kozó szemléletelonek jobban ellenálló
alkotás (gondoljunk csak a partrzánok
jelenetére a cseh filmben).

"Szamon kérilk tőled a történelmet, s
igazuk lesz ..." - monologízáí filrnjé
bern. Kerettörténetének megszerkesztésé
ben végülis ennek a koncepciónak az ál
dozata lesz. Eszerint ugyanis az ember
megítélésében az a Iegfontosabb, hogy
mílyen kollekltív állásfoglaa.áSit van a
magáénak. A kőzös döntés Iehetőségét

sugalló logíkus cselekményvezetés (a
mese), és az összekaocsolt szép, ésmű
vészileg hiteles részletek szigorúbb tár
gytlagossága azonban két külön világ.
Az UiUóbbia1kiból ugyanis csak azt érez
zük, hogy az egyénnek önmagáből ki
indulva kell eldöntenie, mi a jó, mert
az egyes .téil1yekből következő kérdésekre
nincs kÖZlÖS megoldás. Sárarész:letekiben
megnyilvánult tényföltáró művészetében

ez a maradandó.
UNGVARY RUDOLF

A TUDOMÁNY ÉS AZ ISTENHIT

-összeegyeztethetőségének problémájál-ól írt .cíkket Lugosfalvi Ervin a Világosság
áprilisi számában: "Tudomány és Istenhát - megjegyzések a hazai katolíkus sajtő

néhány megnyilatkozásához" círnű tanulmányában, írásában optírnlsta és kevésbé
optímísta álláspontot különböztet meg a katolikus oldalon. Optimista (sót szinte

-naívul optimista) áiláspontot foglal el szerénte az; Új Ember és a Vigilia írásainak
zöme. Velük szemben a pesszímízmust e sarok írója képviselné. E nézetének ahi
támasátására Lugosfalvi Ervirn a múlt évben megjelent "A keresztény ember kül
detése a vílágoan" című könyvemből idézi az alábbi mondatokat: ".. a mai vi
lágban sokszor nehéz összeegyeztetnd a tudományt a hittel. A mai tudomány ered-
ményeít és magatartásadt nem lehet szintézisbe hozni a hittel és teológiával ...
Rengeteg olyan adatnak, eredménynek,iSlJIleretnek jutunk a bírtokába, amelyet
képtelenek vagyunk feídolgozni ; helyére tenni és összeegyeztetni." A cikk a to

'vábbiakban adós marad annaik bizonyításával, hogy míént lenne ez a néhány rnon-
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dat pesszimista, vagy akálr csak kevésbé optimista a szóbanforgó kérdésben. Hi
szen nem am álliItom veH.ilk, hogy a hit és a tudomány összeegyeetethetetlen, ha
nem csaJk azt, hogy nehéz szintézisbe hozni öket, még pedig nem is annyira ob
jektív, mint inkább s2JUbjeiMáv okoroból.

Könyvemben, néhány oldaHal az idézett rész előtt, részletesebben is foglal
kozom ezzel a kérdéssel. A tudomány mai követelménye túlságosan magas, az el
járásdk szerrölött bonyolultak s a problémák sokkal szerteágazóbbak, semhogy
egyetlen ember válaszolhataia minden felmerülő klérdésre. A részletproblémákat
csak úgy lehetne megoldand, ha valakii egyformán otthon Lenne valamennyi ide
vágó tudományban, ez azonban képtelenség. A szakemberneik ma azzal Ikell meg
fizetnie 'az aránylag SZŰIk. területen valló jártasságát, hogy lemond a többi szakte
rület megismeréséről. Éppen ezért senki sem álljthatja, hogy csak ann/ak lehe; lelki
ismeretes liite,aik;i képes összeegyeztetni a hit és a tudomány minden részletkérdé
sét, lévén, hogy éppen olyan szakember a paleontológiában, mint a dogmatikában,
a fizikában, a kémiában és a szocíológiában s ráadásul még Aquinói Szent Tamás
és az egész modern filozófía is a kisujjában van. Ez a megfontolás íratta le velem
azt a mondatot, aJmilt Lugosfalví már nem idéz, és ami így szól : "A mai világ plu
ralizmusa a megismerés terén is jelenrbktez;iik,"

A tudományok pluraJllzmusa a modem Ioglkának azon a belátásán alapul, hogy
a harmadtk ,)úzáráSlánaJk elve nem alkalmazható megkülönböztetés nélkül. Abból
a tényből, hogy két ismeret !között nincs sónt'éz,is, nem következik Iogűcai szükség
szerűséggel, hogy ellentmondás lenne közöttük. A nagykorú tudományos gondol
kodás nem helyezkedhet a gyermekes "vagy-vagy" álláspontjára.

Ennyit Lugosd'alviErvin eíkkének engem személyesen érintő részéről, Nem
szerétném azonban szó nélkül hagyni a magyar kaitJoliiklis sajtót bíráló írásának
követJlrező mondatát sem: "Egyetlen tudományosan korrekt írást sem olvashattunk,
mely bizonyitaná a tudomány és istenhid harmóniáját és segítené a gondolkodó
embert abban, hogy ismét hinni tudjon." (Kíemelések az eredeti cikíkben.) Allt kell
hinnem, hogy Lug<JSfa'lvi figrelmét elikerülooa Teológia 1968-as évfolyamá
nak 4. számában Szetmay András: "Tudomány és valláshit" cfmű tanulmánya,
valamánt ugyanennek az évfolyamnak 3. számában e sorok írójának: "Hogyan be
széljünk IS'!lenról?" eímű tanulmánya, ameil.yben a többek között azt is kifejtette.
hogy fizikai törvényelklki~ nem bizonyítható sem a világ teremtettsége, sem pedig
ennek az ellenkezője, Mint ahogy az anyag örökkévalósága mellett felhozott meg
maradási törvényekbőlsem következik "logikai szükségszerűséggel az anyagi világ
örökkévalósága és teremtetlensége". Persze nem csak otrt található ilyesmi. A V'igi
líában is több tanulmány mutatta ki - meg nem cáfolt tudomériyos korrektséggel
-, hogy az újkori tudományosság egyik legtermékenyebb gondolata, a fejlődés

elmélet nem hogy megíngatná, hanem inkább megalapozza a 'I'eremtőbe vetett
hitet, mível a fej,lődés fogadma nem anyagi örökkévalóságot, hanem Ilrezdó és vég
pontot foglal magában (Vigiilia, 1965/7; 1967(1; 1967/5; 1968/1; 1968/3).

EgyebeikJben teljesen egyetértek Lugosfaívi berelező mondataival arra vonat
kozóan, hogy a párbeszéd "részletfeladaiként az igazság elfogulatlan keresését, egy
más nézeteinek megismerését és bírálatát is magában fog'lJalja". Ebben a szellem
ben íródtak a fentiek is.

NYlRI TAMAs

Bea biboros személyes használatú bret'iáriumában halálakor egy kis cédulát
találtak, amely az 1968. szeptember 29-i dátumot viselte. A cédulára ez volt feÜrva:
,,1) Isten akaratát cselekedni, úgy ahogy a konkrét körülmények megkövetelik.
2) Szívélyes személyes imádság (szentmise, szentséglátogatás). 3) Önzetlen seot
gálata mindenkinek. 4) Igyekezni mindenkinek örömet szerezni."
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"A HUMANAE VITAE ÉS A LELKIPÁSZTORKODÁS"

"A morálteológus szavai - Iefkípáse
tort utasítások a születésszabályozásról"
címmel számol be a Wiene'l' Ki'l'chenzei
tung arról az útmutatásrél, amelyet az
osz1Jrák püspöki kar nem s~kal VI. Pál
pápa házassági encíklikájának megjele
nése után helyezett kilátásba és amely
most készült el. Az útmutatás az osztrák
papság számára szolgál Malpvebő elígazí
tásul agyaikorlaU Ielkdpásztorkodás te
rén.
'Az osztrák püspökök által jóváhagyott

utasítás címe: "A Humanae Vitae és a
Ielkipásztorkodás'' - írja a bécsi lap. Az
útmutatás szerzőie dr. Karl Hörmann
bécsi egyetemi professzor és morálteoló
gus. Az első fejezet címe: "A ilreiresztény
házasság", és a házassággal kapcsolatos
egyházi tanítársokat foglalja össze. A kö
vetkező fejezet címe: "Felelős apaság
anyaság". Itt szószerint OIlvasható: "Az
emberi élet továbbadása, amelyre a há
zasság hivatott, csak a felelős apaság
anyaság keretében valósítható jól meg.
Hiszen nemcsak arról van szó, hogy em
berek lépjenek be a létbe, hanern sokkal
inkább még airról is, hogy életüket em
berhez méltéan tudják ikibontailroztatlni."
Bűnös dolog kényelemszeretetből és az
áldozattólvaIó visszariadásból Jernon
dand a gyermekről. Ha azonban a házas
társak a fogamzásszabályozás mellett
döntötrek, akkor Iel'kiismeretesen meg
kell még az\ is viZJSgálniok,mtlyen úton
szabad járniuk, hogy ezt a célt elérjék,
a jó cél ugyanis nem szentel meg mín
den eszközt. "Lényegében attól függ mín
den, vajon egy fajta intézkedés (manípu
láció) megfelel-e a helyes önszeretetnek
és felebaráti szeretetnek."

Azzal. a kérdéssel kapcsolatban, hogy
igazolható-e az olyan beavatkozás, amely
nek célja a terméketlenség elérése, ezt
írja az utasítás: "Úgy Iátszhk nem sdke
rül olyan módszert felmutatni, ameilynél
ha tíszseletteljes szerétet szempontjából
vizsgáljuk, ne mutatkoznék valamíféle
hiányosság." Az ilyen jellegű kérdések
megítélésére azonban nem az egyházi ta
nítóhivatal képviselői i1letétkesek, ihanem
a szakér'iók. Azok a házastársak, akik··
úgy érzik, hogy helyzetükJbölnincs ,,'kii
út", Ilyen esetben, "ha sürgető a .döntés",

azt az utat választhatják "amelyen vé
leményük s:lJertnt legkevésbé sértik meg
a szeretetet", Természetesen kötelessé
gük, hogy a jövőre nézve jobb lehető

ségek után kutassanak.
Hormann professzor megfontolásainak

lényeges pontja az. a megállapítás, hogy
némely problémát az encíkíbka "nem
világított meg elegendőképpen", továbbá
az encikililk:ánJak "némely bízonyításí el
járása nem tűnik eléggé részletesnek és:
kielégítőnek" s így j0ggélll váI1hatjuk,.
hogy "a folyamatban 'lévő vita arra ve
zet majd, hogy az egyházi taní,tóhivaJ1JaJ:
némely pontban dífferencíábtabb megál
lapításra jut". Ilyen "még nem eléggé
megvilágítobt" kérdések között sorolja
fel Hörmarm professzor a többek kÖ2JÖtfl
a következőket' is:

Gyógyászati beavatkozások csak a test
és a test egészségének megmentésére '
megengedettek-e, vagy alkalmazhatók a
lelki egészség érdekében is?

Igazolhatók-e olyan bea't'atkozások,
amelyeknek céjla a terméketlenség elő

idézése?

Az ember szempontjából mi tekinthető

"természetesnek" és mi a természet "hi
ányosságának", amely utóbbit valamí
lyen beavatkozással meg lehet szüntet..,
ni? Vajon például "te'l'mészetes"-e a szop
tatási idő alatt jelentkező terméketlen
ség és elmaradása csupán ~viZizácí6&

károsodás-e?

A beavatkozás csak akko'l' megenge
dett, ha az élet és egészség megóvása
szempontjából szükséges, vagy akko'l' is.
ha "az egész személyiség javát" mozdítja

. elő.

Hörmann professzor végül anni3Jk a
reményének ad kifejezést, hogy .,a~
dések és javaslatok révén, amelyeiket a
leNdpás:lJtorok és munkatársafk, sőt ma
guk a házas emberek ~(>réből juttatnak
majd ell az egyház főpásetoraíhoz, továb
bi haladás érhető el ezen a téren".

Eddig a Wiene'l' Kirchenzeitung cikke,
amelyet teljes egészében szőszerínt; idéz
tünik.

D. K.

A ha'l'móniát kereső embernek van érzéke a szetit iránt.
Le CO'l'busier
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P AIX, AMITIÉ, S1lNCÉRITÉ
par IMRE VÁRKONYJ:

Bíen que chaque année les peuples d'Europe célebrerit [e jour de la victoire
la 9 maí, la deuxieme guerre mondíale n'en a pas moíns duré exactement six ans
et s'est terminée par un phénornéne si dramattque que tout le mande, et partícu
líerement les hommes disposant d'une expéríence scíentifíque dans le dornaíne
de la physíque, de la bíologíe et en général de iJJa psychologie l'ont accuellh avec
une profonde consternatíon. Ce n'étaít pas la fission des matíeres qui les avaít
frappés, Les centaines de mílííons d'étres humams ont ére stupéfaits de constater
que eeste grande découverte peut eussí causer la destruetien de l'homrne. On
savMt déja, et illO!ll seulement les experts, que l'urtilisatiion des. matíéres físsiles,
le développement de la physíque nucléaire permettront de créer des armes dest
ructrices dant l'ffet dépasseraít de beaucouo celuí des bombes atomiques lancées
sur Híroshíma et Nagasaki. Maís, la meilleure partíe de I'humaníté gardait La
grande confiance que l'homme ne pouvatt pas e1Jre teJil€lll1en:t ínsensé envers lud
méme, sa famille et Ies petites et grandes communautés que s'y rorttachent, pour
chOlisi:r la destruenon au líeu de la vie. .I

C'est llourquoi le Congres Mondíal de la Pai:ll tenu a Paris et a Prague entre le
20 et 1Je 25 avril 1949, était d'une rtres grande imporrtance. 2190 délégués venus
de 72 pays ont prís pant a ce premier congres, Le Mouvement Mondíal de la Paix
prit ainsi son essor, il y a maintenant 20 ans. Maís il y a également vinlgt ans
que fut constdtué en Horgrie le Consed National de la Paíx, a:fin de permettrre a
notre peuple qui avaít rtJant soufferrt et tant perdu au cours de la deuxíeme guerre
mondi:ale de pariiciper aua efforts, aux travaux qui I'assureraíent que les tour
ments et les míséres, . Ies pertes moraíes et matérielJles subíes pendant la Ile
guerre mondíale ne puíssent plus jamass se répéter.

Dans la lettre que Mgr József Grösz, archeveque de Kalocsa a adressé aru Comité
National des íntelleotuels hongroís, se treuvatene des conetatatíons qui permettaient
aux croyants 'catholiques de prendre part au travail de 20 ans pour la paíx selon
leur foi et leur oonoeption morale. Par la suite, notre Corps' Epíscopal a saísí toutes
les ocoasíons pour exprímer son aceord et son désiJr sincere d'assístance dans tous
les travaux visant a mainteir la paix. Nous sommes fiers de pouvoir dire qu'Il n'y
a pas eu daus notre patrie, en Europe et ·ailleurs de moovernent pour la paix auquel
nous n'aurions pas par<ticipé, et OÚ nous n'aurions aps élévé la voix. Au congres de
la Paix d'Helsinki en juJn 1955, l'interpéllatiion du regretté éveque d'Eger, Mgr Gyula
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CzapiJk a été d'une importance capítale, C'est ,la qu'Il prorionea les paroíes mémorab
les: "Je veux la paíx, sur la base du droit humain, je veux la paíx parce que je
suis chrétien, enfin je veux la paix, parce que je suis hongroísl" Aujourd'hui encore,
nous sentons qu'il seraít ddfficile d'exprírner de facon plus concise et plus saísíssante
notre désir de la paíx et nos effOl'i1:5 pour lea main1Jenir.

Nous autres, catholiques croyants, nous avons été heureux de ce qu'a la délíbé
ratíon des payesocíalistes réunis par le Pacte de Varsovíe, tenue le 17 mars a Buda
pest, les dirigeants de ees pays aínent adressé un appel a tous les peuples d'Europe
pour une grande díscussíon commune. si cette dísoussíon a Heu, nous sommea
convaíncus que bien des problernes qui ínquíetent depuis longtemps tous les hommes
de bonne volönté de cette vieüle partíe de la terre pourront étre résolus, La sécuríté
de l'Europe n'est pas seulement celle de I'Europe, Nous croyons índéfectdblement que
le peuple vietnamlen qui a tant seuffert fíníra par trouver ses droíts, sa [ustíce et sa
paíx, Et nous espérons fermeanent qu'au Proche-Orient ce ne seront pas les armes
qui dénoueront les COilliflits de p1usen plus fTéquents et de Plus en plus graves,

OÚ SAINT MARTIN EST-IL NÉ?

par LAJOS J. CSOKA

Sulpicius Severus a noté que Saínt Martin était né a Sabaria. 'Ma:ís, P:r€!S de la
ville de Sabaria se trouvaít une petite agglomératíon derneme nom, par conséquent
on peut se derriander de quelle Savaria il est questíoa, Etant donné que vers 36Q,
le pere de Sainl!; Martin Ille témoígnaet encore aucune dísposition errvers le chrístían
ísme, 0IIl peut plutöt penser au míldeu rural, €'IlCIOre paíen dans son ensemble qu'á
l'entourage urbaín, uli. le chrístíanísme était déja floríssant. .

C'est la contínuité chrétíenne, et surtout la survie de la populatíon roIIlialnJísée de
la Pannoníe qui nous prouvé que la conscience du líeu de naíssance de Saínt Mar
tin s'est eonservée au temps de la mígratíon des peuples et a l'époque franque et
bavaroise qui la suívit, c'est a díre du Ve au IXe sieele.

Se basant sur une tradition ancestrale qui peut étre consídérée comrne forida
mentale, Jes Hongroís ont sítué Ie Iíeu de naíssance de Saint Marten sur le terrítoere
de l' abbaye .de P8JIlIIlonhalma, fondéeen 996, c'est-a-díre a Sabaria de cette régíon,
La tradition de Szoan:bathely ne peut remorrter qu'aux actívítés Iittéraíres des hu
manístes du XVe síeele, il n'est done pas douteux qu'elle víent d'erux.

Eln eonséquence de tout ceci, l:'auteur en conelüt que Saínt Martin est né dans la:
petite agglornératíon (mHitaire) voísíne du Pannonhalma actuel, fígurant au IXe síécle
sous le nom de Sabaria Sicca et non it C. C. Savaria (actuellement Szombathely.)

COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

Dans la ehroníque iJhéiltrn:le, András Pályi parle de la premiere du drome
d'Arthur Mil1er "The Prince" GU VJgs:zínház, et se demande pourquoí cette exeellente
représentatíon Iaísse au spectateur un si grand sentimen:t de frustration.

L'auteur fait ressorttr ici ile probleme si souvent posé par les théoríciens du
théátre: la questíon de laprésence seéníque. C'est justemént Ie niveauqui ne s'accom
pagne pasde la f~e d'aetíon de l'am véritable, le drame qui méme dans les ínstants
les pluaréels ne prodult pas l'autheruti.cilté de la présence, qui trahissent le mieux que
la "cl1Í8e" du théfltre qu'en eSlSle'Ilce la "grande réfoJ:'lIIlie" ni les représentants du
"théiltre de mise en s:cene n'on.t pu résoudre, n'est autre que Ja crise du théatre de
l'époque é!tsabétJhaine qui asuorvécu. Au .fon.d, ,la tirahsformation structureile de notre
civilisation a laissé le 1Jhéfitre intaet, et aujourd'hui les lois intérieures de l'art
théiltral exigent de toute urgence UIle réfoaIDle siInon. rune "révolutiOlIl".

INFORMATIONS

Fin avrll, quartlre membres du corps épiscopal hOlllgrOlis: Mgr József
Ijjas, aI1aheveque de Kaloosa, président du COII1PS épiscopal, Mgr Pál Brooanóczy,
archeveque d"Eger, secréta.ire du cOI"Ps épdscopeJl, Mgr. József.Cserháti, éveque
diocéooin de Pécs, ainsi que iMg)r. JÓUlef 'Bánik, éveque diocésain de Vác, se sont
rendus a Roma pour y recevodr le 29 avril n'insigne de l'aTCIbiépiscopat, le palIdum,
des mains du pape Paul ViI. Bien que Mgr József Cserháti et Mgr J ómef BánK
ne seienot que de simples évéque diocésains, le privilege spécial des d:ioceses de
Pécs e de Vác qu':L1B admi:niistrent est d'attribuer le pallium it leurprélat en signe
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d~honooUit" partíeuder (:C'est en 1754 que I'évéque de Pécs a reeu cette dístínctíon,
que réveque de Vác s'est vu attribuer en 1906.:)

C'est en rapport avec le séjour a Rome des prélats hOIlJgrods qu'y a été or
gandsée par la Commissiion des Affalires étrangeres du Corps EpiSICopaJ. Ca
tholique Hongrois l'exposítíon de cuLture reldgieuse ínstallée dans le palais del'Aca
démíe Hongroíse, L'exposítíon a été ouverte le 6 mai PalI' Mgr József Ijjas, archeveque
de Kalocsa, en présenee de S. 'E. Mgr le cardinal Fürstenberg, préfet de la Congréga
tion Orientale, de IMg1r I'archevéque Agostíno CasaroIli, secrétaíre du Conseil des
A:f:faires publíques du Culte, de IM. JÓlJSe:f Szál'l, ambassadeur de Hongríe a Rome, et
de nomoreuses autres personnaldtés eeclésíastíques et offíciehles, Dans son alíocutíon,
Mgr Ijjas a dtit ce qui suít: "Le dernier quart de sieele éeoulé a été, en Hongrie, le
tema>s de la réforme sociale et économique, et laU point de vue de la culture
relígíeuse, celuí du raffermissement de la volonté de vivre et de savoír vivre. C'est
ce que cette 'exposítíon représente, Blen entendu, nous ne pouvions penser a ohwsiir
un choix compiet des objets a exposer, Seules, des photographíes pouvaient illustrer
la restauratíon des monuments endomrnagés par la guerre, les nouvelles églises
construítes dans I'esprít de l'époque, et leur ornementation üntéríeure. Et nous n'avons
pu qu'ottirir U!ll ciheix desohefs-d'ouvre de la ldttéra1Jure consacrée a la vie relígíeuse,
A Rome, c'est a eeux qui ont suivd avec intérét depuís la guerre, la víe de la
Hongríe, et qui connaíssant son passé historique, avaíent confiance en l'avenír de
la religion dans ce pays, que nous présentons cette exposítíon, Ici, au coeur de
l'Eglise, nous puísons la connanee nécessaíre pour enoourager .Iesanérnatours ínspírés
de notre culture religlieuse, - Ies éerivaíns et les artistes il poursuívre leurs ~fforts..
Les vísíteurs peuvent voir l'exposdtíon dans le palaís de ,l'Académie Hongrodse qui
appartíent a l'État hongroís,

C' est dans Ie rnéme bátimént que se trouve l'IiÍ1:stitut Pontífáca; hongrotsanquel
notre Etat non seulement donna le local, maís eneore alloue une importante sub
ventíon, par !la bourse aoeordée a eeux qui y font leurs étüdes supéríeures de
théologie, C'est Ja un témoígnage vivant des rapports qui eXlrstent dhez nous entre
rEtat et l'EglÍiSe.

L'ínauguratíon de I'expositíon a été suívíe d'une réceptíon, dont la radio du
Vatican et Ia TélévisiOill italienne ont rendu compte par des émíssíons spécíales. Le
j01U'iIla1 italien Osservatore Romano aínsí que d'autres [ournaux ont aussí commenté
I'exposítíon de facon détaíllée..

Le 9 mai, les quatré prélats hongrods fi pallilium ont été recus en audíence
par le pape Paul VI. Ils se sont d'abord présentés chez S. E. le cardinal
Mgr Villot, le secrétaíre d'Etat du Vatican nouvellement nomrné, que Mgr József
Ijjas, archeveque de ~aloooa a salué au nom des, assístants et de tout le COl1pS épis
eopal hongroís, en rappeíant l-es nombreuses attentíons dont il avatt cornblé les
prélats hongroís qui partdcipaient au conelle. PWs, i,l1> se rendirent a I'audíence
pontíüícale accompagnés par IM. Á11pád Fábián, recteur de J'Institut Pontifical
Hongroís, par M. István Szántay, secrétaíre général de l' Actio catholica et M. László
Márkus, rédJalcteur du journal "Uj Ember", or~isateurs de l'exposition "La Culture
Religieuse en Hongrie".Le 8atínt-JPere a r~u [espI'élats daIllS sa bibliotheque privée.
l\I1gr l'areheveque József Tjjas" prés:ident du COl"pS épilscopal Hongrois a saIué le pape
en langue latine, en ,l',assurant de 1'afifection, de la fidélité et de l'obéi.ssance des
prélats, des pretres et fideles hongrois. DaM sa réponse, !le Saint-Pere a exprimé
sa joie de pouvoir s'entretenir avec les éveques hongrois. III a envoyé sa 'bénédiction
au peup.!e hongrois, puis; il, a pris COnJllaÍSisaIlce des oodeaux qui lui avaient été offerts
a l'occasion de l'ExpOlSition de la CUI1tuTe religieuse en Hongrie. C'est alOTS qu'ont
été introduilts Mm. Árpád Fábián, István SzáIIltay et László Márkus. Apres leur pré
SéIltarllion le SaiUJt-Pere dilt: "Je vous répete a vous aussi: dites á vos compatrides
qu'ils soient :flideles a la foi a l'Eglise, et qu'i1s ne fussenrt; rien qui puisse troub
ler l'ordre et la paix vorbre Etat. Dis-Jie-s'adressa-t-!il fi István Szántay, et éCl'is-le,
dit-il en retournant vers László Márkus, pour que vos lec1Jeurs en soient linfol'més."
Le Saiint-Pere remirt; une croix fi Clhacun des prélats, et aux laiques, une plaquette
conc;ue pour la sixieme année de son pontificat.

Artur SClhwarz-Egg€!11ihofer, maitre-dhanoine, admilUistrateur apastolique du
ddocese D',Eger, retraité depuis peu, est décédé. Le prélat avait déja atteint sa SDe
année. AViant la premiere gueI'lre mondiale il avaint fait ses études de théologie au
Piazmaneum de Vienne. n aété enterré il Esztergom en pl'ésence de pl:uslieurs memb
res du corps épiSCúlPa! 'hongroiÍs

Fk.: Saád Béla - 3262-62. Fővárosi Ny. 5. telep Fv.: Ligeti Miklós
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Suenens bíboros interjúja a Vigiliában. A Párizsban megjelenő Informations
Catholiques Imtermationales kizárólagos [ogú kőzlésre ajánlotlia fea. lapunknak allt
a nagy és elvi jelentőségű nyílafkozatot, amelyet Suenens bíboros adott az ICI fő

szerkesztőjének José de Brouckernek, A francia eredetiben 15.000 szóból álló írnter
jú során Suenens bíboros a zslÍnalt utáni egyház legidőszerűbb és legégetőbb kér
déseivel foglalkozik népszerűen. de mégis !l1Jagy teológiai elmélyültséggel. A nyilat
kozat kézirata máa- május 4-én szenkesztöségünkben volt, Az Informations Catholi
ques Internationales május 15-i számában közölte. Folyamatban van német, angol,
olasz és spanyol fordítása is. A Vigilia júliusi és augusztusi számában '!kiélt részlet
ben iközilii, a közlési jog kikötésének megfelelőerr szószerímti fordításban és rövidí
tés '~ilikűl ezt a jelentős dokumerstumot,

A magyar püspöki kar négy tagja, Ijjas József kalocsai érsek, a püspöki kar
elnöke, Brezanóczy Pál egri érsek a püspöki kar titkára, Cserháti József pécsi me
gyéspüspök, valamint Bánk József váci .megyéspüspök április végén Rómába uta
zott,ahol április 29-én vették át VI. Pál pápa kezéből az érseki méltóság jelvényét
a palliumot. Cserháti József és Bánk JÓ2Jsef ugyan osak egyszerű megyéspüspökök,
az általuk kormányzott pécsi, illetve váci egyházmegyének külön kiváltsága, hogy
főpásztoruk külöruleges megtiszteltetés jeleként palliumot 'kaphat. (A pécsi püspök
1754-ben, a váci püspök pedig 1906-ban kapta meg ezt a [ogot.)

A magyar főpapok római látogatásával kapcsolatban került sor a magyar egy
házi kultúra kdállftásra Rómában, amelyet a Magyar Katoldkus Püspöki Kar Kü
lügyi Bizottsága rendezett a római Magyar Akadémia palotájában. Május 6-án
Fürstenberg bíboros a Keleti Kongregáció prefektusa, Agostino Casaroli érsek az
Egyházi Közügyek Tanácsának titkára, Száll József római magyar nagykövet és több
más egyházi, világi vezető személyiség jelenlótóben Ijjas József kalocsai érsek
nyitotta meg a 'kiállításit. Beszédében többek között ezeket mondotta: "Az elmúlt
negyed-évszázad Magyarországon a társadalmi és gazdasági átalakulás ideje, a val
lásos rkultúra szempontjából pedig az élni tudás és élil1li akarás Izmosedása. Ez az,
amit ez a kiál'litásreprezentál. 'I'errnészetes, hogy a kiállítandó tárgyaik ősszeválo

gatásaban nem is gondolhattunk teljességre. A háborús károkat szenvedent műem

lókek restaurálásáról, a korszellemben érlelődött új templomokról. belső ornamen
tumaikról stb. csak fényképeken tudunk ízelítőt adni. De a vallásos élet irodalmi
remekeiből is csak válogatott termékeket tudunk: bemutatni. Rómában mutatjuk be
szerény koHelkciónJkat azoknak, akik a háború után különös érdeklődéssei kísérték
annak a Magvarországnak életét, amelynek vallásos történelmí múhtját ismer-ték és
ezért bíztak e vaflásos élet jövőjében is. Itt, az egyház szívében bíztatásr kapunk
arra, hogy vallásos kultúránk ihletett művelőít, az írókat és művészeket további
alkotásokra serkentsük. Vendégeink ezt a kiállítást a magyar állam tulajdonát
képező Magyar Akadémia paíotájában szernlélhetílk. Ugyanebben az épületben fog..;
lal helyet a Pápai Magyar Egyházi Intézet, amelynek államunk nemcsak lakást,
de jelentős állami szubvenciót is ad, az itt felsőbb teológíat tanulmányokat végző nö
vendékeknek nyújtott ösztöndíjjal. Ez élő tanúságtétele annak, rnílyen a viszony
nálunk az állarn és egyház között."

A kiállítás megnyitását fogadás követte. A vatikáni rádió és az olasz televí
zió részletes riportban számolit be a kiállításról, amelyet kimerítően médtatott az
Osservatore Romano és több más olasz lap is.

Május 9-én a négy magyar, pallíumos főpásztor magánkihalbgatáson jelerst
meg VI. Pál pápánál. Előbb felkeresték Villot bíborost; az újonnan kínevezett va
tikáni átlamtítkárt, aJyjt Ijjas József kalocsai érsek a jelenlevők és a magyar
püspöki 'kar nevében rköszöntöüt, visszaemlékezve arra a sok f'igyelmességre, amit
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a zsinat idején tanúsított a magyar főpásztorok iránt. Ezután került sor a pápai
kíhallgatásra. A magyar főpapok kíséretében volt Fábián Árpád, a pápai magyar
intézet régense, valamint Szántay István, az Actio Catholica főtitkára és Márkus
László az Új Ember munkatársa, a "Magyar Egyházi Kultúra" kiállítás rendezői.
A Szeritatya magánkönyvtárában fogadta a f őp ásztorokat, Ijjas József kalocsai
érsek a magyar püspöki 'kar elnöke latin nyelven üdvözölte a pápát, akit a ma
gyar püspökök, papok és világi hívek hűségéről, szerétetéről és engedelmességé
ról biztosított. A Szeritatya válaszában örömének adott kifejezést, hogy magyar püs
pökökkel beszélhet. Aldását küldte a magyar népnek, majd megtekintette a Ma
gvar Egyházi KulJtúra kapcsán neki fölajánlott ajándékokat. Ezután vezett ék ma
gankönyvtárába Fábián Arpádot, Szántay Istvánt és Márkus Lászlót. A Szentatya
a bemutatás után a k övetkezőket mondotta: "Nektek is megismétlem: mondj átok
meg honfitársaitoknak, hogy legyenek hűségesek a hithez és az egyházhoz, ugyan
akkor ne tegyenek olyant, ami megzavarja államotok rendjét és békéjét. Ezt mondd
meg - fordult Szárntay Istvánhoz - és ezt írd meg, erről . tudósítsd olvasóítokat"
- mondotta Márkus Lászl ónak, A Szeritatya a főpásztoroknak egy-egy keresztet
adott ajándékba, a világiaknak pedig az uralkodásának hatodik évére készült pla
kettet nyújtotta át.

Elhunyt Schwarz-Eggenhofer Artur mesterkanonok, az esztergcml egyházme
gye nemrégiben nyugalomba vonult apostoli kormányzója. Nyolcvanadík életévé
ben já rt az idős főpásztor, aki még az első világháború előtt végezte teológiai ta
nulmányait a bécsi Pazmaneumban. Esztergornban temették el a magyar püspöki
kar több tagjának jelenlétében.

Harmincéves püspöki jubileumát ünnepelte május 14-én Dudás Miklós a haj
dudorogi görögkatolikus megvésp üsp ök . A magyar püspöki karnak -ő a legrégeb
ben fölszentelt tagja. Dudás püspök tevékenyeri vett részt a zsinat munkájában és
kiemelkedő szerepet játszott a magyarnyelvű görögkatolikus szertart ás hivatalos
elismertetésében.

Cserháti József pécsi püspök legutóbbi körlevelében irányelveket közöl az egy
házközségi képviselőtestületek megújítására. Felhívja a figyelmet arra, hogy a kép
viselőtestületbe nők is felvehetók. Az egyházközségi k épviselőtestületek szereperől

sz ólva a II. vatikáni zsinat vonatkozó döntését idézi a főpásztor, majd kifejti, hogy
a képviselőtestület tagjainak példás vallásos életükkel kell vonzóvá tenniük a többi
hívek előtt szent hítünket. A képviselőtestületnek valóban képvíselnie kell az egész
k özöss éget. életkor, rnűveltség, foglalkozás és területi elosztás szerint is. A képviselő

testületnek be kell kapcsolódnia az egyházközség életének minden jelentősebb ese
ményébe és szerepet kell juttatni nekik a közösségí liturgikus életben is.

"Tökéletesség" felé. - A keresztény hivőnek arról a feladatáról hallva, hogy
törekedjék a tökéletességre. önkéntelenül olyan emberre gondolunk, aki maga elé
rajzolta a szeritnek valamiféle eszményképét és ezt részleteiben is rnínden áron
Igyekszik megvalósitaní . Pedig tniként a lelkiélet ismerői nem egyszer megállapi
tották, az ilyen fáradságos "h ala dás" amellett. hogy terméketlen, sokszor csak más
kifejezés a farizeusi gőgre, amelytől menekülni kell. A lelki haladás nem azt jelenti.
hogy úgy gyűjtsuk az er énveket, rnint a bélyef~\'űjtő a bélv égeket. Ilyen haladásról
akkor beszélhetünk, ha időnként alaposan mcr-vízsgálva lelkiismeretünket az az ér
zésünk támad, hogy a közelebbi vagy távolabbi múlthoz k épest Isten nagyobb fok
ban lett ura életünknek. Ebből kf'lI kiindulnunk és erre kell mindent vonatkoztat
nunk. Aki a lelki haladását úgy akarná mérícskélní, ahogvan a biológus a baktérium
kultúra n övekvésót. hamar t éves vágányra siklana. Hogy történt-e huladás és meny
nyiben történt, egyedül a becsületes válasz dönti el arra a kérdésre, hogy immár vi
lágosabban ismerjük-e föl : mikor m it kíván tőlünk az Isten.
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