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SUENENS BíBOROS NYILATKOZATA
AZ EGYHÁZ EGYSÉGE
A II. VATIKÁNI ZSINAT SZELLEMÉBEN (I. rész).

A fenti címmel jelent meg Suenens bíboros, Malines-Bruxelles-i érsek
nyilatkozata az Informations Catholiques Internationales (163, Bd Ma
lesherbes, Paris 17e) hasábjain és ugyanennek a kiadványnak mexikóí,
valamint hollandiai kiadásában. Az Informations Catholiques Interna
tionales szívességéből Magyarországon kizárólagos joggal közöljük az
alábbiakban az ínterjút, amelynek során a bíboros José de Broucker
nek, az I. C. I. főszerkesztőjének kérdéseire válaszol. Suenens bíboros
1904. július 16-án született, tehát éppen e hónapban tölti be 65. életévét.
1945-ben szentelték püspökke, 1961-ben lett Malines-Bruxelles érseke
és 1962-ben XXIII. János pápától kapta a bíborosi kalapot. A II. vati
káni zsinat egyik legmarkánsabb egyénisége volt és egyik legfőbb szó
szólója a világ felé kinyílásnak. A múlt év májusában jelent meg nagy
érdeklődést kiváltott könyve A társfeleLősség a mai egyházban címmel.
Az Infurrnaéáons Catholiques Internationalesnek adott nyilatkozatában
- amelynek első részét ebben a számunkban, második részét augusz
tusban közöljük -, az egyházban napjainkban tapasztalható forrongast
és erjedest elemzi a bíboros.

I. C. I.: "A társfelelősség a mai egyházban" című könyvében bíbo1"OS úr,
főként a Szentszék szintjén jelentkező társfelelősséget tanulmányozza. Nem
tagadhatjuk, hogy e piUanatban bizonyos feszültség mutatkozik a központ és
a periféria között. Megkérdezhetjük bíboros úr, hogy az ön véleménye szerint
miből ered pontosan ez a feszültség?

SUENENS BIBOROS: Készséggel válaszolek a kérdésre, de csak tenden
ciákról, funkciókról és intézményekről mint olyanokról kívánok beszélni és
nem személyekről; a személyek szándékai végül is vitán fölül állnak és en bloc
besorolásuk egyet jelentene az anyalatok félreismerésével.

A feszültség valóban fennáll és súlyosan rossz közérzetet teremtett. Azt
hiszem, hogy az alapvető probléma, ami elválaszt bennünket, akár tudatában
vagyunk ennek, akár nem, teológiai probléma, az egyháznak eleve különböző

szemlélete, különös tekintettel szükséges egységének szempontjára.
Nincs ebben semmi meglepő. Már Proudhon - akit pedig senki sem gya

núsíthat klerikalizmussal - megmondta annak idején, hogy minden politikai
probléma gyökerében mándenkor egy teológiai problémát fedezhetünk fel.
Még inkább áll ez a vallási politikára. Az alábbiakban tehát megkísérlem,
hogy pontosabban körülírjam a tendenciák ütközését, vállalva a szimplifikáció
elkerülhetetlen kockázatát. A központi, - és még a II. vatikáni zsinat után is
meglehetősen általánosan uralkodó - tendenciát erőteljesen jellemzi a dolgok
formalista, jogászi szemlelete.

Ha az egyházat, mint "tökéletes" társaságot nézzük, amelynek pontosan
körülírt főhatalma van, és egyetemlegesen érvényes törvények hordozója,
szívesen hajlunk rá, hogy elsősorban az egyetemes egyházat vegyük figyelembe
és csak másodsorban a helyi egyházakat. És ez utóbbiakat hajlandók vagyunk
úgy tekinteni, mint egy teljesség részeit, amelyeket a központtól kiindulva
maximális mértékben egyesíteni kell a részletes előírások szoros hálózatával.

Egy centralizációs tendenciával állunk tehát szemben, amely természeténel
fogva jogászi, sztatikus, bürokratikus és eszencialísta; azokat az embereket
jellemzi ez, akiknek több érzékük van a fennálló rend és a múlt iránt, mrint l'l.

jövő követelményei iránt, akik tehát közelebb állnak a I. vatikáni zsinathoz,



mirrt a kétezredik évhez, s akiknek nagyobb gondjuk az, hogy megakadályoz
zák oa visszaéléseket, mint az, hogy megértsék és eíőmozdítsák azokat az ér
tékekert és új törekvéseket, amelyek az egyházban éppúgy, mint a világban
jelentkeznek.

Az ilyen emberek hajlanak arra, még ha védekeznek is ez ellen, hogya
helyi egyházaikat minf közígazgatási megyéket szernléljék ; oa püspököket úgy,
rnint a központi hatalom egyszerű megbízottait és végrehajtóit; a hatalom de
centralizáoióját, mínt valamí lappangó skizma veszélyes előjátékát.

Ez a szemlelet kőzös iránya, ha a központból a periféria felé indulunk el.
Egészen más a megközelítési módja annak, aki a periféria felöl indul el a

központ felé. Ez az ember ugyanis az egyházat elsősorban mint evangéliumi
realitást fogja fel, a maga mély szellemi és szentségi mísztériurnában.

Szándékosan beszélek az egyház "misztériumáról", mert soha egy pilla
natm sem feledhetjük, hogy az egyház természetfölötti valóság, amely meg
haladja a mi hiányos emberi kategóriáinkat és túl van minden fajta [urídíz
muson.

Mínden fajta párbeszéd az egyházról és az egyházban kudarcra van ítélve,
ha az egyház szemünkben elsősorban nem a szentháromságos Istennel, az
Atyával, a Fiúval és a Szeaitlélekkel életközösséget alkotó testvérek népe.

Amiből kiindulunk, az nem a kánonjogi kódex, bármilyen tiszteletreméltó
legyen is az, hanem az evangélium és az Apostolok cselekedetei, amelyek
egyszeribe belemerítenek mánket a pünkösd misztériumába, Minden köztünk
folyó és vérvényes vitla csak innen indulhat el. Meg volt az értelme annak,
hogy a zsinaton minden reggel elsősorban a szeritírást hozták be ünnepélyes
külsőségek keretében.

Ebben az egyszerre evangéliumi és történeti távlatban, pillantásunk első

sorban a helyi egyházakra esik, Isten egyházára, amely Párizsban, Londonban,
New Yorkban, New Delhiben. Kinshasában vagy Rio de Janeíróban van: innen
kiindulva az egyház struktúraja úgy jelenik meg előttünk, mint éli helyi egy
házaik közössége, s e helyi egyházak kapcsolódnak az egység központjához,
a római egyházhoz és annak fej éhez. .

Eszrevette, hogy Isten egyházáról beszélek, amely Párizsban vagy Lon
donban van. Óvakodom attól, hogy többesszámban a párizsi vagy londoni egy
házakról beszéljek. Fontos árnyalat ez, Szerit Pál sem beszélt a korintusi
vagy efezusi egyházakról, hanem Isten egyházáról, amely Korintusban vagy
Efezusban van. Ez a kifejezésmód már eleve kizárja a felaprózódás vagy a
mozadkszerűség minden gondolatát. Az egység ott van már a különbőzőség SZÍ

vében; az egység nem valami utólagos egymásra halmozás gyümölcse. Ez tehát
már a kezdet kezdetén kizárja a nemzeti egyház gondolatának minden csiráját,
ami tagadása lenne az egyház sajátos természetének.

Ilyen a keleti ekklezíológía optikája is, a történeti növekvés vonala, az a
teológia, amely egyedül teszi lehetövé a valódi ökumenikus dialógust. Véle
ményem szerínt ez az egyedül helyes szemlélet.

Szekatlan ez számunkra, 1aJtiIliOk számára, mégpedig történeti örökségünk
következtében. Mi mindig kísértést érzünk arra, hogy az egyházat elsősorban

mint egyetemes társaságot vegyük szemügyre, amely egymás mellé helyezett
individuumokból áll, mínt olyan sejthalrnazt; amely közvetlenül a főhöz kap
csolódik. De nem ez a helyzet. Az egyház olyan test, amely különbözőképpen

megszerkesztett szervekből áll; az egyház a kisebb egyházak közössége és ezek
együttesen 'alkotják a catholícát,

A helyi egyházak Krisztus egyetlen egyházának misztériumát hordozzák,
aktualizáljáik és nytlváaítják ki magukban; ők ennek az egyháznalkkonlkrét
történeti és térbeli megtestesülései.

Ez a kétfajta optika, az egységről alkotott. két különböző elképzeléssel
jár és ellentétes reakciókat is vált ki. Míndegyík az egységről beszél, de mind
egyik mást ért ezen az egységen, Valójában azonban az egységnek van egy
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igazi es keresztény koncepciója, amely magába foglalja a jogos különbözö
séget, és van ennek az egységnek egy nem pontos koncepciója, amely akadá
lyozza vagy kizárja a jogos különbözőséget, Napfényre kell hozni az egység
valóban katolikus fogalmát. Ez semmiképp sem foglalja magába sem a maxi
mális uniformizációt, sem pedig mindennek központosítását. Lényegében sok
kal mélyrehatóbb különbözőséget jelent, mint bizonyos felületes különbséget;
kiterjed a lelkiélet, a liturgia, a teológia, a kárionjog és a lelkipásztorkodás
területére. Ha csak a katolikus egyház kebelében élő keleti szertartású egyhá
zak létére gondolunk, a maguk gazdag különbözőségével, ez már magában
véve elegendő lehet annaik megértésére, hogy míre gondolok. Azt hiszem, az
ellentét gyökere itt km esendő.

Prilmátus és kollegíalítás

1. C. 1.: Ön ezt írja könyvében: "Meg kell értenünk, hogy mennyire össze
tartozik a primátus és a kollegialitás és megfelelő kapcsolatba kell hozni őket."

(71. o.) Megkérhetem arra, hogy bővebben kifejtse ezt a kapcsolatot?

SUENENS BIBOROS: A zsinat meghatározta a püspökök kollegialitását
a pápával és az ő vezetése alatt, olyan szavakkal, amelyek hasznosan egészítik
ki az I. vatikáni zsinat megfogalmazásait. Tudjuk, hogy az 1870-es háború
félbeszakította ennek a zsinatnak munkáját, megakadályozva, hogya zsinat ra
mutasson a püspökök szeoepére és helyére az egyházban. Ugyanakkor a II.
vatikáni zsinat szintén nem merítebte ki ezt a tárgyat. Főként semmit sem
mondott azzal kapcsolatban, hogy mílyen következményekkel jár a kollegiali
tás a pápának a többi püspökökhöz való viszonyára vonatkozóan. Fontos hiá
nyosság ez, amelynek következményei miatt ezenvedünk most,

Engedje meg, hogy ezt megmagyarázzam. Ökumenikus és teológiai szem
pontból el kell kerülni, hogy a pápa szerepét úgy mutassuk be, hogy az el
szigetelje őt a püspökök kollégiumától. amelynek ő a feje. Amikor tehát hang
súlyozzuk, hogyapápának joga van, hogy egyedül cselekedjék és beszéljen,
ez a szó "egyedül" soha nem jelenti azt, hogy "elkülönülve", vagy "eilszigetel
ve". Mí több, amikor a pápa a püspöki testület formális kőzreműködése nél
kül j.ár el - amihez jogi szempontból joga van ' -, azért mindenkor mint
ennek a testületnek feje jár el, Krisztus egyházát Péterre és a tízenegyre bízta
különböző módon, de mégis úgy, hogy szétválaszthatatian egységet alkossanak
kettős kötlelékkel összefűzve: ezek kőzül az egyik az, amely a tizenegyet Pé
terhez köti, a másik, amely Pétert köti a tizenegyhez és Isten népéhez.

Szíven ütött az Apostolok cselekedeteinek ez a mondata: "Péter a többi
tizenegy kíséretében előlépett és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk"
(2,14). Ugyanúgy mínt az a másik szöveg is amelynek átültetése a mába
ugyancsak furcsa lenne: "Mikor a Jeruzsálemben maradt apostolok megtud
ták, hogy Szamaria elfogadta az Isten tanítását, elküldték hozzájuk Pétert és
Jánost" (Ap csel 8, 14).

Soha nem lehet eléggé hangsúlyozni. az apostolok kollégiumának eleven
egységét. A gondviselésszerű segítség, amely Péternek és utódainak ígértetett
meg, nem egy személyes isteni inspiráció formájában jelenik meg,hanem
mint különleges segítség, a kollegialitás játékszabályainak normális kibonta
kozása során. Nehéz lenne jogilag pontosan megfogalmazni ezeket a "játék
szabályokat", de itt többről van szó, mínt jogról és egy szöveg formális ri
degségéről.

A II. vatikáni zsinat szelleméből következík, hogyarészegyházak - püs
pöki karban egyesült püspökeik révén - nyilt és kollektív konzultációba le- .
gyenek bekapcsolva és közremű:ködhessenek az egész egyházra nézve életfon
tesságú okmányok kidolgozásában. És ebbe a munkába nemcsak a püspöki
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karok teológiai bizottságait kell bevonni, hanem a szöbanforgó tárgyban meg
felelő képzettséggel rendelkező laikusokat is.

Ez megfelel a zsinat szellemének éppúgy, mint legjobb keresztényeink
törekvéseinek, akik tudatában vannak annak, hogy egy olyan egyház teljes
[ogú ;tagjai, amely: "bélőlünk, mindannyiunkból áll".

Mi több, azt hiszem lélektani szempontból is rendkívül fontos lenne, éppen
azért, hogy biztosítsuk Isten népe részéről a kedvező fogadtatást és belső

csatlakozást, ha az enciklikák és a Szentszék által kibocsátott legfontosabb
okmányok mindenkinek a szemében úgy jelennének meg, mint a Róma és a
helyi egyházak közötti széleskörű együttműködés gyümölcsei. Ha ez az elv
elfogadásra talál, természetesen tanulmányozni kellene a legalkalmasabb mó
dokat és eszközöket a megvalósításra. Az ilyenfajta társfelelősség munkába
állítása - vajon kell-e ezt hangsúlyozni? - termeszetesen tiszteletben tar 

taná mindenkinek karizmáját, és a Legfőbb tekintély is teljes egészében meg
őrízné a magáét. De ilymódon megszabadulnánk attól a "credibility gap"*-től,

amelyről oly gyakran beszélnek amerikai barátaink.
Ezen az úton járva nem lenne más teendő, mint szorosabbra fűzni a kö

telékeket a pápával, akinek tekintélye összehasonlíthatatlan jótétemény az
egyház számára. Az ő szerepe, bármilyen szempontból tekintjük is, vagy kö
zelítjük meg, csak az egyház által, az egyházhan az egyházért nyer értelmet,
és nem játszódhat az egyházon kívül vagy az egyház fölött. Nem mintha a
pápa csak szóvivője lenne az egyháznak, nem mintha cselekvésének érvé
nyessé tételéhez szüksége lenne az egyház jogi helyeslésére. egyetértésére.
Nem, de a pápa soha sem kívülálló Isten népével szemben: a fő soha sincs
lemetszve a testről. Azokhoz címezve, akik az I. vatikáni zsinaton szerepének
nagyobb kiemelése érdekében el akarták választani a pápát az egyháztól, egy
püspök ezt kiáltotta: "Megtagadjuk Péter új fővételét!"

Óvakodni kell mínden kívülál1ási törekvéstől, mínden elszigetelődéstől.

Az Osservatore Romano nem mindig kerüli el ezt a veszélyt: rossz szolgá
latot tesz a pápaság ügyének egyoldalú inforrnációi vagy akár a zsinat által
'is megbélyegzett tríumfalízmusa révén, de ugyanúgy azáltal is, hogy hasábjain
csak a kevésbé kollégtális típusú teológiának ad helyet. Szeretnénk, ha az
olvasó másfajta teológiát is találna itt, ami szintén érvényes teológia az egyet
len hit kebelében. Aki csak egy harangra hallgat, csak egy hangot hall: oly
kor szívesen hallgatnánk a harangjáték muzsikáját is.

A zenéről szólva a gondolatok asszociációja révén egy film jut eszembe:
Szent Péter cipője, amely olyan képet rajzol a pápaságról, amiben nyoma
sincs a kollegialitásnak. Egy magányos, egyedülálló pápát mutat be, aki egye
dül felelős az egyházért, karjaiban hordva azt, akárcsak Atlasz a világot és
megvédve mindenkivel szemben. Művészi ábrázolás ez, de, az életkörülmé
nyek bizonyos rnodernizácíója ellenére, a pápaságnak alapvetően zsinat előtti

típusa jelenik itt meg a maga elszígetelödöfiségében.

A püspök és népe

I. C. I.: A bíboros úr okkal sürgeti a pápa és a püspökök egységét. Nem
lenne-e helyénvaló hasonlóképpen sürgetni a püspökök és Isten népének egy
ségét? Mellékesen erről is szó van a bíboros úr könyvében, de vajon nincs-e
itt az ideje, hogy ezt az egységet részletesen kifejtsük?

StJENENS BIBOROS: Mínden bizonnyal: ez is összhangban van a zsinat
szellemével. A II. vatikáni zsinaton a teológiai szemlelet rendkívüli fontosságú
fordulata következettbe, amikor a zsinati atyák úgy döntöttek, hogy a Lumen
Gentiumbanaz Isten népének szeritélt fejezetet előbbre helyezik, mint azt,
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amely a hierarchiával foglalkozik. Azt hiszem, évekre lesz még szükség, mire
ennek az intézkedésnek valamennyi lelkipásztori következményét valóra tud
juk váltani. Az ellenreformáció óta kézikönyveink az egyházról szólva a hie
rarchiára irányítortták a figyelmet, míntegy védekezve a protestantizmus ellen,
amely a hívek papságát hangsúlyozta. A zsinat, amikor előtérbe helyezte
Isten népének foga1mát, egyszeriben kidomborította azt, amit minden hivő 
pápa, püspökök, papság, laikusok - közösen birtokol: ugyanaz a keresztség,
amely mindnyájukat Isten fiaivá teszi, testvérré Krísztusban és megszen
teltté a Szeritlélek által. Ugyane tény által a hierarchikus tekintély sokkal
tisztábban illeszkedik be szolgálatként az egyházi közösség szívébe, szeros
életközösségben vele.

A dolgoknak ez a jobb elrendezése hihetetlenül termékenynek bizonyult.
Az egyház, amelyet ilymódon a keresztség, és többé nem a hierarchia felől

közelitünk meg, immáron úgy tűnik fel, mint szentségi és mísztikus realitás
és csak másodsorban mint jogi társaság, Az egyház most már a talpán nyug
szik: lsten népén, ahelyett hogy csúcsára, a hierarchiára lenne állítva. Kézi
könyveink pírarnisa a megfelelő helyzetbe fordult; joggal írhatta egy római
prelátus, hogy ez szinte .Jcoperníkuszí" fordulat volt.

Ugyanebből a tényből kifolyólag a püspöknek is' - s most itt közvetle
nül válaszolek a kérdésére - vissza kell helyezkednie lsten népének körébe,
amely rá van bízva; még közelebb kell Kerülnie papságáhozés híveihez; egy
szinten velük - beleértve, a ruházkcdást is - ugyanakkor épségben megő

rizve azt a tekintélyt, amely szentelése folytán Istentől származik.
A püspöknek és népének ez az egysége újfajta követelményeket támaszt.

Az átalakulás küszöbére értünk. Nem nehéz előre látni, hogy a jövőben a
papságnak és a híveknek sokkal tevékenyebb részük lesz a püspök ktvlllasz
tásánál, úgy mint egyébként hajdanán is volt. Ez csak a kapcsolatok szoro
sabbra fűzésével járhat és azzal, hogy az engdelmesség egy jobban átélt
együttműködés következménye lesz.

Mcstantól fogva új feladatok hárulnak a II. vatikáni zsinat típusú püs
pökre: meg kell tanulnia, hogy párbeszédet folytasson a papsággal és á-hí
vekkel az új papi és lelkipásztort tanácsok keretében. Néki magának is meg
kell szabadulnia bizonyos paternalista elszigetelödéstől. El kell fogadnia '"
tekintély gyakorlasának ú] módját - ami nem változtatja meg annak ter
mészetét -, <amennyiben a zsinat óhajának megfelelőerr demokratikusabb
módszerekhez folyamodik.

A korszakok során erősen változott a tekintély gyakorlásának módja.
Legfőbb ideje, hogy tudomásul vegyük, hogy véget ért az Ancien Réqime"
anélkül. hogy belevetnénk marrunkat a parlamentarízmusba. A mi tanácsaink
kebelében a döntések nem a pártok nyomására jönnek majd létre, nem több
ségi szavazattal a klsebb.ségg.el szemben. Hasznos lesz újra elolvasni Szerit
Pál 1. levelét a Korintusiaknak, amelyben figyelemre int azokkal a pártos
kodákkal szemben, akik Appolót vagy Kéfást állították szembe Pállal, Hit
vallás sohasem jön létre szótöbbséggel. Egvek vagyunk, együtt vagyunk és
egy kérdésre kell válaszolnunk: mit vár külőn-külön míndegvíkünktől az Úr.
a világ üdvössége szemponttából. A kőzőssézben annak a véleménvnek kell
maid a leznazvobb súllyal latba esnie. amelyet a mi Urunk Jézus Krisztushoz
leaközelebb álló, az ő bölcsességére legiobban megnyílt és az ő fényével szem
ben lezalázatosabb keresztény ;uttat kifeiezésre,

A püspöknek el kell ismernie, elméletileg és gyakorlathan is. hogy ma
napsáz egy egész sor problémát nem lehet többé tekintélyi dekrétummal
megoldani. a papok és la laikusok kőzreműködése nélkül.

A tekintélynek ahhoz, hogy hatékony legyen. el kell nvernie a konszen
zust s ezt nem nyerheti el másként, csak úgy, ha az érdekelteknek - egy

o Regi uralom
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még meghatározandó, de komoly módon - lehetőségük volt, hogy részt ve
gyenek, ha nem is a végső döntésben, de legalábbis ennek a döntésnek ki
dolgozásában. Aző szerepük nem szükségképpen a "decision taking",* hanem
a "decision making".** El kell fogadni a [átékszabályokat lojálisan, őszintén.

Ez érvényes egyébként a családfőre éppúgy, mint egy vállalat főnökére, vagy
egy egyetem rektorám is. Elég kinyitni egy újságot, vagy a Tv-t, hogy va
laki meggyőződjék róla. A francia püspöki kar 1968. június 20-i nyilatko
zatában nagy érdeklődéssel olvastam ezt a megállapítást:

"Elértük azt a pontot, amikor nincs már visszafordulás. A tekintély gya
korlása írnariáron megköveteli ,a dialógust és am, hogy mindenki nagyobb
felelősséghez jusson. A mínden társaság életében szükséges tekintély ebből

csak megerősödve kerülhet kí."
A szoros és tevékeny együttműködés a püspök, a papság, a hívek között,

nehézségeket támaszt abban apillana"bban, amikor' a döntés stádiumát eléntük.
Teljes világossággal kell látnunk ezt a helyzetet. Itt van az egyik oldalon a
papi vagy lelkipásztori tanács, amelyet eltölt a vágy, hogy virágozáshoz se
gítse az egyházi közösséget és amely egy sor intézkedést javasol a püspök
nek, amely alkalmas lenne arra, hogy hatékonyabbá tegye az evangélium
szerinti életet és kísurgárzását a világban. Ezek a papok és ezek a laikusok
túlléptek a régli passzívításon, tudatára ébredtek társfelelősségüknek és an
naik a Szeritlélektől kapott kartzmának, amely osztálvrészük. Ök e~y olyan
világnoz tartoznak, amelyből immár eltünt a régi tekintélyi [ellegű legaliz
mus: a törvény számukra egy értelmes rendelkezés, amely jó meaalapozott
sága folytán érvényes, s ha ez az értelmesség nincs többé jelen, akkor előny

ben részesítihetik az élet követelményeit. Ez a mentalitás tény és éppúgy tisz
teletben kell tartanunk, mint ~gy polgármestert; számolni kell vele.

Ezzel szemben ott álí a püspök, aki, tegvük fel, elfogadja a közös hatá
rozatokat, amelyeket ő maga is teljes mértékben érvényesnek ítél.

Mi történik akkor, ha azt kell mondanía, nem indíthatja útjukra a ho
zott határozatokat, mert az utakat eltorlaszolja az érvényben lévő kánoni
törvény/hozás? Erre azt kérik Í1Ő~e, hogy távolítsa el a torlaszokat; mire azt
kell válaszolnia, hogy az 'egyetemes törvényeket itt nem lehelt az igényekhez
alkalmazni, hogy azok a kísérletek, amelyek alkalmasak lennének arra, hog"
ezeket a törvényeket hajlékonvabbá tegY2k, néncsenek megengedve, s a tör
vény mindaddig, amíg új rendelkezés nem jön, előbbre való a konkrét élet
követelményeinél. Az ilyen helyzet súlyos mérvű rössz közérzetet teremt. A
feszültség a helyi egyhárok és a Kúria között csak növekedhet, mégpedig
olyan mértékben, amilyen rnértékben az utóbbi féltékenven őrzi hatalmát és
fékezi azoknak 'a felelős személyeknek cselekvési szabadságát, akik pedig bi
zonyos területen fölkészültebbek s jobban ismer-ik a helyzetet.

A püspök számára Iehetetlenné vánk, hogv vezessen, ellenőrizzen. meder
be vezesse azokat a kezdeményezéseket, ameíveket meg kenene rostálnia és
jó végre vezetnie. A püspök úgy tűnik fel az általa vezetettek szemében. mint
egy túlhaladott törvény őrzője, mint egy túlságosan rnerev struktúra elköte
lez'ettje,akii képtelen arra, hogy a valóságba öltözzék, túlságosan ~lmesze

sedett, semhogy lépést tarthasson az idő rltmusával, túlságosan uníverzal'lr'a.
semhogy mindenkor és míndenütt valódi lehessen.

Az egyes püspokről szólva, nem feledkezem mez arról - s maza él. püs
pök tudja ezt legjobban -, nogy bizonyos, az alkalmaztist és H. hajlékonnyá
tevést célzó fontos intézkedéseket nem hozhat ő eg'yedül anélkül, hofTY f'izve
lembe venné az intézkedés esetleges vi"lS?:a[ÍaM"át más ,~gvhá'!JliE'Q'vr-l1<::be'l1vagy
más területeken. Ez a probléma a Ieaélesebbé akkor válik, amikor €R'V or
szág püspöki kara mínt olyan ütközik vísszautasításba. Ez elkerülhetetlenül

• Határomt hozatata
•• Haitáro:zat megsze,I1k:em:tése
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azt a benyomást kelti, hogy a központ akadályozza a fejlődést, hogy nem
hisz a püspökök valódi társfelelősségébenés hogy a II. vatikáni zsinat nem vált
még míndennapossá a kollegtalitás szintjén.

Drámai helyzet ez, ami lebéklyózza a zsinat utáni lelkipásztorkodás neki
lendülését és intenzívebbé teszi a tiltakozó, kontesztáló mozgalmakat, amelyek
per fas et nefas a kész tények politikáját javasolják. Egyrészt szűkség van
az egyháziban rendre, a törvényekre, amelyek, rendszeres törvényszegés ese
tében alkalmas és közösen átgondolt szakciókat is tartalmaznak, amint ez
minden önmagát becsülő társaságban szokásos, Másrészt az élet IJJem vár és
a szokások a törvények ellenére is kialakulnak, ami minden színten aláássa
a tekintélyt. Lehetetlenség, hogy a Kúria fönntartsa a kódex ezernyi előírá

sát. A kánonjogilag kötelezően kérvényezendő és a Kúria által az eseteknek
megfelelően, €gy, kettő vagy öt évre kiadott engedélyek valószínűtlenül nagy
számát a zsinat nyomására nagyon szerencsésen lecsökkentették. Hosszú út
VJanazonban még hátra, amíg a püspök a maga működésí helyén teljesen
biztosíthatja saját felelősségét.

Míndez a haszontalanul fönntartott jogászi formalizmus akadályozza és
rossz irányba tereli a lelkipásztori tevékenységet, Itt áll előttem az íróaszta
Ion egy olyan óraszerkezet, amelynek számlapja egyidejűleg mutatja, hogy
a VJilág valamennyí fővárosában pontosan hány óra VIan. Rendkívül elmés
találmány ez. De nehéz .elképzelni, miféle gépezetre lenne szükség a Kúria
hivatalaiban, aminek segítségével pontosan ismerni lehetne mínden helyzetet
és ameilynek segítségével ugyanazt a törvényt lehetne alkalmazni valamennyi
szélességi és hosszúsági fokon.

Félreértés ne essék, míndez az egyházban arra vonatkozík, ami nem a hit
kérdése, hanem helyi esetlegesség, az erkölcsök fejlődése, a kultúra kibonta
kozása. Mi több, míndenki tudja, hogy a bürokrácia minden országban ne
hézkes gépezet és még inkább az ott, ahol az egész világ taetozík a jogható
sága alá; jól tudjuk, mennyire k,i vagyunk szolgáltatva az irattartókat ke
zelő altiszteknek, beosztott tisztviselőknek, mint ahogy ismerjük a mecha
nizmus elkerülhetetlen lassúságát is, ha nagy távolságról akarjuk rendezni
a dolgokat.

De azt hiszem ez azt is megmutatja, milyen mértékben lényeges kérdés,
hogy a mindennapi gyakodatban jogot biztosítsunk egy, az egyházról szóló
olyan teológiának, amely az egységet a külőnbözőség tiszteletben tartásával
egyesíti, tehá;!: annak a teológiának, amelyről az első kérdésre válaszolva be
széltem. Ez egyesíti magában a józan realizmus valameunyi követelményét.
Röviden szólva ez az az út, gondolom, amelyen járnunk kell, ha el akarjuk
hagyni azt a központosító legalízmust, ami fojtogatja a jelent és kompro
mittálja a jövőt.

Az élet és a törvény

1. C. I.: Bíboros úr a könyvében idézi VI. Pál pápa következő mondását:
"Kell, hogy az élet csírái, amelyeket a zsinat ültetett el az egyház talajába,
teljes kibontakozághoz jussanak." Ebben a tá7,latban hogyan képzeli el a jö
vendő kánon.iog kidolgozását?

SUP.:NENS BIBOROS: A jelen pillanatban nagyon nehéz helyzetben
vagyunk. A zsinat fénylő nap Violt,amely hirtelen kezdte olvasztani a jég
tömböket s ez azzal az eredménnyel járt, hogy vizáradat zuhog Ie a hegyek
oldalán. A zuhatagok föltorlódott vizet, köveket, fatörzseket sodornak ma
gukkal; megpróbálnak utat törn! valamilyen kijárat felé. Elkerü1h~tetlen

rendetlenség ez; csak remélhetjük, hogy átmeneti lesz; most azonban arról
van szó, hogy szembenézzünk Viele és semmiképpen sem járhat ez a tekintély
kikapcsolásával.
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Mert ma éppúgy, mint tegnap, szükség van a szabályokra és törvényekre.
Ha nem akarjuk az anarchíát, a tekintélyre továbbra is szüksége van az egy
háznak ugyanúgy, mint minden társaságnak. fi.. vallási tekintély kikapcsolása
ellene mondana az evangéliumnak ts.

Magának a tekintély gyakorlásának azonban a kornak megfelelően fej
lődnie kell módszereíben.

Fölmerül tehárt a kérdés, milyen magatartást válasszunk. A priori két
féle reakció lehetséges. Vagy meg lehet kísérelni eltorlaszolni minden egyes
zuhatag útját, vagy kísérletet lehet tenni arra, hogy befogjuk a vadvizeket
és kitágított partok között a földekre vezetjük, csatornázzuk őket. Szerintern
ez az utóbbi megoldás az egyedül lehetséges: ez persze jó ítélőképességet igé
nyel, miután a helyzet változékony és kétértelmű; és főként nem szabad
tévedésbe esni, amikor a jelenség okait diagnosztizáljuk.

Vannak, akik minden jelen nehézség forrását a zsinatban látják. Nem
biztos, hogy nincsen igazuk. A zsinat vitathatatlanul szabad utat engedett
az olvadásnak. Ahol azonban olvadás van, ott előzőleg fagyott: ezt ne fe
lejtsük el. A jégtábla megakadályozza, hogy a vegetáció kitörjön a földből,

sőt még inkább visszanyomja a maga rnozdulatlanságával, Egyházi törvény
hozásunk szörnyű lemaradásban volt és van még mindig az élet fejlődésé

hez képest.
Az evangélium arra tanított bennünket, hogy a szombat van az emberért,

és nem az ember a szombatért, Túlságosan hosszú ideig megfeledkeztünk
azonban erről az élő emberről és most döbbenten vesszük észre, hogya mai
ember nem ugyanaz már, minta tegnapi, és még kevésbé ugyanaz az a társa
dalom, amelyben ez az ember lélegzik. Egy olyan világban, amelyben sok
szorosan meggyorsult az átalakulás, ahol korszakok váltódnak miriden tíz év
ben, óriási az eltolódás kockázata. Annál inkább igyekeznünk kell tehát,
hogy nagy léptekkel érjük utol az elvesztegetett időt, amelyet olykor szintén
csak korszakokban számolhatunk. Ez az oka a jelenlegi rendetlenségnek is,
amely javarészt a függőben levő problémák felhalmozódásának következménye.

Egy olyan modern emberrel állunk szemben, akinek más az antropológiá
ja, más az értékskálája. más a mentalitása.i Tudatában lévén személyi mél
tóságának, emberi jogainak, elidegeníthetetlen lelkiismereti szabadságának, az
1969-es év embere és kereszténye elutasít bizonyos fajta eljárásokat vagy
az eljárások elmaradását, s ha kifogás van ellene, megköveteli, hozv a nap
fény világánál, vele egyenlők ítélkezzenek fölötte. Ennek fölismer-éséhez ele
gendő, ha emlékezetünkbe idézzük, milyen egyhangú méltatlankodással reagált
a világsajtó az Illich-féle kérdőív közlésére. Ez a kérdőív egy elmúlt korszak
módszereiről árulkodott.

Ez az egyetlen példa is elegendő, hogy fölismerjük a régi kánoniorr el
nyomó jellesrét a jo""!szolftáltatás terén. Hány, manapság valószinűtlermektűnő,

..talmudista" előírást, kazui sta mezoldást vezettek be, olykor századokra szó
lóan, a római Kúria ellenőrzése alatt.

Ezeknek a kényszerítő intézkedéseknek kell tudatára ébredni. ha wel{ akar
juk érteni a jelenlegi reakció miértiét és hevessézét, Ha ezt nem tesszük meg,
továbbra is süket-némák dialógusának leszünk résztvevői.

Semmit sem értünk meg a francia vagy az orosz forradalomból. ha fi
m-·t'lmen kívül hazviuk azt az Ancien R.éqíme-et, amelynek végét vetették. Ami
persze nem igazol bizonyos alkalmazott módszereket - kell-e ezt egyáltalán
mondani? - sem a francia király Iefejezését,

Ugyanígy egyházi ügyekben sem ítélheRinK meg egy reakcíót másként,
mínt a megelőző helyzet függvényeként. .

J.Vl'[ndennek megértése nagymértékben me,ggvorsítaná lénteinket és föl
keltené rokonszenvünket azoknak a fiataloknak hitelességet igénylő szomjúsá
ga iránt, akik egyre inkább a holnap hordozóivá lesznek. Ezt sem szabad soha



elfelejteni, ha el akarunk kerülni egy másik süket-néma dialógust:" neveze
tesen a generációkét.

Hogy megértsük a több igazságra, több hajlékonyságra, több nyitottság
ra, több alkalmazkodásra irányuló hatalmas vágyakozást - Isten gyerme
keinek törekvését az evangéliumi szabadságra - élesen tudatára kell ébred
nünk a túlságosan nagy számú törvény súlyának, amelyek áthágás esetén
sub gravi szankcióval, vagyis a halálos bűn következményeivel fenyegetnek.
A kánonjog rengeteg előírására gondolok, amelyek a halálos bűn terhével ne':'
hezednek a papok vagy hívek lelkiismeretére.

Mikor a törvényhozó ilyen szankciót fűz a kiadott rendelethez, ez azt
jelenti, - ha csak \. a szavakat meg nem fosztottuk eredeti értelmüktől -,
hogy a szóbanforgó törvény áthágása az örök kárhozatot jelenti a bűnös szá
mára. Jól mérjük meg ezeket a szavakat és azután vessünk egy pillantást
arra, mi mindenhez kapcsolták ezt a szankciót. .

Sub gravi, egy indexre tett könyv (Descartes, Flaubert, Rosmini ...) el
olvasása;

Sub gravi, így tanították nekünk, a Breviárium egyetlen kis horájának
elmulasztása; .

Sub aravi, a pénteki böjt elmulasztása;
Sub gravi. ... folytathatnám a listát.
Mennyi visszaélés történt ezekkel a szankciókkal, hogy védelmezzék, nem

az isteni törvényt, hanem a fegyelmi és kuriális intézkedéseket !
Mícsoda jegyzéket lehetne fölállítani azokból a halálos bűnökből, ame

lyeket a századok folyamán állapítottak meg, s amelyek közben eltüntek o
lyan mértékben, amilyen mértékben megismertük az embert, a lélektant és
a reális életet!

Hogyan ne jusson eszébe az embernek ezzel szemben a Mester szava:
"Az én igám édes, az én terhem könnyű"?

Éppen csak hogy kiléptünk a liturgiát jellemző sok évszázados mozdu
latlanságból. Ezt a mozdulatlanságot senki sem vette észre, minthogy a latin
nyelv, Noé köpenyéhez hasonlóan, eltakart egy sor anakronízrnust és nem-al
kalmazkodást. Most észre kell vennünk, hogy nem elgendő egy-egy szőveget

élő nyelvre lefordítani ahhoz, hogy tartalma az 1969-es év kereszténye számára
is megközelíthetővé váljék. Még transzponálni is kell, alkalmazni egy másfajta
kultúra követelményeihez. Míndehhez idő kell, teremtő szellem és sok-sok ku
tátás.

Ami semmiképp sem jelent anarchiát, vagj; az ellenőrzés hiányát. De meg
értést követel azok iránt, akik a hiteles ősforrásokhoz akarnak visszatérni,
akik őszinte és becsületes erőfeszítést tesznek arra, hogy megtalálták azt a
nyelvet. amelvet mindenki meg tud érteni, ugyanúgy, mint annak idején
pünkösd regqelén. \

Papjaink - a sub gravi kötelezően előírt breviáriumot imádkozva, szen
vednek rnindattól, ami ebben az imádságban a mozdulatlanságot tükrözi.

Vétkesnek bizonyultunk passzivitásunkkal. restségünkkel. de a képzelő

tehetség' hiárrvával is. Most elkésve ismertük ezt föl: csak veszendőbe ne men
jen ez a lecke.

Kell-e beszélni még a sok ezer rubrikáliselőírásról.amelyek lenveseseté
se folvamatban van, amelyek azonban, mint Lázár kötelékei vettek körül egy
liturPiát, amelyet védelmezni kellett a hívek eleven részvételétől?

'(.;s mit mondiunk a mindmáig előírásos kisebb rendekről - a papság
eléréséhez elkerülhetetlen fokozatok ezek -, amelyek szenvedést jelentenek
a püspöknek é~Dúgy, mínt a fiatal papoknak, szembeszőkő anakronízmusuk
folytán: az akoJitusok, gvertvavivők, manapság - ki nem tudja? - a mí
nístráns gyerekek; az ajtónállók, a sekrestvések; lektor, Ieckeolvasó, bár
melvík jámbor laikus is lehet s az exórcístának, az ördögűzőnek, tilos funk
cióját gyakorolnia.



A ezervezetben - ezúttal nem Hturgíáról beszélek, hanem a szerzetesi
életről - mennyi szabály, mennyi elmeszesedett, elavult, fojtogató szokás:
írtam egy könyvet ebben a tárgyban: A szerzetesnő apostoli küldetése; nem
volt ennek más célja, mint hogy az apostoli típusú szerzetesnői életet meg
szabadítsuk c anakronisztikus és olykor embertelen béklyóitól.

Egy másik kötetet kellene írni a nőnek, mirrt olyannak lekícsínyléséről,

amely még mindig általános az egyházban: úgy látom azonban, hogy vannak
már szerzők, akik neik.lifogtak ennek; nincs hiány példákban.

EIS mit mondjunk a házassággal kapcsolatos kánoni törvényhozás hatal
mas területéről, ahol a juridizmusnak tág tere volt és van még míndig a
túlzásokra ? A "Canon Law Society of .llmerica", amely az Egyesüla Államok
egvházjogászait gyűjti magába, fontos munkába kezdett a legutóbb azzal a
céllal, hogy helyrehozza az idevágó rendelkezések visszaéléseit és megnyissa
az utat a lelkipásztori szempontból szűkséges adaptációknak, hogy ilymódon
biztosítsa a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartását és priorátását bizo
nyos jogi vélelmekkel szemben, konfliktusok esetében. Hatalmas munka vár
még elvégzésre.

Nem történetet írok itt, nem is rajzolek fel teljes látóhatárt, csupán
megkísérlem a status quo ante megértetését és érzékeltetni szeretném, mi az
oka a központtal szemben megnyilvánuló jelenlegi reakciónak, azzal a köz
ponttal szemben, ahonnan ezek avtörvények kiáradtak vagy kiáradnak.

Nem szívesen szaporítom a legkülönf'élébb példákat, higyjék el; csupán
csak azt szeretném, ha megértenék, honnan származnak az olvadásnak e zuha
tagai, amelyekről beszéltem.

Nem lennék lojális az igazság iránt, ha nem szólnék néhány szót a teo
lógiai elnyomásról is, amely akadálya volt bizonyos kutatásoknak, és azok
tól indult ki, akik az ortodoxia monopóliumát arregálták maguknak, össze
tévesztve ezt az ortodoxiát egy fixista és skolasztikus teológiával, amelyet
-- az esetek többségében míndenesetre eredménytelenül -- megpróbáltak a
zsinatra is ráerőltetni. Meglepő és hatásos jegyzéket lehetne összeállítani
azokból ategll,apelőtt és tegnap Rómában egyedül érvényesként tanított tézi
sekből. emelye~elt a zsinati atyák kiküszöböltek.

Túlságosan jól ismerjük legjobb teológusaink hosszú kálváriáját, akiket
meggvanúsítottak, ha ugyan el nem ítélt-ek ennek a fentemlített teológtá
nak nevében: Rahner, Congar, Murray, De Lubac... hogy ne említsünk még
korábbiakat. akik fiatal karunk ..héroszai" voltale Mercier bíboros. akit a
maga idejében a Kúría modernízmussal gyanúsított; Don Lambert Bauduín,
akit ökumenizmussal vádolbak. és Lebbe atya. aki azért vált gyanússá, mert
síkra szállt a püspökségre és bíborosságra is kiterjedő bennszülött kínai pap
Isá'f!,!?'ondolatla mellett.

c. Fel lehetne sorolni a bibliai bizottság dekrétumainak listáját is, ame
lyeket olyan tekintély nevében erőszakoltak rá míndenkire, amelyet ma senki
sem ismer már el, nem beszélve az indexre tételekről, amelyeket azután utóbb
vissza kellett vonni: Rosmánire gondolok és könyvére "Az egyház öt sebére",
amelynek sok Iapja ma is időszerű még. Végül is azoniban nem annyira az
elkövetett tévedés esik súlyosan latiba - errare hiuitanum. est -, hanem egy
olyan rendszernek agyakor1.a,tla, amely béklyóba verte a tudományos ku
tatás szabadságát és nem ismerte el a védekezés jogát, Mindez persze semmi
képpen sem jelenti azt, hogy nincs szükség figyelemre és védekezésre, de nap
jainkban más és alkalmasabb utakat kell keresni.

Minden pontot ki kell fe jteni, hogy kírnutassuk, hogya "rendek fölt er':'
[esztéseit' állandóan figyelembe kell venni már csak azért is, nehogy holnap
újra kezdődjenek a tegn.ap tévedései. Mai teológusainkragondolok, akik ag
gódnak tudományos k u.ta.tói szabadságukért; s akik egy olyan szövezben, a
melynek egyébként nem imám alá minden szavát, kifejezlésire juttatják ag
godalmaikat, amelyek egyáltalán nem alaptalanek.
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A zsinat története mindenkinek emlékezetében él még: jelentős részében
annak a szívós és ügyes harcnak a története volt ez, amelyet a kurialísta
kisebbség folytatott a zsinatt többség megnyitási törekvései ellen. Ennek a
történetnek első oldalára íródrtal~ Liénart biborosnak a francia püspöki kar
nevében és Frmgs bíborosnak a német püspöki kar nevében. elhangzott fél
szólalásai, akik a megnyitástól kezdve elutasitották, ho,gy elfogadják azokait
az előregyártott íratokat. amelyeket szavazásra a püspökök elé terjesztettek,
S itt megemJítemém, mint jelképes esetet, a Kúria egyik vezetőjének föl
szólalását, aki ra viták szabadságát fékezendő azt állította, hogy a zsinat meg
nyitása előtt előkészített szkémákat lényegében el kell fogadni és csak nem
lényeges részletkérdésekben lehet módosítani rajtuk ... minthogy a pápa már
jóváhagyta ezeket a szkémákat ; közben elfelejtettie megmondani, hogy a pápa
valóban jóváhagyta ezeket a szkémákat ... de mínt a legszabadabb vita szá
mára előterjesztett anyagot. Hány hasonló eset törrtént még később, amelyek
ugyanebben a vonalban feküdtisk és amelyeik - gondosan mérlegelem a sza
vaimat - valóságos keresztutat jelentettek a zsinati szabadságért folytatott
harcban.

Mindez azonban a múltra vonatkozik: az ön kérdése pedig a jövőre, az
új kánonjogra irányul.

Mindjárt meg kell rnondanom: okunk van azt hinni, hrgy a készülő új
kódex az említettvbéklvók jelentős számát oldja fel. Hogy eljut-e a \problé
mák teológiai és lelkipásztori mélységeiíg? Nem tudom: mindenesetre ennek
nincs még biztositva minden föltétele.

Az újra átgondolandó kérdések között ott lesz magának a Kúríának hely
zete az egyházon belül.

A kanonjogászok valójában felteszik a kérdést, vajon a II. vatikáni zsi
nat után még míndig egyedül a pápa végrehajtó ezervének kell-e tekinteni
a Kúriát, vagy pedig nem kellene-e kitágítani a nézőpontot és a Kúriát is
beleilleszteni az egyetemes püspöki kollegialitásba, amely a pápával érs az ő

vezetése alatt valósul meg.
Láttuk egyébként, hogy hét megyéspüspök kinevezésével minden egyes

kongregációba. volltaképpen ebben az irányban indultunk el. Olyan jel ez, a
melyre érdemes felfigyelni. At kell azonban alaposan gondolni ennek az
együttműködésnek rnódszereit, ha azt akarjuk, hogy ennek az intézkedésnek
valóságos horderreje legyen. Épp a legutóbb szóltam erről néhány szót egy
cikkben. amely a Concilium círnű folyóiratban jelent meg.

Továbbra is fennmarad azonban a nehézség: hogyan akadályozzuk meg,
hogy az új kanonjog ne fJ.egyen halvaszületett gyermek. amelyet az élet fej
Iődése abban a pillanathan túlhaladott már, 'amikorra elkészült. Szakemberek
munkájaként nem feleffiet meg másként az egyház és a világ igényeinek,
csak ha bírja Isten egész népének állandó és eleven helyeslését, hiszen szá
mukra készült.

Jelenleg az élet és a jogi szabályok közötti szembeszőkő eltolódás miatt
szenvedünk. Kánonjogunk 1917-ből származik; hogvan lehetne meg/akadályozni
ugyanennek a mozdulatlanságnak visszatérését? úgy tudom, terveznek egy
bázottságot.amplynek az állandó revízió lenne a feladata. Annál jobb. De
hogyan lehetne megőrizni az Isten népével való állandó és folyamatos kon
taktust. azzal az Isten népével, amelynek a törvényeket a saját életében kell.
mesvalósítania? Azt hiszem ezt a kérdést nagyon komolyan kell tanulrná
nvozní.

. l.hha,;. hogya törvény és az élet lépést tartson és hogy az egyik a má
sikat támoaassa. - mert ra törvény az élet számára készül, az életnek pedig
a rend keretei között kell folynia -, a megoldás főkulcsa szerintem csak a
szubszidiaritás lehet: tehát az, hogy a felsőbb tekintély semmilyen szinten
ne vezve map-ára a döntést 'azokban a kérdésekben, amelyekben az alsóbb
tekintély megfelelőképpen dönteni tud, vagyis az általános törvények keret-
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törvények legyenek, mellőzve a vrészleteket és nem tévesztve össze az egy
séget az uniforrnitás kikényszerítésével.

Mennél inkább módjukban Lesz a helyi egyházaknak maguknak a gya
korlatban átültetni a kerettörvényeket, annál erősebbé és hatékonyabbá vá
lik a tekintély.

Mint már előbb is említettem, e pillanatban súlyos nehézségünk, hogy
lehetetlenség érvényt szerezni bizonyos általános törvényeknek. amelyeken
az élet túlhalad, vagy amelyek nem felelnek meg többé egy nép kulturális
és vallási fejlettségi fokának.

Az új kánonjog jövője, ezt rninden nehézség- nélkül 'előre meg lehet
mondani, attól függ majd, milyen mértékben alkalmazza a szubszidiaritás
elvét, ami egyébként olyan elv, amely minden jó társadalmi pedagógiának
tartozéka. Már XI. Pius nyomatékosan hangsúlyozta ezt a Quadragesimo
Anno-ban és XXIII. János a Mater et Magistra-ban. Ezt az elvet említették
az első püspöki szinoduson is és olybá vették, mínt amely emléletíleg el
fogadásra talált.

Az új kódex sikere attól függ majd, milyen mértékben merít ihletet a
II. vatikáni zsinat szelleméből, milyen mértékben fordítja át a törvényhozás
nyelvére az egyházról szóló azt a teológiát, melyről kezdetben szóltam, és
amely lényegében a szubszídíarítás elvén a1apul.

(Folytat juk.)

SZABÓ GÉZA VERSEI

ARANYMETSZÉS

Törvényeid lettek az én dalom. 118. Zsolt.

A hallhatatlan összhangzat világa:
a zöldes borostyán erezeten
a telt virágernyők és fenn a nyárfa,
ágai.nak arányos osztódása
mindenek nevében hirdeti
feliilmúlhatatlanok, Istenem,
teremtésed aranymetszései.

tgy tárul fel a testek szép aránya,
a részek nagyságrendi viszonya,
teljességét a mű így megtalálva
mutat rád, min(len szépség Úsokára ...
s mert lelkem Hozzád arányíthatom,
ősi dallamon szól a fuvola,
zeng az aratmetszésú pentaton.

MUSICA OECUMENICA

E hanglemez bár csak körbeforoQ,
négy égtájt idéznek a dallamok,
a Végtelenről valló énekek:
mantrák, zsoltárok együtt zengenek;
mert fölismerték örök Istenséged,
egyként szolat a sokféle dicséret.
A hindi bhajana titkot kutat,
a buddhisták elmélyülő utat
lelnek meg ütőhang$zer hamazaton.

Hozz/ui, világosító Nyugalom,
a dervisek hódolnak ima-tánccal,
a müezzin nyújtott éneke szárnyal,
Chassid dalok, ortodox v'espera,
a gregorián tenger himnusza,
protestáns zsoltárok dic.sérete ...
E felvételek: vallomás ? zene ?
S a lemezről cseng János pápa hangja;
mi egybeköt, ő mindig azt akarta.



NOSZLOPI LASZLC)

ÖSZTÖN ÉS SORS

A lélektan tudománya az utolsó félszázadban szinte szédületes haladást
mutat, több irányban is. Ma már nagy jelentősége van a 'gyakorlatban és a
míndennapí életben is. A lélektan nem csekélyszárnú tudományművelö zárt
körű kedvtelése többé, hanem mélyen belenyúl a népi és nemzeti életbe, an
nak ápolásába és célszerű szabályozásába, úgy, hogy kiválogat, alkalmassá
got állapít meg, irányít, megóv és gondoskodik a lelki egészségről, a neve
léslélektan, stb. formájában. A lélektan továbbra is szaktudomány marad és
annak kell maradnia, de ugyanakkor, mint az élet és kultúra jelentős té
nyezője, továbbá, mint az emberi személyiség kutatása és tudománya, fon
tossá vált egyfelől a gyakodat emberének, másfelől az élet értelmének, a
vallásnak és világnézetnek szempontjából is. "A legfőbb boldogság a földi
halandó számára mégis csak a személyiség" - írja Goethe.

A mondottakból érthető, hogy Szondi Lipót ösztönlélektani eredményeire
már kezdettől fogva felfigyelt és avval behatóbban foglalkozott először ná
lunk, majd külföldön is, számos katolikus, evangélikus és református pap,
és általában nagy érdeklődest váltott ki a vallásos emberek körében is. A
magyar Iélektani kutatásnak egyik jelentős termése a szondizmus, vagy a
mint megteremtője nevezi: a sors-elemzés. Amint egyfelől a szakemberek
ma már egyre kevésbé zárkóznak el hazánkban ama feladat elől, hogy
Szondi eredményeit tüzetesen átvízsgálják, a kritika fényében ugyan, de meg
keresve benne a maradandót, és utóbbit a gyakorlati rnunkában ténylegesen
felhasználva, addig másfelől a vallásos élet és a világnézet emberei számára
is fontos téma a sors-elemzés lélektani irányzata. Szondí ídegorvos, eredeti
leg Budapesten működött, mándig magyarnak érezte és vallotta magát, de 1943
körül az antiszemita üldözések elől meaekülnie kellett. Zürichben telepedett
meg, azóta is ott dolgozik, s ma már talán hálás is a sorsnak, hogy nemzet
közi tudományos porondon és nem az elszigetelt magyar, hanem nemzetközi
nyelveken mutathatja be kutatásaínak eredményeit. Amidőn tehát az aláb
biakban kritikaí ismertetést nyújtunk Szondi tanításairól, kritrkánk nem
annyira egyéni lesz, mint inkább csak összefoglaleja a mai nemzetközi tu
dományos világ és szakembereli véleményének, értékelésének a sors-elemzést
illetően.

Szondi asajárt irányzatát az ún. mélyléLektan egyik főirányának minő

síti, Freud és Jung irányzata mellett a harmadiknak. Elismeri azonban leg
főbbnek a három közül Freud pszichoanalízisét és lélekgyógyító, pszichothe
rápiaí eljárásaiban egyesíteni igyekszik mind a három irányzatot. Szondi úgy
látja, hogy a "tudattalan" három rétege közül Jung vizsgálja a legmélyebb
réteget, amint utóbbi nevezi, a kollektív tudattalant. amely nem más, mínt
általános emberi ,,6sképek", archetípusok tartálya, mínden ernber számára
érvényes míntákat, eszméket, ösztönös és szellemi parancsokat, igazságokat,
értékeket, mítoszokat stb. tartalmaz. Freud vizsgálja a tudattalan legfiatalabb
rétegét, az 'egyén életéből és élményeiből eredő "elfelejtett" és elfojtott (ön
magunk elől is elti1Jkolt) emlékeket, lelki k ernplexusokat, amelyeik adott
esetben kórokozók lehetnek. E kórokozók szexuális eredetűek, gyógyításuk
tudatosítás útján történhet. Lényegileg minden beteges jelenség főleg két
komlexusra vezethető vissza, az ún. Oedipus- és kasztrációs komplexusra.
Mind a kettő Freud szerint történelemelőttieredetű, tehát örökölt, de az e
gyén életében megísmétlődhet, és megújult működésük mínden lelki beteg
ségnél, neurózisnál. pszichózisnál észlelhető. E komplexusok szexuális termé
szetűek, innen a pánszexualízmus vádja Freud ellen.



Szondi saját magának a tudattalan harmadik, az említett kettő közé eső

réteget választortta kutatásí területül, ez a réteg szerínte az őseinktől geni
kusan örökölt ösztönszükségletek rétege. Az ösztönőket sorsdöntő jeíentösé
gúeknek tartja, egyenesen ösztönsorsról beszél, a pszichológiából sorstudo
mányt akar csinálni. Az ember szerinte nem véletlen, hanem meghatározott
terv szerint születak és éli le életét. E szerint " választja meg" szüleit, paj
tásait, később barátait, szerelmét, házastársat, világnézetet, szakmáját, j el
Iemvonásait, és e terv szerint betegszik és hal is meg. E sorsdöntő választá
sokat az ösztön hozza létre, a, bennünk továbbélő ösök. lVlinden idők ember
ismerő bölcsessége tudta ezt a tényállást. Az ausztráliai bennszülött, ha a
kenguru-tot,emtörzsének tagja és reggel meglát egy kengurut, egész nap
követni fogja az állatot, mert hite szerint ez az Ő őse, ő is kenguru, és, ha
nem követi, vesztébe rohan. Oseinket kell követni, ebben az ausztráliai benn
szülöttnek, Szondi szerúnt, teljesen igaza van, de .a bennünk továbbélő ősö

ket, az őseinktől öröklönt ösztönszükségleteket, Az ókori egyiptomi ember ál
landóan ételeket vitt az ősök sírjára, hogy táplálja öket, mert hite szerínt
az ősök vraiamiképp elfogyasztjátk az étkeket. Szondi szerint alapjában véve
igaza volna arégiegyiptominak is, csak abban téved, hogy nem a sírban pi
henő, hanem a bennünk továbbélő ösöket kell jóllakatnunk, vagyis az őseink

től öröklött ösztönszükségleteket, Az ösztönök olyanok, mint a vadállatok.
De csak az éhes és nem a jóllakott vadállat veszedelmes. Közelebről tekintve,
Szondi ezerint ösztönkettősségek, ösztönellentétek élnek bennünk. A legtöbb
ember a benne élő ösztönkettőseégekegyik tagját megeteti, jóllakatja, a má
sikat kiéhezteti, láncravert (elfojtás). A láncravere "ős" aztán néha eltepi lán
cait, esetleg magát a személyíséget is ezéttépi. Innen a lelki betegség ezernyi
változata és fokozata, amely egyfelől korunk tudományos elmekórtanát, más
felől a nagy "pszichológiai" regény- és drámaírókat annyira foglalkoztatta
és foglalkoztatja: a lelki konfliktusok és ambivalenciák, szomnambulizmusok,
menekülés a feledés éjszakáj ába, kényszercselekvések, a cselekvő akarata el
lenére, egészen a személyiség megkettőződéséig és megtőbbszöröződéséig, va
lamint a személyíség egységének szkizofreniás, tébolyodott széteséséig,

Azonban ösztöneinket olymódon kell kiélnünk. hogy az ellen "senkinek
semmi kifogása ne lehessen", vagyis társadalmilag hasznos és erkölcsileg meg
engedett irányban. Az ember és az állat között egyik különbség ugyanis, hogy
az állat csak őseredeti, .natív síkon képes ösztöneit kiélní, az ember ellenben
kerülő úton és magasabb síkon is, denaturálva, Az emberben is, az állatban
is van pl. harci' ösztön. Az állat ezt az ösztönt csak úgy élheti ki, ha .gyilkol.
Az ember is gyilkolhat, de találhat az ölésre megengedett módokat is, meg
felelő életpályákon, mínt pl. vadász, vagy katona. Még a sebész orvos is
"kést ránt" és vért ont, de nem azért, hogy gyilkoljon, hanem, hogy gyó
gyítson ("a gyógyító kés"). Jellemvonások alakjában is kiélhetjük harci ősz

tönünket, kulturifikálhatjuk, önmagunk ellen fordítva azt, mint önmegtaga
dást, lemondást, odaadást, önfegyelmet, aszkézist, stb. Míndezek pozitív ki
élési módok, amelyek Iegyezőszerűen eltérő írányúak, de eredményüle egy: az
ösztön kiélése, pályán, jellemvonások alakjában, barátság, szerelern formájá
ban, stb. Csak kétfajta kiélésmódot kell kerülnünk. a betegséget és a bűnö

zést. A nevelés és - másfelől - az elmekórtan feladata egyetlen mondatban
jelölhető meg: az ösztönök kiélését helyes irányba terelni, bűnözés helyett
(nevelés) és a helyett, hogy a személyíség az ösztön veszedelmes, vagy vesze
delmesnek ítélt kiélése elől "a betegségbe menekülne". Az ösztönöket nem
elfojtani kell, hanem ki kell velük bekülni. Szondi meg van győződve róla,
hogy amint kibékülünk valamely ösztőnszükségletünkkel, rögtön megtaláljuk
a helyes kiélésí módot is. Barátaink, szerelmünk, élettársunk, sőt ellenségünk
is a közös "ösztöntalaj" folytán találkozott velünk. "Madarat tolláról, embert
barátjáról ..." Ugyanis jellemvonásainkat és eszményeinket is ösztönalkatunk
határozza meg. "Ha a baglyoknak isteneik volnának, bagolyképet. az 01'OSZ-
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lánok istenei pedig oroszlánképet viselnének" - szól az antik közmondás, "Ha
sonlítasz arra a szellemre, ameilyert meg tudsz érteni" (Goethe).

Ha ezek után valaki Szondit fatalizmussal vádolja, Szondi azt feleli a
vádra, hogy ő igenis fatalista, de fatalizmusa -- irányítható fatalizmus. Van
állásfoglaló "én"-ünk (a vallás "szabad akaratv-nak nevezi), és van bennünk
egy "ismeretlen instancia", nevezzük talán szellemnek, amely voltaképp ösz
tönellenes hatalom, ösztöneink kiélését egyre magasabb sikokra vonja, hiszen
már Freud beszélt; szubíírnálásról, vagyis arról a Iolyarnatról, hogy az ösztön
megváltoztathatja eredeti célját, és szellemi célokat tüzhet maga elé, Szondi
nem óhajt állást foglalni abban a vitában, hogy egy ösztönünk Vian-e vagy
több, megkülönböztet azonban 8 ösztöntényezőt, amelyek 4 ellentétpárt, 4 ösz
töntengelyt alkotnak. A 8 ösztöntényező megfelel az elmekórtan által - Szon
dí szerínt - felmutatortt 8 féle elmebetegségnek, vagy ösztönrendellenesség
nek. Az elmebetegségeket Szondi ösztönmegbetegedéseknek tartja. Első ősz

tőntengely a nemi ösztön, két tényezője: 1. az érzéki gyengédség adásának
és kapásának szükséglete, egyúttal ősi biszexualitás. Körébe tartozik - ré
szint már magasabb síkon - az egyes emberekre (rokon, élettárs stb.) kor
látozódó emberszeretet és vele ellentétiben az általános emberszeretet, hu
manizmus is. Pályái: borbély, cukrász, szakács, ruházati ipar, pincér, stb, 
2. a férfias kezdeményezés, szélsőséges fokon támadás, aggresszió, szadizmus
szükséglete, ellentétével, az odaado, vezetésről lemondó, áldozatkész, esetleg
mazoohísztakus magatartással együtt. A két ösztöntényező f'érfiben, nöben
egyaránt együtt alkotja a nemi ösztönt. Rendellenes formáik: a hermafrodita
homoszexuális, illetőleg a gyilkos.

A másik ösztöntengelyt Szondi paroximálísnak nevezi, de szokta a meg
lepni-akarás ösz-tönének is nevezni. Két tényezője: 1. a durva indulatok kié
lésének szükséglete. Az emberi ösztönalkaitnak megvan az a sajátossága, hogy
a dühöt, haragot, félelmet, irigységet, bosszút, gyűlöletet elfojtsa, a mélyben
dagassza, és meglepetésszerűleg kirobbantsa. de képes jóindulatra (szociális
érzületre, hítszükségletre, karitaszra) is. Kain és Ábel, a Biblia mélyérteímű

elbeszélése szerint, testvérek voltak, Az erkölcs, mánt jóság és a vallásosság
ennek az ösztönnek körébe tartoznak. Pályái: a tűzzel, vízzel, magassággal,
rnélységgel és helyváltoztatással járó szakmák, továbbá a szociális és karitatív
foglalkozások, továbbá a papi, lelkészi pálya is. Megbetegedése az epilepszia
és aequivalensei: gyújtogatási, lopási, csavargásl, stb. kényszer, továbbá a
migrén, dadogás, balkezesség, enuresis stb. is ebbe a körbe tartoznak. 2. a
finomabb érzelmek kiélésének szűkséglete, a szereplés- és érvényesülésvágy,
ellentétével, az elrejtőzésvággyal együtt. Megbetegedése a hisztéria. Maga
sabb síkon körébe tartozik a szexuálís morál, mirut szégyen- és undor-korlát,
továbbá a pusztán félelemből, kényszerböl, vagy konvenció alapján való tör
vénytisztelet (Kant legalitás-a), valamint az érvényesülésre való törekvés,

Harmadik. ösztöntengelyünk Szondi szerint különlegesen emberi ösztön,
az állatoknál hiányzik Két megbetegedési formája, a kataton és a paranoid
szkizofrénia ugyanis az állatoknál nem lelhető meg, egyéb ösztönmegbe
tegedésekre, valamint ösztönrendellenességekre ellenben az állatvilágban is
akad példa. Tényezőt: 1. az "én"-beszűkítő ösztön, a fék a lelki életben, az
állásfoglaló ,,·én", egyúttal az önimádat, egoizmus, egocentrizmus, de másfe
lől a valóság kényszeréhez való alkalmazkadás is. Szellemi síkon és pálya
körben nem a produktív, hanem a reproduktív ténykedések tartoznak körébe,
a postától az oktatásíg, iskolákig, 2. az "én"-kítágító ösztön, amely eredetileg
szükségletí tudat. Erzékelésí tudata az állatnak is van, szükségletí tudata
csak az embernek. Az élet folyamán egyre újabb szükségletek válnak tuda
tossá, tágí,tjáik a szükségletí tudatot. Az állásfoglaló "én" azután vagy azo
nosítja magát az. egyes szükségletekkel, amelyek a tudattalanságból, az "ősök

várócsarnokából" kerülnek atudaiJba, vagy elfojtja őket, "a láncravert ősök

tömlöcébe csukja." Az "én"-kitágító ösztön: nagynaklenni-akarás, Ha ez a tö-
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rekvése nem sikerül, átcsaphat ellentétébe, selejtességtudatba, egészen az ül
döztetéses tébolyíg. Pályái szellemi és alkotó pályák, főleg a vegyész, biológus,
elmeorvos, pszichológus.

Végül negyedik ösztöntengelyünk a tárgyakhoz való kötődés ösztöne.
Tárgynak itt nem csupán az élettelen tárgyakat nevezzük, tárgy lehet egy
másik személy is, sőt egy személyfeletti elvont eszme is. Minden ösztönszük
ségletünk kielégítéséhez tárgy kell, tehát van 1. külőn tárgykereső ösztön
tényező, egyúttal a gyűjtés, harácsolás, szerzés ösztöne is. Magasabb síkon
a hűtlenségnek - új tárgy keresése - és a hűségnek - ragaszkodás a régi
tárgyhoz -, továbbá a fukarságnak, illetőleg pazarlásnak ellentétpárja is kö
rébe tartoznak. Pályaköre igen széles: a földmívelés éppúgy benne van, mint
a pénzügyi pályák, a festészet éppannyira. mint a történelemtudomány, stb.
2. Kielégüléshez csak akkor jut el az ösztönkiélés, ha "belekapaszkodhat" a
tárgyba. A kapaszkodás ösztöne támaszkeresést és támasz-adást jelent. Lel
kileg úgy vagyunk rnegalkotva, mint a kúszónövény, mint a bab. Szükségünk
van lelki karóra, amelybe belekapaszkodhatunk. Az őstárgy az anya volt a
csecsemő számára, anyja emlőibe kapaszkodott szájával. De a kis majom
anyja szőrzetébe kapaszkodik, úgy ugrál vele az anya fáról-fára. Később a
kis majom két hátsó lábát leteszi a földre is, ezérit a "föld" : az ősi szír» l-:olí_
kus gondolkodás nyelvén "anyát" jelent, Az északamerikai indiánok, ha valaki
leült a földre, azt mondták : "Leült anyja ölébe." Az ó-világban a Brutus
monda őrzi a föld anya-jelentését, A tárgyakhoz való kötődés ösztöntényező

jének megbetegedései: egyfelől a melancholia, illetőleg depresszió, másfelől

a hípománia (amely kóros felhangoltsággal jár).
A freudizmus szerint az ember eredetileg olyan élő fajta volt, amely 7

éves korára érte el ivari kifejlettségét, A csimpánz 5 éves korában jut el az
Ivarérettségig. Az emberré válás következtében ez a folyamat kitolódott, 2il

nek köszönhetjük gyermekkorunkat. Az emberi csecsemő és kisgyermek azon
ban Freud szerínt egyáltalán nem aszexuális lény, ellenkezőleg élénk nemi
gerjedelmei és élete van, de nem genitális, hanem pregenitális természetű.

Freud e nézete nagyon is vitatható, de most nem tudunk vele bővebben fog
lalkozni, csak azért említjük, mert azok a jelenségek, amelyeket Freud a
koragyermekkorban látott, amelyeknek nevet is adott, nagyrészt alapjai
Szondi ösztöntanának is. Szondi szerint például a finomabb érzelmek kiélé
sének szükséglete a kisgyermekkorban exhibicionizmust jelent, a 2-3 éves
gyerek figyelménekráirányulása az anyagcserére (analitás) megfelel a tárgy
keresés ösztöntényezőjének a felnőttkorban, a csecsemő gyönyörnyerési tö
rekvése a száj és környéke útján pedig (oralitás) a kapaszkodás ösztönének.
Ennek az ösztöntényezőnek pályái ép ezért orális pályák, a sz-ájjal kapcsola
tosak, mint példáúl borkostoló. nyelvész, stb.

Szondi vállalkozott az ember ösztönéletének kísérleti vizsgálatára is, a
Szondi-teszt (ösztöndiagnosztikaí alapkísérlet. gertetrop asszociáltatás stb.) se
gitségével. Tesztnek nevezzük az olyan lélektani kisérleti eljárást; amely az
egyént vizsgálja, egyéni tulajdonságokat, azok konstellációját, fokát, stb. a
karja megállapítani, A Szondi-teszt rövidített családfakutatás akar lenni. Ösz
tönbetegek fényképei közül kell a vizsgálati személynek a (csoportonként)
legrokonszenvesebbeket és legellenszenvesebbeket kiválasztani. E választás
közben akaratlanul is hozzátartozók, barátok, ellenségek, felettesek, egykori
tanárok, stb. emlékképei vezetik, nem ritkán önmagának képe. Itt említjük
meg, hogy Szondi a vérrokonság fogalmát kitágítja a gén-rokonság (rokon
gének, rokon ösztöntalaj) fogalmával. Utóbbiak például a barátok, szerelrnek,
ellenségek.

Nem foglalkozhatunk tüzetesen a Szondí-teszttel, kereteink sem engedik
meg, és a téma pszichológiai szakközlönyben találná meg helyét. Csak annyit
említünk' meg, hogy a tesztet ma használhatónak ítéljük, mert nagyszámú
statisztikai adatra alapozódik értelmezése, ami ad bizonyos törvényszerű meg-



feleléseket. akkor ís, ha Szondí tanítása egyébként tévedéseket tartalmazna.
Ezúttal különben sem szándékozunk. hogy Szondí tanításait teljes egészük
ben részletesen és pszichológiai szakszerűséggel méltassuk és kritizáljuk. Meg
elégszünk annak rövid összefoglalásával, amit a mai nemzetközi pszichológiai
szakvélemények mérlege Szondí tanításairól mutat,

A lelki egészség vagy elmebetegség Szondi szerínt az ösztönellentétek kü
lőnleges osztódásmódjától függ, és ezt az ösztön-konstellációt a Szondi-teszt
megmutatja. Így lehet az egyik tényező kiélt, vagy elfojtott, vagy premani
feszt, vagy benső dilemma állapotában, ugyanakkor a másik tényező is
ugyanezeknek az állapotoknak valamelyikében. Az osztódásmód családilag örök
lött, de mégis labilis akörnyez'ethatás és az állásfoglaló "én" szempontjából.
Második sorstényező tehát az "én" öntudatos vagy öntudatlan állásfoglalása"
a családi ösztöndialektikával szemben, Az ösztönellentétek harca az ősök igé
nyeinek harca, de az "én" ebbe a harcba belefolyhat a maga eszményeivel és
ellen-ideáljaival ("ilyen nem akarok lenni"), nevelésével, vallásával, stb. Az
"én" eszméi kierőszakolhatnak egy másféle osztódást is, mint ami családi ala
pon végbement volna. Ha ez nem így volna, nem lehetne sem nevelésről, sem
gyógyító lélektanról, pszichotherápiáról beszélni. A lelki egészség tehát az ösz
tönellentétek osztódásától függ, a megoldás családilag adott, de egyénileg át
állítható. A személy minden állásfoglalása az egyéni fejlődés során mély vál
tozásokat hozhat létre az ösztön-díalektíkában.

A nevelés célja: az egyénre és társadalomra (családra, közösségre) veszélyt
jelentő ösztönszükségleteket kiélesi formájukban úgy átalakítani, hogy egy
részről az ösztönigény is valamilyen úton-módon kielégüljön, másrészt a gyer
mek épségben megmaradjon és a közösség se szenvedjen. A nevelőnek tisztán
és világosan "látni" kell azokat a lappangó ösztönigényeket, amelyeket neki, a
nevelőnek át kell formálnia. Az ösztöndiagnosztika segítségével fel kell derí
tenünk az ösztönélet mélyén megbuvó, láthatatlan ellenséget, a lappangó ősz

töndinamizmusokat, rejtett ösztönörvényeket, amelyekből a gyermek igyekszik
valamilyen kiutat keresni. Így válhat egy gyermek nehezen nevelhetövé. így
lesz esetleg erőszakos, agresszív, dührohamos, hisztériás, szorongó, vagy pá
nikos, elzárkózó, vagy narcisztikus, öntelt, nagyzoló vagy selejtesség-érzelem
mel küzdő, kapkodó, figyelmetlen, esetleg bűnöző, A "megnevelendő" tulaj
donságok csak felszínes tünetei a mélyben rejlő "kórokozó" ösztönveszedelem
nek. Csupán "vészkijáratok".

Amint látjuk, Szondí egyesíteni gondolta redszerében a "mélylélektant",
elmekórtant és örökléstant. Mindjárt hozzá kell azonban tennünk, hogy mivel
erős egyéniség, ameddig egyéniségének személyes kapcsolatai, hatása elérnek,
tehát elsősorban Svájcban, addig sikerült néhány szakembert, pszichológust
és idegorvost megnyernie tanításai számára. E körön túl azonban Szondi ta
nítását jóval kevésbé veszik figyelembe, az örökléstan szakembereinek na
gyobb része hallgat róla, az elmekórtan kitűnőségei nem látszanak elfogadni
és a "mélylélektan" többi irányai nem nagyon óhajtják a Szondi által fel
ajánlott baráti együttműködést. Miért? Talán Szondi tanításai értéktelenek,
felületesek, tarthatatlanok? Nincs bennük használható vívmány? Nem így áll
a dolog, a szondizmusban vannak jelentős eredmények és értékek. A helyzet
azonban a következő.

Az analitikus lélektan három főiránya (Freud, Adler, Jung) a neurózJ.solk
mivoltát korrektül látta, de mindegyikük más-más odalról, szemszögből, úgy.
hogy egymást jól kiegészítik. Sokáig csak eklekticizmus volt lehetséges, a kli
nikai lélektani gyakorlatban a három irányzat egyes eredményeinek egymás
mellé állítása, Ma már azonban sikerült a szintézisig eljutnunk, és így meg
született az analitikus lélektannak precíz egzakt formája és fokozata, az
USA-ban a dynamic psychology, Európában a német Sctiultz-Hencke irány
zata és iskolája. Szondinál ellenben épp, az egzaktság és precizitás tekinteté-



ben találhatok hiányosságok, Az emberi lelki élet megismerésének, az ember
ismeretnek különböző fajtái vannak. Ilyen például a gyakorlati ember nem
tudományos emberismerete. Minden nagy államférfi, hadvezér vagy vállalko
zó tévedhetetlen bíztosságal képes a kellő embert felismerni és a megfelelő

helyre állítani, anélkül, hogya munka És pályalélektan szakembere volna.
Másikfajta embermegismerés a költö, író, művész lelkeken-keresztüllátása. A
vallásos irodalomban is az emberismeret kincsei találhatók, gondoljunk csak
Szent Ágoston írásaim. Közvetlen átvétel a tudományos pszichológia, vagyis
pszichodiagnosztika ésa nem-tudományos embermegismerés fajtái között,
egyikből a másikba: lehetetlen, Ha az író megszemélyesít, vagy, ha elragadja
él. fantáziája, ha autokrata: ez nem hiba, sőt rendszerint csak értékes. A pszi
chológiában azonban az ilyesmi csak tudományos ponyva. Ameddig valamely
psziohológíai irányzatnál az egzakt megfogalmazás ideje még nem érkezett
el, addig a képes beszéd, szubsztancializálás nagyon is helyénvaló lehet. Igy
maga Freud állandóan szépirodalrní kifejezéseket használt, továbbá nem rit
kán nemleges fogalmakat, vagyis olyanokat, amelyek a semmi által "jelle
meznek", vagyis továbbra is sötétben hagyják, ami eddig sötét, ismeretlen
volt. Ilyen például a "tudattalan" fogalma is, amely egy ismeretlen dolgot ne
gatívummal "jellemez". Szondi is szépirodalmi kifejezésmódokat, képeket,
metaforákat használ, sőt mágikus megfogalmazásrnódokig is elmegy (megszál
Iottság, konstelláció, az ősök várócsarnoka, a láncravert ősök tömlöce, a lelki
élet forgószínpada, menetkész, infláció, az "én"; pontifex oppositorum, stb.),
Szondi romantikus gondolkodó, és az ilyeneknek mindig megvolt a maguk
termékenyítő jelentősége a tudományok történetében, Amíg Szondi a háború
előtt Magyarországon működött, addig a képes beszéd nagyon is kívánatos
volt, Mindez azonban tudomány-előtti eljárás, és működésének svájci sza
kában már Szondinak is el kellett volna jutnia az analitikus lélektan többi
irányzatával együtt a precizitasig és egzaktságig. Ma már analitikus lélektan
ról beszélünk, mert a "mélylélektan" elnevezés is térbeli mctaforát tartal
maz, tehát irodalmi és így nem tudományos. Szondi belletrisztikus előadás

módja gátolja az utat a további tudományos dífferenciálódáshoz, megformu
lázáshoz és az elfogulatlan, eredeti átálláshoz egyaránt. Az analitikus lélek
tannak azok a képviselői, akik eljutottak korunk tudományos színvonalára,
az egzaktság érdekében igyekeznek kiküszöbölni mínden metaíorát, Ezt a tö
rekvést természetesen a tudományos lélektan egész területén is megtaláljuk,
Németországban, az U. S. Ai-ban és a Szovjetunióban egyaránt. A sors fogal
ma is fontos dolog, de nem annyira a tudományban használható, mint inkább
a gyakorlati életben, a szépirodalomban és a vallásosság területén. Szondi
nak az az állítása, hogy sorsunkat ösztönalkatunk határozza meg, mély em
berismerő intuíciót tartalmaz, emlékeztet Schiller, a költő mondására: "Saját
szívedben hordod sorsod csillagát!" A tudományba azonban így, "mindenes
től" nem lehet átvinni a költői belátást, mert a mágia újjáéledése lehet be
lőle, álmaink és vágyaink kivetitése és valóságos hatalommal való fel ruhá
zása. Folytatása egyébként ez az elgondolás Freud álomfejtésének, amely sze
rint álmainkban a tulajqon törekvésünk, mint objektív végzet jelenik meg.

Mindazonáltal az a jelenség, amit Szondi genotropizmusnak nevez, és ami
az ösztön "kerülő úton" való kiélését, valamint ennek: gyógyító és nevelő

hatását jelenti, határozott vívmánya gyógyító lélektan és a nevelés termetén,
tehát hasznos, értékes felismerés, aminek a lelkipásztorkodás is hasznát" ve
heti adott esetben. A gondolat egyébként - ezt a "történelmi hitelesség"
kedvéért meg kell említenünk - nem Szondíjól, hanem a magyar pszicho
lógia atyjától, Ranschburg Paltól származik, aki élénken szekta hangsúlyozni,
hogy a társadalomellenes, vagy beteges irányban mutatkozó hajlamokat e
gészséges. irányba lehet és kell terelnünk, szakmai munka, stb. formájában.

Említettük, hogy a Szondi-teszt is használható. Előnye többek között,
hogy látható rajta a kulturálódás, humanizálódás mérve, illetőleg ennek híá-
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nya, továbbá az erkölcsi jóság vagy a rosszindulat, a megbízhatóság, vagy
annak ellenkezője, stb.

Szondi, ha magyarországi munkássága idején valaki a precizitás, vagy a
logikai kifogástalanság egyik-másik hiányosságára figyelmeztette, azt szokta
felelni: "En sziklákat görgetek", Ennek a nyers, dinamikus őserőnek is meg
lehet az értéke, termékenysége. Ma azonban a mikro-pszichológía következett
el, a lélektani munka mcstanában inkább finom-mechaníkához, vagy még
inkább mikroszkopíkus boncoláshoz hasonló, mintsem a sziklákat görgető erő

munkához. A költőnél a friss impulzivitás és a túlzott olvasás, tanulás által
való megterhelés hiánya előny is lehelt. A tudósnál elengedhetetlen a szakiro
dalom teljes ismerete. Szondi túl nagy és túl eredeti feladatra vállalkozott,
nem volt elég ideje és ereje a szakirodalom tanulmányozására. Magyaror
szágon még nyíltan vallotta magáról, hogy ő voltaképp nem pszichológus, de
Svájcban nagy erőfeszítéssel iparkodott a feltűnőbb hiányosságokat pótolni,
ha nem is teljes sikerrel. Imitt-amott valóságos homo unius libri, elolvas egy
egy könyvet, az ímpulzíve megtetszik neki, és elfogadja végleges eredmény
nek. Hogy csak egy példát említsek: nem merít abból a lélektani kíncsböl,
amely Jaspersnél, a nemrég elhunyt nagy pszichiáternél található, Nietzsche
emberismerete alapján. Ugyancsak nem használja fel a fenomenológiai lélek
tan eredményeit sem.

A kutatónak újra, meg újra vállalkoznia kell arra, hogy új kezdetekből,

kép és hasonlat nélkül kérdezzen. egzakt realizmussal, és így is feleljen, En
nek hiánya teszi Szondi ösztönrendszeret merev, mesterséges egymásmellé
állításokká, skatulyázásssá, belezsúfolva egy-egy skatulyába nagyon sokfélét.
Közben - amint már említettűk - az analitikus lélektan eljutott egy synop
sisig, Freud, Adler és Jung pozicíóit erőltetettség nélkül, a tárgyhoz igaz
ságosan, korrekt methodológiai szempontok ezerint rendezve, nem elsietetten.
Az egész gyógyító lélektan abban az irányban mozog, hogy mindent "zsargon"
nélkül tudjanak elmondani.

Szondi romantikus elképzelése szerint az ösztön ún. genotrop módon is
hat, vagyis meghatározza "kerülő úton" a "sorsdöntő" választásokat, párvá
Iasztást, pályaválasztást, stb. Szondi itt különböző természetű jelenségeket
vesz egy kalap alá. Említettük, hogy 'van elgondolásában helytálló is. Az em
beri természet szekott és hajlamos is potkiéléseket választani, ha nincs módja
eredeti ősztönkiélésre, Szondi a lelki élet nagy pótanyag-gyárosa. Azonban a
"genotrop párválasztást" sok esetben helyesebben magyarázza meg Freud ,,1s
métlési kényszer"-e, amely ezerint az "elfojtott" szükséglet nincs egészen el
fojtva, hanem részben hatékony marad. A neurotikus ember tehát lappangó
szükségleteínek törvénye alatt áll, ezek készenlétben maradnak és "válaszol
nak" a világra, életre és emberekre. Így történhet meg például, hogy va
lamely özvegy, megszabadulván a "rossz" élettársától. új házasságot köt, a
melynél ugyan tudatosan mindenáron el akarja kerülni, hogy az új élettárs
a régihez hasonló legyen, s valóságban azonban mégis a régihez mindenben
hasonlót "fog ki", akarata ellenére, legalábbis tudatos' akarata ellenére.

Az egzaktságot Szondi voltaképpen el akarja érni, mégpedig olymódon,
hogy nagyszámú statisztikai adatra hivatkozik. A statisztikai matematika va
lóban egzakt, és Szondi statisztikai törvényszerűségei teszik tesztjét is hasz
nálhatóvá. De a statisztikai egzaktságnak nagyon is határt szab a non nume
rantur, sed ponderantur elve. Ha amaz egyes esetek közül, amelyeknek szá
zaiból vagy ezreiből Szondi és munkatársai statisztikákat csináltak, hiányo
sak a kellő pszichológiai és anthropológiaí adatok, úgy a statisztikai feldol
gozás és kidolgozás sem fogja rninden tekintetben meghozni a teljes egzakt
ságot. Elvégre Dosztojevszkij regényalakjaiban a lelkeken-keresztüllátás kin
csei rejtőznek ugyan, statisztikát is csinálhatunk belőlük, de ilyenmódon sem
tudjuk őket mánden további nélkül a tudományos lélektanba átvenni. (Ami
viszont egyáltalán nem jelenti azt, hogy akár a gyakorlati ember mínden-

451,



napi, nem tudományos emberismerete, akár esetleg a lelkipásztor számára
nem járna haszonnal Dosztojevszkij olvasása.)

Alig képzelhető el nagyobb hiba, rnint abban az esetben, ha az emberi
lelket, annak: folyamatait és állapotait logikailag következetesnek és ellent
mondás nélkülinek vélnénk. A valóságban váltogatnunk kell a lélektani kate
góríákat, a logikai fogalmakat, hogya lélektani tényállasoknak eleget tud
junk tenni. Szondi bölcsen tudatában van ennek, és ez a körülmény nagy
fokban rnentí, vagy legalábbis enyhíti azokat a gondolkodásbeli salto mor
talékat, amelyeket már Freudnak is szemére vetettek, és amelyektől Szon
di sem egészen mentes. Szondrt elragadja a fantáziája. Fantázia kell a tudo
mányos munkában, e nélkül nincsen tudományos termékenység, azonban a
fantasztikus ötletekről mindig tudnunk kell, hogy azok még nem okvetlenül
tárgyi igazságok.

Szondi fantáziája szerenesésnek mondható, mert nem egy esetben helyes
megsejtés, valódi intuíció is lappang ötletel mögött. Amikor például génikus
átöröklésről kezdett beszélni, a génelmélet még csak puszta elmélet és fel
tevés volt. Ma már annyira igazolt a gének valóságos léte és szerepe, hogy
le is fényképeztek géneket, sőt legújabban a biológia nem kevesebbet igazolt,
mínt azt, hogy az emberi egyén génjeiben már születésekor "meg van írva",
pontosan mílyen betegségei lesznek, milyen kimenetellel, és míben fog meg
halni. íme, Szondi egy fantasztikus megsejtésének kifogástalanul precíz és
egzakt igazolása. A precízírást és egzaktságot azonban itt nem Szondí produ
kálta, hanem a tőle független biológiai kutatás. Szondi furfangos dialektikát
alkalmaz, amelyekkel Lehetetlen gondolkodásbeli ugrásokat tesz lehetövé, ag
gály nélkül halmoz feltevéseket feltevésekre.

Amit itt, e hasábokon a leginkább érdekelheti az olvasót, az a szondiz
mus viszonya a keresztény élethez. Szondi tanításai mindenfajta világnézet
tel összeegyeztethetőek, a materializmussal is. De Szondi maga nem materi
alista, hanem istenhívő. Amikor azonban Istent, mint vílág-i.énv-t jellemzi,
olyan kezdetleges isten-fogalmat alakít ki, amely keresztény állásponton el
fogadhatatlan. Hiszen az "én" épp analitikus lélektani szemszögből tekintve,
nem ősi és teremtő princípium, hanem másodlagos és csupán a már adott
'ösztönszükségíetek között válogat, melyiket fogadja el, melyiket utasítsa vi.sz
sza. A keresztény lelkipásztorkodás termetén Szondi humanizmusa és a ge
notropizmus gondolata hasznos lehet, hathatós segítséget nyújthat. Zavaró
azonban, hogy míndent az ősztönre óhajt visszavezetni, A valósághoz sokkal
ta igazságosabb és így a lelkipásztor számára is helyes belátásokat nyújt
Schultz-Hencke tanítása. Az ő tudományosan kifogástalan analitikus lélek
tana alkalmas arra, hogy tájékoztatásul szelgáljon mindennemű keresztény
lelkipásztorkodás számára is.

Schultz-Hencke egy-két tanítását említjük meg csupán, hogy illusztrál
juk a mondottakat. E szerínt az alázat, odaadás, lelkítsmeretesség, önmegta
gadás stb., tehát a keresztény erények, ha valódiak, abban az esetben lélek
tanilag teljesen eredeti autochton módon, elsődlegeserr fordulnak elő egy
emberben, nem csupán, mint valamely ösztönelfojtás jelzései, háttérben meg
húzódó gátlások, neurotikus adottságole reakció-képződményei. Régebben a
pszichoanalízis a "keresztény erényeket" neurotikus tüneteknek mínősítette,

Freud a vallást az emberiség neurózisának tartotta. Az analitikus lélektani
kutatás precíz és egzakt fokán azonban kiderült, hogya neurotikus tünetek
csak álerények lehetnek, az erény meghamisításaí, és semmi közük a valódi
:eresztény erényekhez. Az őseredeti lemondásnak, autochton odaadásnak és
ilázatnak értéke tehát érintetlenül marad az analitikus rnegállapításoktól, ezt

Schultz-Hencke több helyen is hangsúlyozza. Az ál-erényeket ellenben, mint
neurotikus tüneteket, leleplezi.

A lemondás készségébe, az odaadás örömébe és az alázat köntösébe, mint
álruhát öltött neurózis, báránybőrbe bújt farkas, beköltözhet a ressentiment
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(ez a Nietzsche által hangsúlyozott jelenség, amelyet a régebbi analitikus lé
lektan nem vett figyelembe), és reális megvalósulása közben más emberek
megzsarolására vezethet, hogy az utóbbiak az ő lemondásáért örökké hálá
sak legyenek, esetleg egy gazdasági kizsákmányolás eltűrésének formájában
is. Ebben az esetben a neurotikus gátlások által elfojtott érvényesülési vágy,
expanziós törekvés kerülő úton mégis célt ér.

Az "alázat" lehet állandó szemrehányás másokkal szemben míndaddíg,
amíg utóbbiak alávetik magukat, és az eddig gátlásos "alázatos" ember mos
tantól fogva már uralkodik, tehát a saját agresszíóít túlkompenzálva a vi
lágba hajítja ki, és elnyom másokat.

A neurózis meghamisítja a keresztény moralitást, felhasználhatja a ke
resztény tanítást, hogy titokban a neurotikus tünetek elől ott nienekvést ta
láljon. A precíz és egzak! analitikus lélektan tehát nem érinti az oltárt. CS1ak
a tudomány-előtti, romantikus fokon álló lélekelemző irányoknál találjuk meg
a vallásellenességet, vagy pedig a jóakaratú tévelygést a keresztény álláspont
tekintetében, Ámde ugyanezek az irányok tudományos szempontból sem k[
fogástalanok, sok tételük a fantázia termése, és szépirodalmi jelleget visel
magán. Nem azt akarjuk mondani, hogy ezek az irányok, köztük Szondi so TS

elemzése is, csupa olyan tételt hirdetnek, amelyek minden ponton felületesek
és tarthatatlanoik volnának, nélkülöznének minden mélyebb vívmányt. Kriti
kánk nem ilyen természetű volt, hanem meglátott és kiemelt mánden pozi
tívumot.

Irodalom: L. Szondi: Lehrbuch der experímenteljen TrIebdlalg'nostik. Stuttgairt, HubeT,
1960. - L. szondt: T'riübparthologie. 19511. Stuttga,rt, Huber; Hand II. Ich-AJllJa[yse. Stuttgar-t,
Huber, ![l5'6. - L. Szondi: trrspruna u. Htnter-grtmd der Kri'Sis in der all1la1ytiSiChen Psycho
therapíen, 'Szomdiama. Bern, 1900. - L. Szoridí : Der Weg Zur Menschwerdung. szondíana 4.
Stuttga,rt, 1963,. - L. szondí: Hetlwege der TiefeniPsychol1ogie. Bern, 1956. Hubell'. - SZ<IDldiana
4. Mensch, Schicksal und Tod. Stuttgart, 1963. - Szondiana 6. Zur Psychotherapie, zu Ichstörun
gen und rchentwícktungen und zum sozíaíen Ve'rhalten, Stuttgar-t, 19616. Huber, - H. Sohultz
Hencke: Der 'g<>helmmt)e Mensch. Stuttgart, Thieme, 19'6,5. - W. G. Klopcfer: The szomdí-tese,
Rewl,ew and Critical Evalua:tion. Psychological Bulletin, ·195,3. - W. G. Klqpfer: The Szondl
test. ,1959. The Journail of iNeirvous and Mental Dlseases.

BIZTA TÁS UL MAGAMNAK

Mindig ösztönös volt bennem
A jóság követése,
Most lettem tudatos.
Istenben kell-e hinnem,
Hogy legyek, s milcor alázatos?
Mindenre megtanít a kegyelem,
Minden színt megmutat,
Az egyetlen, kimeríthetetlen színű fénv ...
Istenben jó-e hinnem?
Az Ö gyermeke vagyok-e én?
Vagyok-e elég alázatos,
iIogy letérdel,jek, akár az utca kövén?
IUmondjam a világnak, amí bízonyos,
Ami equszerre öröm és szenvedés?
Ami részesedés Benne
Egyre mélyebb es mélyebb öröm!
Mindig velem van, mindig megsegíthet ...
Örömét nemcsak könnyel köszönöm . . .

STETKA E;VA
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TOLDALAGI PÁL VERSET

ÁTVÁLTOZÁS

Örjöngő voltam, most pedig szelíd.
Az életem kiegyenesedik,
mi kúsza volt, megint a régi lesz,
engedelmes, tetszetős és szíves,
tört részek nincsenek és nincs cserép,
mert visszanyerte vonzóerejét
a fej megint fej lesz és kék a kék,
az enyészetre intő fák és bokrok
ligetek leeznek. és feléjük omlok,
majd felállok és lassan n5ni kezdek,
a levegő nem is h1/11ámzik: reszket,
az én szívem derií.jének a fénye
behatol a zuaokba; a sötétbe,
a halott mintha megelevenednék,
és én, és én az Isten mása lennék.

EGY SZELÍD ORVLT MÓDJARA

Arnyak között haladtam és megint
szívembe nyilallt, milyen értelmetlen
az életem, habár dolgoztam és
senitettem m.ásokmak: és «zerettem.
hűséaesen. Hiába! A sebeTe
mind .iobban és sűrl11i beT1orítottak,

naponta gyötört az emlékezet,
,,,s sosem Iehetett; horn: »iseznkrizzak;
t'áll(l,lnom k ell.ett: szörnyiíséqeket,
mi?(1/séqbe lcellett néznem ezéüelerroe?
milueti kár, .horn; egy bomba testemet
irgalmasan hajdan szét nem vetette.
Most csak ffmnődök Fekszem, és furán,
ect: szelíd őrii!t módjára az éjbe
vetem mnoonvit, bi.ztos partokat
és s.::ilárd cizienéket sosem érve.

ÉJSZAKA

A ,fJik Ten.2ill kilé'Ofem, és a fény
bep61chálózta arcomat.
S.zanasz!'t illtek; sárga padokon
a mCfJhő1ckentő nők és férfiak.
~s 1,ihorásztak és daráltale és
iéls'zem:mel leeték. azt az uleaent,
alci: ];nnn)1vn kifos?thatnának. Egy
férfirl1hás lárJu féliq alva ment,
az nnkívi'?et bi.?0171/0S fokát
"lh'1,e s mpnit kf>toPC/ek között
w' ;omO'l'ot1f''YI sntt5tsf>n folp.
Túnódtem: én is majd elkárhozok,
narn: .?ön eou tinaurü. a hátam möqül
"""k7canva .f~l PS gyorsan vicqsza.ránt.
Más nem tbrtérn, A lánnnyelvek körül
nem vettek minJeet, ennem és a lányt,
h'mem. vakrnikbmen párosít1,a
.• en1!más .~7e'Mpbe npzve leheqünk
nsétn. emdUt az álmok vizében
és semmink sincs és senki sincs velünk.

454



NYÁRI G YAI(ORLAT
lrta pALYI ANDRAs

Lobogott a tűz, kis Beatles-Irizurás fiú dobálta a rőzsét a lángok közé.
Mellette hatalmas halom száraz fa. Ropogó láng az égig, gyerekek a tűz kö
rül és ének. A padon ültek, a diákok a háta mögött, Siposné, Dományi meg
ő, Feri. Ö mint vendég. Még egy férfi tanár volt a táborban, de Feri nem
tudta a nevét. Most is ott állt, külön tőlük, a tüzet rakó fiú mellett, ő irá
nyította a műsort,

- Isten veled, tábor - mondta mellette Siposné, odafordult Ferihez.
- Mindig van valami megható ebben, ahogy búcsúznak a tábortól. Nem1

- Tönkre van menve ez az írás - mondta Eszti.
Feri bólintott rá, igen. Persze ő is volt diák, ő is volt táborban, most

is diák. "Alszik a tábor" - ezt énekelték. "Alszik a tábor, csak a tűz lán
gol." A többiekre gondol, Esztire, Dezsőre meg Perényire. Tomi, Eszti csak
így beszél róla: Tomi. "Tomival moziba megyünk, nem tudunk elmenni."
Ű is csak azért jött, hogy mentse a becsületet. Megígérték. Együtt feketéz
tek a cukrászdában. :Évike hozta a kávét, odacsúsztatta eléjük az asztalon.

- Pesten se irttam ilyet - mondta Perényi. - Ugye, gyerekek?
Dezső egy viccet mesélt. ízléstelen vicc volt, Eszti arcán egy torz mo

soly, tekintetével őt kereste, egymásra néztek. Perényi fölnevetett. Dezső is
nevetett. Eszti lehunyta a szemét, keze a kávésesészén, az arca olyan, mint
vasárnap a templomban. Egymás mellett térdeltek a padban. "Legyen meg a
Te akaratod" - mondta Feri. - "Mindig, mindig legyen meg a Te akara
tod." De nem hitt benne, magába akarta szuggerálni, hogy hisz benne. Mé
gis lehajtotta a fejét. "Tudom, hogy nem hiszek - mondta, - Hitetlen
vagyok. Olyan, mintha semminek beszélnék." Aztán újra megismételte: "Le
gyen meg a Te akaratod."

Siposné most odajött az asztalukhoz.
- Jónapot, régész urak - mondta mosolyogva, Állandóan mosolyog. Esz

tivel megcsókolták egymást, tegeződtek. "Nem tudom, mitől lettünk ilyen
jóba" - mondta egyszer Eszti. Kinn álltak akkor a kőfalon, nézték a kőbe

vésett mintákat. Mintha betűk lennének. Alattuk két és fél méter mélység,
Lenn kubikusok. Római kori kőfal.

Dezső megpróbálta kiböngészni. Hasra feküdtek a falon, tapogatták a
kezükkel. Lentről alig látni, a kiásott mélységből, még azt sem lehet megál
lapítani, hogy valóban írás-e. A munkások fölbámultak rájuk. Olyan volt az
egész, mint egy hatalmas medence, öt vagy hat méter a legmélyebb pontja.
Két és fél méteres fal, de még így a tetején állva is jóval a normális színt
alatt voltak. Római kori kőfal, lépcsőtőredék. boltív, egy palota lehetett. '

- Háromféle hipotézisern van - mondta Perényi. Órákon árt vitatkoz
tak Perényi könnyen cáfolt, biztosan és egyértelműen. A végén mégis azt
mondta: - Három lehetőség van, amiből kiindulhatunk. Az első kérdés, hogy
milyen településről tudunk. Egész a török időkig nincs semmiféle írásos föl
jegyzés. Viszont a pénzleletek arra mutatnak, hogy már az Arpadkorban is
kellett valamínek lennie.

- Ez az, ez az!. ..
- De én egészen másról beszéltem...
:Éjfélkor hagyták abba. Perényi elkísérte a lányt, egy lélek sem velt Af:

utcán. Szerény kis falu a Duna mentén. Eszti benyúlt a rácsos kerítésen, be
lülről eltolta a reteszt.

A f,iúk már eloltották a villanyt. Feküdtek az ócska vaságyban. beszél
gettek, az ablakon beesett a hold fehér fénye, óriási szeba két ág.gyal, kisebb
fajta tanterem. Az iskolában kaptak szállást, nyári gyakorlat régész szakos
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egyetemistáknak, római kori fal, lépcsőtöredékek, honnan veszi Perényi, hogy
település meg palota? - Dezső nevetett. - Az első ásatás, amit egyedül ve
zet. Se temető, se semmi. Egy-két pénzlelet meg lócsont. Semmi az egész.

Feri kibámult a holdra.
- Pesszimista vagy - mondta -, és igazságtalan. Én hiszek benne, hogy

volt itt valami. Valami egész komoly dolog. Láttad azt a lépcsőt? Azt a bolt
ívet? Jó, be van omolva. Romok. De mégiscsak mutat valamire.

Perényi léptei a kövön. "Perényi Tamásnál kell [elentkezniök." Nyári gya-
korlat. Tikkadt meleg, július, égő kő meg agyag.

- Meajenek le a strandra - rnondta Perényi.
A Duna hűse, a sodró rohanó viz, kint feküdtek a napon, Dezső olvasott.
- Nyári gyakorlat - mondta Eszti, enyhe mosoly az arcán, a szája kö-

rül a ráncokban -, gondoltátok, hogy a Duna partján fogunk napozni?
Fekete színű munkások római kori falak közt, pénzdarabok, csontok, cse

répdarabok. Faragott kövek. ünnep volt, amikor nemrég azt a hatalmas kö
vet kiemelték. Egy délelőtt ültek előtte. Faragott kövek. Egész kis gyűjtemény

volt már.
Tűzött a nap, darazsak zúgtak a fejük fölött, szemben a túloldal fái. Jó

volt ez így. Meleg nyár. Megül a fákon, a leveleken, a vízen; strandpapucs,
Elida-krém meg napolaj a fűben. Akár Pesten a Sportuszodában, akár ta
valy a Balatonnál, akár kinn a Szúnyog-szigeten.

- Azelőtt evezni jártam - mondta Feri. Rettenetesen szeriettem evezni.
Egy hajó úszott le a Dunán. .
- Fe:ri - mondta a lány. - Akartam veled beszélni. .. valamiről. Csak

úgy. - Dezső olvasott. - El kell valamit mondanom.

Perényivel együtt a cukrászdában, Siposné most üdvözölte őket: ,.régész
urak". Összenevettek a kávé fölött. Siposné azt mondta:

- Jöüenek el a tábortüzünkre; a búcsúestre, Pénteken.
Odaült közéjüle Állandóan nevetett; kedvesen tudott nevetni. Mintha

most is a gyerekek közt lenne. Kihozta egyszer a diákjait az ásatásokhoz. on
nan az ismeretség. Római kori falak - mondta, - Kétezer éves falak. A gye
rekek unottan csoszogtak a porban.

- Jöjjenek el a búcsúestre, legalább mi sem leszünk olyan árvák, sze
gény tanárok. '

Perényi nevetve mondott valamit, a két férfi tanarra célzott: "Maga van
egyedül?"

- Haj, de mennyíre!
Ugyanez a hang, ugyanez a hangsúly; néha gyerekes, néha közőnséges,

néha meghatódott, Itt ül mellette a padon; ,.Ugye megható" - mondja -,
van ebben valami megható. "Alszik a tábor csak a tűz lángol." Első gimnazis
ta fiúk, lányok, hatalmas halom rőzse, holnap már kattog a vonat. Eszti. Esz
ti, Eszti. Örültség; mondta magának, nem kell rájuk ltondolni. Nem tudok
nem gondolni rájuk. "Tomival moziba megyünk" - hallotta a lány hangját.
Karikagyűrű a kezén, már nincs is a kezén. Visszaadta Istvánnak.

- Megőrültél - mondta Erzsi néni -,teljesen megőrültél. Nincs fogal
mad róla, hogy mit csinálsz. Hidd el, hogy ez egy abnormális állapot. Nya
ralás. Beleszerettél? Honnan tudod, hozv belesze'rettél? Ef"ész nap vele vagy.
Félmeztelenül hajol a faragott kövek fölé. Eddig alil:! láttál mást, mint köny
veket meg könyvtárat. Most persze hogy beleszerettél!

Eszti hallgatott.
- Az esküvőd! Hát gondolj az esküvődre. úgy volt. hogy ősszel meg-lesz

az esküvő. Még a lakással sincs probléma. Tudod, mit jelent ez ma? Ezt nem
lehet, ezt nem teheted meg! Az anyádra gondoljál!

Szeretem,
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Lehetetlen áttörnie ezt a makacsságot, lehetetlen megmagyarázni ezt a
képtelenséget. Mária nevenapján lett volna az esküvő, esetleg októberben.
Rózsafűzért akart adni Istvánnak az esküvőjük napján. Képtelenség. Már lát
ta maga előtt. Szól az orgona. Eszti fehér ruhában, fátyol, virág, fény, hal
vány mosoly az arcán. Hat éve ismerik egymást Istvánnal, Eszti még egészen
kislány volt.

A Duna, a napfény, zümmögő rovarok a levegőben. Ott feküdtek a fű

ben. Dezső bement úszní egyet.
- Tudod, hogy mióta ismerem Pistát - mondta Eszti. - Tudod, hogy

nem is volt senkim, de senkim. .. előtte se, soha... Kislány voltam, alig tud
tam táncolni, anyu házibulit rendezett, .Jcatolíkus buli" volt, csupa rendes
katolikus gyerekek. Nagymama rettenetesen el volt keseredve. Hogy még a
katolikusok is ilyenek. Nem tudom, Istvánt ki ajánlotta, azt mondták, jó ka
tolikus és minden vasárnap áldozik. Halkszavu orvostanhallgató. Észre se vet
tem. Éjfélig. Egyszer fölkért. Nem tudom, hogy kezdödött. Aikkor még csak
gimnazista voltam, még nem is egészen tizennyolc, soha nem udvarolt nekem
senki. Ezt mind tudod, ezt már mind mcséltem.

- Igen - mondta Feri. - Persze. Hasra feküdt a napon. Fakó színek
ben látta a füvet. Kis szines karikák a levegőben.

Eszter is felült.
-- Feri - mondta -, én nem is tudom, míért mondom ezt el neked.

Mi. .. mi tulajdonképpen csak csoporttársak vagyunk és... semmi se köt hoz
zád. Azért kértem, hogy ide jöjjek gyakorlatra, mert a nagynéném itt lakik
a faluban, itt szoktam nála nyaralni. Nem is tudtam, hogy ti is ide jöttök.

Vasárnap - gondolta a fiú -, vasárnap találkoztunk a templomban.
Nyolckor mise a főoltárnál, fakó hangon énekelt a pap. "Ite missa est" - még
most is hallotta, a fülében volt a dallam. Jöttek vélf:.rig a falun, az emberek
ünneplőben, fekete ruhában; Dezső még az ágyban volt, amikor belépertt a szo
bába.

- Vasárnap - mondta a lány -, vasárnap találkoztunk. Lehet, hogy ezért
mondom d. Én tudtam, hogy templomba jársz, már első óta, emlékszel, ho
gyan ismerkedtünk össze, de mégsem számítottam rá, hogy ott leszel. Nem is
gondoltam rá. Oldalt az oszlopnál, a faoszlopnál. kis falusi templom, szinte
csak kápolna, az ernberek meg ünneplőben. El kell valamit mondanom, Feri.

Most ismét a csönd. Némaság ül a tájon. Valahol lent a gátnál fürdenek,
de ali.p," hallatszik ide. Hömpölyög a víz.

- Te is észrevetted biztosan. Szeretem, Úgy' érzem, hogy szeretem : nem
beszéltünk még semrrrit erről, de úgy érzem, hogy szeretem. Nagyon. Részeg
vagyok. €9'ész'en részeg vazvok. Most úzv mondom ezt, Feri, mintha gyón
nék. Állandóan csak őt látom magarn előtt, állandóan csak rá ,f11ondolok. Ne
nevessél ld - és nevetett -, de nem tudok éjjel aludni. Tudom, hogy szeren
csétlen. Hozv elesett ember. Fölébredek. Mondjuk háromkor. Erzsi néni ott
alszik a másik ázvon. Alig szürkül még. Th arra gondolok, hogy látni fogom,
hogy... Nyomorult. Láttam, hogy a jókedve csak a felszín. Szeretem, mond
jál valamit, mert én szeretem, muszái valamí tanácsot adnod. Én ezt még
nem ismertem eddig, ezt az érzést egyáltalán nem ismertem. Istvánnal ettéSZl"D
más volt, akkor meg kislány voltam, örültem, hogy hazakísér az iskolából.
D~ ez más.

- Nézd - kezdte Feri. Bámulta a fakó füvet, a színes karikákat ft

levegőben. - Nézd... Honnan veszed ezrt? Ez az egé5z nem igaz. Nem igaz!
- Ne. Feri... ne ordíts.
Nem ordítok - gondolta -, nem szahad ordítanom. "Muszáj valami ta

nácsot adnod." Tanácsot kell adnom. Krísztusra kell gondolnom. Krísztus se
git. Mindig csak rá kell zondolnom, mindis; mezsezít. De ez kpDtplenség. 111
merem Istvánt. A vőlegényét, három éve végzett az orvosíri. Krísztusra kell
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gondolnom. Minden rendben volt, a legeszményibben rendben volt; mánden
vasárnap együtt áldoztak. •

- Ne - mondta -, ne tegyél semmit, Eszti. Ne beszélj. Ne. Ne gondolj
rá. Verd ki a fejedből. Ne, ne, ne...

Az utolsó szónál elbizonytalanodott. Nézne a lány szemét. Kék szeme van.
Barnáspiros az arca, a bőre csillog a krémtől. Elida-krérn, napolaj, strandpa
pucs a fűben. A fák felett úszik a nyugalom, a víz felett úszik a nyugalom.

- Nem tudom... de ne. Ne legyél bolond. Felelőtlen. Ne szóljál semmit.
gettenetesen vigyáznod kell. Nagyon.

Faragott kövek a kerítés mellett, egész kis gyűjtemény. Perényi és Esz
ti. Semmi - rnondja magának -, ez semmit sem jelent. A kövek titkát akar
ják megfejteni. De mégis megáll a falnál. Nézi őket. Nyikorgó talicskák, öt
.néter mély medence, római kori fal, udvarrészlet. Most bontakozik ki. Sima,
összefüggő kövezet. Már nézni is döbbenetes, de a képzelete tovább szárnyal.
Valóban e~y palota lehetett itt, egy patricius-ház, egy főuri udvar. Csak áll
és nézi. Összeszorul a torka, ahogy lépésről lépésre többet látni, ahogy lépés
ről lépésre bebizonyosodik Perényi hipotézise: már ott térdel ő is kis sőprű

vel a köveken, letisztogátja a port, vésővel kipiszkálja a sarat, kipucolja a
kövezet sérüléseit. Valóságos extázis. Valamennyien ott segédkeznek a mun
kában, Dezső lapátot fog; ez az első valódi izgalom, ami elkapja őket. A hi
vatás beteljedése, a küzdelmek értelme. Homlokukról csurog a víz. Három
napja nem voltak kinn a strandon. Tikkadt melcg nehezedik :1 tájra, bé
nán nierednek meg a fák, a kÖVIeIk, a por. Kicserepesedett szájjal, izzasztó
tűzben hajolnak a kövezés fölé, újabb titkok megfejtésére lesnek.

ESZiti jön le a létrán. Csak egy udvarias mozdulat: Perényi odanyújtja a
kezét, segít a lánynak lelépni. Dezső odahajol Ferihez:

Láttad ezt? - mondja,
- Mit?
- Te még nem vetted észre? Nem lehet, hogy ne vetted volna észre. Az

összes melós erről beszél.
- Igen - mondja Feri.
Eszti megboulik, belekapaszkodik Perényi karjába, Eszti megint a létrán,

Eszti kövek közt bukdácsol, Eszti ebédelni megy, Perényi keze, Perényi rno
solya, Perényi arca. Mintha filmkockák peregnén'?k előtte. Ül a tábortűz fé
ryénél, Siposné meghatódottan mesél valamit, "az én lányairn" ,- mondja.
Beatles-frizurás fiúk a tűz körül. ropog a láng, ének, szavalás, műsor. "Az
én Iányaim." Perényi Esztire mosolyog, Perényi Esztibe karol, Perényi este
az utcán, a sarkon állnak, Perényi nevet, Perényi mesél, Perényi arca a le
vegőben. Eszti azt mondja: "Tomival holnap moziba megyünk." Pénteken is.
szornbaton is. mindig este mozi. "Meg vagy te őrülve -- h.allja Erzsi néni
hangját. - Hát gondolj az esküvődre!" Csak ül és hallgat. Egy halk "szen'
tem", egy dacos "szlere1tem". Tomi - Feri nekitámasztja fejét a falnak -,
Tomi, Tomi, Tomi.

Vasárnap. Vasárnap István jön látogatóba. Hajnali öt óra, Feri kinyítja
a szemét, Dezső a fal felé fordulva alszik, szuszog. Feri a mennyezetre bá
mul, a kelő nap vöröslő fénye, a madarak' lármája cl fákon. István látogató
ba jön. Tizkor szentmise a kistemplomban. 'ügy gondolta, Istvánnal együtt
mennek. Hárman. Eszti, István meg ő. Hátul egy kis emelvényen harmónium.
A búgó hang az otthoni melegséget ébreszti benne, a pesti templom orgoná
ját idézi. Betérdelnek apadba. "Legyen meg a Te akaratod..." Ezt, ezt, ezt
kell hogy imádkozzam, kísértetiesen visszatérő gondolat: ezt, ezt, ezt kell
hogy imádkozzam. "Miatyánk -- kezdi -, ki vagy a mcnnvekben." István
ott térdel mellette. Tavaly egy kávé mellett Istvánéknál akisszobában. "Az
Isten - mondta akkor István - megfoghatatlan. Érezhetem, de nem érhetem
el. Számomra egy örök hiány. Nyúlok feléje, mezyek utána, minden vasár
nap áldozok, találkezek vele, érzem, hogy van. De állandóan hiányzik. Mert
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kifogyhatatlan, mert kimeríthetetlen. Mert mínden törekvés benne nyugszik
meg, de ő rnindegyre új törekvéseket szül."

Alkonyi homály, kávéscsésze az asztalon, István hátradől a fotelban.
- Te nem így vagy?
Nagy barna szeme van. Napközben betegek fölé hajol a kórházban, szak

vizsga előtt áll, szakorvos lesz. Néha panaszkodik, keserű szájízzel, "a dok
tor Arady" - mondja a főorvosról: van ebben valami gúny, valami félelem.
Hogy kihasználják, hogy megkötik a kezét.

Vasárnap van. Már süt a nap. Délelőtt tízre akartak menni, a nagymisé
re. István a nagyrnisén. Eszti szakítani akar. Tegnap ő fogta meg, délben ket
tőkor, munkaidő után. Eszti nem is akart vele beszélni. Megrpóbálja neki
megmagyarázni, hogy miről is van szó, Lassan, higgadtan beszélt. Nyuga
101m - gondolta -, a nyugalom a legfontosabb.

- Látnod kell, hogy ez őrültség. Azt hiszed, hogy szerelern. pedig csak
egy pillanatnyi kábulat. Kikapcsolódás. Minden más. mint eddig. Idillikus tá
jak. Alkonyati vörös napfényben gyönyörködni a Dunában, egy szíklára kö
nyökölni a hegyoldalon, nézni a fák nyugalmát, a hegyek mögött a nap szik
ráit, melletted Perényi... Tomi - javította ki. - De ez nem minden! Az
élet az nem nyári naplemente, az élet nem a felfedezések mámora, nem na
pozás a Duna partján!

Eszti félbeszakította, ordított. Döbbent csönd ült a fák között, egyszerre
minden néma lett. Eszti megállt, a szája remegett, sápadt, cserepes volt az
ajka, a haja kócos. Lógó karokkal állt .ott előtte. Zúgott benne a sírás.

- Nem értem, Fed - morndta. - Nem értem, mi történt. Te voltál az
egyetlen barátom. már tudom, az egyetlen, aki mindent megértett, És most
téged is elveszítettelek. Olyan lehetetlen ezt megérteni? Öt szeretern, csak őt.

Miért álltok mindnyájan az utamba?
Megtántorodott, Feri megfogta a karját, zokogva a fiú vállára támaszko

dott. "Az arca az arcom mellett" - gondolta Feri. "Az arca, a lehelete, a
haja." Nevetni lett volna kedve, hangosan, kétségbeesetten nevetni, vagy el
futni és itthagyni összerogyva ezt a lányt a földön.

Csak állt és lehajtotta a fejét. .

Kigyulladnak a lampionok a tábor fátere fölöbt, aszfaltozott főtér, szí
nes lámpabúrák, színes papírszalagok, farsangi fény. A háttérben még pis
log a tűz. Rekedt tánczene ordít a hangszórókból, Párokba verődve, fiúk és
lányok, furcsa, tompa táncot járnak enyhe fényben a fekete ég alatt.

Feri a tanárok közt ül, félszemmel mínd a diákokat ügyelik.
A Iampionek - mondja valaki.
A tábortűzi műsor...
A szervezés .
A dekoráció .

Egy-egy szó, egy-egy semmibe zuhanó mondattöredék. "A lányaim." A
büszkeség az arcokon. "Végre egy igazi búcsúeste." Feri ott ül közöttük. bó
lint és nevet, igazi búcsúeste. Miért jöttem ide? - kérdi. - Minek? Dezső

fölment Pestre. sürgős dolga van. Minek? Enyhe szél szítja még a tábortűz

parazsát, Igazi búcsúeste. A dekoráció, a szervezés, a műsor. Feláll, bolyong
az aszfaltos tér szélén, Iampionek fénye alig ér ide. "A magány - gondolja.
- Mi a magány?" S ez egészen nevetséges. Soha. soha nem éreztem, gondol
ja. Krisztust kell hívni, Krisztus mindig segít. Száraz a torkom, száraz a
szám. Hideg van. "Miatyánk" kezdi, de közbeordít a hangszóró. zúg a lábak
trappolása. valami medvetánchoz hasonlít 'ez a ritmus. Miatyánk - kezdi
újra. - Legyen meg a Te akaratod. Felbámul a felhőkbe, feketeség, a Du
nára, feketeség. a fákra, feketeség.

Megáll. Fekete satrak kőzt, fekete fák közt. Két lépésre innen üvöltő

hangszóró. Fiúk és lányok. Izzadt homlokok, rendetlen ruhák, összesimuló
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párok. A földet bámulja, a sátrat tartó kőteleket, kis ékek a földben. Érettségi
után míndjárt az egyetem. Fölvették, Régész szakra. Minden vágyam az volt,
hogy régész legyek. Beiratkozásnál Eszti mellett ültem a padban, a személyi
a kezében, kinyílt,· egy szeritkép az utolsó lapnál, valami emlék, lourdesi
Szűzanya, aznán gyorsan eltette a retiküljébe. így kezdődött. Szeptemberi nap
fény a tarrteremben, adatok, igazolványok, papírok, névsor szerint olvasták
a nevüket, A kapuban megállt, megvárta Esztit, így kezdődött. Egy-egy szó
órák alatt, szünetben, vizsgák előtt. Soha nem akartam semmit - gondol
ta -, soha nem gondoltam semmire. Eszti vesztett egy évet, csak másodszor
ra vették föl, idősebb is volt, más is volt. Mégis megálltak, beszéltek, tud
tak egymásról, barátok lettek.

- Nem tudom, mi az, hogy barátság - mondta most Esztinek. - Ist
vánnal szakítottál. Jól van. Végeredményben a te dolgod. De a barátság...

Összeszorult a torka, hallgatott. Két kövön ültek, két elhagyatott kövön,
az ásatási terület túlsó végén. Nem szabad sírnom -- hallortta belül. -- Nem
sírhatok. mert nevetséges leszek.

- István a barátom volt - kezdte újra, - Rajtad 'keresztül ismertem
meg. Most nem tudom, mí lesz. Kikísértem az állomáshoz, kábult volt, részeg,
őrültségeket beszélt. Bementünk a kocsmába. Aztán fölszállt a vonatra. Néz
tem utána, kihajolt az ablakon, rázta a kezét, s integettem neki. A barátság.
Azt mondtad, barátok voltunk...

Eszti lehajtotta a fejét, hallgatott.
- N,em tudom - mondta később. - Nem értesz meg'. Erzsi nem se,

anya se. Az. esküvőmről beszélnek. "Te őrült" - ezt hallom folyton. Anya ösz
szevissza fenyegetett a levélben. Nem - folytatta, elgörbült a szája --, nem
érti senki. Nem ért, nem ismer senki. Egyedül vagyok, és ő van csak. Üres
a világ.

- Egy,edül! - kiáltotta Feri, hirtelen elfojtva hangját. - Te vagy egye
dül! Csak te vagy egyedül. Hogy igazold a bűneidet, a szerelmeidet, a csók
jaidat a fák alatt meg a bokrok mögött. Este a mozíban! Az anyám, az apám,
az egész világ! Mindenki. Csak én, én vagyok. Egyedül. Mert kizártad magad.
Mert hátat fordítottál az Istennek, Ezért vagy egyedül. Mert belerúgtál. Mert
elmész ezzel a strioivel, hogy az alkonyi fényt bámuld vele, meg aDunát.
Egyedül! Szép, szép história.

- Feri! Feri, ne ordíts!
- Én - súgta a lány fülébe -, én nem vagyok egyedül? Ki vagyok én,

mit gondolsz? Egy darab fa? Vagy azt hiszed, hogy az az életcélom, hogy az
ilyen Dezső-félékkel nőkről társalogjak, meg a trágár vicceit hallgassam? Azt
hiszed, ez az én életem? Jártam egy lánnyal, még gimnázium végén, meg
nemrég- is, de annak vége.' Kim van nekem, ezt mondd meg. egyedül István
volt, de őt is elraboltad! Egy roncs lett. Te, te, te vagy az oka!

- Feri!. ..
- Jó - mondta halkan -, jó, hallgatok. Nem szólok többet. Csellengek

itt a köveik közt, Dezső viccet mesél, nevetek. A nagy álmainknak vége, va
lami úikori kődarabra azt hittük, hogy egy római patricius háza volt, valami
idehordott törmelék, egy-két elásott pénz, semmi. A medencében föl,tört a
víz, különben sem lehetne mélyebbre menni. Perényi egy szélhámos. Mert
nem is ért hozzá. Bizonvára be is csukják az ásatásokat. Én meg itt ülök egy
kövön, egy hete még hősnek hittem magam, álmomban tudós látogatóknak
magvaréztam az új leletek [elentőségét, most meg nem maradt semmi az
egészből. Emlékszem, kinn feküdtünk a parton, Elida-krém, napolaj, strand
papucs a fűben, halk zümmögés a levegőben, igazi nyár. Most meg... elveszi-
tettelek. .

Két kő, két szobor, tikkasztó nap, árnyék, fák a földkupacok között. El
veszítettelek. Ez a szó, amit ki kellett mondanom, Ez a szó. ez a lezbor
zalmásabb sz6. Nem tudom, hogy mi voltál, de elveszítettelek. Elhagytál.
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Egyszer majd visszajössz. A Jézus Szíve templom ott áll a téren, a múltkoc
is Iáttalak, tudom, hogy odajársz. Betérdélsz a padba, roskadtan. kiverten.
ahogy most én bámulok rád. Vissza kell jönnöd. Imádkozom érted, hogy visz
szatalálj. Miatyánk - Pelrényi hangja --, ki vagy a mennyekJben - a neve
tése -, szenteltessék meg a Te neved -. "Hova rejtőztek úgy el?" -, jöjjön
el a Te országod - Eszti már fut feléje -, legyen meg a Te akaratod ...
Igen, a keze a kezében, a keze a vállán.... a Te akaratod... A földre bámult.
Én - gondolta -, én mit akarok? Már nincs itt senki. Csak a száraz föld,
kirepedezett falak. Minden kő templom - gondolita -, ez az ócska kiásott
medence is templom. Imádkozni akarok. Miért érzem a gyűlöletet legbelül?
Hozzád akarok jutni. El akarlak érni. Miért van ez a magány? Miért van ez
az egyedüllét? Miért maradtam magamra? Nem, nem akarok eme gondolni.
Nem akarom ezt kimondani, nem akarok erről beszélni. Jézusom, te a lel
kembe látsz. En tudom, hogya Te kiválasztottad vagyok. Csak ... - Tikkadt
falak körös-körül. - Csak ne érezném, hogy nem vagy sehol!

Augusztus harmadika van. Első péntek. "Tomival mozíba megyünk."
"Jöjjenek el a tábortüzünkre - mondta Siposné. - Pénteken." Első péntek.
Reggel korán kelt. Almos volt, fejében még a tegnapi viaskodás Esztivel. Ez
volt az utolsó, ezek után már nem lehet szava. A sípitó hang, a hisztérikus
nevetés, egy pillanatra még az is eszébe jutott, hogy ez a lány megőrült. Fe
hér autót látott képzeletében, fehér szobák, fehér bútorok. A nagynénje 
gondolta -, mit tett vele a nagynénje. Csak a legelső nyugodt napokban volt
náluk, külőnben nem is ismerte anagynénit.

Korán kelt, halkan csukta be az ajtót, nehogy Dezsőt felébressze, Egye
dül ment a templom felé, ES2Jtít nem látta sehol, sejtette, hogy a tegnapi este
után nem jön el a templomba. Első péntek. Valami mély fájdalom ült a lel
kén, ahhoz hasonló, amit azon a régi délutánon érzett, mikor Icaval szakí
tottak; valami mély szomorúság és kivertség. Az apjára gondolt, aki sosem
törődött vele, irá volt és riporter, állandóan kűlföldre és vidékre utazott, már
rég nem élt a hite szerírrt. Olyan, mint egy idegen, anyától is már r"ég elsza
kadt; a család is olyan, míntegy űr, egy nagy hiány. "Az Isten - mondta
Eszti vőlegénye - számomra örök hiány." De ezt az anyjának sle mondhat
ta el. Az anyja ezt nem értené. Isten mint hiány és Isten mínt megoldás. "Min
den törekvés benne nyugszik meg, de ő mindegyre új törekvéseket szül."
Az anyja pénztárosnő a közértben. sosem szerétett olvasni, még apa könyveit
sem olvassa el. Minden vasárnap ott térdel a templomban, kis szürke ima
könyve van, abból imádkozik.

Poros az út a templomig. Fehérre meszelt házak, ólak, emberek, kerí
tések. Mint valami háttérben pergő film. Anya táncosnő VlOU egy bárban,
apa itt ismerte meg. így kezdődöut a kapcsolatuk. Még a háború kitörésekor.
Kilenc éves: lehettem - mondta magának, fölbámult a templom előtti haital
mas feszülétre -, kilenc éves koromban diftériás voltam, napokig tartó ha
láltusa, de a szérum megmentett. Anya otthon volt, nem engedték be a kór
házba, fertőző osztály; otthon volt, ott térdelt lakásunk egyetlen kis kereszt
je előtt. Akkor fogadalmat tett a Szűzanyának.

Bent a templomban letérdelt, tenyerébe hajtotta a fejét.
- Mit ér ez a vallásosság - mondta -, ez a fogadalom-vallásosság?

Kis szürke imakönyv és szentrníse vasárnap, Ezért kellett hittanra is járnom.
Krisztusra kell gondolni - mondta egyszer a pap, a hitoktatónk -, Krisz
tus megsegít. Ezt akarom. Rád akarok gondolni. Benned akarom látni az élet
értelmét. Akarom. Hideg van, üres templom. Néhány öregasszony csoszog a
gyóntatószéknél. Én, Uram, én vagyok a te bázísod, az én hitemre építs! Mí
ért hagytál el? Miért nem kellek neked?

Dezső viccei jutnak az eszembe. A szobrok néznek rám, a faoszlop. Mi
nek jöttem ide? Senki se jött, csak én. Egyedül vagyok. - Nézte az üres pa
dokat. Elhullott papír. Hátul valami csoszogás. Szent Ritánál kis márvány-
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táblák. A pap a gyóntatószékben, A pap: Krisztus. Ne gondolj rá, hogy ki e.
pap. Behunyod a szemed és Krisztusnak mondod, Krísztus megsegít. Bízni
kell. "Mit féltek, kicsinyhitűek?" - ezt mondta, Elmondod, ami van. A ma
gányt. Az apám, az anyám. Eszti. Perényi. Dezső vícceí, "Illetlen vicceken ne
vettem." Aztán. Aztán mi volt még? Semmi sem volt. Csak az, hogy egyedül
vagyok. Nem rniattarn van. Én nem akarom! En Krisztust akarom! Én Esz
tivel is Krisztusért vesztern össze, Krisztusért haragszom rá, én ... -- Nem, ez
nem lehet. Nem tudom. Nem is vesztünk össze, nem haragszom rá.

Betérdelek a gyóntatószékbe. Csönd. Mindjárt, Mindjárt megyek, Min
dent elmondok. - Lenyomta a kilincset. A pap a breviárium fölé hajolt. Ar
cán az unalom, mozdulataiban az unalom, Becsukta, kicsit odébb lökte a bre
viáriumot. "Mindent Krieztusnak mondok."

- A magány alélek éjszakája - mondta a pap. - Imádkozzunk, hogy
elm úljék.

Aztán már csak az űr. Az űr, amikor a penitenciát végezte, az űr, amikor
áldozott; nevetségesnek érezte az egészet, játéknak vagy színdarabnak, s ő

még ettől a gyónástól várt valamit! Kopotit szavak, kopott közhelyek. barna
gyóntatószék, piros-fehér kövek a földön: "Tulajdonképpen - gondolta -
hitetlen vagyok." .;

Néhány percet késlett is az ásatásoktól. Perényi csak legyintett, nem szá
mít. Hármasban beszélgettek épp, Eszti, Perényi meg Dezső. Perényi kudarc
nak nevezte az egészet, kiábrándultan nézegette a köveket.

- Ennek nyomán kezdtük el- mutatott az egyikre -, de nem sok ér
telme volt. Az a fal - mondta -, az a fal még mindig izgat, mert az római
kori. Arra a fejemet teszem.

Eszti nem is nézett Ferire egész nap, úgy tett, mintha nem is látná. Ö lé-
pett oda hozzá.

- Eszter - mondta,
- Mi van?
- Este hivatalosak vagyunk a tábortűzre.

A lány hallgatott. Dezső is odajött.
- Most beszéltem vele - bökött Perényi felé -, délben fölmegyek Pest-

re. Igazoltnak veszí.
- Eszter - mondta Feri.
A lány nem nézett rá.
- Tomival mozába megyünk - hallotta Eszti hangját -, nem tudunk

elmenni.
A sötétben a sátor mögött apró kis fény, cigaretta. Közelebb lépett. Egy

kölök, egy kisfiú. Most ijedten a fűbe taposta a esikket. Feri nézt-e, bámulta
ezt a vad romantikát. Sátrak tövében titokban cigaretta. Lámpionok. Látta,
hogy a tanárok már cirkálnak. Ez a srác meg itt lapul, mint valami partizán
hős. Az ő mozdulatait lesi. Két ernber - gondolta - ő meg én. Két idegen.
Tegnap még én is ott voltarn. Reszketve szívtuk, körbeadtuk, szeritottuk egy
más kezét. Hűvös lett, megborzongott. Nem nyújthatja ki feléje a kezét, nem
szólhat, nem mondhat semmit. El kell fordulnia, mintha nem is vette volna
észre. Két idegen. Pesten találkoznak a Rákóczi úton, meg sem ismeri.

Odébb lépett. A lábát ólomként húzta maga után. Ki kell törnie innen,
el kell futnia innen, nem bírja nézni, ahogy táncolnak. Senki sem venné
észre, átugorna a kerítésen, le az úton, az ösvényen, tíz perc innen az iskola
épülete, egyedül alszik a szobában, Dezső elutazott... Dezső. Ott se lenne
egyedül. Ott van Dezső ágya, ott van a szelleme, a szavai, beleivedtak a fa
lakba, az ablakpárkányba. Fény a földszinten, Perényi szobája, Dezsővel az
ablakban könyökölnek.

- Perényi - mondja Dezső. - Ez a fény Perényi.
- Igen.

Mit gondolsz - és meglöki Feri oldalát -, ő is ott van?



- Ki? Megőrültél?
- Mit gondolsz - és újra meglöki -, hányadszor?
A torkacan az undor, az utcán a fény, ".ez a fény Perényi", az ablakpár

kány; Dezső röhög. Emberek mennek haza, elnyújtott "au"-nak mondják
az "ó"...,t; imádkozni kell. "Miatyánk ..." Dezső röhög. Éjjel megint az álom,
félek az álmoktól, Eszti megbotlik, Perényibe karol, Eszti jön le a létrán,
Eszti a kövek közt bukdácsol, Eszti ebédelni megy, Eszti keze a vállán, Pe
rényi arca, Perényi mosolya, végig kell nézned ezt a filmet, Perényi ölelése,
Perényi csókja, Perényi szebája ... Nem, nem lehet! Felül az ágyban, liheg,
éjfél múlhatott, izzadtan tapad rá a pizsama. Kinéz az ablakon. Sötét van.
"Ez a fény Perényi." Perényinél is sötét van. A keze az ablakpárkányon
marad.

- Eszti mondta neki tegnap este. - Eszti, még egyszer szerétnék
veled beszélni.

- Tessék.
- Emlékszel, hogy első vasárnap' találkoztunk a templomban. Emlék-

szel, hogy kezdődött az ismeretségünk. Emlékszel, hogy hányszor beszéltünk ..
- Mi t akarsz?
- Én felelős vagyok érted!
-Nem.
- Én ...
- Nem, nem, nem. Nem vagy felelős, senki sem felelős értem. Én, én,

csak én! Érted? És akármit mondasz, én nemmel felelek, és akárhogy gyű

lölsz, és akárhogy megvetsz, én akkor sem változtatok ezen. Soha.
- Eszti, te vele voltál éjszaka?
- Én? Örült! - tcrkában a sírás.
- Ne tagadd le!
- Én? - és már nevetett. - Én?! És egyébként is, mi közöd hozzá?

Talán féltékeny lettél? - és már nevetett. Kivillantak a fogai, fehéren és
sárgán, furcsa, torz mozdulatokban rángatózott a teste, fekete ráncok a szája
körül. Volt valami természetellenes ebben a képben; volt valami sátáni eb
ben a rángatózásban. Kiül a bűn az arcán - gondolta Feri -, a bűn, a
bűne. " Kinek a bűne? Ordítani akart, kiáltani az űrnek, körötte csupa űr:

Kinek a bűne? -, de Eszti hallgatott, Nyugodt lett, kisimult az arca. Kis
szünet volt. Azt mondta:

- Nem voltam vele.
Most is ránézett, az arcát nézte, a szemét, Kék szeme van. Nem volt

vele. Dezső piszkos fantáziája, Feri lehajtotta a fej élt, szólni akart valamit.
De Eszti már elment.

Nekidőlt egy fának. Olyan, mintha most történt volna ez az egész.. Allt,
nézett, odébb a Iampionok, - Eszti, hova mentél? Miért mentél el? Most ...
mintha most ment volna el, lépteit elnyeli a fű. Zuhogó tánczene .a hang
szóróban, Sipoené és a lányai, kis kör, nevetések; odébb az éjszaka, fáki' sát
rak, árnyék. Nem messze tőle, igen, itt. Most tisztán látja, szeme megszekta
már a sötétséget, egy fiú meg egy lány. A lány odabujik a fiúhoz. A keze
a vállán. Nem, nem bírom ezt! Ember ... ember sincs sehol. Eszti elment.
Kinyújtja a kezét. Hol vagy? Hova mentél? "A magány a lélek éjszakája 
mondta a pap -, imádkozzunk, hogyelmúljék." Miatyánk ... Kezdjed. S70
rítsd össze az öklöd. És kezdjed: Miatyánk, ki vagy a mennyekben. El aka
rom mondani, ami bennem van. Tele vagyok ürességgel. Tele vagyok két
séggel. Tele vagyok nyugtalansággal. Nemrég, ha imádkoztam, az megnyug
tatott. Délben bementem pár percre a templomba, az megnyugtatott. Most
üres minden. Táncoló párok, Doris Day és. Víeo 'I'orriani, csókolódzó párok, Si
posné meg a lányai. Egyedül vagyok! Eszti. .. - Halkan, suttogva, szóta
golva: Esz-ti, Esz-ti. Tábortűz, búcsúest, zakatolnak a vonatkerekek. diákok
a vonatablakban, István a vonatablakban részegen. Esz-ti, Esz-ti, Esz-ti.



- Szeretlek - mondta, Mintha kövek zuhognérrak benne. Kongó lépé
~, üres folyosó, az iskola, Dezsővel az ablaknál. "Ez a fény Perényi."

Ez - gondolta -, ez a magány. Csönd van. Ordít a hangszóró. Csönd
van. Síposné nevet. Csönd van. Dobolnak a lábak. Uram - mondta -,
mi ez a csönd? Nevetséges volt arra gondolni, hogy kiválasztottnak hitte
magát; nevetséges, hogy ő vádolta Esztit. "Egyedül vagy! Hogy igazold a
bűneidet,a szerelmeidet, a csókjaidat a fák alatt meg a bokrok mögöttl Este
a mozíban!" - lihegett. - "Egyedül. Mert kizártad magad." Eszti tekintete,
vibráló tekintete, ültek a kövön, két szobor két elhagyatott kövön, "lvIi
atyánk" - kezdte, amikor Perényi jött. - Miatyánk - mondta akkor gyű

lölettel a lelkében.
Megroggyant a térde. Le aikart térdelni. Siposné hangját hallotta. Neki

támaszkodott a fának. István a vonatban. Ű kísérte ki az állomásra. Leültek
az italbolt kertjében. Karikagyűrűk az asztalon.

- Valami rövidet - rendelt István.
Feri mondani akart valamit.
- Ne igyál.
István nevetett.
- Te nem ismersz - mondta -, te nem tudod, hogy én ki vagyok.

Engem az egész nem érdekel. Gyűrű, gyűrű - itt az enyém is, tessék. Nem
veszel aranygyűrűt? - Bizalmasan odahajolt hozzá. - Nem veszel?

- István, ne bolondozz.
- Ura1tk:odni akartam magamon. Szorítsd össze az öklöd. Szorítsd ösz-

sze la fogad. És kezdjed: Míatyánk... Ezt mondta egyszer a tanárom a hit
tanórán: Krisztus míndíg megsegít. csak rá kell gondolni. Hívni kell. Össze
szorítottam az öklömet, Játszani akartam. Ez, ez az igazság. Be akartam
csapni!

- Kit? Kit akartál becsapni?
- Krísztust, Emlékszel? Kávé mellett a kisszebában. Akkor még nem

volt semmi. Lehelt, hogy nem volt semmi. - újra rendelt: Valami rövidet.
- Ne, ne igyál.
- A doktor Arady, mondtam, ugye? Arady, a főorvos. Doktor Arady,

Ötven éves. Négy gyerek, feleség. A főnököm. Tegnap rosszul Lett. Utált,
az ellenségem volt, nem akarta, hogy szakvízsgázzak. Kihasznált. Kiszipo
lyozita vérem. Lépésről lépésre. Félt, hogya szakvizsgával elvisznek tőle. Jó
bolondja voltam. Minden... minden ügyelet, minden helyettesítés, minden
plusz munka, Míndent én csináltam! Ezt kaptam - mutatta -, ezt kaptam
érte, tudod. Semmit! Tegnap rosszul lett, kezembe nyomta a papírt ...

Ivott.
- Miféle papírt?
- Figyelte a saját betegségét, Kísérletezett magán vagy mí, Kezembe

a papír. följegyzések. Begyűrtem a zsebembe.
- Mit csináltál? ,
- Itt van a zsebemben.
- Miért?
- Utált.
- Dehát ...
- Én szakvizsgázni akarok.
- Egy ember - mondta Feri -, egy ember élet és halál' közt. Hát meg-

örültél? Mit csináltál?
Am hittem ... a Krísztust, idefigyelj - de már részeg volt a hangja -,

a Krísztust nem lehet ám becsapni.
Kávé mellett a kísszobában, István hátradőlt a fotelben. "Isten - rnond

ta - számomra egy örök hiány ..." Ez a kép táncolt előtte, ez a mondat foj
togatta a torkát. Ott ült szemben Istvánnal. Minek kell ez? Hát úgyis!.,.
Miért tetted?



- Nem tudom ...
Felkapaszkodott a pulmannkocsíba, Lógott ki az ablakon, rázta a kezét,

rnintha eltört volna a csuklója.
Megbotlott egy kőben, ahogy megpróbált odébb lépni. István - gondolta.

Kattogtak a kerekek, Esz-ti, Esz-ti, Esz-ti. Délután a kisszobában, félhomály.
Megint lépett. Kábult volt, fázott. "Az eszményképem volt" - gondolta Ist
vánról.

Perényi és Eszter. Mégis idejöttek. Állnak a kapunál, itt jobbra. Hallja
a hangjukat. Megmerevedett a lába. Hogyhogy eddig nem látta Őket? LVIost
jöttek, mozi után. Perényi búcsúzik, Eszter beljebb áll. Vagy mégsem. Nem,
nem búcsúznak. Csak megálltak.

- Ne - mondja Perényi -, ne beszélj erről. Látod, mi lett belőlem.

Egy darab rongy. Az életemet tettem rá, és nem lett belőle semmi. Hittem
benne. Hittem. Te tudod, mí az, hogy hinni. Vesztettem, minden játszmában
vesztettem. LVIost majd fegyelmit varrnak a nyakamba. Hatalmas összegről

van szó. S nem találtunk semmit, csak egy töredéket, egy faltöredéket.
- Hinni - mondta Eszter -, most is hinned kell. Erősen.

- Hazugság. Tudod, hogy... - közelebb lépett, még halkabban beszélt
-, tudod, hogy hazudok! Nem az életemet tettem rá, hanem ... hanem ...
- Körülnézett. Nem hallja senki. - El kell egyszer mondanom ~ suttogta.
- Te ezt nem tudod, nem ismersz. Semmit sem ér az életem. Már kifolyt
a kezemből, Az apámnak volt egy találmánya. Mérnök volt, a Ganz-gyárban.
Két éve halt meg. Többmilliós tétel. Oriásí volt. Ömlött a pénz, autót vettünk,
az apám meghalt, és én ottmaradtain a pénzzel. Akkor már befejeztem az
egyetemet, kihelyeztek, de otthagytam. Nem akartam vidékre menní,

- Igen.
- Es Pesten maradtam. Egyik a másik után. Nem ízlett ... és ... el-

mondom, a nők ... Mindig volt pénzem. üres vagyok. Teljesen üres vagyok.
Egy év óta nem volt senkírn. Kongó üresség van bennem. Nem tudom, hogy
te mít szeretsz rajtam.

Eszti hallgatott. Megfogta a kezét.
- Nekem nincs semmim - mondta lassan, szótagoltan a férfi. - Ures

vagyok. Kezed a kezemben. Úristen. Egy szobánk lenne, fotel, kisasztal. Kávé
az asztalon, alkonyat, hátradőlnél a fotelben.

- Az Isten - mondta Eszti - fölemel. Krisztus, Ö megsegít. Csak
gondolni kell rá.

Furcsa nevetés Perényi arcán, akár sírás is lehetne. A lampionok piros
sárga fénye vetődik rá.

Feri áll a sátorlap mögött. Síposné beljebb invitálja Perényiéket. "A
Iányaim" - és mosolyognak. Valaki a rendezést dicséri. Mindjárt takarodó.
Kár, hogy ilyen későn jöttek.

Feri az úton, Feri az ösvényen. Tíz perc az iskola. A falu házai, lent
meg a Duna. Szép a levegő.

- Uram - mondja, összekulesolja a kezét -, elhagytál. Teljesen egye
dül vagyok. Felhők meg fehér csillagok, hideg szél. Elhagytál. Nem. Elveszi
tettelek. Kizártam magam. Én. Én zártarn ki magam. Senki sincs az utcán,
kihalt a falu. A magány - mondja a pap - a lélek éjszakája. Járok, eme-
lern a lábam. Járok az éjszakában. Imádkozzunk, hogy elmúljék. - Azt
gondolom: "Krisztus ült a gyóntatószékben." Azt gondolta: "Krisztus min
denütt ott van." A kövek, a strand, az ásatás, római kori fal, Perényi. Eszti.
Azt gondolta: "Minden ezért volt. Minden a féltékenység miatt," István. Ist
ván, részegen. "A Krisztust - mondta - nem lehet ám becsapni."

Dezső ágya megvetetlen.
Miatyánk - mondja. All a szeba közepéri. Legyen meg a Te akaratod.

Nem akartam a Te akaratodat.
Kinéz az ablakon. Kinn a hold viléigit. Boldog nyugalom ül a fákon.
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DSIDA JEN{j VERSEI

ELBÚCSÚZTUNK

Almomban találkoztam önmagammal.
Nem emlékszem, hogy alkony volt, vagy hajnal,
de úgy, úgy csodálkoztam magamon:
Fejemet gyönge fény övezte meg,
mankón jöttem és békét mosolyogtam,
kuszált szakállú, hófehér öreg.
Eltünt a fény,
amint átölelte a másik én,
aki a dal,
a fiatal-
. .. könnyárban úsztunk... 
Almomban találkoztam önmagammal
és - elbúcsúztunk.

(1926)

HAMVAD A TŰZ

Valami álomból emlékszem rád.
A bástyafokon Tőt moha nő

s kedves forrásom elapadt, elapadt.
Az acélkék fecskék rádgondolnak,
nem szállnak el: meghalnak
és haldokUk a megállt idő is.
Te nem tudod, hogy barátod vagyok
és azért nem közeledsz hozzám.
0, milyen átkos, szomorú tévedés ezt
Csuháim kopnak, nemsokára
szabad meUet mutatok a fáradt napnak:
remete-éveim hite szakadozik.
Nem akar lángolni az esti tűz

s mezőkön, hegyeken túl késik,
egyre késik a mindenek gyógyulása.

(1931)

NE HARAGUDJ!

Uram, ki vagy az örök Lényeg,
ne haragudj, ha újra felszáll
egy vallomásos szürke énekl
Uram, nekem már hullt a lombom,
hát felgyújtottam a Ng,gyerdőt.

Ég. Majd elalszik. El nem oltom.
UTam-Istenem, aki végett
álmosan is mennem muszáj:
Én unom már a fényességet!
Uram, fáradt napok után
nem tudnád megmondani nékem,
hogy minek sir az Édesanyám?
Uram, álmok lengnek előttem.

Selyem-paplan alá bújok
patyolat-fehér lepedőben.

Uram, szabad álmodni szépet,
ugy-e szabad, ugy-e szabad,
ha már az erdő le is égett?
Már csak egy fáklya fénye hull •..
Mért nem hagyod, hogy angyalod
földnek forditsa szótlanul?
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A CSÁKKERTI HÁRY JÁNOS
lrta RÖNAY LASZLÖ

(Kisregény 2. rész)

Sehogy se bírt elaludni azon a tizenkilencedíkéről huszadikára virradó
éjszakán. Folyton a lámpáját gyujtogatta és az időt nézte, reggeledik-e már.
Hajnali háromkor aztán már végképp eIege volt ebből a tíz, tizenöt perces
szendergésekkel meg-megszaggatott virrasztásból ; nadrágot, inget húzott és ki
ment a kertbe.

Tücskök nem szóltak már, de a hold még fönt volt. A bokrok alól fark
csóválva ügetett elő a kutyája. Megsimogatta, és együtt vágtak neki a fé
nyes éjszakának. Csak úgy találomra, cél nélkül, ki a házak közül, míg föl
nem tűntek a tavon túl, halcványan, hunyorogva a becskei lámpaíények.
Irénnel is itt álltak két nappal azelőtt.

Leült a nyirkos fűbe, hallgatta a kutya szuszogását, az éjszaka neszeit.
Később hanyatt feküdt, érezte ingén át a harmatot, jólesett a h00e, és bá
multa fönt a lassan hunyó csillagokat. Milyen közel van ott egymáshoz az
a kettő. Mintha mozognának is az égen, nagyon lassan, egymás felé. "Csak
Irén bele ne süljön a szerepébe" - gondolta. Lehunyta a szemét, aztán föl
nyitotta, megkereste a páros csillagot, megint lehunyta a szemét. Később

megint fölnyitotta, keresgélte a csillagokat, már egészen halványan égtek,
világosulf az ég alja. Egyszerre úgy megsúlyosulf a pillája, hogy színte leesett.
Nem is emelte föl többet, elaludt.

Nehezen ébredt; valami nagy hőségben hevert, és mintha sokáig költő

gették volna ebből a forró ernyedtségből. Vissza-vissza süllyedt almába, az
tán, míntha ólmot lökne le magáról, föleszmélt. A kutya döfködte orrával az
arcát: az volt a költögetés; a forróság meg a nap ; magasan járt már, és
erősen tűzött.

Riadtan fölült, egyszerre rászakadt az egész előtte álló nap. Megnézte a
zsebóráját. háromnegyed nyolcra járt. Harangszó is úszott az álma foszlá
nyaiban : Szerit István napja van, nyolckor orgonálni kell akismisén. Föl
ugrott, begázolt bokáig a tóba, pár marék vizet csapkodott az arcára, úgy
száríttatta meg a nappal, és rohant a templom felé. Épp beharangoztak,
mire odaért. •

- No, még egyet, Karcsi bácsi?
Ez nem a kocsmáros, ez valami idegen; nem, nem is idegen, ezt az arcot

már látta. "Ezt a pofát én már láttam" - dúdolja; A s e v i II a i b o r
b é l Y -ból van, Rossini; "ezt a pofát én má'r láttam" - énekli kásásan, és
egy ujj lebeg az arca előtt, a saját ujja; de hogy kerül az arca eié? Eidugja
az ujját, nézi maga körül a vigyorgó arcokat.

- No, még egyet, Karcsi bácsi!
- Nem - dünnyögi. - Nem iszom.
- Persze, mert már nem fér bele több - mondja valaki.
Mindegy, pihen egy kicsit. Aztán majd fölkel és hazamegy. Nehéz dolog,

végig az ajtóig a székek és az asztalok kö,zt, úgy hogy ne borogassa föl őket.

Odakint már jobb, ott me het kedvére. De itt nehéz; pihenünk előtte egyet.
Itt a karunk, keresztben az asztalon, ráhajt juk szépen a fejünket. Hallgatjuk
egy kicsit a muzsikát. :jej, Nagyabonyban csak két torony. Aztán majd ha
zamegyünk, de most még hallgatjuk a muzsikát. Azt a harminckettőt. Azt
a harminckettőt. Azt a harminckettőt ...

Hát igen: így kezdődnek az élet napjai. Álmatlan éjszakával, félig mos
dottan, elkésett loholással, A pap már az oltárnál állt, mire főlkapaszkodott

a kórusra, Az öregasszonyok már tekintgettek visszafelé az első padokból,
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II csontkötésű irnakönyvük meg a lapok közé dugott rozmaring fölött. Hal
latszott, ahogy a két mrnistráns hadami kezdi: Confiteor Domino omnipo
tenti. " Akkor szélalt meg végre az orgona. Az. Ah hol vagy magyarok-at
íntonálta.

Igen, igy kezdődnek: zavarral, kapkodással. Úgy is folynak le, össze
vissza, zűrzavarban; áradat: az embert viszik a hullámok, rángatja a fejét
erre-arra a hullámverésben, próbál kikecmeregní, ahogyan bír. Mínden pil
lanaltban úgy, hogy süllyed, libeg, fogytán a levegője. Este lesz; az ember
kivetődi'k, elnyúlik a parton, az íszapban, a sárban, jártányi ereje sincs. Az
ég csupa csillag, egy páros is látszik rajta; két csillag, közel egymáshoz. És
akkor kiderül, hogy talán mégis ez volt az élet igazi nagy napja.

Az a tízes mise, a templomfal-repesztő orgonával. Az az Ah hol vagy ma
fJyarok. J ósz Zsiga a szószéken, a gyors prédíkáció, hogy végezzenek, mire
megjön az autóbusz a vendégekkel, Aztán a kimenet utolsó akkordjai után
II dudálás, messze, a kanyarból.

Por a téren, és mögötte a rezesbanda Rákóczi-indulója. A csöndben a
bíró hangja; kezében rezeg a papír, de nem abból mondja, hanem betanulva,
fej ből a Jósz Zsiga írta köszöntő beszédet. A mester hunyorogva áll a tűző

napon, hallgatja, szakállas arcát míntha fába faragták volna. Kezel a bíró
val, Jász Zsígával, Csak ennyit mond:

- Örömmel jöttem.
Mennek a templom felé. Szálegyenes alak, azzal a fába rnetszett, sza

kállas fejjel. Nem öregedett semmit; most is ugyanolyan öreg, ugyanolyan
fiatal, ugyanolyan kortalan, mint amilyennek főiskolás korában látta, Megy
be a templomba; Jósz Zsiga beszél az oltárrácstól. Megtiszteltetés, törté
nelmi jelentőség. A mester arca meg se rezzen. Kezdődik a hangverseny a
tiszteletére. Bach János Sebestyén, a d-rnoll toccata és fúga.

Szól, száll a templom boltozats alatt. Mintha nem is az ő ujjai alól, ha
nem magától szólna, Lent, az oltár előtt a dalárda. Irén ott áll a szélen.
Eszébe jut, amíkor először ült zongorához Egerben. A tempóra ügyelj, fiam,
Bachnál az az alapja mindennek, a tempó. Micsoda tempó, mílyen mértan,
mílyen örvény, Viszi az embert, forgatja, ragadja. De úgy, hogy mégis az
irányítja, akit ragad. A fúga, fiam olyan, mint egy hatalmas épület. Ha
elrontod, csak egyetlen téglát belőle, beomlik, lezuhan, maga alá temet. A
fúga ...

Ez a csönd, mint egy szakadék: ez nem a zuhanás utáni csönd, hanem
a fölépült épületé. Lent a tanító föllép a dobogóra. emeli a pálcát. A csitári
hegyek alatt - énekli a dalárda.

Aztán a régi, iskolás szorongás a mester előtt, odakint a téren. A kicsit
éles, kemény, magas fekvésű hang.

- Jó volt a Bach.
A boldog szédület: a mester nem szekott dicsérni. Híres volt róla a fő

iskolán, milyen fukar az elismeréssel.
- Hanem a kórus- és a hang egy kicsit fölcsap, úgy önti utána hideg

zuhanyt - Hamis volt. - Szünet; talán egy árnyalatnyi mosoly is? - No,
mindegy. Majd délután meglátjuk.

Süllyedne föld alá, Jósz Zsiga fogja a karját.
- Ebédre várunk... - És halkan, csak neki: - Szaladj haza, szedd

redibe magad. Ven idő még... - Megint hangosan: - Fél egyre, fiam.
Egy könnyű kéz a karján.
- Fár:adt?
Irén. Mennek az újrtelep felé. Az egyik kertben énekelnek. Szép, tiszta

nm hang. Menyeeske matart a virágok közt, énekel hozzá. Sej, Nagyabony
ban CSQ,k két torony látszik.

- No lám - mondja Irén. - Ugye, hogy érdemes? Mégha hamis volt
í! a kórus - teszi hozzá és mosolyog,



- Karcsi bácsi!
- Hagyd! Nem látod? Alszik.
- Majd megint úgy kell hazavinni ölben.
- Trágyahordó saroglyán! Az való az ilyennek . . .
- Karcsi bácsi!
- Hagyd. Hadd aludjék. Hátha kialussza.

Igen, ilyeneik az élet legnagyobb napjai. Az ember többet csinál, mínt
amire képes, fölébe növekszik saját magának, és a végén semmire sem em
lékszik az egészből. Csak arra, hogy valami volt. Előadták a Háry Jánost.
A csákkerti földmíves színészek. A csákkerti zenekar, Meg Ő, a csákkerti
kántor: a karmester. Kodály előtt, zenészek előtt, újságírók előtt. Valaki
azt mondta: "Azok meg ott a népi írók." V~ül is hogyan adták elő? Mi
volt, hogyan volrt? Az a két óra, amikor fölébe emelikedett saját magának?
Amikor nem ő maga volt, hanem valaki más? Nem tudni. Az ember nem
emlékszik rá. Egy adat marad, egy tény, pár sor. Egy cikk, amit Kodály
írt. Történelmi jelentőségű volt, minrt Jósz Zsiga mondta? Lehet, hogy az
volt. Utólag. Utólag kiderült, hogy az volt. De akkor?

Csak erre emlékszik: egyszer csak vége, és ők egyetlen gomolyaggá ka
varodva öleHkegymást, Napóleon, Ebelasztin, Háry, Orzse; síkerült, síkerült!
és a csöndre, amikor az ajtóban megjelenák a mester. '

- Köszönöm. Azt hiszem, életern egyik legszebb napja volt ez.
Szárazon, élesen, keményen, halkan. S egy újjmozdulattal úgy hívja ma

ga elé, mint egy diákot.
- Mennyi ideig tanultátok?
A kérdés majdnem hideg. Minden melegsége a tegezésbe bújik De az

úgy süt, hogy ő aIig bír fele1nti. tőle.

Sokáíg, .. Nem is tudom pontosan...
Nehéz volt?

- Nem. .. Illetve... Könnyű se volt...
- Szóval nehéz volt - mondja tárgyilagosan a száraz hang. - Miért

csináltátok mégis, ha nehéz volt? Mit szerettetek benne?
Csönd. Talán nem is azért hallgat, mert nem tud mit fe!elni rá, hanem

a fáradtságtól. Rettentően fáradt, teljesen üresnek érzi magát; úgy érzi, min
dent elrontott, csapnávaló volt az egész, kárba veszett az esztendős munka.
Harapja a száját, hallgat.

Ebelasztin mőgötte topog, nem bír magával, kurjantva válaszol helyette.
- Hát azt, hogy annyira a mienk!
A szakállas arc egy kicsát fölemelkedik: mintha kémleIne valahová, föl

felé, vagy előre,

- Igazán?
A csontos kéz lassan emelkedék, megáll a vállán, egy kicsit megszorítja,

és rajta egyszerre végigrándul valami, egy hullám borítja el tetőtől talpig,
és lódítja meg belül: az apja fogta meg így egyszer a vállát, ezzel a könnyű

kis szorítással, e1gy emberemlékezet előtti múltban.
- Köszőnörn, fiam, Ember vagy a talpadon.
Ez volt. ennyi volt. Mi volt még? A fáklyásmenet este. A mester hangja,

mielőtt föllép a kocsiba, valami száraz köszöntés. A por, az autóbusz távo
lodó zúgása. És hirtelen azest,i sötétség. Meg egy !kéz a karján.

- Megyünk?
Később egy fej a vállán. Habok loccsanása. nádsuhogás a fölrtámadt kis

fuvaIIatban. A túlparton Becske élesen hunyorgó fényei. És Irén hajának
csiklandása az arcán.

- Karcsi bácsi!
- Mondom, hogy hagyd békén. Nem érted? Elég baj az neki, hogy így

van, nem kell, hogy még bolondot is csináljanak beléHe!
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Bizony, kész van az öreg. Már fél deci bead neki.
Akkor meg minek iszik?
Minek? Ki tudja azt megmondani, miért iszik az egyik, miért nem

~ másik. Van, aki csak vedel, mint a disznó. Van, aki felejteni akar. Mit
tudom én... Az egyik, mert vidéken rekedt, a másik, mert városba keriil.t.
Az egyik, mert nincs gyereke, a másik, mert egyszerre kettő is, lett, ikrek..

- Mint a Karcsi bácsinak. Öt gyerek, arra a fizetésre ...
- Meg arra a tömérdek italra. Mondják, a felesége már ki se mer men-

ni az utcára, lépten-nyomon megszólítják, kérik vissza az emberek a pén
züket. Amiket az öreg itt-ott pumpol.

- Pedig micsoda ember volt ez valamikor! Olyan zenész, amilyen nem
'1..'olt több a megyében. Dehát nem bírt fölkerülni. Pestre. Mondják, amiatt
a csákkerti Háry János miatt is csak baja lett. Gyanús ember lett, :fölfor.
gató; ha a szegény Jósz Zsiga nem áll mellette. . . De ml3st már alig akad
tanítványa, zongora helyett a kocsmába futtatja a gyereT<.eket a csatos üveg
gel.

- Fenét csatossal! Rum kell annak, nem bor.
- Allítólag a könyvei mögött tartja az üveget, oda dugdossa a szegény

Irén néni elől. Ráadásul, mondják, ha beszív, azt haJtogatja neki, hogy mi
atta van, miatta maradt le, a család miatt, az ikrek miatt...

- Dehogy az ikrekm:iatt! Ezt csak úgy kiszínezi, kikerekíti, hárijános
kodik oele: hogy az ikrek így, meg az ikrek úgy. Egy szó se igaz az egész
ből.

"Az úgy van, öregem... No, vár], elmondom, hogy van. Ez az egész, tu
dod. De jól figyelj, ilyet még nem hallottál.

úgy kezdődött, hogy hívnak haza, óra volt az iskolában, ének, arról hív
tak. Megyek, mondom, baj van, ha engem óráról hazahívnak. Irén már ott.
várt a kapuban, mellette a szomszédasszony a börönddel. A két gyerek meg
kapaszkodik a szoknyájába, hogy ne menjen el, édesanyám, ne menjen el.
Mert kezdődtek a fájások, eljött az ideje.

Hát ki a vasútra, föl a vonatra, a szomszédasszonnyal, annak úgyis dol
ga volt Pesten. Én meg maradtam a gyerekekkel. Pesztranak. Tudod, mi az.
mit magyarázzam. EtetnL fektetni, hol ez, hol az, no. Nem mondom, segí
tett a falu. J ó falu volt az, szerétték ott egymást az em berek. Engem meg
legkivált. Nem is mondtam a fürdetést; te, az csak a munka! Fürdettél te
már gyereket? Csak azért mondom, mert én még éjszaka is azt álmodtam,
hogy csak fürdetek, fürdetek, és sosincs vége. Az egész falu g'y€!rekd. Én,
ezzel a kezemmel, érted? Ezekkel a bíllentyűre való u ijaimrnal, Csak azért
mondom, hogy tudd. Nem olyan egyszerű az. Megérteni ezt az egészet.

Másnap jön, öregem, a távirat. "Irénke Ágika jól van stop csókolják
stop." No, le a gyerekeket a szomszédságba, én meg föl a vonatra, be Pestre,
rohanok a kórházhoz: ömg'em, nekem abban a nazy izg-alomban még' a vi
rág se jutott eszembe, csak mt a kórház előtt. amikor megláttam a standot.
Nem volt Iátogatási idő. de mínt vidókit. beengedtek. Odafönt éppen szopta
tás; bánom is én, be a szobába, alig vártam, hogy lássam már az én dráiga
feleségemet. Az arca, öregem, a párnán, mínt egy madonna: hanem én majd
hanyaetesem. jobbról egy baba, balról e~y baba. Ágika, Irénke. Érted? Egy
külön, kis Irénke! Én marha, én meg a táviratá Irénkére am hittem, hogy
az az én Irénkém. az anyjuk... Jó, hogy ki nem esett a csokor II ke7emből.

Mert én, öregem, abban a nillanatban tudtam, hogy vége a karríernek, mű

vészetnek. mífenének ; énnekem mcstantól egy a dolgom: e>t:etni ezeket az
éhes kis fecskéket.

No, most már tudod, hogy volt. El Iehetett ezt józanon víselni ? Volt ott
srégen szemben egy kocsma, oda bementem, egy kis pihenőre. Soha addig
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nekem egy deci hornál több le nem ment a torkornon. Csak akkor először,

én már nem is tudom, mennyi. Vagy két liter.
Ismered am a kocsmát, Budán a farkasréti temetőnél? Az a neve, hogy

Búfelejtő. No, én is elzemettem a karríeremet, aztán ittam rá egyet. Érled?
Igy kezdődött, öregem. És tudod, én vílág életemben kegyéletes ember vol
tam. Locsolní kell a sírokat, pajtikám, Iocsolní. .."

- Ki tudja, ha idejében Pestre kerül... Nem ilyen tehetségeknek való
a csákkerti meg a becskei sár. Művészember elsüllyed itt . . .

- Aki süllyedös. Pesten is elsüllyedhet. Különben Pestrőlis ugyanúgy
elvitték volna.

- Hová?
- Katonának, te bikfic! Elfelejtetted? Igaz, te még kölyök voltál akkor,

mégcsak nem is levente. Behívták, vitték, punktum. Ki a keleti frontm. Hé,
Karcsi bácsi! l!:bredjen, itt a lánya. Várják otthon a vacsorával.

Gyere, apa. Kapaszkodjál belém, és gyere. Késő 1'an már.
- Megyele. Vigyázz, ne rugdald a székeket meg az asztalokat. ~rted?

- Értem. Csak jöjjön. Fogja a karomat, és jöjjön.

Az es:zméletentúl van a fehérség. Vagy egy másik eszmélet, a fehérség
gel. Amin két fekete pont megy, Pötörke Pista meg ő. Az eszméleten túli
eszmélet fehér éjszakájában. Mert ebből is csak ennyi maradt meg: egy nagy
fehér síkság. A többi elmerűht: a kopár fák, a varjak, a farkasnyomok, a
rombadőlt házak. egy-egy csattanó lövés valamelyik fa mögül, lomibitalan li
getből. Nem maradt, csak a hó.

Meg a vándorlás ,a hóban. Meddig húzta maga után, félig a vállára vet
ve Pötörkét? Ez is elmerült. A napok is egybefolynak, egyetlen fehér sík
sággá. Egy félig 'rom tanyán egy öreg orosz parasetasszony egy darab ke
nyeret adott nekik, és egy éjszakára szállást a konyhája sarkában. De ez
is elmerült, és csak az álomban jár föl, és csak az álomban párolog a hor
padt bádog lavórban a meleg víz is. Semmi, csak a hó, amíg el nem fogják
őket a tábori csendőrök.

- Ne dűlöngéljen, édesapám. Fogja a karomat, és jöjjön.
Leülök. Csak egy kicsit. pihenni.
- Hogyne! Hogy aztán ne bírjon felkelni. Ne az árok felé! A kerítés

felé, nem érti? Ha szédül, kapaszkodjék a kerítésbe.
- Leülőle. Ott a lámpa alatt.
- Nem ül le! Világ csúfjára megint... Leqauibb a Pista bácsiékig jöj~

jön, ott leülhet a ház előtt apadra.

"Nem hiszed? Itn se hinném, ha nem velern tőrtént volna. De ha nem
hiszed, kérdezd meg a Pötörke Pistát, majd ő elmondja. Valgy inkább én
mondjam? No, nem bánom, elmondom. Az igaz, hogy nem szívesen, Hogy
miért nem? Azért, mert én ezt az egészet egyszer már olvastam valahol, va
Lami regényben, csak azt nem tudom, hogy hol, meg hogy ki írta. Mind el
hurcolják tőlem a kőnyveímet, azrtán senki nem hozza vissza; föl kellene
írni, de tudod. hogy van az ember az Ilyesmlvel. . Persze attól még lehet
igaz, hogy olvastam. Nem olyan különős dolog, százával megeshetebt, hát
megesett velünk is.

mn azt már nem tudom megmondani neked, hogy hányadik napon
volt ; az ember nem számlálta 'a napokat, csak ment; a végén már lárf:rni se
látott, vagy megfordítva, annyi mindent látott, mintha semmít se látott vol
na; nem lehetet tudni, mi igaz, mi a káprázat. ígyaztám egyenest nekisé
táltunk Pőtőrke Pistaval a tábori csendőröknek. Hát persze halálra Hélt a
hadbírósáz, Megjegyzem tiszta szerencse, hogy hadbíróság elé kerültünk, és
nem míridjárt a helyszínen eresztettek belénk egyet a tábori csendőrök. E,gy-
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szeruseg kedvéért. Nem is tudom, mit teketőriáztak annyit velünk, ítélet,
miegymás. Nagy Károly és Pötörke István, golyó általi halál. Mert az akasz
tós hóhérnak éppen kólikája volt, vagy mi a fene.

Hát úgy látszott, mi Pistaval hiába határoztuk el, hogy ha törik, ha sza
kad, hazamegyünk. Odaállítottak szepen a falhoz, és jött a kivégző osztag.
Négy rongyos katona, szegények... Aztán egyszer csak Iehasalt az egész
társaság. Kivéve persze Pistát meg engem. Azért mondom ezt neked így,
ilyen kedélyesen, nyavalyát volt kedélyes, be voltunk rezelve, öregem, kér
dezd csak meg a Pistát, ki kedélyeskedik a kivégzése előtt; de ez az, amit
olvastam valahol, pontosan így. Az történt ugyanis, hogy jött egy ruszki re'-

; pülő; úgy bukkant ki az erdő mögül, hogy észre se vették, mintha lábhe
gyen járt volna otta levegőben, és már potyogtatta is a csomagjait.

Te, amikor én először kinyitottam a szememet ott, ahova a légnyomás
hajított, azt hittem, hogy meghaltam és föltámadtam a másvilágra. Csak
akkor kezdtem gyanítani, hogy élek, amikor a Pötörke Pista hangját meg
hallottam. Mit részletezzem, más is megírta, mással is megesett. Kettőn

kön kívül aztán nem is volt ott teremtett lélek. Elfújták őket; csak egy nagy
vakondtúrás maradt a helyükön. Meg pár kormos deszka a barakkból. Né
hány konzervet is találtunk, egy jó bekecset. meg szétszórv:a vagy tíz-tizen
két bakancsot, épp össze lehetett válogatni egy-egy párt belőlük, mert a mi
énk már nagyon oda volt. Ezzel a vételezéssel aztán indultunk is tovább. Ba
junk egyéb nem esett, mínt nekem egy vágás az újjarnon. Elvá,gta 8P;Y szi
lánk. Látod itt a heg. Hiába pofozták helyre, nem mozog az úgy, mint aze
lőtt. Hát ha tudni akarod, ezért van. Nekem, pajtikám, az volt az életem:
a muzsika. A zongora, orgona. Bach, Hündel. .. Ki tud játszani csonka kéz
zel? Jó, jó. nem csonka. Csak éppen nem jár rendesen az újjam, ügy kelle
ne mozogni, mint a gépnek. Tudod, mi lettem én? Meghibásodott másina.
Szemétre való, ócskavasnak. Ha iszom egy pohárkát. legalább odabent hal
lom. Érted, itt, belül. Szólnak a toccáták, fúgák... Akkor meg mít sajnál
játok tőlem?"

- Még csak azt az öt lépést, édesapám. Nem lát1a? Ott a pad, oit le
ülhet. -Ha akaria, bemeoviink Pista bát7lámékhoz, lefek~'~ik fl díván1JTa, ki
piheni magát. Nem érti? Nem szól eou szót se. csak dillöngél, rángat... Mit
gondol. meddig bírom én, hogy így rám tehénkedik? Tstenem, Igtenem, ceak
addia a panir, eIbírjam . . . Hová meav? Nem arra! 1"001'1 mN) fl ker?t;;.~t. ka
paszkod1on bele... Nem. csak mint a zsák... Hová rá71cir;ál. Istenem; hopá...
Jaj nekem. megint... Allion föl! 'Édesapám, áll.ion föl. az ég áldja mea..
Nem, csak lehever, mint a diszn6 ... Bele az árokba... Hé ... hé ... Uram Te
1'emtőm, de keservesen. megvertél vele minket. ..

A nádasban már volt idő' az ember lpQ'~ziveSiebben üstökön razadta és
taszízálta volna. hogy gyorsabban rnenjen, De az idő csak vánszorrrott, mint
ha neki is lefagyott volna a lába a didergős hideg;ben. Néha szél zörren
tette a száraz nádat, lúdbőröztette a vi7:p't. nyomta egyik nádfaltól a másikig
a ködöt. Össze-vissza járt, sIia a falu felől jött, hangokat hozott. riadt gá
l!,ogálSt, kétlSé,Q'bep~ett kacsahánozást, néha nvújtott. szomorú t'E"hénbőgést.Ami

ből gyanítani lehetett, hogy lúd, kacsa. tehén még van a faluban. Csak ép
pen emberi hanrr TI"'m jött· minths ernber már riem lenne. Mind a ketten
azt gondolták: talán már nincsenek is itt. Talán hiába ln'alol'toJtak R mérhe
tetlen térben és az ic]őn"'n időben, vahhnQv már a halálon il'; keres7 :ti il . Hiába
volt az €'l1!ész, mert talán nincsenpk is itt már, kiürítették őket falustúl. el
vitték Isten tudja hová. Láttak útközben ilyen üres falukat. e[!V-egy tétova
vénemberrel, házak kőzt ődöngő. csapzott kutvával, Meg eg\' loncsos, vak
lóval az út kőzepén, valahol a Nyírsézben. Á1ltak a nádban. fáztak, és hall
gattak. Egyik se mondta ki, amit gondol. Mínd a kettő magába nyelte a sze-
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rongásat. Ezi a folyékony ólmot, ami most tűrhetetlenül nehéz golyóvá sűrű

södött bennük, a szívük alatt, a gyomruk táján.
Míg' egyszer csak a süket, szürke csöndben föl nem sivított egy ádáz

hang, míntha ott szólna valahol a közelükben a nádban.
- Megállj, tel, .. Hogy az Isten pusztítsa el azt a ronda fajtáját...
Akkor összenéztek: már nem nagyon látták egymást a nádas sötétjében,

csak érezték. hogy összenevetnek, és neki még a könnye is kibuggyant, a ne
vetésben. Megismerték a hangot, a vénasszonyt a faluszélen. Rom nénémet,
ahogy élete egyetlen társával, a kutyával pöröl. Mint tegnap, tegnapelőtt, és
akkor is amikor még itthon voltak, és közben is nyilván, amíg nem voltak
itthon, alkonyatról alkonyatra, mánden áldott nap, amikor az a züllött, éhes
kuvasz farkát hasa alá húzva kioldalog a kerítés nélküli udvarból, át a szom
szédokhoz, házról házra, fölhabzsolni, ami a disznók után a vályúban ma
radt, IS ami éldobált étel a földön akad, gyerekek elszórta kenyérhaj, vagy
akár morzsa a baromfi után. Alkonyatról alkonyatra így kezdődik az átok;
Róza néném áll a küszöbön, fölemeli csontos öklét, az elsomfordáló kutya
után fenyeget, s fogatlan szájjal visítja az "istenpusztítsael"-t. Fölhangzik
minden este, elrnaradhatatlanul, mint a harangszó; aztán, mínt harangszóra
a lélekharang csilingelése, halkabbra fogva jön a hosszú prézsmitáláa.a ron
da dög hálátlanságának sorolása: hogy tele a hasa, egész nap zabál, kieszi
Róza nénemet mindenéből, mégis kuncsorogní jár, csakhogy a szegény öz
vegyet hírbe hozza... -, de ezt már nem hallották ott a nádban. Csak az igazi
harangszót, a nagyharangot, s ráa Iélekharangvgyermekhangját. Sötét volt,
kiléptek anádból.

"Kiléptünk a nádból. pajtikám, és mentűnk haza, míntha csak tegnap,
akarom mondani a front eJőtt. Mint a nádvágók, fütyürészve, az út közepén.
Utóvégre otthon voltunk, nem igaz?

Persze oktalanság volt, ne is mondd, tudom én azt, barátocskám. Tu
dod te azt, hogy honnan jöttünk mi? Kacsaitovkától! Tudod te azt, hol van
az a Kacsatovka? Valahol Voronyezsnél, hogy az Isten verje meg. Tudod te,
mi az, a Voronyezs? Hát azt már tudod. És akkor rníndent tudsz. Hát onnan
jöttünk, de úgy, hogy közben majd hogy ki nem nyiffantottak, mint dezen
tod, öregem, jól mondom? Aztán meg a repülő; de csak az ujjam ment rá,
utóbb azt is úgy-ahogy helyrepofozták; no de ezt már mondtam, nem igaz?

Egyszóval tudom én, pajtikám, hogy ha már Voronyezstól. akarom mon
daní Kacsatovkától baj nélkül elértünk Csákkeröig, akkor azon a kis darab
úton is vigyázni kellett volna, a nádtól hazáig. De hát otthon voltunk, ki vi
gyáz otthon, ki gondolja, hogy otthon is vigyázzon, ha egyszer megúszta :a
főbelövést is, nem igaz? Jó, jó, körül kellett voma kémlelni, megtudni, mi
van itthon. De hát ha egyszer Roza néném is úgy szólt, mint mindíg, meg a
harangok is ugyanúgy, mint mindig. Hát mi csak mentünk, bele a fogóba,
Pontosan mint a fogéba az egér. De hát ki gondolta voma arról a gyalázatos
jegyzőről? Csak nem volt elég neki, hogy a lánya elment a német tisztek
kel, nem akarom megmondani, minek. Vagy éppen azért, hogya többi is dö-.
göljön?

No, mindegy, ez is elmúlt. Hogy ki köpött be? Máig se tudom. Örséget
állított a disznó, mondják, valami rendelet is volt rá akkor, a fene tudja,
én nem voltam itthon, nem tudhattam. En csak azt tudtam, hogy hazaérkez
tünk, s mondom .Pistának : Öregem, eleinte ne nagyon mutatikozzun:k
mert azért láthatod, hogy egy kis óvatosság mégis volt bennem; és annyi
ban is maradtunk. Hát elváltunk, jóformán nem is kezeltünk egymással,
olyan sürgős volt bennünk, hogy lássuk végre a családot.

Te, pajtikám, én azt el nem tudom mondaní neked. Amikor én megke
rültem a házat és benéztem az ablakon, a kutya meg ott sírt a lábomnál és
nyalta a kezemet, de olyan sebesen, mínt aki megháborodott. Elhiszed, hogy
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most is érzern a fájást a nyakamban? Hogy milyen fájást? Hát hogy így kel
lett tartanom. látod; el volt sötétítve az ablak, de oldalt volt egy kis csík,
azon kémleltem befelé; szerencse, hogy nem látta a szivárgást a légós, még
baja lett volna Irénnek. No, mindegy. Lestem befelé,OItit ült az asz/talnál a
család, Irén, a gyerekek, te, az ikrek is, Irénke, Ágika, én azt el nem tudom
mondaní, azt a két angyalt, azt a szőkeséget, meg ahogy ettek, majszoltak,
édes jó I8tenem... Tudod, mít gondoltam? Hát nevess ki, nem bánom. Azt
gondoltam, hogy hát én most hogy álljak elébük? Jövök ebből az éktelenül
hosszú útból, és, nem hoztam n~kik semmit. üres kézzel, öregem, érted? De
hogy érted...

Hát így volt. Először csak vakargattam az ablakot, koeogtattam, egész
kicsit, aztán jobban, aztán egészen rendesen. Összenéztek, figyelitek, látszott,
hogy félnek. Én meg csak kocogtattam. Akkor Irén mondott valamit a gye
rekeknek, fogta a kredencről a kulcsot és indult az ajtó felé. Meet bátor
asszony, azt meg kell adni.

Most aztán mondjam el neked, mi volt. amikor kinyílt az ajtó? Nem, paj
tikám, nem mondom el. Én, ha faggatriíak, meg ha iszom egy pohárral el
tudok mondaní mínderrt. Azt is, ami volt, meg még azt is, ami nem. De ezt
az egyet, öregem, ezt soha.

Elég' l€l9,'yen annyi. hogv félóra rnúlva elV'i1Jtek. Ott találkoztunk Pötör
ke Pistaval a községházán. Hátrakötött kézzel, persze."

- Pista bácsi! Pista bácsi! Ered.? odébb, rusnya clögje, nem bírok be
menni töled... Pista bácsi! Pista bácsi!

Mi az? Ki kiabál? Te vagy az, Erzsi? Takaradsz, Bodri! Gyere beljebb,
lányom... Mi van?

- Jaj, Pista bácsi, nem megyek, dehogy megyek... Édesapám ott fek
szik az árokban, részeg megint, mint a disznó... Jöjjön. seqítsen, ne ham/
juk ott, világ csúfJára... Istenem, Istenem, a szemem ldsiil... az arcomról
a bár...

- Ne sír1- .. Megyek, no. csak leoltom a rádiót. Jula nénéd nincs ide-
haza, szomszédol valahoL.. Mi a fenének adtok inni neki?

Adunk, dehogy adunk! Adnak neki a kocsmában...
Hát akkor meg minek enaeditek. el a kocsmába?
Kérdezi is az? Csak fölkel és megy.
Zárjátok rá az ajtót.
Hogy nekimenjen a székkel. mint a múltkor... Még utóbb kezet emel

édesanyámra. De azt ne ad.ia az úristen... Jöjjön, Pista bácsi. seaitsen, én
nem bírom. olyan. mint a zsék; hiába húzom akarjánál . . . Lökjük be ide
a dívánura . .lula ntÓni úaysincs itt; ha elalszik eou kicsit, utána lábraáll, el
dülöng hazáig... Megvert vele minket az Isten. de kesert'esen...

- Mondom, hoqy ne sírj. Te majd a lábát foad, én meg fejtől. ott a
neheze. .. Majd csak behúzzuk oalahoau. Húzott ő i.~ engem, no nem így,
az igaz, Oroszországban, a hóban... Gyere, kislányom...

"ÁUart:hark. öreg'em. V::W\,Pf!'V órát a kÖ7~éQ"h~?:;;ín. mert ;'1. iecvz0 ur éppen
vacsorázott. Aztán átviUek az iskolába. Négy falubeli Iezénv volt, karszal
íazgal, puskával. de én mondom neked, szégyellték manukat bűdösül. Hazv
ták, hOlgybeü1iünk a nadba, meg' hogy beszéljünk Pistával, úgy tettek,
míntha nem hallanák. Pista már tudta, hogy az asszony h elment, Mármint
a [egvzőné, Pestre állítőlac rokonokhoz, szégyenében a lánya míatt, Vagy
nem bírta már a7z'11 a ",,,r'lnisznóval: mert az volt. öreP"em. ep:É'sz€'ll Jd;()i1:t
belőle a vaddísznósáza.. Persze azért halkan beszélgettünk. mi bent, a leg-é-

-nvek hárman az ajtó előtt. A negyedik a katedra szélén ült s bámult maga
elé.
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Ott is vártunk vagy félórát. Akkor beszólt az egyik legény:
- Alljanak föl, kántor úr. Jön a [egyzö festvér.
Két pisztoly is volt az övébe dugva. Az egyiket mindjárt ki hajította az

asztalra, Látszott a szeme csillogásán, hogy alaposan beívobt,
- Na - mondta, - Hát itt vagyunk. Megjörtt,ek az urak? Akkor hát

kezdhetjük." .

- Várjál, Erzsi lelkem... Pfú, de beleizzadtam. . . Majd én feJtől eme
lem . . . aztán ha derékig fönt van... az a legnehezebb, deréTe táJa.. . ie, mint
a homok... akkor te gyorsan vesd fel a két lábát, ha bírod... próbáld csak,
egy lendületből." no, még egyszer... maJd én mondom... há-rukk! - Jól
ran. .. derék lány vagy, Erzsi... törüld meg a szemedet, ne bömbölJ, mond
tam már; mit segítesz vele? Eredj, mosd meg az arcodat, szemedet. Mit lás
sa szegény anyád, hogy sírtáL ..

"Én neked nem szívesen mondom, amit mondok, mert ez is úgy van,
mínt az a másik: hogy ezt is megírták. Nem éppen pontosan ezt, de ilyes
télét. Aztán én mintha csak plagizálnám. Pedig ha nem hiszed, kérdezd csak
meg a Pötörke Pistát, Annál leellenőrízheted az egészet,

Franciákról szól az a darab, látni nem láttam, de megjelent könyvben
is, olvastam. Ha jól emlékszem, Temetetlen holtak a címe. No, mí is:í1yen
holtak voltunk ott az iskolában. Úgy látszik, ez míndenütt egyforma, fran-
ciáknál, mazyaroknál, mindenütt a vilázon. Egy rugóra jár. Iskola, vallatás .
Te, a jegyző mintha csak azt a pofát játszotta volna, azt a vallató tisztet .
Úgy látszik. az is mind egyforma. Az is egy rugóra jár.

Azt mondja:
- Örülök, hogv itlthon Iátom az urakat. Szaba.d érdeklődnőm, milyen

célzattal látogattak haza?
így, ilyen gúnyolódva; de a szeméri látszott, hogy belül ég benne a düh.

Pista is látta; nyilván azt gondolta, minek húzzuk, jobb előbb, mint később;

mit játszogat iH velünk. mint macska az egérrel.
Azt mondja:
- Nem látogattunk, hanem jöttünk.
De ezt olyan keményen, hogy a jegyző fölkapta a fejét, és föllobbant a

sárga láng a szemében.
- Úg'y? Szóval iotteiJek. És honnét, ha szabad érdeklődnöm?
Fölállt, két kézzel tán}:.(lszikodo'Ílt a katedra asztalára. Egyszer csak üvöl

teni kezdett.
- Mezszöktetek, disznók, mi? Hazaáruló kutvák l Alias katonaszőke

vények! Az ilyenek miatt veszítjük el a háborút! Az ilyen gyáva tetűk rní
"tt...

Elfulladt az üvöltésben ; egy kis csönd támadt, amig újra teleszívta ma
Rát lev'€IQ'ővel. Ebbe 'Il csöndbe ,ejtette hele Pista, éle mínden szót külön
külőn, akár követ a kútba, hogy szinte csobbant míndegyik:

- }<;n ott voltarn.
A jegyző meginbolygott a katedrán.
- Azt akarod mondani, hogy én meg itt vagyok? Hát itt vagyok! Mert

ha mi nem állunk résen...
Leugrott a katedráról, és telies erőből arcul vázta Pistát. De ettől

nyomban Iehűlt, visszaült a katedrára. Fagvos voht, kimért, gúnvos.
- VéQ"e az előadásnak. krarnagy úr... Tudiák masruk, ml iár az Ilven

hazátlan bitansroknak ? - Pístára nézett. - Meg' az ilyen fölfor0atólKnaK?

Az ilyen főldosztóknak? Engem. akartál kfiátseaní. Pőtörke Pista? Am hi
szed. arnért átvíbted az Irataidat a címberádhoz Becskére. nyoma sincs wo
bet az egésznek? Az én kezem messzebb ér, mint gondolod, Pötőrke Pista.
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A kornád megugrobt, .~ írások meg ott vannak a páncélszekrényben az ir 0

dámban. A pareellázási terveid, meg a leveleid a sirásó népi ír6idoaI. .. Szél
ugrottak, mint a nyulak, a híres népi íróíd, Pötörke Pista. Itt hagytak szé
lJen a pácban, Pötörks Pista. Mint a karnagy urat a. !<otkodálya. .. - Me
gint villant a szeme, mínt akinek jó ötlete támad. - TudoCJ. mit, Nagy Kar
csi? Most nekem fogod eljátszani azt a Háry Jánost!

Mondjam tovább? Mondjam neked, hogy hol? Hogy azt mondd nekem,
hogy nem igaz, nem lehet igaz, kitaláció az egész, részeg disznó vagyok, ősz

sze-vissza beszélek? Tudod, mit ? Elmondom, utána atrnégy a Pötőrkéékhez,

ott megtudhatod, hogy Nagy Karcsi inni iszik, ae amit mond, arra a nya
kadat rá lehet tenni.

Ha nem· én, hát megmondja a Pista. A templomban, öregem! Hogy ott
iátsszam neki a Háryt, a templom o!l1gonáján. Három legénye jött velünk, a
negyediket kiállította a Jósz Zsiga parókiája elé, hogy ha neszét venné is
a dolognak, ki ne jöhessen. A templom persze zárva volt, úgy lőtrf:e be a
sekrestye zárját, Aztán föl a kórusra, zseblámpával világított a csigalépcsőn.

Mentem, mint a birka, csak akkor bicsaklottam meg, míkor a kezemet elol
dották. Mutattam a merev ujjamat. Hogy nem megy. Egy percig úgy volt,
hogy inkább agyonlővetem magam, de nem. Mindent, de ezt már nem.

A jegyzŐ oldalt állt, a kórus falának támaszkodott, várta, mi lesz, a re
volverével játs:zJadozott. Akkor az egyik legény, háttal neki, mintha engem
taszlgálna, azt mondta, de halkan, hogy a jegyzö meg ne hallja:

- üljön hozzá, kántor úr... Ne tegye ezt velünk...
Hát hozzá ültem, elkezdtem jászani a Háryt. Ami éppen eszembe jutott.

Hamisan. találomra. Ide-oda vert a sok fals hang az üres templomban. Két
'2ercig? öt percig? Nem tudom. Ez megint olyan volt, mínt a menetelés a
hóban, se vége, se hossza, Csak akkor szakadt meg hirtelen, amíkor a 'jegy
ző váratlanul ellépett a faltól.

- Elég!
A szeme. az most már egészen őrült volt. l!n közben fölálltam. Rám

fogta a pisztolyt.
- űlj vissza! - Leültem: oti!: tartotta a feiemnél a pisztolyt. Gondol

kodott eg,v idpig; én mecvántarn. míkor lő a feiem'be. - Tudod a StUT urat?
- kérdezte. Rekedten énekelt pár taktust, - No de Stuix úr, mii. csinál, ma
aa rossz... Tudod?
. Meccslllant előttem a revolver csöve a sárga fényben. Középüöt a fekete
luk. Bólintottam. .

- Akkor játJiS'ZJad. Te meg táncolsz - mondia Pistának.
Elkezdtem a Stux urat, Nemcsak a kezem remegett, hanem az amram

ís, az egész testem, a beleim. mindenem. A szégyentől, undortól. gyávaság
t61.

Pista nem mozdult.
- Vári! - kiállitott rám a jegyző.

Az utolsó hang ide-oda csapdosott, aztán elhalt. Rettentő. hideg csönd
lett.

- Ide figyelj. Pötörke Pista - mondja a jegyző fojtott hangon. - Azt
möndbam neked. hogy táncolj. Akarod, hogy kiköttessem a :I'el€l\lég-edet?

Pístának előbb a válla vonaglott meg, aztán az arca. Aztán az egész em
ber szinte belerogyott.

- Na, látod - mondta szelíden a jegyző. Odaintett nekem: - Folytas
sa, karnagy úr.

Folytattam. előbb halilmn, de aztán egyre erősebben, üvöltetve az orgo
nát, hogy elnvomia a rekedt éneklését. No de Stu.x úr. mit c.<rinál, maaa rossz,
hisz az éjszaka. hosszú még... Lent a sötétben pirosan égett az őröklámpás.
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Melíettem meg, az orgona mellett, hátrakötött kézzel, lomhán, mínt a med
ve, Pötörke Pista rakta a lábát ..."

- Köszönöm, Pista bácsi. Elmegyek, szélok: édesanyámnak.
- Várj még, Erzsi. Ulj le, Erzsi. Mondok neked valamit, lányom. Fi-

gyelsz rám?
- Figyelek, Pista bácsi.
- Ne utáld ezt a te szerencsétlen apádat, lányom. Nem. tudhatod, min

ment át, mit akar kimosni a fejéböL Milyen emléket, milyen szégyent, meg
alázást. Van, aki bírja, van, aki nem. Az egyik erősebb, a másik gyöngébb.
Ne vess rá követ, Erzsi, amiért apád nem bh'ja másképp. Talán csak mert
nehezebben bír felejteni nálam...

"Hát csak azért mondtarn el neked, hogy tudd. Hogy mi az, amit nem
lehet ép ésszel elvíseíní. Merrt ti azt hiszitek, hogy én csak egy <ringy-rongy
részeg disznó vagyok. Én meg azt mondom neked, hogy mándennek megvan
az oka pajtikám. De ha fizetsz egy utolsó tumot, elmondom a végét is. De
az már sokkal rövidebb lesz. Nehogy azt hidd, hogy ezt is csak úgy kitalá
lom. Kérdezd csak meg nyugodtan a Pötörke Pistát...

Ja, hogy mi volt utána'? Persze, persze., . Te, ahogy az a legény fölki
abált a kórusra... tudod, akit a Jósz Zsiga kapujához állítottak... hogy jön
nek. .. Minde:rmaposéjje1i berepülés, csak elhúztak a falu fölött... A rene
tudja, mi esett beléjük azon az éjszakán, hogy ledobjanak egy csomó bombát
a házak körül... Akkorra persze már elszeíeltek; te, úgy loholtak le a kórus
ról, mint a nyulak... Hogy mí ketten hogy maradtunk meg Pistával? Hát,
megmaradtunk. Csak a fele szakadt le a templomnak, a szentély felőli.

Emennek a felének csak iltt-ott a teteje, meg egy darab a bajodali kórus
falból. Szerencse. hogy Pista [obbfelé állt. Illetve feküdt, ahogy a robbanás
szele elfektette, neki a falnak. S melléje engem is. Onnét kapart össze haj
nalban egy halom zsindely alól Jósz Zsiga, meg akik vele a romokat takacitot
ták. Valamelyikünk jajgaItott, arról vették észre, hogy vannak odafönt a
kóruson."

•
I

- Megyünk? - kérdezte a sofőr. - Megpróbálom helyrepofozni
azt a rohadt motort, aztán beszőlek ...

A riporter kém még egy feketét. Az öregembert nézte a zongoranál.
Igen, jó fej, szomorú, eln.yűtlt, öreg fej. Okos, szomorú, megalázott fej.
Mennyi mánden van egy ilyen arcon, Kudarcok, sebek, forradások.
Mennyi nyom, egy ilyen tiprott országúton.

Az öregember ült a zongoránál, gépiesen játszott. Mellette kis asz
taíka, az asztalkén harmatos pohár fröccs. Meleg volt; zsúfoltság; a má
sak tieremben a füzéreket aggatták. ott lesz este a tánc.

Csak azt tudnám, miért vagyok én itt, gondolta az öregember. A
kultrúresoport zongorístája kífícornította a vállát a vasárnapi futball
meccsen; ahelyett ugrott be, szívességből. "Karcsi bácsi, ne hagyjon
mínket apádban..." Hát most itt ül és jM!szik. Bach helyett mándenféle
slágert. Az még ezzel a rossz ujjával is elmegy.

A riporter nézte az öregembert. Szórakozottan firkált a jegyzet
tömbjére. Galambokat, tulipánckat, aprócska házakat, mozdonyt. Es a
szabad helyre ezri: "Mi van egy arc mögött? A csákkerti Háry JánOSI.
Megnézni Kodályban."

- Mehetünk - szólit be a sofőr. - Csak elvergődünk vele hazáig.

VÉGE
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A KIS ÚT

A Szentírás nem ártatlan olvasmánll.
Nem egyszer meghökkenti az emberti
mint a hűtlen intézőről szóló példabeszéd
is (Lk 16). Eppen ilyen hasonlat kellett
az Úrnak szánalmas hétköznapjainkból,
hogy megvilágitsa azt a nagyszerűt, amit
hozott! Nem elég, hogy csalt és lopott az
intéző, egy utolsó fogással továbbra is
jó életet biztosít magának. Ilyen szé
gyentelen példán tanitja az Úr, hogyan
viselkedjünk a mennyek országában?
Az igazság persze az, hogy ez a történet
nem hasonlat, hanem parabola. Eppen
az a célja, hogy megclöbbentsen a csat
tanója: okosak legyetek, hogy elnyerjé
tek az örök életet!

De nem dicséri mégis Jézus ezt a szél
hámost? Nem állítja példaképül elénk;
derék, becsületes, tisztességes, temp
lomos polgárok elé? Talán nincs szük
ségünk ilyen példaképre? Ne botránkoz
zunk, hanem inkább szégyenkezzünk!
Elég okunk. van rá, ha Jézus ehhez a két
ségbeesett eszközhöz folyamodik, hogy
kiszabadítson középszerűségünkből, hogy
feltörje kereszténységnek mondott on
elégültségünket, a keresztény elszántsá
got megcsúfoló óvatosságunkat.

Hiába beszél Jézus a könnyek szívé
ben rejtőző örömről, arról, hogy a "kie
légíthetetlen vándor" sóvárgá.sa maga a
beteljesülés ígérete. Hiába mondja, hogy
a mélyben kiapadt már a keserűség

forrása, hogya felszíni szomorúság soha
meg nem szűnő boldogság foglalója,
mert az öröm a legerősebb! A nyolc bol
dogságról hiába beszél Jézus, rögtön
megbotránkozunk azonban, ha ezt a gaz
embert állítja elénk példának. Vajjon az
Úr tehet arról, hogy csak a krimire va
gyunk hajlandók odafigyelni? Elég kü
lönös fiai vagyunk a világosságnak" ha
a világ fiainak az okossága ennyire fe
lülmúlja a miénket.

De végül is miben áll ez a sokat em
legetett okosság? Abban, hogy az intéző

hasznot húz minden helyzetből: abból is,
hogy megvan az állása, abból is, hogy
elveszíti. Amíg állásban volt nem en
gedte el senkinek az adósságát. Most ép
pen fordítva tesz. Ú j helyzetéből is hasz
not húz. Közönséges földi okosság ez, de
égi okosságot tanulhatunk belőle. Hasz
náljuk ki életünk fordulatait. Egyszer
vidámak vagyunk, másszor szomorúak.
Hol derűsek, hol levertek. Néha megör
vendeztetnek az emberek, néha kegyet-
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lenül sértenek. Alig voltunk fiatalok, s
maholnap már megöregszünk. A siker
sem választható el a balsikertőt. Néha
még azért is hálásak tudunk lenni, amit
megtagadott a sors, máskor egyetlen
hiányjel az életünk. Csupa fordulat az
élet. Ilyesmi történt az intézővel is. Eb
ben hasonlítunk hozzá.

De vagyunk-e ilyen okosak is? Elég
erős-e a hitünk, elég bátor-e a szívünk,
elég alázatos-e szellemünk? Megnyí
lunk-e, hogy változó életünkben meglás
suk az istenkészítette lehetőségel~et?

Megvalljuk-e szeretetiinket Istennek,
tőleg azzal, hogy türelmesek, nyugodtak
és bátrak vagyunk? Vagy pedig stupid
merevséggel gondosan megválogatott
helyzetekben akarjuk csak szolgálni őt?

Ha pedig olyan helyzetbe kerülünk, ami
véleményünk szerint nem illik sem Is
tenhez, sem emberhez, akkor képtelenek
vagyunk nagyvonalú, készséges, bele
egyező, megnyílt okosságra, hogy a meg
változott helyzetben is meghalljuk Is
ten hívását, meglássuk és elvállal}uk az
új [euuiatot, derűsen és elégedetten to
vábbszolgáljuk - mert O így rendelke
zett felőlünk?

Bizony nem vagyunlc elég okosak! Ha
azonban kinyitjuk a szívünket Isten
előtt, akkor nincs olyan fordulata éle
tünknek, amit nem tarthatnánk Isten ke
gyelmének és áldásának. Csak készséges,
éber, alázatos, engedelmes szivre van
szükségünk. Nem kérhetnénk magunk
nak ilyen szívet Istentől? Panaszkodás
helyett inkább imádkozzunk, vádaskodás
helyett Istennel beszéljünk. Mindenki
kap olyan sebet az élettől, ami nem gyó
gyul be soha. Hiszen különben - ha
akaratunk mindig és mindenben ,egyez
nék Isten akaratával - valódi ezentek
lennénk. Mível azonban nem vagyunk
azok, azért szól éppen nekünk ez a pél
dabeszéd a keresztények égi okosságá
ról.
Mindegyikőnk életében akadnak olyan

viszonyok, helyzetek és terhek, amelye
ket csak akkor értünk meg, és csak úgy
dolgozunk fel helyesen, ha okosak va
gyunk. Ha rendelkezünk a mennyei
okossággal, az Isten kegyelmének okos
ságával, hogy felismerjük: itt is az Is
ten szerető szava szól hozzánk, csak bát
ran és alázatosan mondjunk rá igent eb
ben a helyzetben is.

NYlRI TAMAS



NAPLÓ
MI LESZ A GYÓNÁSSAL ?

KÉT LELKIPÁSZTORI VÉLEMÉNY

Elég sokszor halljuk és olvassuk rnos
tanában, hogy terjed főleg nyugaton az
a szokás, irányzat, hogy nem négyszem
közti magángyónást ún. fülgyónást vé"
geznek a hívek, hanem a iközös bűnbá

nat felindítása utáln feloldozást nyernek,
és szentáldozáshcz járulnak. ~ Mit gon
doljunk erről?

1. Az ősegyházban egyáltalán nem volt
Iülgyónás. Pedig akkor is hibáztak az
emberek annak ellenére hogy a keresz
tények Igy.ekeztek nagy~n ideális életet
élni. (Lásd Ananiás és Szafira esetét, Ap
csel. 5,1-11.) A bűnbánat a nyilvános és
súlyos bűnök esetében nyilvános volt. A
hatodik század közepéig csak a súlyos
betegek számára volt külön gyónás, de
ez is a nyilvános bűnbánat egyik vál
fajának szárnít, A nyilvános bűnöst,

ha felgyógyult, még a nyilvános bűnbá

natm is kötelezték. A nyilvános bűnbá

nattartás első lépése, hogy a bűnösök a
közösség előtt megvallották bűnös vol
tuikat s lkiérték a feilvéteU a bűn

bálnók közé. Az elöljárók kiszabtáác az
elégltételt és a vezeklést, majd a vezek
lés ideje elteltével visszafogadták a bű

nöst az egyház rlJeljesjogú tagjai közé. Eb
be a bűnbánati gyakoríatba főleg négy
súlyos és nyilvános bűn tartozott: a hit
tagadás, a bálványimádás, a gyilkosság
és a házasságtörés. A többi bűnök elen
gedésének módja sokféle volt. Csak jó
val később vált általánossá a négyszem
közti gyónás. Ez azonban helyet és időt

tekintve elég hosszú utat járt meg. Elő

ször - főleg az írországi kolostorokban
kezdik átvenni a betegeknél alkalmazott
bűnbánati formát. Majd rövidíltiik a ve
zeklési időt, amely később meg is szűnt.

A kontinensre a hetedtk században ér
el (kb. 639. és 654.), és a nyolcadik szá
zadban válik általánossá. A tizenkette
dik századtól már szokás az évi egy gyó
nás. Ezt szentesítette a IV. Lateráni zsi
nat. A kilencedik századtól egyesül a
bűnvallomás és az absolutio, !kb. ezertől

ez a normáleset. (Vö. Lexikon fül' The
ologie und Kirche, II. 812-814. o.)

2. Sokan szerétnék felszámolni a tör
ténelem folyamán kialakuls és fellesle
gesnek tűnő gyakorlatot, amely a közép
korban a feudalizmus maradványaként
avagy a barokk korban rátapadt, hogy

a mai élet igényeinek jobban megfelel
jen az egyház gyakorlata.

Ezek szemmeltartásával szerétném
megfogalmazni véleményemet a felve
tett kérdéssel Jcapcsolatban.

1. Nem helytelen a közösségben tör
ténő bűnbánat. Ez volt az, ősegyház gya
kordata. a szentrnísében mindig alkal
mazza az 'egyház, tehát természetes, ha
újra megkapja azt a funkcíót, amély
megilleti.

2. Lehet, hogy idővel az egyház tör
vényesíti azt a felfogást, hogy a közös
bűnbánat és feloldozás pótolja a négy
szemközti gyónást. Hiszen a halálos bűn

fogalima ma nem olyan egyértelmű,

amint a tételes előírások korában meg
tanuluuk. Egyébként is a tökéletes, az is
tenszeretetből fakadó bánat önmaga is el
tönlí a bűnöket, a halálos bűnöket is.

3. A gyónás sablonos formája ma vál
ságban van. Ha csak felsorolásból. fel
oldozásból és elégtételből áll, V1élJIl az em
berinek vele szemben némi averziója. A
szentségi feloldozás és kegyelem létre
jöhet a közösségi feloldozásban is (lásd:
csata-előüti feloldozás).

4. A négyszemközti gyónásnak ma is
megvan azonban a létjogosultsága, de a
szentségí jeliLeg mellett a mai élet igé
nyeinek megfelelően új funkelót kell be
töltenie:

a) Alkalom, amely révén az ember he
lyes önismeretre tehet ISZJert, megvizsgál
hatja, megbeszélheti cselekedetei rugóít,
problémái részleteit. ,

b) Kielégítnott azt a nagyon emberi
igényét, hogy elmondja baiaít, nehézsé
geit, küszködését.

c) Választ kaphat kérdéseire, irányí
tást, tanácsot az életben való eligazodás
hoz.

d) Bíztatásr Imphat a további helyes
cselekedetekre, módszereket beszélhet
nek meg a hibák elkerülésére, azok al.
kalmazásáról beszámol a gyónó, és meg
beszélik a lelki előrehaladás további te
endőit. Még lehetne sorolni a funkció
kat.

5. Természetesen ezekhez a feladatok
hoz olyan gyóntatók kellenek, aildik sze
vetettel megértéssel végzik e feladatot,
akí..k azt érzik, hogy őket becsülte meg
a bűnbánó vaííomásával, ne pedig azt
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éreztesse, hogy egy fellegvárból ítél és
elftél, inkább azt, hogy megért és együtt
érez, felment és segíteni akar. Olyan,
aki ismeri a mai éleltet, az emberek
küszködését és jószándékát, de tisztán
ismeri az elveket is; megtalálja az elő

rehaladás következő lépését, ugyanak
kor ismeri a lélektamt, egykicsilt
pszichológus is, és képes is arra, hogy e
tudomány eredményeit a keresztény és
emberi elveiknek megfelelően alkalmaz
za az ember segítése érdekében. Nagy
követelmények ezek, de előbb-utóbb az
egyház is rájön, hogy a napi tevékeny
ségeket is spccializálnd kell, már itt sem
léteznek políhísztorok,

Tehát véleményem szerínt megvan és

a jövőben is meglesz a bűnbánat mindkét
módjának Iétjogosubtsága, nern kell cso
dálkozni, ha esetleg az egyház újra tör
vényesíti a régi szokást, gyónásaink pe
dig most is legyenek az igényes lelki
előrehaladás eszközei és állomásai. Ha a
protestáns testvéreink egyre inkább gya
korolják a magánjellegű, személytől sze
mélyhez szóló bűnbánatot, továbbá egy
re nagyobb az igény a pszichológus 01'
vosokra, a fentemlített formában szerín
tem van szerepe és jogosultsága tovább
ra is a majdani közösségí gyónás és fel
oldozás meLlett a négyszemközti gyónás
nak,

FORRAL BOTOND
PannonhaZma

KELLENEK-E SZAVAK AGyONÁSHOZ?

"Amikor pedig imádkoztok, ne szapo
rítsá:tok a szót" (Máté 6,7). Az új Kana
dai Katekizmus szeritgyónásra készítő

leckéit olvasva ezek az evangéliumi sza
vak jutnak eszembe. A tankönyvírok
ugyanis kereken ,kijelentik: ne terhel
jük a gyermeket gyónás alkalmával
semmiféle betanult ima-szöveg elmon
dásával. Hiszen túl nagy a veszély, hogy
a szövegmondás és a kűlső szertantások
gondja elvonja az elsőgyónó figyeimét a
lényegestől.

E szekatlan és számunkra merésznek
tűnő újítás a kisgyermekek gyótatásában
alkalmat ad arr-a, hogy újra számbave
gyük gyónási gyakorlatunkat. Hiszen ví
lágszerte sok szó esik a gyakori gyónás
és az un. "ájtatosság!i gyónás" válság
tünetedről. Nem a bűnbánat és a vezek
lés szüksége válik ~tt kérdéssé, ha
nem a végi forrnák és a gyakortat felül
vizsgálása és új tartalommal, új lelki
pedagógiával való telítése,

Valóban igen nagy a veszély arra,
hogy szeatséghez járulásunk fő része és
fő teljesítménye a szövegmondás lesz. Fi
gyelmünket így nem fordithatjuk iriten
zíven a lényegre: a pap mint Jézus he
lyettese megadja számunkra a mennyei
Atya bocsánatát. Nem a bűnök felsoro
lásán, nem is bánatunk esetleg túlságo
san érzelJmii nyílvánításán van i'tt a
hangsúly. Nem is jelenti a szokásos gyó
nás életünk ;negtévését Istenhez (ez csak
egy vagy két rendkívüli alkalommal tör
ténik az életben). Az "ájtatossági gyó
nás" tudatosítására szeigál annak a tény
nek, hogy keresztségünkkel Istenhez
tértünk és fogadaímunkhoz, elhatározá
sunkhoz mindirikább hívek akarunk len
ni. Gyarlóságainkat kiengesztel.vea
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szemgyónás által aZIt akarjuk elérni,
hogya mennyei Atya jobban szeressen
bennünket és a mi Istenre és emberre
irányuló viszontszeretetünk is növeked
jék.

E meggondolásunkkal arra törekszünk,
hogy a gyónás minden bűnbánati és alá
zatossági jellege mellett is kedves köte
lességünkké váljék. Hiszen szerétet az
alaphangja és öröm a kicsendülése. El
kell tehát távolítanunk minden oktalan
félelem- és kényelmetlensegí érzést már
a kezdő gyermek szívéből ís, Siessen
örömmel a gyónáshoz, hiszen ott megtisz
tul a lelke, a mennyei Atya megnöve
kedett szeretete ragyog rá. Ne képzelje
a gyermek azt, hogy a szígorú Isten
most minden hibapontjáért kegyetlen
elégtételt vesz. Ne is az elkövetett ki
sebb-nagyobb botlások számbavétele ve
gye igénybe fő energiáját gyónásra ké
szülőben. Legyen várakozása olyan, mínt
amiikor egy apját-anyját szerető gyer
mek valami miatt bocsánatot kérni ké
szüL Tudja íűyenkor, hogy a bocsánat
kérő szó elhangzása után a boldog és
boldogító szülői ölelés, megbékélés lesz
osztályrésze. Az említett új Kanadai Ka
tekizmus még azt a kifejezett utasítást
is adja a gyermekét gyónásra készítő

szülő részére, hogy egyetlen meghatáro
zott bűneset pontos emléke nélkül is jól
gyónhat a gyermek, Elég, ha tudatára
ébred; Istent megbántottam (neki elle
ne mondtam), de nem emlékszem már
rá pontosan,

A szóbajövő bűnök is olyanok, hogy
a gyermek szívesen és átérezve foglal ál
lást ellenük, Ne bonyolítsuk dolgát olyan
követelményekJkel (pl. a tízparancs vé
gíggondoláséval), amelyek rendszerint



még a f(']nótt koncentráló képességés is
meghaladják. Persze a gyermek Ielkíis
meretének e kezdeti formálása nem ve
szít ropps, IIt felelősségéből. Minden Is
ten iránt való 'kötelességünket e szavak
emlékével idézzük fel leghelyesebben:
Szeresd Uradat Istenedet teljes szíved
ből! 19y a gyermek rádöbben, hogy nem
szerette Istent Jceiíöen, amikor a reggeli
vagy esti imádkozást lerázta valamilyen
ürüggyel. Vagy azt is hibásnak érzi, ha
esetleg testvérét az imában zavarta. Az
emberek felé is a szerétet parancsán át
mérheti le helyes vagy helytelen maga
tartását. Meg íagadtam-e, hogy másoknak
örömöt szerézzek (pl. dolgaim megosztá
sával vagy kölcsönzésével)? Bosszúálló
voltam-o vagy megtagadtam-e a kíbé
külést? Persze a szülők iránt kötelező

engedelmesség - ami nem más mínt a
szülők igazi szeretete - és a lecketa
nulás is - mint a helyes önszeretet kö
vetelménye -kérdés a gyónáskor.

E pozitív lelki állásfoglalás és önellen
őrzés feltételezi a keresztény lelkiség

alapjainak előzetes biztosítását a hitok
tatás és az otthoni gyakorlat keretében.
A jó követésével kapcsolatban e lelkiség
sarktétele: ne feledkezzem meg napköz
ben sem arról, hogy a Szentdélek sugal
ja 'lel!kemben, hol tegyek jót.

A legfontosabb ima talán a gyónás
utáni: Jőjj Szentlélek, adj új szívet ne
kem, éltesd szívemben a szeretetet-l (L.
Maasori Marne párizsi elsős tankönyvét.)

Befejezésül még egy Iényegremutató
szempont. Hogyan érezhetünk gyónásori
kívül is, helyesen bűnbánatot? Bizonyá
ra annak az irányelvnek szem előtt tar
tásával, rnelyet Krísztus hangsúlyoz a
Miatyánk imájának értéset tanítva: "Bo
csásd meg a mí vétkeinket, máképen mí
is megbocsátunik az ellenünk vétkezők

nek." (Máté 5, 14-15).
E néhány importált nevelői törekvés

segítsen bennünket is ahhoz" hogy elin
duljunk a szentségi megújhodás és a jó
gyónás megtalálásának új, de régi kin
csekhez vezető útján.

SZANTO J ANOS

AZ EGYHÁZI REND SZENTSÉGI FOKOZATAI
A PŰSPÖKÖK Új SZERTARTÁSKÖNYVE SZERINT

A II vatikáni egyetemes zsinat elrren
delte, hogy "az egyházi rend kiszolgál
tatását át kell dolgozni mínd~
saíban, mind szövegében". Az átdolgozás
célja természetesen ugyanaz, mínt az
egész líturgíareformé: hogy a szent cse
lekményt "a keresztény nép, amennyire
csak lehetséges, könnyebben megérthes
se, és tevékenyen, közösségí módon, tel
jesen kívehesse belőle a maga részét ...
A szertartásokat tegye széppé a nemes
egyszerűség, áttekinthetővé a rövidség,
és ne legyenek bennük felesleges ísmé
telgetések," A zsinati rendelkezés ide
vágó végrehajtási utasítását "apostoli
rendelkezés" formájában 1968. június
18-i keltezéssel bocsátotta ki a pápa; a
Vatikán szertartásügyí főhívatala pedig
- a Rítuskongregáció - 1968. augusztus
15-én rendelte el, hogy 1969 húsvétjától
kezdve már csak az új szertartás szerint
szabad az egyházirend szentségét kíszol
gáltatni a latin egyházban, Végül a szer
tartás szövege is megjelent a múlt év
utolsó napjaiban, mint az átdolgozás
aJlat,t álló főpapi szertartáskönyv (Pontí
ficale) előzetesen közreadott részlege, Az
új ezertartás nem a réginek egyszerűsí

tett és rövidített változata, hanem saját
elvek szeránt felépített cselekmény, a
melyben olykor rá sem lehet ismerrui a
régire.

Többé már nem a kántorbőjti szem
batok a szerpap- és áldozópapszentelés
rendes napjai. A püspököt sem többnyi
re apostolünnepen szentelik majd. Va
sárnap vagy oly más ünnepen kell a
szentelést rendezni, amilkor nagy hivő

sereg van együtt; hacsak más napot
nem ajánl a lelkipásztorí bölcsesség,
mert például nem tanácsos a vasárnapi
népmisét terhelni a még mai terjedel
mében is csaknem külön rnísehosszúságú
szartartással. A három szeatségi rend
jjokoZJat fedadása ugyanis - mínt eddig

szentmíse keretébe van Illesztve,
mégpedig a szerpapszentelés kivételével
míndíg koncelebrált mísébe, De ilyen
kor ne csak az új papok vagy az új püs
pökök mísézzenek együtt a felszentelő

püspökJkel, hanem ajánlatos, hogy a fel
szentelő kézrátételben résztvevő papok
vagy püspökök is csatlakozzanak hozzá
juk rninél teljesebb számban. Sőt mínt
hogy az együütmisézés nem az ünnepé
lyesség emelésére való, hanem a papi
egység kífeiezésére, helyén való, hogy
még püspökszenteléskor is minden új
püspökre számítva két-két áldozópap
mísézzék együtt a püspőkőkkel. Ha a
püspökszentelés a leendő megyespüspök
saját egyházmegyéjében mjlik le, akkor
- felajánláSból fogva - ő tesz a főmi
séző, és papságának legalább néhány
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képviselője is mondja a rnísét vele
együtt.

A szeetántás résztvevői, még a püs
pökök is, a sekrestyében öltliik magukra
a szent ruhákat, és körmenetben vonul
nak be a templomba. A körmenetben
jönnek a szentelendők is. A Ieendö pa
pok persze ilyenkor még csak míseínget
és szerpap módjám viselt stólát horda
naik.. A leendő püspök míseruháia
ugyanolyan szinű lehet, mint a felszen
telőké ; eddigelé ugyanis mindig fehér
be joellett öltöznie. A szenteíő püspök
nek legalább két szerpap és egy alszer
pap segédkezík. Ha több szerpap tény
kedjk, az újabb rendelkezés szeriné fel
is oszth8ltjáik egymás között teendőiket

a rnísében : egyikük énekli az evangéliu
mot, egy másik segédkezik a kehelynél,
a harmadik énekli az elbocsátást stb,

A szentelési míse szövege megfelel az
egyházi naptárnak. A nap szentíeckéiét
és evangéliumát azonban szabadon ne
Iyettesíthetjük eggyel-eggyel azok közül
a szeritírási szakaszok közül, amelyeIket
a Ponrtificale függeléke felsorol, Húsvéti
időben - az Egyház ősi gyakorlaza sze
nmt - nem vehető szentlecke az Öszö
vetségből. az evangélium pedig Szent
JánoskönyvébőI való legyen. Az olvas
mányköztá énekek helyettesítésére is
szép válas'ztékka1 szolgál az említett
függelék. A szentelésí míséíoben még a
legnagyobb ünnepeken, húsvétkor vagy
pünkösdkor sincs Hiszekegy. Nincs elő

írva többé az úgynevezett "oratio ritua
lis" sem, ameilyet eddig a napi könyör
gésekhez kelfett kapcsoímé. Elmarad a
"hivek imája" is, hiszen bőven pótolják
a Mindenszentek Iitáníájában levő vagy
tetszés szerint hozzáénekelhető ima
szándékok.

Mind a három szent rendfokozat fel
adása a mise evangéliuma után történdk.
Megszűnt tehát az eddigi előírás, hogy
valamelyik újonnan szeriteit szerpap ol
vassa az evangélíumot. Egyiküknek vi
szarut segedkeznie ke[1 a kehelynél és a
két szín alatti áldoztatásnál. Maga a
szemtelés többé már nem az oítár előtit

történíík, hanem att, ahol az ige litur
giája folyik, vagyis a míséző "emő/ki"

székénél. Nagyon fontos, hogy a hívek
figyelmÜ'kikJe[ kisérhessék az egész
cselekményt, A szeritelő püspök széke
tehát feláll íhható bárhol a ternplomban,
és a szentelendőket is úgy keill elhelyez
ni, hogy ne fagjá:k el a rááátáet a hívek
elől.

A szeutelés Ikezdetén nem olvassák fel
többé a főpásztor kiközösítő rendelkezé-
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sét azok ellen, akik, netán, jogtalanul
lopnák be magukat a szenteíendők közé.
A püspök többé nem kérdezi meg a né
pet, hogy van-e kifogása vallamelyik je
lölt ellen. Hiszen már az aüszerpapságra
Iépést ugyanúgy közhírré kellett tenni
az érdekelt egyházközségekben, mint a
házasulók nevét szokás, Olyanlllor bárki
megtehette esetleges ellenvetéseit. Jel
lemző viszon t korunkra az emberi e
gyenlőség, szabadság és méltóság foko
zott megbecsülése. Ennek megfelelően

ezentúl nem önözní, hanem tegezni kell
a felszentelő püspököt. A szentelendők

nem térdelnek, amíg a püspök beszél
hozzájuk, hanem ülnek, még a leendő

.szerpapok is. Új mozzanat, hogy a fel
szentelő a nép füle hallanára kikéI'dezi
nemcsak a püspökjelölteket, hanem a
leendő szerpapokat és áldozópapokat is,
hogy vállalnak-e minden kötelezettséget,
ami vele jár a kért fokozattal. Ilyenkor
állva felelnek. A szentségí cselekmény
lényeges része a Szeritlélek kegyelmének
köztése kézrátétellel és felszentelő imád
sággal (vö. 1 Tim 4,14). Ekkor térdel
nek, sőt a Mindenszentek lütándája fo
lyamán a régi szokást követve arcra is
borulnak Jóleső meglepetést kelt a li
tánia új szövege, A szent nők ezúttal
már nem maradnak a névsor végére, ha
nem a férfiszantok között kerülneik sor
ra, Mária Magdolna például közvetlenül
az apostolok után. A Boldogságos Szűz
höz csak egyetlen megszolrtással fordu
lunk: "Szenllséges Szűz Mária, Isten
anyja, könyörögj érettünk!" Segítségül
keilll azonban hívnunk a Iatín szentek
mellett a keleti kereszténység nagy
szentjeit is: Antiochiai Szent Ignácot,
Szerit Athanázt és Szerit Vazult. Újabb
kori szentek is szerepelnek: Xavéri
Szerit Ferenc, Vianney Szerit János,
Szerit Teréz és Sziénaí Szenit Katalin. A
litánia különban nem megváltoztatha
tatlan többé. Bele lehet énekelni más
szenteket is, például az egyházmegyék
pártfogóit, a rendalapítókat meg a szen
telendők névadó védőszentjelt; Az ima
szándékok szálma az alkalmi igények
szerínt 'Szabadon növelhető, de nem sze
repel többé közöttü!k "az Anyaszentegy
ház ellenségeinek megalázása". A szen
telondőkre mondat:t hármas áldást ezen
túl már hem a püspök énelkli a litániá
ban, hanem csaík az énekesek, Elmarad
nak a vele kapcsolatos eddigi áldó ke
resztj elek is.

Püspöki intelem a szentelés folyamán
míndíg csak egyszer van. Szövege nincs
többé megszabva. A Pontíücale csak
beszédrnintát ad. Az intelem elsősorban



a hfvel1d1cz szólion, és csak utóbb for
duljon a szentelendőkhöz l A míntaszö
végek bőségesen merítenek a zsinat gon
dolatvilágából és tanításaiból. Hangsú
Iyozzák például, hogy a ezerpap neyJ.
csak prédikálhat, keresztelhet és áldoz
tathat, hanem eskethet és temethet ill;
hogy rninden egyházi tisztiség a hívek
szolgálata, tehát még a püspöki rang
sem megtiszteltetés, hanem gondosko
dás és szolgálattétel (diakonia); a pap
ság egész kegyelmi teliességét át lehet
adni egyetlen kézrátétellel, így tehát a
püspökszentelés érvényes lenne előzete

sen kapott áldozópapi fokozat nélkül
is; a vezetés testületi jellege - a kol
legalítás - értelmében minden egyes
püspöknek törődnie kell az egész egy
házzal, és nem csupán a közvetlen hí
veivel; a megyespüspök Kri8ztus hely
tartója a maga egyházmegyéjében, ame
lyet külőnben saját papjaival is koíle
giáüasan kell kormányoznia, részéltetve
őket az egyházmegye gondjaiban: sőt

jóakarattal meg kell haülgamí a világi
hívek szavát is.

A felszentelő imádság nem prefáció
többé, de kitárt kézzel hangzlk el. A
Ieglényegesebb szakaszát, az úgynevezett
szentségí "formát", semmiképpen sem
kell többé kddomborítanl óeJ.:őle. Csupán
a püspökszenteléskor csatlakozük e rész
nél az összes jelenlévő püspökök hang
ja a fő-szentelő énekéhez. Az írnával lé
nyegesen kapcsolatolS cselekmény a szö
vegét közvetlenül megelőző néma kéz
rátétel (cheirothesia). A kéz kiterjeszté
se (cheirotonia) teljesen elmarad.

Az új szerpapokat vagy áldozópapo
kat nem a püspök öltözteti be llöbbé. A
rendrokozatuknak megfelő ruhát a je
Ierilévő papok adják rájuk, az .ú] szer
papokra esetleg régebben szentelt rang
társaik. A ruhák felöltése közben az
énekesek zsollitárt éne!kela1JeIk, a nép pe
dig két-két zsoltárvers után k.özbééneki1i
az antifónát; antífónás zsoltár helyebt
megszélalhat azonban egy megfeLelő kó
rusmű vagy népének is. Az új áldozó
pap kezét a püspök a jövőben ts felkeni,
de nem a keresatelendők olajávaí, mint
eddig, hanem krízmával. Az. új püspök
kezét azonban már nem kenik fel újra,
hanem csupán a fejét, sZintén krizmá
val. A tárgyak átnyújtása megmarad: az
új szerpap meg az új pÜspÖk az evan
gélíumos könyvet kapja kezébe, az új
áldozópap pedig a míséhez elölreszí1Jett
kehelytányért a mise ostyával, és a mí
se kelyhét oorrafés belecseppenrtett víz
zel. Felajánláskor tehát nem il.rell újra
bort önteni a kehelybe. A tárgyak át-

nyújtását kisérő mondatok egészen új
fogalmazásúak; például az áldozópap
esetében a máseszerek átadásakort " ...
kövesd, amit művelsz, és hangold egybe
életedet az Úr keresztjének titJkával!"
Az új püspök gyűrűt és pásztorbotot i.s
kap e jelképek értelmét magyarázó sza
vak kíséretében. Megkapja a hagyomá
nyos püspöksüveget is. Míndezeket a
tárgyakat már előre meg kiell szentelní,
nehogy amiatt is hosszabbodjék a szer
tartás. Érdekes, hogya süveg feladásá
hoz semmi kísérő szöveg sem tartozik
többé. A Szerútszék tervbe vett intézke
désére utal, hogy bőjtelő idején nem
marad el az Allejuja (a bőjtelő időszak

ugyanís megszüník az új egyházi nap
tárban). A szerpapszentelésbon nem jelzi
a püspök, hogy- a felszenteltre magasabb
f~kozalt vár: a- zsinat óta ugyanis nem
átmeneti fokozat többé a szerpapság,
hanem lehet állandó jellegű állapot is,
amellyel tölbb ország püspöki kara már
tényleg kísérletezik,

A főpászornak tett hűségi igéret ré
gebben a papszentelés végén volt. Most
a szerpapszerrtelésben is szerepel, de
mind a két esethen a tulajdonképpeni
szentelés megkezdése előllt, mert ott van
az. ésszerű helye. Az igéretkor az új szer
pap és az új pap 'a püspök kezébe teszi
összetellt két kezét, Ez - a történész
szemével nézve - a hűbéri esxü kőzép

kori jelJképes cselekménye. Ahol tehált a
hívek nem helyesen értenék, ott a püs
pöki kar előírhat helyette egyéb, korsze
rűbb tettet is (például kézszorítást). Az
igéretet követő békecsók viszont most :
is a szeutelés utolsó mozzanata marad,
és résztvesznek benne szerpapszentelés
kor a jelenlévő szerpapok lis, papszetrte
lésikor pedig az áldozópapok ; mint a
hogya püspökszentelést is az tetőzi be,
hogya régi püspökök öleléssel és csók
kal fogadják testületükbe új társukat.

Elmsuradtak az új szertartásból az egy
kori szentelések oly jellegzetes főlaján

lási ajándékai: a püspöknek átnyújtott
égő gvertyaszálak, i llotve - püspök
szenteléskor - az arany- és az ezüst
színű két kenyér meg a kért: apró bo
roshordó. Míndezért bőségesen kárpótol
azonban a nép nyelvén, fennhangon
mondható mísekánon, amelybe külön
ben különlegcs írnádságszöveg kelrü!<t az
újonrian-szenteltekért, Megszűntvégül az
úgynevezett pensum is, azaz a szeritelő

püspöktől az újonnan felszenteltekre
kirótt elégtételszerű imádságok és mise
mondások.

MEDVIGY MIHALY
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A "MAGYAR EGYHÁZI KULTÚRA"_
KIÁLLÍTÁS RÓMÁBAN ÉS BUDAPESTEN

Ismeretlen környezetben közönség elé
lépni nundenkor kockázatos vállalkozás.
Egy nemzet művészetéből ízeljtőt adni
más nemzetnek, különösen az. Mindez
zel számoltak a rendezők, amikor 30 esz
tendő után ana vállalkoztak, hogy ma
gyar egyházművészeti kiáliliitást mutat
nak be Rómában.

A szervezés és techndkai problémák
nem közérdekűek, annál érdekesebb a
római és a budapesti kiállítások lezaj
Iása után összefoglalni, mi valósult meg
a kitűzött célból és hogyan fogadta a
nagyközönség a rendezők elképzelését.

Kiállítás soha sem lehet teljes, ha csak
nem egy;etlen rnűvész gyűjteményes al
kotásait tartalmazza. A "Magyar Egy
házi Kultúra" kiállítás célja a modern
magyar egyházrnűvészet bemutatása
voLt és így szinte magától kinál!kozott a
határidő, 1945-től napjainkig, Ilyen ér
telmezésben a "mode'rn" inkább azt je
Ientette, hogy az utolsó két évtízed val
lásos ihletésü alkotásait mutatja be. Eb
ből az elvből adódott a kíálíítás vi
szonylagos - és Vitatott - sokrétűsége.

Az utolsó két évtizedben szamos olyan
művész alkotott, akik egyáltalán nem
modem művészeti irányzatot követnek,
hanern művészí megfogalmazásukban
kötődnek 'egy olyan stílushoz, mely sok
kal ímkább a "római iskola" vagy más,
hagyományos kifejezésmód szabályát
vallotta magáénak. Igy az anyag egy ré
sze szinte visszanyúlt a hajdani, 30 esz
tendő előtti kíállításhoz, ugyanakkor
helyet kapott benne szarnos olyan mű

vész, aki az előbbi kiálílítás idején még
meg sem született. Éppen a kiállírtási
anyagok válogatásakor bizonyosodott be,
hogya magyar művészet elmúlt 20 esz
tendeje mennyíre sokrétű egyházművé

szeti anyaget mondhat magáénak, s mí
lyen bonyolubt feladat lenne bármilyen
egységbe foglalni em.

A kiMlírtás feltételei is kötöttséget tar
talrnaztaík, a légi szálljtás méretet és
súlyt szabott meg, és így a kíszállítan
dó anyag eleve olyan határok között
mozgobt, melyeket nem művészi, haJ1l€lI11
techndkaí feltételek szabtak meg. A ki
állítás így nemhogy teljessségre, de még
összefüggő bemutatásra sem váLlalkoz
hatott. Egyetlen célja volt, hogy bepil
lantást adjon a magyar egyházművésze

ti műhelyek egy részébe, melyek már a
Iilturgikus reform ihletését is magukénak
vallják.
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A római kiállítás katalógusában ismert
nagy művészek neve mallett nem egy
olyan név szerepelt, melyet most nyom
taotak ki először. A beérkezett művé

szek mellett tizenegy olyan lliatal vo
nult fel, akiknek ez volt az első bemu
tatkozása, (jim pedig vagy a kizárólago
san egyházművészeti munka, vagy a pá
lyakezdés.

Az anyagót tekintve a bemutató ar
ra törekedett, hogy lehetőleg minden
kepzőműveszetí ág képviselve legyen.
Festmények, szobrok, kerámia, gobelin,
textil, ötvösmunkák szerepeltek, anél
kül, hogy a műfaj arányait a rendezés
megszabta volna. A helyszíni tapasztalat
messzemenően igazolta annak helyessé
gét, hogy a kiállttás kíegészült az Or
szágos Műemlék Felügyelőség által ren
delkezésre bocsátott közel félszáz nagy
méretű fényképfel vétellel, a legújabban
helyreállított egyházi műemlékekről és
ehhez járult 200 színes diapozitív, me
Iyek a liturgikus reform során átalakí
tott templombelsőket, az újonnan épült
templomokat és részletezve oltárokat,
pasztofóríumokat mutatnak be.

A ikiál11tás helye a római Magyar Aka
démia hangversenyterme volt, és ez II
szerenesés környezet az Akadémia veze
tőségének nagyértékű segítsége alaposan
megtámogatta a kiálíítás sikerét.

Ma már nyugodtan eilmondhatjuk,
hogyavártnál jóval nagyobb sikerrel zá
rult .a római kiállítás s ez az eredmény
annál értékesebb, mert a római nagykö
zönség ugyancsak hozzászokott a lkíállí
tásokhoz, és számára nem jelent különö
sebb eseményt egy új kiállítás j'eI1,entke
zése,

Ha feleletet keresünk, hogy miből adó
dott a "siker", két tényezőre kell bonta
nunk a kaállítást, Az első és művészí

szempontból érdektelen: maga a kiállí
tás ténye. A tárgyi bizonyíték, hogy a
szecialista Magyarországon élő és fej
lődő egyházművészet van, melynek mai
legfontosabb feladata, hogy a zsinat szel
lemében kdelégítse a lirturgikus reform
igényeit. Ez a politikai-erkölcsi siker ter
mészetesen aligha született volna, ha a
bemutatott anyag alatta marad a vára
kezásnak. Látható volt, hogy a kíálljtás
számos látogatója aki megjelenését min
denekelőtt udvariasságnak szánta, anél
kül, hogy a kiállítás tényéri túl bármit
vánt volna, azzal a meglepetéssel távo-



zott, hogy egyfajta többletet kapott, új
fogalmat Magyarországról.

A másik szempont kétségkivül a mű

vészett elismerésből adódott. Ehhez já
rUJ1:t a képzőművészeti anyaghoz csatla
kozó könyv- és saítókiállítás, Képet
adott a katolíkus könyvkladásról, mely
szerénysége melle:tt is színvonalat képví
sel egyháztudományi munkáival s a mel
Iéje sorakoztatott állami loiadványok,
melyck egyházi vonatkozású műemléke:k

kel, művészettel foglalkoztak ; a magas
színvonalú magyar könyvkiadást mutat
ták be. Meglepő volt, hogy a látogatók
általában sokkal nagyobb figyelmet
szenteltek a könyveknek, mínt ameny-'
nyit a látványosabb képzőművészeti al
kotások mellett gondolni lehetett volna.

Ki váló szelgálatot tett a színhely, a
Falconieri palota mozafkpadlós folyosó
ja, gyönyörű márvány ajtókereteível, a
terern gondozott belső kiképzésével, a
szükséges szobortalapzatok, tál'l&k, pane
lek modern vonalával.

A kiállítás anvagának egy része olyan
neves rnűvészektől származott, akik más
oldalról nem voltaik Ismoretlcnck Rómá
ban. Buza Barna, Kovács Margit, Matti
oni ES21ter, Antal Károly. Szántó Piros
ka - néhány kiragadott név közülük.
Melle.ftük eddig ismeretlen nevek szere
peltek. Arvai Ferenc. Balogh Tünde.
Bartha La ios. Czuczai József Kákonyi
Asztrik Kopp Judit. Rády Ferenc, Till
Aran. Vol,t egy csoport, kiket ez a ki
álljtás is továbbvitt művészl pályáju
kon, kfhangsűlvozva, hogy egvházrmívé
szeti rrumká.luk is f,igyelemre méltó :
Rreznall. Hartai, Kertész, Pogány, Percz,
Rétfalvi.

A római közönség tetszése és figyelme
sokféle szempont s7,print oszlott meg.
Semmázáskor TI'E'm annyira egv-e~v ne
vet kf'~ll hanvsúlvozní. mínt inkább a
szernl élők i!!énvét összegezni. Több meg
jegyzés arra utalt. horv csodálrák. hogy
még CI jlia1Jal magvar művészek között is
víszonvlaa kevés a nonfiguratív eszköz
zel dolgozó. S az úiszerű el.goodolások
sem szakítanak a figurális kifelezésí
móddal. Irtt emHtették· például Árvai
szobraít. Batovh Tünde batik-képeit. Po
gáinyGé7:8 technikailag is nagvon érde
kes és kifejező fC'shnénveH. Talán idetar
to:>:iik. hozv .1 kiMJítást Iátozató Amel'i
(Ja Tot, akirtek Till Aran Krueifixusa
l!!en tetszett, s kitlínő alkotásoknak tar
totta a fialtal Árvai két hegesztett vő

rősréz szobrát, a le-gna,gyobb elrazadta
tással Káikonvi Asztrik nonfiguratív ké
neiről beszélt, többször hangsúlyozta,
hrw'v i!!r,n S7Jf""retnp t:llál:kozni vele, ha
Magvarországra jön.

Az sem véletlen, hogya római közön
ség külön értékelte Kovács Margit, Pe
káry István, Balogh Tünde alkotásain.
hogy magyar népi [ellegük oívan félre
ismerhetetlen s eggvé olvad az egyház
művészetteL igy értékelték Szántó Piros
ka három, feszületről készült képét, bár
a rnűvésznő szemleletéről és technikai
megoldásáról is méltatóan nyil:atkoztak.
Szeremesós párosítás volt, hogy Mattioni
Eszter kisméretű hímesköve mellett
egyik kápolnaterve is szerepelt, mutat
va hogy a híres himeskő alkotója első

sorban festőmuvész. Nagy sd!kert aratott
Kopp Judit tizenkét apostolszobra, ahol
a népi szemléletmód olyan kítünően ru
dobta meg az apostolok egyszerűségért ki
fejező ábrázolást.

Osztatlan stkert arattak az ötvösmun
kák és ennek egyik magyarázata, hogy
az olaszokénál jóval egyénibb, meder
riebb darabok kerültek a látogatók elé.
Vitatha,ta:Uanul Czuczai \'askeJ.y<he és
Bartha Lajos atomkelyhe. valamint fe
leségének Szögi Erzsébetnek zománc
szentségtartója aratta a Iegnagyobb si
kert.

Szinte hitetlenkedve nézték a láto
gatók a szfmes díapoeitíveken bemuta
tott új templombelső átrendezésele sorát,
igen tetszett legújabban épített templo
maink (Cserépváralja, Hol'lóháza, Szucs)
képe és igen elcsodálkoztak ra Iíturgíkus
reform széleskörű hatásári. Avatilkáni
rádió külön kiemelte adásában, hogy a
mai magyar egyházművészet a Ilturgí
kus reform szolgá1:rutábanáll. Az olasz
sajtóban megjelent cikkek csak dícsé:rőt

írtak, egyetlen elmarasztalás nélkül.
A tanulság az, hogy egyszerű eszközök

kel, még gondosabb válogatással igen
rangos magyar egyházművészeti kiállf
tás rendezhető bárhol Európában, s ez
nemcsaik méltón képviseli a magyar mű

vészetet. hanem egyházé jeUegénél fog
va új szfrmel is gazdagítja.

A római előzmények után tanulságos
volt a budapestd kiállítás mérleae. Míg
Rómában inkább az új fogalmazások, a
modern irányzat keltett elismerést, ad
dig itthon solkikal inkább a régebbi vagy
tartózkodó 'kifejezési formált méltányol
ták. A kliálilftás vendégkönvve, melynek
római része ínkább a megjelentek sze
méIvére vonatkozó érdekességet tartal
mazza, európai hírű nevek e~ész sorát
örökítve, addig a budapesti kiánítás
mf',gjegnés.ei, a Iátogatók véleménye ér
dekes. Zömében elismerő bejegyzések
ezek, az elrnarasztalás viszont éppen a
modernség miatt olvasható, E~k pél
dául még azt is szemére veti művésze

inknek, hogy témaválasztásuk komor és
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alkotásaikból hiányzik a keresztény
öröm és derű. Holott természetes hogy
igen sok művészj vallásunk legdrámaíbb
vorratkozásai ihlettek. A tartózkodóbo
hang, mely közül csak néhány fílgyel fel
az egyik nonfiguratív, de gondollatában
és megoldásában bravúros keresztútn-a,
azt isbizonyí1tja, hogy a magyar közőri

ség számára máig sem indokolaulan a
figurális ábrázolás és ugyanalkikor bizo
nyíték, hogy a nonfiguratív művészí ki
fejezesi forma már előre, a jövőre mu
tat. Ezt bizonyítja, hogy ezeik elsősorban

a fiatal látogatókat vonzották és a leg
szebb dicsérő sorok fiataloletól származ
nak.

A mai egyházművészet, amikor bizo-

AZ OLVASÓ NAPl,ÓJA

"Orvos nincs beteg, bíró nincs vádlott,
pap nincs hivő nélkül, mesterségük
tárgyaként a másik emberre hajló szak
mák körül egymással összenőtt szerep
kettősök alakulnak ki, melyeknek egyikét
évtizedeken át ugyanaz a személy, pár
ját viszont rnmdig másvalaki játssza.
Könyvem egy ilyen szereppáros regé
nye." fgy kezdődik az a rövid tájékoz
tató szöveg, melyet Konrád György ma
ga írt a könyve elé.' A "s2Jereppá,ros" ál
landó tagja, aki első személyben számol
be "kalamdjairól", ezúttal "egy gyámha
tóság képviselője", aki főként azokkal a
rendellenességelekel és "üzemzavarok
kal" foglalkozrk, trielvek gyermekeiket
sújtarrak. Az elbeszélés ideje "egy zsú
folt murikanap", ennek .Jehetséges szín
helyeit"iárja végiig az elbeszélő, "rög
zítve, a:m~t éppen abban a pílíanatban,
s értelmezve, amit általában csinál", és
így próbálja meg "világosabbá tenni
helyzetének measzűntetheteflen konflik
tusát: a személyes és a személytelen szo
lidarítás, morál és gvakonlac ütközéseit
végül is az én és a másik ernber kapcso
latának néhány - számára fontos
elcmét".

A "történet" tehát (a gyámügyi tiszrt
viselő, meg egy k!is emberszörnyeteg
kacpsolata) nem mírrt történet a fontos:
ha szabványos "történetneik" vesszük:
irreális, képtelori. fantaszttkus. De már
az idézett tájékoztatás is figyelmeztet
rá, hogy nem szabvánvos "történetnek"
veendő. S ha a szónál maradunk, in
kább azt mondhatiuk: szí.ntetikus törté
net. Olyan, amiben benne van a reali
tás is, de nem kevésbé erőteljesen a

l KOmJl'ád GY'örgy: A llárogató. Magvet6, 1969.
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nyos vonatkozásban szakít a hagyorná
nyokkal, természetesen nem tartalmat,
hanem megfogalmazást tekintve, úgy tű

n~lk, közelebb viszi mondanívalóját a fi
atalabb nemzedékhez, aki számára az
"é[1~lhet€ltl1en" teljesen világos.

A kiá1:lítás célján túl, számos kérdést
vetett fe[, feladatot jelölt ki még azon
a téren is, hogy milyen tapintattal s
ugyanakkor nem ahkuvó céltudatosság
gal kell szolgálnia az egyházművészet

nek a zsinat szelíemét, S míndenekelőtt

úgy, hogy ikét fogalomnak kell afkotásaí
ban érvényesülnie. Két foga'lomnak, me
lyek szavakba foglalva napjain1cban kap
tak teljes fényt és rangot. S ez a kettő:

szolgálat és tanúságtétel.
MARKUS LAsZLO

lehetséges is, amit a realítás abban a jil
lanatban már magában rejt, mihelyt ben
ne emberek viszonyáról, cselekvésről.

döntésről van szó, lVIlit teszek egy adott
helyzetben'? Ezt vagy azc: de virtuálisan
tíz, száz, ezer "ezt vagy azt" Vian, mert
ahelyett, amit teszek, tíz száz, ezer mást
is tehetnék, Ililetve tehetnék ha. .. A re
gény (vagy a ,/történet") azéet szintetí
kus, mert ezeket a ha-sorozatokat, vagy
Iegaláobis egyeseket, és' mindenesetre
egyet közülük olyan intenzitással követ
végig, jobbammondva élet végtig a "hő

sével", amely egvrolcú a tényleges cse
lekvéssei. Végül mégsem marad ott n
szörnyetea kűs Bandula rneflett a Ba"·
dula-szülők öngyíjkossága után; de ott
mfLJ:ladhatna; és a föltételesség olyan ere
jű, hogy minItegy realizálódik (egy vir
tuális síkon ugyan): a tisztiviselő "m('ll~

tálnsan" valóban ott marad a kJis szőrny

mcllett, és valóban végigéli ennek a 1'2'
hetséges döntésnek valóságos következ
ményeit (víotuáűísan).

Miért? Lehetne azt mondaní : művészí

játékból. Lehetne azt mondaní : egy mo
dem "regényesmétilka" igénye:inekIT.e~

felelően. És még egyebet is Iehetne
mondaní. A válasz azonban, fö~rteh8tő

leg, mélyebben fekszik. A regénynek
abban a "fölrtételles" részében, ahol a
egyile lehetséges átló merutén a tísvlvl
selő oda:költoz'ik gyámoltdához, és "h'lp
csolatuk ősszegubancolódik", ezt oJvns
suk: "Az Ő' börtöne a rácsos ágy, az én
börtönöm a szeba, én vag1./ok az ő íog
lára, ő az enyém...." Valahol itt, e~)hen,

ezen a tá ion ken. úzv látszik, a víl';szrt
keresni. Minden emberi . kapcsol-rtl-an



benne rejlük ez a lehetőség (én az ő

foglára, ő az envém) , és alighanem an
nál inkább, minél kevésbé szublímált,
minél ősztöníbb, mínél "materiálisiabib"
ez a kapcsolat, legalább az egyik rész
ről. Vagy inkább: minél kervesebb ben
ne a "tudat", a szó teljes értelmében. A
kis Bandula a maga félállatl embersé
gében egy ilyen minimurnára srófolt.
mínimumában megrekedt tudat: a kap
csoitat egyi'k felől a félállatriba, az em
boralattdba van horgonvozva, És - ismét
egy lehetséges átló irányában gondol
kodva - míndenkínek megvan, megle
het a maga "Barndulája"; a probléma
mindenkí számára az, hogyan oídja meg
eZlt a Bandula-problómát, hogyan tudja
megoldani, mlféle "odaköltözésSie'1" vagy
oda-nem-költözéssel, milyen és mihez
való alkalmazkodással. A társadalom kii
dolgozza a maga jólműködő (vagy buk-.
dácsoló) védekező komprornisszumait ; a
személy azonban - egy lehetséges síkon
legalább - nem éri be a kompromisz
szurnmal, a kompromisszum sírna sze
mélytolenségóvel, statisztikai és gépi vi
szonylataival, egy helyette működő tár
sadalrni-egészségügyí mechanizmussal, és
magamagát akarja el'kötelezni. Veszélves
vállalkozás: az el!köte'1ez'ödés végül is [e
het leköteleződés. és a lendület, amely
lyel valaki valamiért odaveti magát, kő

veltherti végül az ön degradálódás lejtő

ívét is. A szerétetnek is megvannak a
maga veszélvoi és örvényei.

így aztán Banduláok sivár, ürüléksza
gú szebaja sivár. és hulladékszagú kör
nyezetében végül is (ismét egy lehetséges
átló irányában "meghosszabítva") vala
hol a "S7Je'Dlt:e!k éjszakájának" profán
szomszédságában helyezikedik (vagy he
lvezkedhetik) el. A regény Bandula-vi
szonvlara úgy fol~nta't:haltó, hogy "intro
vcrtálirrk" (ez is a lehetséges á!tllók és
irányok €IgYljlke): minderrkmek megvan.
meglehet a maga kris félember-féüállat
Bandulaja saját magában; s akkor A lá-

SZÍNHÁZI KR6NIKA

Színházi esték az Egyetemi Színpadon
és a Pinceszínházban. A színjáték szü
letésének idején, sőt még később is, a
középkor misztériumszínpadain vagy a
shakespeare-i szinruizban. nem voltak k.ü
lön profi és amatőr színészek; a színjá
ték valóban játék volt, kedvtelés, mely
ből az vette ki részét, ak.inek kedve,
ambíciója, adottsága volt hozzá. A naív
színjáts:::ás alkonyálJal azonban különvált
a ezakképzett, hivatásos színész és a

togató legizgalmasabb problémája: a
normális viszonya az abnormálishoz, a
tudatcsé a csökkent tudatúhoz, az egész
ségese a nyomoréksághoz, a fejl.etté az
ernbironálishoz - így módosulhat, Illet
ve ebben a változatban vetődhet fql:
normaldtásurrk viszonya az abnorrnitás
naik lehetséges kfsértéséhez, emberségün
ké latens állabiságunkhoz, "világossá
gunké" a lappangó "sötétség'Ünkéhez".

A látogató tehát - valószínűleg mínd
ebből ikitűnik már - nem "elIbeszélés"
a szó szokványos értelmében; hanern va
lami más. Nem holmi egyszeri és a ma
ga rnegtörténtségében zárt eset, hanem
inkább olyasféle ("narratív") fókus.z,
amelyből lehetőségek ágaznak ki, mtint
egy erővonalaloként, amelyeket végig
kell, vagv lehet követnünk. Nem a "tar
talma" az, ami "mond valarnnt'' (ezért
nem is szabad, sőt nem is Jehe't a puszta
tantalmára redukálni), hanern virtuális
"tartalmainak" összessége. "Mondandó
jába" mintegy "bele van kalkulálva",
hogy mi az, amit a magam lehetséges át
lója mentón én, az OlV.alSÓ "mondölk" vele,
benne, általa. Úgy "ikész", hogy folytat
nom kell.

Vagyís: a regénynek, elbeszélő prózá
nak egy nem-hagyományos, Iegújabb
ármlatába tartozik; egy;ik változata (a
maga módján) annak az "új regénynek",
amelyneik érdekes és izgalmas an:tológi
ájárt (és kritikájáót is) éppen Konrád
György állította egybe nemrégűben. így
'kcezeli a nyelvet is; ez nála - dívatos
kifejezéssel - nemcsak információs esz
köz, hanem - ismét divatosam - krea
ti» tényező is; így él (és néha-néha, né
mileg mechanjkusan, így él vissza is) ve
Ie és lehetőségeivel. A - nagyon tág ér
telemben vett - "móclszler" azonban ko
rántsem jelent utánzást, provinciális epi
gonizmust ; ellenkezőleg: a mű minde
nestül autentikus. Üjabb termésünkben
ahighanem a legjelentősebb murrkák
egyike.

RÓNAY GYÖRGY

műkedvelő, vagyis a csupán kedvtelés
ből játszó amatőr színész. Úgy tűnik., az
igazi válaszfal mégsem a hivatásos és az
amatőr színész közt húzódik. hanem 
mint Sztanyiszlavszkij írja Színészetiká
jában - az "ihlet dagályára" várakozó.
öntelt és a megfelelő technikával, alkotó
akarattal dolgozó színész közt. S bármi
lyen furcsa, de épp a tehetséqeseket, a
..nagyokat" kí.~érti legjobban a rutin,
ahogy ezt ugyancsak Sztanyiszlavszkij
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megállapítja, hisz nem egy esetben
őszintén meg vannak győződve róla,
hogy ők mindent megengedhetnek ma
guknak, hogy elegendő bevárniok az ih
letet.

Az elmúlt színházi évad amatőr szín
házi előadásai míndeneT~előtt színész
etikai kérdéseket ébresztettek a kri
tikusban: hisz fóvárosi amatórszínpa
dainkon. több olyan előadást is láthat
tunk, melyek etikai tisztaságban, művé

szi őszinteségben felülmúlták vezető

színházaink produkcióit is. Nem mintha
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Francia Színjátszó Kőre, a Pínceszínház
jobbára gimnázistákból álló együttese, az
amerikai University of Kansas Theatre
vendégként fellépő egyetemi színjátszó
csoportja vagy Jordán Tamás és Répássy
András a "Náthán és Tibold" címszere
peiben nagyobb technikai felkészültség
gel, gazdagabb mút,észi eszközökkel, biz
tosabb színpadi érzékkel rendelkezett
volna, mint sok hivatásos színházunk
színésze, hanem mert etikailag tisztáb
bak, egyértelműbbek, igazabbak voltak;
valóban a művészi t,arázzsal való talál
kozásért, ma.gáért a művészi játékért
játszottak. S ez egyúttal figyelmeztetés
is hivatásos színházaínknak: a jó szín
ház nemcsak technikai felkészültségen,
hanem még inkább erkölcsi tisztességen
múlik.

De a keltő, ha szigorúan szószerinti
értelmében oessziik: és következetesen
végiggondoljuk, nem is választható széj
jel; napja.ink lermagyobb és leqerede
ti.bb rendezői, Jean Louis Barrault, Pe
ter Brook; Jerzu GrotowsTd példája m:u
tatia a leginkább, 'hog1j az etikus szín
ház előbb-utóbb a színé.~zi technika ra
dikális megújítását és lényegi elmélyí
tését is maga után vonja. Az az új szín
ház, meli) Brook oaou Grotowski nevé
hez fűződik. elsősorban nem valamiféle
esztétikai értelemben 1,ett új irányzatot,
hanem a színjáték belső. metodikai-eti
kai forradaTmát Jelenti. Hatásuk Jószeri
vel még el sem jutott hozzánk. bá?' a
saJtóban, sőt színházi vezetőinl~' nyila.t
kozataiban is fel-feltűnnek a "kegyetlen
s~ínház". "rituális színház" stb. kifeJe
zések; hnl ilyen. hol oluün. hangsúllual.
sokszor nem minden fé'lreértés nélkül.
De 1'alósáqo.~ meateremtésére méa senki
sem tett kísérletet, amíg az Egyetemi
Színpad a "Pokol nyolcadik köre" tava
lyi bemutatásával. ma.id a pármai diák
színházi fesztiválon nyert II. díj után
idén májusi felújításával programjául
nem 7,állalta a "kegyetlen színház" ma
gyarországi meghonosítását.

488

Kár, hogy e program alapvető félre
értést rejt magában, s ez az Egyetemí
Színpad ilyen jellegű kísérletei n, me
luek: főként Ruszt József rendező nevé
hez fűződnek, meg is látszik. A má?'ci
usban bemutatott két groteszk (Bálint
István-Donáth Péter: "Náthán és Ti
bold"; Vágó Péter: "Rampa") színlapja
így beszél erről az "újfajta játélaend
szerről", melyet a "Pokol nyolcadik kö
ré"-vel kezdett kialakítani az együttes:
ez a "kegyetlen színház" - olvassuk 
"a színészek idegrendszerét, életmúkö
déseit a végletekig [okozo«, a nézőt sem
hagyja a passzív szemlélődés állapotá
ban, hanem aktiv résztvevővé teszi".

Csakhogy a nézők idegrendsze7'ét két
féleképpen lehet próbára tenni: az egyik
eset, amikor a néző a felszínes, rutinos
"művészi élmény" helyett olyan művészi

élményben részesül, mely fiziológiailag
is megrázza, mintegy kizökkenti a hét
köznapok sztereotípiái közül, hogy ráis
merjen önmaga igazi valójára; a másik,
amikor a nézőnek egyszerűen .siz ide
geire megy" a játéT~, azaz föl bosszantja,
idegesíti. Antonin Artaud, mikor meg
álmodta a "kegyetlen színházat", kétség
kívül az előbbire gondolt; Brook vagy
Grotowski, amikor Artaud nyomán meg
kísérlik megteremteni ezt a szín11ázat,
szintén; az Egyetemi Színpad előadásai

ban azonban nemegyszer, sajnos, az utób
biról van szó.

Artaud az ,,~rzelmi atlétika" című írá
sában kimutat bizonyos párhuzamos
ságot az ember erős fizikai cselekvései
(egy nehéz tárgy felemelése stb.) és
pszichikai folyamatai (inger felfogása,
válasz stb.) között. Artaud jól látta
hogy az emberi te.~tben közös központ
irányítja az atléta és a színész reakcióit,
aki teste segítségé1'el akarja Tci:fe;ezni
pszichikai cselekvéseit. Grotowski vi
szont, az Artaud-tanít7)ány, amikor egyik
inter,1újában fölidézi Artaud ,,~rzelmi
atlétiká"-ját, meqá71apítja: "Ha a gya
korlat szempontjából elemezzük ezeket
az alapelveket. viláqos lesz, hogy szte
reotipiákhoz vezetnek: állandó meghatá
rozott mozgásforma a meghatározott ér
zésfajta kifejezésere." V égü.! is odaju
tunk, amit el akartunk kerülni: a rutin
hoz, a banali.táshoz. Ebbe fullad Vágó
Péter egyébként rokonszenves kísérlete,
a "Rampa" i~, mely egy mktártelep éle
tét eleveníti meg. s a ,.vaqonból rampá
ra, rampáróI autóra, autóról raktárba,
raktárb6l tarqoncára, targoncár6l ram
pára, rampáról 7'agonba" cipelt ládák
mechanizmusával szereine emóci6kat
kifejezni. De a fiatal író "irodalmi for-



gatókönyvéhez" lényegileg nem tudott a
rendező Fodor Tamás sem többletet ad
ni, ahogy Ruszt József rendező sem
Halász Péter a "Pokol nyolcadik köre"
cimű művéhez vagy José Triana "Gyil
kosok éjszakája" című darab jához.

Tehát tévúton járna az Egyetemi Szín
pad? Elhamarkodott és igazságtalan len
ne ezt így kijelentenünk. Hisz nyilván
való, hogy reálisan létező problémákkal
küzködnek, mai színházat akarnak te
remteni, s arról beszélnek, ami "a leve
gőben van". S itt hadd térjünk ki a
Pinceszínház legfrisebb produkciÓJára
is, melyet "Függöny fel! - Játék a já
tékról" címmel állított össze Mezei ~va.
Mezei is lényegileg arról kíván beszélni,
hogyan született meg az új szinház,
többé-kevésbé szellemes összekötő szö
veggel, jellemző drámarészletekkel, ne
ves rendezők egymás mellé vágott idé
zeteivel kalauzolva a nézőt - hogy csak
néhány nevet említsünk - Shakespeare,
Beaumarchais és MolUre színházától
Reinhardton és Hevesin át Barrault-ig
és Grotowskiig. S bár ez az egesz szín
ház "középiskolás fókon" működik (je
gyeit többnyire a középiskolai közönség
szervezők adják el), még ilyen ismeret
terjesztő szinten is alapvető tévedésnek
tűnik, hogy Grotowski színházát Illés
Endre T r i s z t á n.1ával illusztrálja. A
lapvetO tévedés, mert ez semmi másra
nem nyú,1t lehetőséget Mezeinek, mint
hogy Grotowski színpad nélkülí puritán
színházáról valamiféle esztétikai jellem
zést adjon. Holott, mint fentebb montlot
tuk, a "kegyetlen színház" jelentősége

nem az, hogy egy új irányzat tűnt fel a
modern színikultúrában, hanem az, hogy
e rendezők a színjátszás belső, metodi
kai-technikai megújítására törekednek.

Ruszt József is mintha csak az eszté
tikát venné át mintaképeitől, ami u
gyanak.kor visszaüt az előadás művészi

színvonalára. Hisz olyan esztétiT,át al
kalmazni amatőr együttesre, mely egy,
az átlagosnál nagyobb technikai felké
szültséggel rendelkező színház munkájá
ban született meg, csak visszás ered
ményt szülhet. Ma úgtJ tűnik, a színmű

vészet öntörvényei lázadnak az ellen,
hogya színházat az írott szó, az iroda
lom alárendelt múl)észeti ágának tart
suk, ahogy ez a gyakorlatban kialakult
s nagy színházainkban többé-kevésbé
ma is tart.1a magát. A fizikai cselekvés
.ielentőségéről először Sztanyiszlavszkij
beszélt, s Meyerhold szerint a színész
csak biológiai cselekvés útján formál
hatja meg érzelmeit: előbb futnia, me
nekülnie kell, s ezáltal születik meg
benne a félelem. Az egyetemi Színpa-

don június elején vendégszerepelt Uni
versity of Kansas Theatre diákszínház
jó példát nyújtott arra, hogyan teremt
hetnek műkedvelő szinészek is "ke
gyetlen színházat". Ök mindenekelőtt

Meyerhold biomechanikájából merítet
tek, s ebből valóban sikerült gyakorlati,
technikai mctlszert is kidolgozniok. Egy
szerű tornagyakorlatokat építettek elő

adásukba, s tanár-diák paródiájuk 
Doug Wasson szellemes játéka - ugyan
csak olyan fizikai cselekvéssorra épült,
me ly adekvát volt a színészek technikai
felkészültségével. Nem idegen esztétikát
vettek tehát magukra, hanem saját ké
pességeiknek megfelelő technikájuk te
remtette meg saját esztétikájukat. S így
ez a rendkívül friss levegőjű színházi
este egyszerre nyújtotta a játékba bele
feledkezés tiszta önfeledtségét s keltett
maradéktalanul modern színházi él
ményt.

Az amerikai egyetemi színjátsz6k ven
dégszereplése talán a magyar egyetemi
színjátszás vezetőit is elgondolkoztatja:
nem kellene-e mélyebben, inkább a lé
nyegre koncentrálva és megfelelő formá
ban keresni annak az útnak a folytatá
sát, melyre az Egyetemi Színpad a "Po
kol nyolcadik köré"-vel lépett?

Végül hadd szóljunk néhány sz6t a
már említett előadások. még nem emlí
tett erényeiről. Az University of Kansas
Theatre "Az amerikai álom kaleidosz
kópja" címmel részleteket mutatott be
Steinbeck és Miller da-rabjaiból, majd
Albee "Az amerikai álom" címií egyfel
vonásosát adták elő, jól tudva, mikor mi
re képesek, s mi az, amire már csak u
talhatnak. S ezért keltette egyértelműen

a tiszta, ha.rmónikusan megkomponált
színház élményét, melybe szervesen il
leszkedtek be Valda Aviks és Judy Ho
well Levi.tt gitár- és énekszámai, s velük
együtt Cherie Shuck, Doug Wasson, Bru
ce Levitt, Jerry Koellsted szinte minden
szerepükben igen jók ·voltak. A két gro
teszk közül Vágó Péter "Rampá"-jával
foglalkoztunk fentebb; Bálint István és
Donáth Péter ,.Náthán és Tibold"-ja kü
lön dicséretet érdemel. E naiv és kedves
.1áték valamikor a reformáció századá
ban játszódhat. s a darab szerzői a két
halálraítélt diák-csirkefogó szájába
könnyed, de filozófiailag egyre súlyosodó
dialógnsokat adnak: a két címszerepet
alakító Jordán Tamás és Répássy András
játékához Marton László értő rendezése
teremt atmoszférát.

Igazi élmény volt az ELTE Francia
Színjátszó Körének előadásában franciá
ul bemutatott két Ionesco-darab is: "Jac
ques ou la soumission" (Jakab, avagy a
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be,hódolás) csakúgy, mint a "La cantat
rice chauve" (A kopasz énekesnő) való
jában lefordithatatlan nyelvi bravúrok
ból épített absZ1lrd dráma: rendkivül él
vezte a játék elragadó humorát az egész
együttes, melyből Legeza Ilona Mme
Martin szerepében különösen j61 eltalál
ta a ionesc6i hangot; s ez a színpadr61

K:ÉPZŐMŰV:ÉSZET

A Nemzeti Galériában májusban a pé
csi és Baranya megyei képző- és ipar
művészek tárlatát láthattuk.

A nagyobb anyaggal szereplő művé

sreik közül Simon Béla és Kelle Sándor
kőzépzerű munkáí érdeklődésüriketkevés
sé tudták felkelteni. Kelle koll,ekciójából
mímdössze a "Tűzes barázdáik" emelke
dett ki vehemens kolorizmusával -, Si
mon dolgai kőzűl pedig egy-két tusrajz.
Horváth Olivér és Platthy György több
kevesebb ízléssel hozzák létre munkáí
kait, amelyek Iakásdfsznek megfelelnek,
de nem műalkotások. "Képet csinálni
csaik: a(kjkor lehet, ha belülről jön a gon
dolJat...", - mondotta egyízben SüJ.i
András, a két háború közöttí magyar
"vasárnapi" festők legkíváíóbbja, Sajnos,
amikor Platthy és Horváth Olivér ké
peit nézzük, nem érezzük annak a moz
zanátnak a jelenlétét, amelyet Süti a
maga egyszerű - de tömör és találó 
szavaival "belülről jövő gondolatv-nak
nevezett.

A nemrégiben elhunyt Gábor Jenő a
20-as évek modernízmusa szellemében
feste1:lte meg "Matrózbár Le Havre-ban"
és "Párizsi utcabál. 1927" című munkáit.;
e képeik fölött kissé eljártak az évtize
dek. Sokkal időtállóbb a "Z,erruélő társa
ság" című Gábor Jenő-metszet, amely
azt árulja el, hogy - munkássága ké
sőbbi szakaszában - a pécsi festő jól
sáfárikodOltt a Nyolcak és az "akitivistá'k"
művészí örökségével.

A hetven esztendős Martyn Ferenc
több tUOM munkával szerepelt, A képek
ugyan a művész különböző alkot6i. peri
ódusaiból valók, mégsem vagyunk meg
győződve a válogatás teljesen szerenesés
voltáról. így is nyilvánvaló azonbari.
hogy az ídős mester jelentős és markáns
művészí egvéníség. A kiállí1:iott Martyn
maV'elk közül különösen a "Kakas" d
ma színpompás, dekoratív, "fél-absz
ti'alkt" kép, a "Fekete szerkezet" dma
kompozíció és a két rajz (rkatalógusszá
muk 215. és 216.) nyújtott maradandó
élményt,
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sugárz6 játékos humor val6sággal fólvil
lanyozta a nézőteret.

A Pinceszinház előadásában is a név
telenségben marad6 együttest illeti di
cséret, ezek a többnyire középiskolás, if
jú szinjátsz6k meleg, közvetlen hangula
tú e<lőadást teremtettek.

pALYI ANDRAS

Ugyancsak számos mű ad tájékozta
tást Bizse János munkásságáról. Bizse
pilctúrája ktrltúeált, de nem teljesen ön
álló arculani -, munkáit túl szeros szá
lak fűzik mestere: Martyn stílusához; A
tárlaton látott képei közül drapp, sárga
és fekete színfoltokból felépírtJett "Csend
élet"-e vált ka.

A kiálHtá,s legörvendetesebb meglepe
tése Soltra Elemér három nagyméretű

- erővel, Iendmet:tel:tleli - munkája
volt ("Faragóbak", "BavanYaiÍ táj",
"Öreg bánya"). A címek természetelvű

képeiket sejtetnek valójában azonban non
figuratív alkotásokat lárt maga előtt a
néző. Soltra negyedik nagy vászna, a
"Víz és kő" kevésbé dinamikus munka
ugyan, de sok festői érték van ebben ís.

Míg Martyn (és a nyomdokain haladó
Bi2JSe) az avaritgarde művészetnek egy
megállapodottabb válfaját müvelí (a 30
as évekbeli párizsi Abstraction-Création
CSOpOl't szeldemét ápolva), addiig Lan
tos Ferenc az izgalmas és szakadatlan
kísérletezések embere. E kísérletrek már
is jelentős eredményekhez vezettele: el
sősorban "A kör, a négyzet és a fekete
Nap" című gazdag felületű festményre,
a "Ritmusok" című igrafikára és a mű

vész két fadiszőnvegére gondolunk.
A tárlat íparművéseetí tárgyai közül

Zs. Kovács Diana falirká'rpitjalit ("Nép
művésziet", "Osillag-szimbólumok", "Dél
Baranya") Hleti az elsőség. A kiállítás
leetalentuenosabb szobrásza B6cz Gyula,
a1kirnelk művészete - a [elenlegi Moore
-. Borsos Míklós - és Gádor István
hatások levetíkőzése esetéri - sok re
ményre jogosít.

*
A Nemzeti Galéria pécsi-baranyai ki

áUí,tása protagonístájának: Martyn Fe
rencnek Íróportréiből és könvvíllusztrá
cióiból a Petőfi Irodalmi Múzeum ren
dezett rtJár1atot. A művésznek a Magyar
Heldkon kiadónál 1964"'ben megj-elent
Mallarmé-kötethez, valamint a Don
Quijoté-hoz készített rajzai méltó kisé-



rőí az "Egy faun délutánja" költője

verseinek és Cervantes regényének;
ugyanosak nagyszerű lapok akadnak a
kötetben még meg nem jelent Berzse
nyi- és James Joyce-ciklus ("Ulysses")
darab j ai közőtt,

Martyn Irókról-költőkről-tudósokról

(Fűbep Lajos, Várkonyi Nándor, Weö
res, Csorba Győző) készült porrtré-rajzai
nak azonban nem míndegyíke nevezhe
tő sikerültnek. Kassák Lajos vonásait
megörökíteni kíváno ceruzarajza példá
ul nem képes megragadni "A ló meg
hal, a madarak kirepülnek" alkotóiá
nak karakterét, s meg sem közeliti Ti
hanyi Lajos és Borsos Míklós remekmí
vű Kassák-ábrázolásaít, de még Bort
nyíűoét, Szandal Sándorét. Rónai-Gábor
Mariarme-ét, Beck Andráset vagy Hin
ezét sem.

...

A Rómában élő Amerigo Tot (Tóth
Imre) szobrászművésznek - aki főként

hatalmas méretű épületdekorációival
(római Termini pályaudvar, Római
Sportpalota és Autóklub) tett seert hír
névre - szobraiból, relief'ieíböl és gm
fikáiból nyílt kiállítás pár hét előtt a
Műcsarnok középső termeiben.

Tot munkái kőzül elsősorban azok az
19"31-~2-ból való, konstruktivísta rajzok
és pid festménvek emelkednek ki, ame
lyeket a művész Klee és Moholly-Nagv
növendékeként a dessaul Bauhanshan
készített. Később tömör, ősszefogott iDőd

aktokat kompon Mt ("Kavicsasszony"
cíklus): ezek a XX. századi európai szob
rászatrtak ahhoz a vonulatához tartoz
nak, arnelvnek első hegyorma Maíllol -,
aki e'gyéhként ugyancsak tanára volt
Totnak.

A művész nemcsak kőrnlasztikákat

r..Nyu~almazott birkózó", "Külföldi sat
tótudósító" és egyéb groteszk ízű büsz
tök") mintáz biztos kézzel, de dombor
műveket is (.,Két asszony a strandon''):
reliefjei közöbt több blblíkus tárgyú akad
C,Szent János megkereszteli Krlsztust",
,.Az utolsó vacsora", ..Oolgotha") ,
ezeknek formanvelve tradicionális.

Tot grafikáí közül széles körben is
mertté vált - nyilván témáiánál fog
va - az a metszetsorozat, amely Piet
ro Aretinónaik. a zsarolásairól és szabad
szálú műveíről nevezetes XVI. száz,ac'ln
velencei írónak a corteaianák, a perdi
ták élleltét és .zszakrnáját" tárgyaló

-könyvét illusztrálja. Tot e lanlat azon
ban egyrészt Picasso-utánérzések. más
részt rnodorosak és monotonak: a duz
zadó női csípők és keblek tömege a har-

madík-riegyedrk mctszeten már unal
mas. Értékesebbek, magasabb művészí

rangúak azok a nagyméretű tusrajzok és.
egyéb technikával készült grafikák (pl.
"Herkatombae"), amelyek a harmadik te
rem falain voltak láthatók. Igaz vi
szont" hogy ezek Henry Moore formaví
lágábói táplálkoznak.

Amerigo Tot egyik legutolsó műve az
1969-e'5o bronz "Csurgói Madonna", amely
az 1909-ben protestáns családban szüle
tett művész szülőfalujának: Fehérvár
csurgónak katolikus templomába fog 
tudomásunk szerínt - kerülni, a szob
rász ajándékaként.

A budapesti Tot-kiállítás lehetövé tet
te, hogy megállapítsuk: la Magyaror
szágról elszármazott művész nem tarto
zik a korsrlJ!lIkal:kotó, a zseniális szobrá
szok, a Brancusik, az Arpok, a Moore
ok a Oíacomettík a Manzú-k itözé, de
-' életművének ek:lekitikus (és Mit-ott ha
tásvadászó) .volta ellenére - tehetséges
és invenciózus egvéniség, a mai európai
plasztika második vonalának érdemes
alakja.

...

A KultúráHs Kapcsolatok Intézetének
Dorottya utcai kiállűtóhelyiségóben két
középkorú francia festőrnűvész, a Maria
Manton - Louis Nallard-házaspár mu
tatkezott be a magyar közönségnek.
Mímdkottcn Algér-iában s:zÜ'1ertltJeik. de 1947
óta Párizsban élnek, ahol különböző tár
latokon (Salon des Réalités Nouvelles,
Salon de Mai) gyakran szereuelnek
munkáí k ; tevékenvségükről a Michel
Seuphor szerrj{!eszt;e,ttel{"naurs Lexikon
abstralcter Malerei című közismert és
kitűnő kézikönyv külőn címszóban em
lékezik meg,

A két vendésrnűvész azonban valószí
nűleg nem a leg-iobb műveit juttatta el
Budapestre: a kis belvárosi tárlaton ki
áll ított festménveik - amelyek az áb
rázoló és a nonfiguratív művészet ha
tárán helyezkednek el - pallérozott,
megnverő artdsatlkus murikák (Manton :
.,Avab esküvő". "Lovagi torna", - Nal
lard : "A cirkusz" "Nagy vitorlák",
.,TemDlomudV1ar"), de mélvebb ernóoíót
nem váltanakki a szemlélőből, hosszabb
időre nem kerí,tik hat:aJlJmuklba lelkün
ket.

*

Genthon István (1903-1969) halála.
Május utolsó napjaiban teljesen
váratlanul elhúnvt Genthon 18t
váln, a Szépművészetd Múzeum osz-
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tályve2Jetője, müvészettörténetí írodat
munk egyik meetere.

Genahon mínd tudományos főművei

ben ("A régi magyar festőművészet",

1932; "Az új magyar festőművészet tör
ténete", 1935; "Ferenczy Károly", 1963),
mínd lükrtetó elevenségű, a személyes át
élés melegétől áthatortt zseb-monográfíái
ban (Egry, Czóbel, Bernáth), miJnd ki
sebb terjedelmű, de sosem kisigényű 
Schoefit Agostonról, Nemes Lampérth
ről, Ferenczy Béniről, Barcsayról és má
sokról ~zóló - tanulmányeíban, cikkei
ben, valamint tárliati beszámolóiban
(amelyek - többek között - Derkovits,
Már'ffy, Vass Elemér, Bomemísza Géza,
Boldizsár ISltván kíállftásait ísmertették)
és recenzaóiban (Szilágyl János György:
"A görög művészet viiIága" stb.) egya
ránt maradandót alkotcet.

A magyar művészet melcr-ett alirancia
pilkrtúrn álilott a szívéhez legközelebb;
egyetértett Petrovles ElekIkel abban,
hogy "a festéshez legjobban a franci
ák értenek." A francia képzőművészet

irá!llti - erudícióval párosuló - csodá
latánaik emléke kis, értékes könyve Paul
Cézanne-ról (1958.)

A művészetí szakirodalomban napja
inkban áltaűánosan elharapódzott bo
nyolult, méívértelműségetmímelő, a mű

alkotások felé közeledő közönségre oly
kedv-szegően ható i:ráHyal és a hígari
fecsegő. szuperlativuszokkal, I['elkende
z/5 jelzőkkel dobálódzó előadási méddal
szemben Genthon fejtegetésed világosak,
élvezetesek. művészí stílusúak voltak,

ZENEI JEGYZETEK

(Orat6riumi-előadások.) A hangver
senyévad végén három oratóriumot hall
hattunk gyors egymásutánban (talán
mondanunk sem kell, hogy mindhárom
hangversenyt zsúfolt ház hallgatta vé
gig). Verdi Requiemjét FerencsiTe János
vezényeIte, Honegger Johanna a mág
lyán címú múvét Forrai Mikl6s, majd
Bach Máté-passi6ját K6rodi András.
Egyik alkotást sem kell bemutatni,
mindegyik az emberi világ és önkifeje
zés más tartományát idézi fel: a Jo
hanna a modern ember lelki élményét,
V€1'di remeke a szenvedés igényét, Bach
pedig a mélység szédületét és nagysá
gát. Az is' természetes, hogy mindegyik
maradand6 emléket hagy a hallgat6
ban, hiszen emberi törekvéseket, vágya
kat és álmokat összegeznek, mintegy be
tet6zve keletkezésük kortörténetét.
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Egytk cikkében - tömör, kriSltály;tiszta
mondatokikllll - fgy körvonalazta egyik
kedves művészének, Ríppl-Rónainak aJ.
kotóí útját: "E nagy ~estő munkássá
gának első korszakát a franciaországi,
sokszor szecessziös indítékú, igen kvali
tásos vásznak, az úgynevezeltit fukete ké
pek sorozata jellemzi. E ciklus végén a
Belgiumban készÜi1t vidám impressziók
állnak. A második korseakoan a kapos
vári színes zsánerképek játsszák a fő

szerepet. A harmadik periódus a pöty
työs képek ideje, a negyedik (és utol
só) pedig a női szépség előtt hódoló, első

világháború utáni pas:lJÍEll!leké".
Mimt az idézett sorokból is kitűnik,

GentJhon írásainak mlndenkor a tárgyalit
művész vagy mű maradéktalan ismerete,
a témával való eggyéforrás, a megfogal
mazás lapidáris és érzékletes volta a fő

erényei. A frázísoknak, a mellébeszélés
nek, a terminus technicus-áradatnak
(amely oly gyakran szoigáí a gondolat
szegénvség lepll.ezését'e) nyomát sem ta
Iáliuk könyveiben, esszéiben.

Mint ember, derűs és szeretetreméltó
volt -, mínt kolléga, míndenkor segí
tökész. Genthon István halálával Ma
gyárország egy nagy tudóst -, barátai,
ismerősei egy fdnom, nemes, előkelő

szellemű embert veszíltettek el. :l!:letmű
vén végígteklretve és tovatűnt alakjának
búcsút intve, hadd idézzük Reviczky
Gyula szavait:
A magyar miívészet történetében
mni fogsz, amíg csak érdem lesz az
érdem...

D. r.

Verdi Requiemje talán a romantika
utols6 nagy híradása, a fájdalmas ember
hatalmasra méretezett szobra. Amikor
Verdi 1873-ban értesiil Manzoni halálá
r6l, ezt írja Giulio Ricordinak: "Mély
séqes fájdalommal tölt el a mi Nagy
Emberünk halála! Nem megyek azonban
holnap Milánóba, mert nincs lelkierőm

részt venni a temetésén. De rövidesen
ellátogatok sírjához egyedül, s úgy. hogy
ne vegyék észre, s talán (legutóbbi be
nyomásaim alapján és erőim felmérése
után) javaslatot is teszek emlékének
megtisztelésére". E megtisztelé.~ csúcs
pontja lesz a Requiem - mely háromne
mwdig készen állott már, hiszen Rossi
ni emlékezetére komponálta meg egyes
tételeit Verdi -, és sor kerül a "magá
nyos látogatásra" is, június 2-án, amikor
a zenekölt6 hosszú ideig magába roskad-



Va elmélkedett a nagy író sírjánál. A
Requiem igy válik egy "Nagy Ember"
(s nem oeieuenui hangsúlyozzuk ezt az
ortografiában is megmutatkozó nagysá
got) emlékművévé. amelyben azonban
szép számmal akadnak Lágy, lírai voná
sok is, alighanem ama magányos Láto
aatás és eLméLkedés emLékezetére. Nagy
tévedés úgy felfogni ezt a művet, mint
az operák közvetlen szomszédját, s még
nagyobb úgy is előadni mint erre gyak
ran hallhatunk példát, oLykor még a le
mezejelvételeken is. Ferencsik János ér
teLmezése a mü emberi' vonatkozásait, a
gyász és szomorúság LegméLyebb rétege
it domboritotta ki. HataLmas egységes
ivben formálta meg a mű egészét, pom
páját, s emlékezetesen szép előadást for
mált. Minden szereplő igyekezett a kar
mester instrukcióit hiánytaZanul megva
lósitani, talán Forgács Eva tette a Leg
többet, akinek igen szép ,hangja gyönyö
rűen szárnyalt a legkényesebb állások
ban is.

Divat - taLán kort'Ünet operává
aLakítani Verdi Requiemjét, de Bach
Máté-passióját jeLenetekre és feLvonások
ra tagolni alighanem félreértelmezés,
vagy a modernségnek téves feZfogása.
Kóradi András kezében ugyanis elhal
ványultak a csodáLatos mű fenségesen
fénylő, szárnyaló kartételei, elsekélye
sedett méluséqe, s végeredményben kö
zép~erűvé sziirkiiit. Hibás ebben a pécsi
Liszt Ferenc Kórus is (ka1'igazgató: Antal
GJ/örgy), amelyik oLykor fegyelmezetle
nül lépett be, máskor meglehetősen ki
egyenlitetlenüL szólt. TaLán a Filharmo
niai Társaság Zenekara szerezte a leg
szebb perceket, s benne Szűcs Mihály
bámulatosan szép hegedűszolója. A mű

szóUstái közül MeUs György és Réti Jó
zsef jó átlagteljesítménnyel is messze ki
emelkedett az előadásból. Ok ketten érez
ték csak, mit is énekelnek tuladonkép
'Pen, s ők ragadták meg a passió igazi
drámáját, ameLy Jézus kereszthaLálában
tetőződík. A karmester feLfogása szerint
a bachi passió egy sor részletdrámából
állna, így azonban Lehetetlen meglátni
az igazi csúcspontokat. Hiába élvezt'Ük
egyes részletek finom kidolgozottságát,
hiába sikerült igen szépen a záró tétel
hatalmas tömbje, az előadás egésze in
kább hiányérzetet, mint örömet keltett.
Aligha lehet a Máté- vagy János-passi
ót minden leLki tartalom és szándék
nélkül való, önmagáért való zenének ér
te,lmezni. Az a mély vallásosság, mellyel
kapcsolatban legutóbb Furtwéingler ta
nulmányának részletét idézt'Ük, adja
meg a két passió és a H-moll mise igazi
lén1legét, mondanivalóját, s ezt a mél1l-

séget, ezt a szerz6i szándékot nem lehet
finomitásokkal, a dinamika szokatlan
váltásaival ellensúlyozni. Voltak ennek
az előadásnak "újszerű", szokatlan ef
[ektusai, értékes részletei, de szíveseb
ben hallotuk volna kevésbé kidolgozot
tan, hagyományosabban - hívebben a
szerző eredeti szándékához. Mert ami
kor DuhameL például arról ír, hogy ba
chi muzBika egybefon·t az ember min
den gondolatával, elhatározásával és
szándékával, arra célzott, hogy ez a mű

vészet - a teljesség művészete. Az egész
teljességét pedig aligha célszerű feladni
a részletek vélt teljességéért. .•

A Johanna a máglyán zenei előadása

mintaszerű volt. Igen szépen játszott az
Allami Hangversenyzenekar, remekül
énekeltek a szólisták a Budapesti Kórus
pedig legjobb napjaira emlékeztetett tö
mőr, fénylő hangzás képével. Persze ez
nem csoda, hiszen ha Forrai áLl az
együttes élén, mintha mindig "más" tel
jesitmén'yre lenne képes ez a nagyszerű

kórus. (Ugyancsak emlékezetes élményt
szerzett a Leőwey Klára Gimnázium
Leánykara, Andor Ilona karigazgatásá
val.) Más kérdés, hog1l a zenei szépsé
gek mellett hogyan sikerült a mű szín
padra állítása, hogyan sikerült megva
lósítani az oratórium Claudel által is
hangsúlyozott "drámaiságát". Egy-két
előadás alapján erről korai lenne még
végső véleményt mondani, tény azonban,
hogy Horváth Adám rendezése és a két
prózai szereplő kiválasztása újjávará
zsolta a darabot. Vass Éva nagyon szép
és nagyon naiv Johannát formált telve
gyermekes bájjal, egyszerűséggel, egy
szóval olyan ala/wt: amUyen Johanna a
valóságban is lehetett. (Kivált a máso
dik részben sikerült elképzeléseit mara
déktalanul megvalósítania.) Gábor Mik
lós ezzel szemben nagyon is intellektu
ális Domonkos testvér volt, amolyan'
"mai" érdeklődő, aki a huszadik század
ból vallatta a roueni máglya szentjét.
Kétféle felfogás, kétféle stílus találkozá
sának voltunk tanúi, s ha mindkettő fi
gyelmet és elismerést érdemel is, az
egységesséq ezúttal a ,hitelesség illúzió
ját is növlílte volna. úgy véljük, hogy
az első előadások óta Domonkos testvér
alakja vált igazi problémává: Básti
ugyanis annak idején felejthetetlen ala
kot mintázott - gyönyörű beszédkultú
rával. Lehet, hogy az ő felfogása teát
rálisabb volt a kelleténél, s el lehet kép
zelni modernebb színrevitelt is - ami
re a mostani rendezés tett kísérletet. Az
ős, a primér élmény azonban egyelőre

mégis Básti szerepének emlékezete. S ta
lán nem ártana, ha Vass llva mellett
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megint az Ő hangja csendülne fel a Jo
hanna előadásán.

(Bozay AttiLa: Trapéz és korlát.) Le
tiet Györgyvezényelte az MRT énekka
ra és szimfonikus zenekara élén, Sziklai
Erika és Palcsó Sándor közremliködésé
vel a Pilinszky János vej'seirekomponált
kantáta ősbemutatóját a rádióban. A
művet Bozay a modern eszközök mér
téktartó használatával, rínom arányér
zékkel komponálta; s már az első tétel
variációsorozata megragadja a hallgató
figyelmét. A második tétel legemléke
zetesebb része a zenekari közjáték,
amely előlegezi a záró tétel dinamikus fe
szültségét. Ebben a részben a zeneköl
tő maradéktalanul meg valósította ugyan
azt a teljességet, amit a költő fejezett
ki. Ugyanaz a végtelenbe tárulkozó
igény, új összefüggésekre törekvő szán
dék jeUemzi a Kódát, mint a korálsze
rű feldolgozásban felcsendülő négy re
mek sort: "A tengerpartra kifekszik a
tenger, I a világ végén pihen a szerel
mem, I mint távoli nap vakít a szívem,
I árnyéka vagyunk valamennyien."

Pilinszky rendkívül koncentrált, sűrí

tett költeményei szinte kínálják össze
tett képeiket a zene'költőknek. Annak
idején Szervánszky Endre talán kicsit
túlságosan is a képiségre fordította fi
gyelmét feldolgozásában. Bozay Attila
kompozíciójának legnagyobb érdeme tö
mör, vizionárius szerkesztése, amely ér
zékelteti a versek mögött feszüW végte
lent.
(LEMEZFIGYELŰ). Hungaroton felvé

telen jelent meg Liszt kórusműveinekel
ső lemeze (LPX 11 381). A műveket a
Győri Női Kar és a Magyar AUami Né
pi Együttes Énekkara élén Szabó Miklós
vezényli. A szólisták: Andor Éva, Lász
ló Margit, Réti József és Melis György.
Remek lemez, nagyszerű felvétel, ízléses
kivitelezés- ennyiben lehetne összefog
lalni első benyomásainkat. A kiadvány
nak nyilván nagy nemzetközi visszhang
ja lesz, hiszen Liszt hatalmas összegző

egyházi kórusművei alig kaphatók hang
lemezen. Emlékezetesen szépen sikerült
például a 137. zsoltár előadása, amely
híven adja vissza a hazaezeretei és a
szabadulás bizodalmának érzését. A

Szent Kristóf-legenda voltaképp a sze
retet eszményének újszerű. drámai tö
kéletességű megszólaltatása, míg a hét
szóLamú Pater noster mintha Palestrina
világát idézné, mely annyira hatott a
kései Liszt-kompozíciókra. Bánó Endre
tasakterve egyike a legszebbeknek eb
ben a műfajban.

A másik Liszt-lemez bizonyára a gyűj

tőket örvendezteti meg, hisz Antal Ist
ván remek eLőadásában olyan ritka mű

vek szólalnak meg rajta, mint a virtuóz
tökéletességű Don Juan-Fantázia és a
F'igaró házassága cimű Mozart operára
készült két Fantázia, mely ugyancsak a
legnehezebb és legritkább előadási dara
bok közül való. Ez utóbbit Liszt óriási
sikerű berlini hangversenyein játszotta
(.l843-ban), végső változata azonban Bu
sonitól való, Liszt ugyanis csak vázla
tait jegyezte le. E lemezen tökéletesen
érvényesül Antal István kivételes hang
szertudása, elmélyültsége. (Hungaroton
LPX 11 364).

Tavaly még csak a Hanglemezklub
tagjai hallgathatták, most már a boltok
ban is megjelent az LPX 11 325 Quali
ton lemez, melyen szinte ismeretlen ba
rokk szerzok alkotásai csendülnek fel.
Muffat, Froberger, Jacques Hotteterre.
LOuis Hotteterre alkotásai ugyanis hang
versenyen szinte soha, de lemezen is
alig hallhatók. Pedig érdemes szerzői

voltak koruknak, a Hotteterre család pél
dául a 17. és 18. század nagyjelentCfségű

pedagógiai műhelye volt, s tehetséges ze
neszerző sarjai alakították ki a fuvola és
oboajáték technikáját, Froberger Bach
művészetének volt előfutárja, Muffat pe
dig a nagy barokk zeneszerzők egyik
utolsó vonulatának jelentékeny képvise
lője. A finom kamaraművek remekiiI ér
vényesülnek Jeney Zoltán, Lajos Attila
(fuvola), Pongrácz Péter (oboa), Sebes
tyén János (csemballó) és Lehotka Gá
bor (a soproni Szent György templom
barokk orgonáján) előadásaban. Arra na
gyon alkalmas ez a lemez, hogy megérez
zük egy-egy kor atmoszféráját, s megis
merjük azokat a kismestereket, akiknek
apró mozaikjaiból emelte hatalmas épü
letét Bach vagy Mozart.

RÚNAY LASZLÚ

A zsoltárokban megtalálod a bűnök őszinte megvallasat, a tisztaszívű könyör
gést Isten kegyelméért, a nagyszerű köszönetet mindazért, amivel találkozol. Ami
foglalkoztat és indulatba hoz, az mind ott él a zsoltárokban: a bűntudat és a
megbocsátás bizonyossága, a félelem a kísértéstől és az öröm az isteni nagyszerű

ség láttán, a megszente16dés érzése és még hozzá az isteni ige megtestesülése is,
ami kibontakozóban volt.

Alkuin
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FILMEK VILÁGÁBÓL

Nagyítás. J. Cortazar novellajából írta:
M. Antoníoni és T. Guerra; ~ép: Carlo
dí Palma; zene: H. Hancock; rendezte:
Michelangelo Antonioni; f'őszereplők:

D. Hemmings, V. Redgrave.
A befejező képeken a főszereplő ma

ga is vállalja a játéIkolt: amíkor eléje
gurul a nemlétező teniszíabda, vissza
dobja a pályára. Ettől kezdve nemcsak
a teníszezést mímelő fir1Jalok mozdulata
it látja, hanem hallja is a labda patto
gását, Ez a közvetlen tapasztalás alap
ján nem észlelhető labda kapcsolja ösz
sze a divatfényképészt a filmben há
romszor is megjelenő fehérre festett ar
cú fiatalokkad. Mindnyájan olyasmit lát
nak, amive önmaguktól jötJ1Jekrá: a fő

szereplő néhány, a parkban kergetöző

szerelrnespárról kJészíteltt fényképénelk
nagyításán egy gyilkosság nyomait fe
dezte fől, és hasztalanul próbálja meg
fölhívni a környezete fígyelrnét, mert az
a bűntett még nem manífesztálálódott a
fogyasztói társadalom által ismert for
mában (szemtanúk, hírügynökségi jelen
tés, stb.) ; a dzsipen száguldozó, lárva
arcú fiatalok pedig a háború veszélyét
látják maguk előtt, de figyelmeztető

tábláik mellett közömbösen haladnak el
a járókelők.

Az európai fílmművéseet Tejlődésének

csúcsait az elmúlt évtizedben olyan fil
mek képviseltek, mint Szerelmem Hiro
sima (Resnaís, 1959), a Tavaly Marien
badban (Resnais, 1961) és a Nyolc és
fél (F'ellini, 1962); aNagyitás ÍJs egyík
tagja lesz ennek a' sornak.

Antonioni a megsemrnisűlés mitikus
problémáját a bűnügyi film izgalmával
kötötte össze; alkotásával - anélkül,
hogy bármiféle engedményt tett volna 
kitönt a művészfilm szűkebb kornrnunü
kációs keretei közül. Valójában nem áll
ezzel egyedül a történelemben: az Ödipusz
király vagy a Hamlet ebbőll a szempont
ból hasonló szerepet tölthet be. A műve

látszólagos kőzéppontjába helyezett gyíl
kosság a nézőt a létezés általánosabb kér
désébe vonja be; Antonioni azonban
nem egy sorsszerű bűntett kővetkezmé

nyert vizsgálja; nála már a következ
mények korszaka is végérvényesen le
zárult, s az ember az eredeti bűn tár
sadalmától is elszakadó félben van; en
nek ára azonban, hogy kapcsolatai el
vesztették érzelmi tartalnnuícat, 8 most
már csak a fogvasztás köti a világhoz,
De ez a fajta kötődés már leplezetlenül
tárgyi és anyagi; az emberek befolyáso
lása nem szentesíthető hitelesen sem-

míféle eszmével : filmjének főszereplője

olyan, mínena bensmeg is megtdsztult
volna, egyénisége fehér papíelap, és úgy
fest, mintha várna valamire, amiről

még maga sem. tudja, mi.
A cselekménykídolgozás vizuádís teli

tadalat. A fényképész szórakozásből ti
tokban fölvéteísorozatot készít a park
ban sétáló párról, s otthon a képek
fokozatos nagyításain fölfedezi a gyil
kosság bizonyítékaít.: a háttér bokrai kö
zül kinyúló revolvert, a fa tövében el
mosódottan látható hullát. A látvány, a
képsorok információtantalma annyira
filmszerű, hogy nincs szükség sem epi
kus, sem drámai kiegészítésre. Mi az,
ami többet mondhat a halálról, mínt a
kép hátterében megbúvó revolvercső?

Mi az, amí jobban megtestesfthetí a föl
fedezés ízgaímát, mínt az egyre növek
vő nagyítások a vetítővásznon? Magáról
a gyilkosságról nem is tudunk meg töb
bet, megmarad puszta ténynek Ez az al
kotói fölfogás természetesen homlok
egyenast ellentmond a szabványrealiz
mus hagyományainak, rnelyben a tények
művészd-ideológiai indoldásának mérté
két tekírstették a műalíkotás krítéríumá
nak. Antonioni azonban - az emberisé
get fenyegető sokkal nagyobb és értel
metlenebb veszély tudatában - nem ál
tatja magát azzal, hogy hivatott volna
vaíarníféle eszmei magvarázatra. 0,
akárcsak filmjének szereplőí, megmarad
a konkrét tények tudomásulvételénél; ál
láspontjából nem valami úiaoo meggyő

ződés, hanern befogadásra kész elkötele
zetlenség következík,

A fényképész az ipari társadalom fon
tos tagja; munkájával szervesen bell
leszkedilk a fogyasztás irányításába. A
Nagyítás képi világa, színei azonosulnak
ezzel a manipulálz fogyasatói vi'lággal;
a színeket a dlvatiapok, az árUlkiat reklá
mozó hirdetések oldalairól másolhatták
volna át. Van bennük valamí ügyesen
leplezett, hadásukban kliszámírtott keres
kedelmi célzatosság és technlkaí kiké
szítebtség, akárcsak a lakberendezésí tár
gyakban. A rendező jóformán minden
részletben azonosult az ábrázolt világ
gal. A cselekményben megjelenő kellé
kek többnyire divattárgyak, vagy a fo
gyasztói eszmények képviselői: a Lila,
vörös és bordó háttérdrapériák, a foto
modelek torz beállításai, a beat munka
révületot elősegítő hatása, vagy pedig a
rádíótelefonnal ellátott Rolls-Royce gép
kocsi, melY'€II1 a fényképész ide-oda szá
guldozík, ,
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Az egyes jelenetek technikája a Ja
mes Bond-szuperfílmek fantaszta
kumba haj'ló fogásaira emlékeztet, ahol
a leheteüen is lehetségessé vMi<k, míndez
csak eszköz kérdése. Míntha az alkotói
farutázia föíszabadulóféloen volna min
denféle művészi stíluseszmény (realiz
mus, absztrakció, naturalizmus, 8i1lb.) alól.
A szereplösmek sincsen más társadalmi
háttere, mint éppen az adott pillanat
ban folyJ1Jatott tevékenységük. Az esetle
ges szegények és gazdagok nem csopor
tosíthatók kizsákmányolókra és kizsák
máJnyol,ta:Nra, legfeljebb bolondokra és
[ózanokra, olyanokra, akik vaíamst ész
revesznek, és olyanokra, akik csak a fo
gyasztással törődnek.

A tényképészt valójában már nem kö
ti semmi ehhez a világhoz a szó hagyo
mányos értelmében; sem ideológiailag,
sem társadalmi konvenció, sem családi,
szentimentálís kapcsolart és kötelesség;
valójában már míndenre készen á:Ll,
csak a tények érdeklik. A főszereplő ez
értis tarja természetesnek, hogy lefény
képezze a szerelmespár bizalmas kerge
tődzését, és hogy ne adja V1iSS2Ja a kö
nyörgő nőnek a negatívet. Számára a
fölvétel és a szerelrnespár intírn világa
két külön dolog, nem kívánja öket vala
miféle - társadalmi vagy erkölcsi 
kapcsolatokkal terhelni. A többi szerep
lőről is elmondhatjuk. hogy legfeljebb
a marupuláltságuk köti őket a társada
lomhoz: a nőt a gyilkosság, amelyben
résztvesz, a két lányt a divat szabta ér
vényesülési vágy, a társaságot, ahol a
fényképész a gyilkosságról beszélni sze
retne, a kábítószer,

És a főszereplő, aki a világot már csak
tények halmazának tekinti, az egyik na
gyíeáson váratlanul oíyat vesz észre, ami
egy ilyen ténybeliséget a maga ellenté
tébe váítoztat. A bokrok közül kinyúló
revolvercső vonalét a nagyításon meg
hosszabbítva, a nő mellett haladó férfi
hoz ér. Valarnelylk későbbi fölvételen az
tán elmosódottan meg is találja a hullát
az egyilkbokor tövében. Ami előbb sze
relrnespárnak Iátszott, megsemmisült. A
fényképész, az újabb tény meggyőző mí
voütában bízva, szeretné főlhívni a gyíl
kosságra környezete figyelmét, Ez a gyil
kosság azonban egyenlőre csak az ő sajá
tos "fény1képésreti" világában jelent va
iami konkrétat, az emberek szemében
még nem. Ameddig a hulla csak a fény
képen Iátható, és az adott helyen (már)
nincsen semmi, addig a kívülállók szá
mára nem konkretizálódik a megsemmi
sítés. Az egyéni pusztulás fölismerésével
í,ly módon magáru maradva találkozik a
tiilm végén újra a teníszezést mímelő fia-
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talokkal. llJ~k egy másik ~az emberiség
többsége által egyenlőre csak fényképrőt

ismert) megsemmisülés veszélyét fölís
merve, maradtak magukra.

Mintha az igazság kimondása újra csak
a bolondok előjoga volna: a háború ellen
tiltakozó fickók valamennyien furcsa,
idegen pojácának festenek, akdk a világ
szemében érthetetden bohóckodással töl
tik az idejüket. Titakozó feliratokat len
getve jelennek meg a film elején, köze
pén és végén, könnyezetüktől teljesen el
szigetelten. A maga szempontjából ab
szurd helyzetbe kerüilrt fényképész, aki
képveilen bebizonyítani a világnak azt,
amit láJt, tulajdonképpen azént kezdi el
hallani a nem létező teniszlabda pattogó
hangját: az egyéni és a kollektív megsem
misülés veszélye összeolvad.

Valójában nagyon kevés történik ezen
a filmen. Ugyanaz a kép több, különböző

oldalrólkJészüLt fölvételen látható, az
egyes, szinte semmit sem cselekvő sze
mélyek mínden lehetséges látószögben,
különféle távolságokban jelennek meg a
vásznon, mintegy ellenpontozva az elnyúj
tott cselekrnényrítmust, A rendezői meg
közelítés sokoldalú, és elég időt hagy a
megértésre.

Ha a szeroplők néha értelmetlenül be
szélnek, laz rendszerint olyankor történik,
ha az őket körülvevő dolgok abszurdak,
például az ócskások bodtjában, ahol a di
vat következtében értéktelen dolgok föl
értékelődnek, vagy a marihuanát szívó
társaság, ahol a tényeket rllúzíók pótol
jáik (,,- A2'Jt mondtad, Párizsba utazol?
- De hiszen ott vagyok! - feleli a nő,
Londonban.") A valóságnak szokatlan
kemény és hideg feHel fittyet hányó mű

vészí magatartás érezhető a filmen; va
lószínű, hogy az itt leírc értelmezés sem
az. egyetlen helyes értelmezése.

TWott terület. V észi E. novellája alap
ján ínta Vészi E. és Gábor P.; kép:
Zsombolyai J.; Rendezte: Gábor Pál; Fő

szereplők: Bánffy György, Vadász Zoltán,
Novák 1., Némethy F.

Jórészt a múlt századi realizmus eszmé
nyeinek hatása alatt álló filmművésze

tünkben Gábor Pál műve sem hozott je
lentösebb változást. Az első filmes ren
dező inkább jó színészkíválasztásával és
puritán stílusával hívja föl magáva a fi
gyelmet. A szevényre méretezett irodalmi
Ilciindulás nyiIván [lern is tette volna le
hetövé, hogy eltávolodjék a biztonságos,
de egyben gúzsba kötő formáktól. A
fflrntönténet magvát adó tűzeset a szer
zők számára alkalom, hogy megkeresse
nek társadalmi méreteketben érvényesít
hető konflíktusokat, A konflíktuskeresés
eredményeként jön létre a többé vagy



kevésbé jól manipulált fflm, Az így ke
zeít műben már nem az ábrázolás hite
Iessége, hanem az úgynevezett vaíóság
h1te,1 a lényeges: az utóbbi ilermésoot,esen
annyiféleképpen értelmezhető, ahány
szerző van, Maupassanttól Herczeg Fe
renctg.

Pedig Gábornak jó érzéke van a konk
rét valóságábrázoláshoz is, különösen a
dokumentum műfajban, persze nem an
naik PontecorL'o-féle hamisítását (Az al
gíri csata) értve ezen, Nemzedéke azon
ban - a mai 30 évesek - az ötvenes
években nőtt fel, s ez az víndulási idő

szalk nyilván megnehezíti egy egész élet
re a gyors, tölszabaduít rnagáratalálást.
lVIintha csak ezt a rivomás alatit történit
indulást tükrözné a Tiltott terület ritmi
kai egvhangúsága és szürkesége.

A realizmus stídárls fe gy vertárát rnű

ves gonddal, színvonalas ískolázottsággal
kezeli a rendező. Igyekszik míndcnt gon
dosan megmagyaráznd ; ritmusa rendkívül
kiméli, lassú; a hosszú Ieíegzetvételek
fflrnje ez, talán ez hivatott a katarzist a
nézőre kényszeríteni. Képileg a látvány
inkább részletigényes. semmínt nagyvo
nalúan konstruktiv, ami ugyancsak össz
hangban van a tartalom és a forma egy
ségének régóta fékező hatású követelmé
nyével.

A film legérdekesebb alakja olyan
ember, akii soha sem jelenik meg a vetí
tővásznon: egy munkás, aki a tűz alkal
mával úgy pusztul el, hogv eltűnése sen
,l\1inek sem tűnik föl: mintha nem is élit
volna. Fantomszerű lénye - a mögőtte

fölsorakozó milliókka!l - tulajdonképpen
beárnyékolhatta volna a ftlmet ; de a sze
replők valami különős üdvhadseregbeli
önostorozással legínkábo saját vélt hi
bájkkal foglalkoznak, s nem tudni, szán
dékosan, vagy hiányos va:l1ási ismereteik
nél fogva, de még az eredeiti bűn fogai-

malg sem jutnak el. Azt meg nyilván
nem hitéthetik el a nézőkkel, hogy egy
esetleg korábban kezdett, és a középkorí
szerzeteseket is megszégyenítő őrskritíka

kampány elejét vehette volna a bajoknak.
Fílozófiaí téren így a szerzök Ikét szék
között a pad alá estek; az észrevétlenül
eltűnt ernber fenyegető jelenlétéről vé
gül is mindenki - néző és szereplő egy
aránt - megfeledkeznélk, ha a flilm u
tolsó kockáin .nem kerítenék elő gyorsan
a hullát: az alkalmat ennek ellenére el
szalasztották már arra, hogy kíűépjenek

a szűk gondolati keretek közül, Mírideb
ből talán az is következhet, hogy valószí
nűleg a konífíuctuscszrnényen alapuló kér
désföltevés lehetott alkalmatlan kiin
dúlóeszköz.

A szeroplők posztneorealista eszközökkel
megformált gyötrődését néhány kevésbé
ismert, de ki váló képességű színészre
bízták, mint Bánffy György, akinek ala
kítúsában ki ken emelnünk mestorkélct
len, a szeroppel hétköznapias egyszerű

séggel azonosuló játékát, és a kolozsvárt
Vadász Zoltán, akinek láttán eszünkbe
jut, mílyen jó színészeink vannak nekünk
Erdélyben is.

RÖVIDEN: Jiri Menzel: Szeszélyes
nyár. A rendező - maga is a film sze
replőjeként - a művószetet ért szármta
lan sérelemért a kispolgári írnpotenetán
áll bosszút. Az oroszlán ugrani készül:
Az ötlettelenséget olcsó víccelődéssel pó
tolták ebben a magyar-jugoszláv szuper
produkcióban; az Illés-együttes rövid
ideig a színvonalat is pótolja. A tigris:
A néző szeme előtt a családi kötelesség
és a nagy szerelern szorításában vergődő

olasz férfi unalmas melodrárnáta borita
kozik ki. A főnök 12-kor érkezik: A rossz
magyar s:zlinkron csak helvenként feled
teti az NDK-J1Hm gyengéit.

UNGVARY RUDOLF

VILÁGIRODALOM ARÁDJÓBAN
Az emberi tudat formálásában, a kul

túra klasszrkus és modern értékeinek
megismertetésében, a művel.tség terjesz
tésében és emelésében jelentős szerepe
van a rádiónak. Míndennek gyakorlati
megvalósulásáról. eredményeikről és J1el
adatokról beszélgetünk Bottitk Sándor
ral, a Magyar Rádió Irodalmi Főosztálya

Vulágirodalrni Rovatának vezetőjével,

- Az emberi fejlődés történetében az
irodalom első megnyilvánulási formája
a hang volt - mondja bevezetőben BOI!;1
Mk Sándor. - Az ímtlt szöveg sokféle
hatást, érzelmeket válthat ki az egyes
embe~ekből. A rádió feladata, hogy a

maga sajátos eszközeivel, az előadómű

vészet szuggesztív erejével közvetítse a
hallgatókhoz az írott szövegben, a rnű

veleben rejlő értelmet, érzelmeket. A je
lentés teljesebb megnyilatkozása: a hang.
Más egy szöveg - lapra gépeilve vagy
nyomtatva. és megint más - elmondva.

- Vajon mit jelent mindez a Világ
irodalmi Rovat munkájában, konkrét
gyakorlatában?

- A Világirodalmi Rovat eleve abból
indul ki, hogy feladata a rádióhallgatók
minél szélesebbkörű tájékoztatása. Ha
vonta mintegy 1.220 perc án a rendelke
zésünkre, amí 36 müsoct jelent. E;;; a 36
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műsor négy eerkJes21tő közövt oszlík meg,
e!ki~ a világirodalom különbözö terüle
teiivel foglalkoznak, A Világirodalmi Ro
vart; legelső feladatának tekinti, hogy a
vííágírodalom klasszikusait közkinccsé
tegye, a hang erejével, hatásaival tolmá
csalja őket. További célunk: a folyama
tos tájékozódás és tájékoztatás. Kézhez
kapjuk a különböző irodalmi folyóirato
kat, személyes kapcsolatot tartunk
fenn sok külföldi rádióval. Rovatunk
útitörő szerepet váHalt és vállal a
világirodalom legujabb műveinek a
bemutatásában. Hogy egy példát em
Iítsek: a Magyar Rádió a mi álta
lunk szerkesztert műsorokban irányította
először a fi,g)'elmet a szovjet új-hullám
ra. Nálurik hangzottak el elsőízben Jev
tusenko, Voznyeszenszkij, Akszinov és
mások művei. Csak ezután következtek
a folyóiratoeli közlesek. Arra törek
szünk, hogy először hozzunk anyagokat.
A világirodalom fogalma - a történelem
haladásával, változásaival párhuzamos
san - mindegyra bűvül, gyarapszik. Ma
már egészen természetes, hogy világiro
dalmon nemcsak a hagyományos nyugati
klasszikus és modern alikotásokat értjük,
hanem Azsia, Afrika és Latin-Amerika
irodalmát is. Rovatunk ezen a téren is
úttörő feladatot teljesített, amikor meg
ismertette a hallgatókat például a viet
nami vagy a koreai irodalommal.

- Emlitette a klasszikusok bemutatá
sát és a folyamatos tájékoztatást. Hall
hatnánk erre néhány példát is?

- Természetesen. Hatszor 60 percben
mutatjuk be az Iliászt. Háromszor 60 per
ces folytatásakban hangzott el- Szokolay
Sándorkisérőzenéjéveil - Dante "Isteni
színjáték"-a. Erről az adásunkról nem
csak hazánkban, de külföldön is elisme
rőleg nyilatkoztak, rnegálüapítva, hogy
még soha, sehol ilyen művészí színvo
nalon - a lehető legnagyobb teljességre
törekedve - nem sugározták Dante klasz
szikus remekét. 18 részben közvetítet
tük Solohov "Csendes Don"-ját. Bemu
taJttuk Dosztojevszkij regényének, "A
félkegyelmű"-neik rádíóváltozatát, u
gyanosak folytatásokban hangzott el a
"Kalevala", s éppen a közelmúltban
Franz Werfel "A Musza Dag negyven
napja" círnű regéye, amelyhez színtén
Szokolay Sándor írt kisérőzenét. És ter
mészetesen mínd versekben, mind pró
zában, mind pedig dramatizált formában
folyamatosan bemutatjuk a modern
lzovjet irodalom remekeit is.

- Mint ebből a felsorolásból is kitű

nik, a választék rendkívül változatos és
felöleli a legkülönbözőbb világirodalmi
teriiieteket.
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- Valóban. Az a véleményünk - ás
ezt következetesen meg is valósítjuk -,
hogy ami az egyetemes emberi kultúrá
ba beletartozik, annak a Magyar Rádió
mikrofonja előtt is helye van. Mindent
kbelilsik: és megismertetünk tehát, ami
humánus, ami művészileg értékes és
bemutatásra érdemes. Tájékoztatunk
még olyan művekről is, amelyekkel eset
leg világnézetileg vagy más szempontból
nem értünk egyet. Ilyenkor vitatkozunk
vele, de ismertetjük. Ennek a világiro
dalmi kítárulkozásnak, körültekintesnek
állandóan jelentkező fóruma: a "Kilátó",
a Magyar Rádió vílágírodalmí folyóirata,
amelyet én szerkesztek. Ez havonta egy
szer, 60 percben [elentkezík, s elsődle

ges feladatának tekinti a modern iroda
lom népszerűsítését,

- Vannak más, rendszeresen jelent
kező músoroic is?

- Az évek során kialakult néhány so
rozat-jellegű műsortípus. Például: "A 'l.)i

lágiTodalom Temekei", "Ú j művek a vi
lágirodalomban", "Korunk költészete?',
"A vUágírodalom tiumoroé', és így to
vább. Külön szerétném kiemelni "A
XX. század nagy írói" círnű sorozatot,
amely már évek óta rendszeresen jelent
kezik. Jellemzője, hogy l-l héten át be
mutatjuk l-l író életművét. Hét közben
három, olykor négy műsorban is Ioglal
kezunk ugyanazzal a költővel vagy író
val. 40-GO percben áttekintést adunk
munkásságúnak egészéről, míg a továb
biakban - napok szerínt elosztva 
verseit, drárnáít, drámarészleteit vagy
egyéb írásait közvetítjük. Ilyen műso

runk volt már Thomas Mannról, Sartre
ról, Jorge Amadaról, s most egy Brecht,
illetve egy Tval'dovsz7cij sorozatra ké
szülünk Erdekességkcnt említem meg az
egyenlőre még csak tervben létező "Vox
humana" gyűjtőcímmel mikrofon. elé ke
rülő műsort, Ennek keretében először

egy eposzt - a "Baál viselt dolgairól"
szóló ugariti eposzt - szándékszunk be
mutatni. Nevét onnan nyerte, hogy Uga
ritban ásták ki, idejét tekintve pedig
míritegy 8.000 esztendős.

- Befejezésül miben foglalná össze
további terveiket?

- Szcretnónk az úttörő munkát a JO
vőben is folytatni. Az újonnan felfede
zett, modern műveken kívül 'Pedig - II
már elhangzott. sumir-akikád műsorokhoz

hasonlóan - szeretnéruk bemutatni az
ókori irodalom klasszikusait, amelyek 
mínt a gyakorlat bebizonyította - kitű

nően alkalmasak rádióelőadásra.

- Az állandó szerkesztök mellett kik
a Világirodalmi Rovat nmnkatársai?

- Úgyszólván az egész magyar írói-



kö1tői-műfordítói gárda. Semmiféle sze
mélyválogatás, semmiféle megkülönböz
tető megkötöttség nincs. Egyszerűen csak
jó művekre van szükségünk, még pedig
minél többre. Arra törekszünk, hogy az
írott szót visszavezessük ős-forrásához,

a hanghoz. Hogy ez mennvíre sikerül -

s mennylvel fökéletesebben sikerül a JO
vőben - azt eldönteni, a végzett munka
mérlegét felálfítaní már nem a mi fela
datunk. Ez már a krítíkára és a hallga
tókra tarrtozik- fejezi be tájékoztatóját
Bontlik Sándor.

BALASSY LASZLÚ

AZ EGÉSZSÉGES VITA SZELLEMÉBEN

NÉMET PÜSPÖKÖK NAGYGYűLÉSE

A nyugatnémet Püspöki Kar február
24 és 27 között Baad Honnef-ben tar
totta tavaszi konferenciáját. A konfe
rencia elnöke, Julius Dőpf'rier bíboros
27-én sajtótáiékozratón számolt be a vég
zett munkáról, amelynek legfőbb célja
az volt, - mondotta - hogy utakat
keressen a nynt és egészséges vita szel
Iemének, kialakítására az egyházban.
Ezen a téren a konferonciát nagy kez
deményezőkészség jellemezte.

Elfogadták azt a javaslatott. hogy teo
lógiai tanfolyamokat indítsanak laikusok
részére. Egyre nyilvánvalóbbá válik'
ugyanis, mennylre fontos a laikusok te
vékeny részvétele az egyház életében. A
keresznénv közösség csak úgy válhat
mind külörnbbé, ha tagjai alaposan is
merík és szüntelonül átgondolják Krisz
tus tanítását. E tanítás mélyebb ismerete
nélikül a Iarkusok legfeljebb egyházi
hivatalnokoloká vá'lhabnalk. Ezért lehotővé

kell tenni, hogy minél több felnőtt hívő

végezhesserr az általános hbtoktatásnál
magasabb fokú teológiai tanuímánvokat.
Alap, közép és felsőfokú teolőgiai tan
folyamokat kellene indítani, amelyek
míndeavlke huszonöt előadásból állna. s
a hal1gatók mindhárom fokozat végén
vízszát tennének.

Elhatáro7,t:ík az úgynevezett .Lelki
pásztori munkaközösséqek" hatáskörének
bővítésér. Több országban már évek óta
működnek olyan .munkaközösségek",
amelyek például a turisták. asportolók.
vagy általában a szabadidejüket töltő

emberek pasztorúlásával foglalkoznak.
Ezt a kezdernénvezést más területen is
ki kivánják teriesztent ; például a re
pülőtereken és pályaudvarokon sokszor
hosszú időt E"ltöHő utasok és utazósze
mélyzet számára.

A konferencia ismét hangsúlyozta,
hogy az egyháznak támoaatní keU mind
azokat a társadalmi mozarümakai, ame
lyek az emberi jogokért. a gazdagság és
szeg'énység kiáltó ellentéteinek fölszá
molásáért, a haladásért és a békéért
kűzdenek. De támogatásuk során min-

dennél inikáhb föl kell lépnie azért, hogy
ezek a nemes célokat 'kii:tííző mozgalmak
semmieseere se nyúljanak erőszakos vagy
méltatlan eszközökhöz céljaik megva
lósítása érdekében.

A f1ejlődó országok lakosságának le
hetőség szerínt egyre több egyház! segélyt
kell nyújtani a mísszíókon keresztül; fő

ként élelmiszert és gyógyszert. Külön se
gélyalaport kell létrehozni a rendkívüli
természeti csapásoktól szenvedő országok
megsegítésére, (Erre a célra a Nemzet
közi Caritas fejlesztési segélyalapjából
másfél mdlldó márkát tettek félre.)

A püspökök külön bizottságet bíztak
meg a nemzetközi büntetőjogi einek: fö
lül1'i.z'Sgá.lásával. A bizottságnak olyan
büntetőjogi elveket kell javasolnia, ame
lyek az eddlgieknél jobban kifejezik,
hogy a társadalom a bármilyen okból
megbüntetett foglyokért erkölcsileg ép
pen úgy felelős, mint mánden segítségre
szoruló emberért.

A résztvevő püspökök elfogadták egy
Stuetgartban alapítandó Szentirástudomá
nyi Intézet tervét. Az intézet célja az
egységes bibliafordítás munkájának irá
nvítása, pontos és olcsó bibliai-kiadások,
valamint tudományos 'igényű szövegkía
dások előkészítése.

Komoly vltát válltott ki a két éve
készülő német katekizmusnak a konfe
rencia elé teriesztett, javasolt szővege.

Az új katekizmus követelményéül szári
ták, hogy terjedelmében, fölépítésében
és szókincsében a tíz-tizennégy éves
gyermekek érettségí szántjének feleljen
meg, viszont teológtaflag teIjes és fogalmi
lag pontos legyen. A bemutatott szőveg

azonban túlságosan bonyolultnak bizo
nyult. ezért a konferenciára meghívott
teológ~ai és pedagógiai szakértők egy
aránt kisebb változtatásokat jaVlasoltflk.
Egyébként a püspökök többségének tet
szeitt a szövog így a következő rtJanévre
az új 'katekizmus valószínűleg kész
lesz. A jövő évtől kezdve folvtaitásokban
fog megjelenni egy "Pasztoráci6s kézi
könyv" ig, amely a papoknak kiván 5,fi}-
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gítséget nyújtamí. Ezt a kdadást 1967 óta
mintegy szaz pap és teológus készíti elő.

A konferencián az első két kötet témáját
tárgyaliták meg. Az egyik az egyház fo
galimával és küldetésével, a másik pedig
a bűnbánattal és a bűnbánati szentségck
kel foglalkozik.

Végül a Bad Honnef-i konferencia
legfontosabb döntéseként elhatározák a
nyugatnémetországi püspökségek egyesült
zsinatának előkészítését. F. Hengsbach
esseni püspök vezetésével tanulmányi

KA RL BARTHRA emlékezett vissza
katoiikus ort'osa, dr. B r i e II m a nn
egy előadás keretében. A Basler Pjarr
blat közölte az orvos beszámolóját. "Karl
Barthot valódi, igaz barátság fűzte hoz
zánlc, katolikusokhoz - mondja Briell
mann - gyakori vendége volt a kato
ltkus egyházközség istentiszteleteinek és
feltétlenül meg akarta ismerni a meg
újult, zsinat utáni katolicizmu~t. Egész
életében komolyan vette a katolikus egy
házat: ezért is 11itázbtt 11ele régebben
olyan élesen... A ma .ezerjelé ágazó
protestantizmus'-ban sok nehézsége volt
a maga teológiájával. Annál könnyebben
ment voltaképpen az eszmecsere az olyan
ismert katolikus hittudósokkal, mint
Hans Urs von Balthazar, Hans Küng,
Ratzinaer és mások. Az emlitett urak
valamelyikével gyakran találkoztam Karl
Barth dolgozószobájában és rendkívül ér
dekes volt. ahogyan az utóbbi időben

Balthazar és Kiing között ingadozott, hol
inkább az egyikhez, hol inkább a másik
hoz csatlakozva."

Karl Barth tanácsokka.! látta el a fia
tal evangélikus segédlellcészeket, hogyan
prédikáljanak. Baselben. 1968. december
8-án az egyHc segédlelkész prédikációját
teiiesen az ő gondolatai ihlették: ..sze
retném megértetni veletek - így Barth
- mit mondanék Mária szeplőtelen fo
gantatásáról, a szószékről, ha katolikl~S

káplán lennék". "Karl Barth nekem es
másoknak is gllakran említette, hogy
nem kí11án katolikussá lenni, de azért
egyszer néhány hétre szívesen lenne ka
tolikus és aztán, ha megválasztanák pá
pának, hozna néhány csalatkozhatatlan
döntést, majd gyo'rsan lelépne a pápaság
színpadáról! Amennyire örvendezett a
zsinat utáni katolicizm,1},snak, ugyanany
nyira aggódott ís a ,reformált' katoliciz
musért - nehogy beleessenek az új pro-

bízottságot jelöltek ki a zsinat ütemter
véneik Ikidoll,güzására. A bízoetság feladata
lesz a zsinat tematikájának fölvázoiása,
a főbb kérdésekről vitaindító referátu
mok készítése és az egyesült zsinattal
kapcsolatos egyházjogi problémák tisz
tázása. A zsinat első ülését, amelyen a
püspökök mellett papok, szarzetesek és
laikusok részvéfeféveí is számolnak,
1972 őszére tervezik. Addig azonban
mindehez meg 'Iml'l szerezní a Szeritszék
hozzájárulását.

S. Gy.

testantizmus hibáiba - kiáltott rá sok
olyan látogatójára, akinél ilyesféle gon
dolkodást gyanított. Ugyanezért volt pél
dául s.zálka a szemében a sokat emlege
tett ,aggiornamento' kifejezés, ha azt az
,Anpassung' - alkalmazkodás - szóval
fordították németre. (holott az olasz ere
deti inkább időbeli felzárkózás t, korsze
rűsítést fejez ki (A ford.). Barth ilyen
kor arra az irányzatra gondolt, ami ép~

pen az új protestantizmusban nyert túl
széles teret, arra a köriilményre, hogy az
ember lceriilt a vallásos szemlélet és
gondolkodás Tcözpontjába, holott Barth
véleménye szerint éppen Istent lcell a
gondolkodás központjába álIítani ...
(Russel és mások emiatt a lcuuirk itott
aoruiolaia miatt tartották Barthot anti
humanistának, aki nem értékeli. eléaqé a
keresztény humanizmust. (A ford.) Karl
Barth emberi megnyilatkozásait iellétié
séneTc kivételes egyszerűsége, kö.zvetlen
megközelíthetősége,meleg barátságos3~qa

és szívélyesség jellemezte. ami távol allt
minden diplomatikus magatartástól ...
Karl Barth dolqoznjában .jól érezh ette
magát és megiilhetett az ember, amc.?
dig csak akart. Hamarosan sziva,r kerult
e16. e911 pobártca 'jó borral szolgáltak és
pillanatok alatt fesztelen hangulat ala
kult ki. A szoba a padlótól a mennye
zetig könyvekkel volt tele és. csak az
írrasztaTa mögött fü.gqött eau kep, amely
egész életén át végigkí.~r51'te: Grünel~a!d

i"enhei:mi oltárképe. a Keresztrefeszltes.
'Pnn"k (I képnek főként keresztdő szerü
Jánosa hatott rá, amint hosszú ujjálJal
Krieztusra mutat. Nekem mindig az
1101t az érzésem - írja Briellmann -,
hoqy Karl Barthnak ugyanaz a funkció
jutott osztályrészül életében, mint amit
ez a nagy szent vállalt a maga idejé
ben .. ."

sz. e.

Ha felebarátod bajba jutott, tétovázás nélkül oda kell sietni. Te lequél az első,

aki megjelenik a helyszínen és az utols6, aki elhagyja. Zwingli
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KÖNYVEK ELŐKÉSZÜLETBEN

Július legelején, nagyjában ezzel a
számunkkal egyidőben Játnak .napvítá
got Sík Sáridor "hátmhagyott műveí"

két kötetben, bő illusztrációs anyaggal,
A kettős végtelen címmel az Ecclesia
kiadásában. Az első kötet (Egyetemes
ség és forma) Sík Sándor költői életmű

véneik antelógtája mellett, és a Vigtlla
második számában, 1935-ben megjelent
címadó - és máig érvényes - esszén
kívül irodalmi tanulmányokat közöl, köz
tük A magyar Icőltők istenélménye cí
mű, 19411-ból való akadémiai székfoglaló
értekezést (rnelyből csak ·k'élt részlet je
lent meg annaik idején a Vigiliában, VÖ
rösmartyról és József Attűláról; a többi
mindeddig lcíadaflan volt). - A második
kötet (Utak Istenhez) eddig színtén kí
adatlan. vagy csak a VigHiában megjelent
konferenciákat közöl, és nem' csak Sík
Sándor spirhtua.lltásába vezet be, hanem
irányító és útmutató a ma emberének is,
lellkisége kialakttására. A művet Kardos
Klára közroműködésével Rónay Gvörgy
szerkesztettc, és, ő írt hozzá bevezető ta
nulmányt Sí'k Sándorról. többek között
Iírájának irodalomtörténeti helyét, is
mezhatározva a Nyugat nemzedékében,

Ugyanide - a Nyugat első nemzedé
kének "égtájá,ra" - tat-tozik és a ma
gyar szecessziió értélces külön színét kép
Vliseili Harsányi Lajos költészete. Halálá
nalk tizedik évfordulójára készül meg
jelentetni Toronyzene címmel válogatott
verseit ugyancsak az Ecclesia, színtén
Rónay György .válogatásában és beve
zető tanulmányával, mely eddig isme
I'M,Jen anyag - Harsányi Lajos önélet
rajza -- alapiám kísór! nyomon a költő

pálváiát, költészetót pedig; amelyről leg
újabb összefoalalásalnk (pl. ,az új Ma
gyar Irodalomtörténet) értheteüen mó
don vagy hallgatnak vagy összetévesz
tik Harsánví Kálmánéval. igyekszik a
kellő megváláaításba holvezrrí és .Jielvé
re tenni" újabb Hrájának történetében.
A mű megjelentetésére azonban csak a
kellő szárnú előzetes előiegvzés alapján
kerülhet sor; az érdeklődök tehát lehe
tőleg míelőbb közöljék igényüket a kía
dóval (Budapest, V. Károlyi u. 4).

Uzvanez áll az Ecclesia további, 1!l69-re
tervbe vett könyveire; ezek a követ
kezők:

Koroda Miklós: Viharmadár (regény
Reviczky Gyula életéről). - Radó Poli
kárp-Csanád Béla-Szabó Zoltán: A

szerit Áldozat (a Iiturgia története, szeb
lerne és reformja). - Szeghalmi Elemér:
Freskó és pasztell (a Vigíllában megje
lent tanulmányaiból ismert illatal krilti
kus esszél írókról, költőkről, művekrőí,

a század elejétől Iegmaább írodalmun
kig), - Ijjas Antal: Jézus története (Jé
zus életéről és koráról).

Sajto 'allaJtt van, és az év második fe
lében jelenik meg a Szent István Társu
lat kiadásában Teilhard de Chardin
legfontosabb tanulmányainak gyűjté
ménye Hit az emberben címmel, Dienes
Valéria fordításában. TeHhard neve 
mint a Vigiliában olvashantuk, .Jcorunk
szellemí életében egyike azoknak; ame
lyek már-már köznévvé lettek" - a
magyar olvasók előtt sem ismeretlen, és
folyói ratai nkban, a Gondolattól a Vigi
/.iáig, gyakran találkozhatunk vele. Esz
méinek puszta - és nem míndíg pontos
- ismertetése, és a róla folyó viták után
(és helyett) az érdeklődök most végre
kezükbe kaphatják ma!gát a művet, il
'Ietve annak lényegében téljes kereszt
mctszetet adó andológiáját, a teilhardí
",aJntropogenez'is" és "kozlmogenezis" a
lapvető szövegeit : így többek közott Az
ember helye a természetben Teilhard
egész rendszerét szintetizáló tanulmá
nyát, Az én mindenségem személyes va:l
lomását, a Hit az emberben és A prob
léma lényege a marxísta-kereszténv e
gyüttélós és dialógus szempontjábóí
döntő fontossiágű fejtegetéseit.

Teilhard de Chardin gondolatai ma
már nélkülözhetetlen tájékoatatást jelen
ternelk a keresztény ember számára, aki
mai világunkham és modern tudomá
nyos vlilág~épünkkel harmóniában akar
Ja kiépH,elni magatartását és gondol'ko
dását, Hogy Teilhard eszméinek, és ta
lám még inkább "sUlgárzásánalk" mek
kora jelentősége volt a "zsinati szellem"
előkészítésében, az ma már többé-ke
vésbé köztudomású. - Ugyanerre a dön
tő kérdésre, a keresztény ember maí
magatartására keres és ad választ a
"zsinaü szellem" jegyében, és a leghala
dóbb teológia (Rahnor, Congar, stb.)
szemléletével összhangban Nyíri Tamás
nagysikerű. megjelenése után rövidesen
elfogyott könyve, A keresztény ember
küldetése a világban. A Szent István
Társulat ennek új kiadását is tervbe
vette,

(n. y.)
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EXPOSITION DE LA "CULTURE ECCLltSIASTIQUE HONGROISE"
A ROME ET A BUDAPEST.

par LÁSZLÓ MÁRKUS

Le but de "I'Exposfttion de la Culture Ecclésiastique Hongroíse" étant de pré
senter l'art ecclésiastíque moderne de lia Hongríe, i:l allaít done de soi qu'ene
embrassát la péríode écoulée de 1945 [usqu'á nos jours. Dans ce sens, I'expressíon
,.moderne". signlfíait plutöt la présentatíon des oeuvres d'Insplraíáon religieuse
de ces deux dernieres dizaines d'anmées. C'est de ce príncípe qu'a résulté le
caractere relatívament complexe - et díscuté - de I'exposítíon. Durarit ces der
njeres décerinies, il y a en de nombreux areístes qui, dans Ieurs oeuvres, ne
sudvaient absolument pas les tendances artístíques modernes,mais qui, dans leur
concepbion, se rattachaíent plutöt ft un stvle proche de l'"école de Rome" ou
a quelque autre mode d'expressíon tradítlonel, Aímsi, quelques-uns des ouvrages
exposés remontalent ft I'amcíenne exposítdon d'il y a 30 ans, maisen merne temps,
plusíeurs artistes qui n'étaíent pas eneore nés il l'époque de ladite expositíon y
ont pris part. C'cst précísément en choísissant les oeuvres de I'exposítíon que
s'est avérée la comelexidé des ouvrages d'art relígíeux de l'art hongroís duramt
ees 20 annéés écoulées, et comblen il serait difficile de les réuní r en quelque
ensemble que ce soít,

Quant aux oeuvres exposées, I'organisateur s'est efforcé de présenter antant
que possíble chacurie des, branches des beaux-arts. Des peíntures, des sculptüres,
des ouvrages d'orfévreríe y :f1ilgurent sans détermlnatűon des proportions du gerire.
L'expéríenee sur les Iieux a pleinemenrt justiJ1ié I'opportuníté de I'exposltion co
mplémentalre des photographies de grand format, fournies par I'Tntendance des
Monuments Hístoriques, représentant les restaurations les plus. récentes de mo
numents ecclésiastáques auxqueIles s'aíoutaient 200 díaposttives en couleurs des
íntéríeurs d'églises transforméés au cours de la réforme Iíturgíque, des églíses
reconsteultes, de détail d'autel et de pastoforlums.

Nous pouvons déja déclarer auiourd'huí que le succes de I'expositíon de Roma
a dépassé I'attente et que le résultat en est d'autant plus. apprécíaole que le pub
lic de Rome, accoutumé aux expositdons n'en corisidere pas une nouvelle comme
un événernerst sensatíonnel.

Si nous voulons chercher la cause de ce sueess il est dű ft deux facteurs. Le
premier sans intérét artistiaue.c"est le fait de I'exposítíon elle-méme, la preuvé
objective qu'il existe dans la Hongríe socíalíste un art religieux vivant. en plein
essor, dont le rőle le plus important est de l1épondl1e aux exigences de 118 réforme
liturgique dans l'espct,t du concile. Le second, bien ent,endu, c'est l'intéret soulevé
par Les oeuvres expOSlées.
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INFORMATIONS
Le bUIUW d'Inforrnatíon du Gouverment Révolutíonnaíre Ouvríer-c-Paysan

Hongroís a fait parverne a notre rédaetíon la nouvelle autorísatíon de la publá
cation de "Vigilia". En vertu de ce document, M. György Rónay est désormaís
le redacteur respansaole de la revue, ~t le responsable de l'éditionest M. Imre
Várkonyi

Mgr József IÜas, archeveque de Kalocsa est revenu en avaori de Rome, ou
il s'était rendu avec trois autres prélats hongrom, a fin d'y recevoir le pallium,
ínsígne de la dígníté archiépiscopale, Le président du corps épíscopal hongroíse
été accueíldí á J'aéroport par M. Imre Miklós, více-présídenr de I'Offíce National
des Atraires du Culte, aínsí que par. M. József Orosz, chef de sectíon, et du cöté
ecclésiasuquc par le chanoine prévöt Imre Várkonyi, dírecteur national de l'Actio
Catholica, pal' le chanome Géza Kováts, dárecteur de I'archeveché de Kalocsa et
par Géza Antal, secrétaire de J'archevéché, A I'arrivée Mgr, I'alrchevéque Józse:f~

Ijjas, répondant aux queseiens des collaborateurs de la Radio Hongroíse a déclaré
entre autres: "Comme touiours, Je réviens de mon voyage a Rome avec de nomb
reuses írnpressions qui, cette-fois-ci, se rattaehent a troís événemonts. Trois préíats
hongroís ont.-recu a la fois le paldíurn des maíns du Saínt-Pere, L'extraordinaáre
était que, contraírement a ü'usage observé jusqu' ici, c'étaít la promíere foís que
le Saint-Pere remattait Iuí-méme le pallium. Le deuxieme événemene fut I'audí
ence particulíere que. nous aceorda le Saínt-Pere, Il a accueilli notre hommage
et s'est entretenu avec nous avec une affection toute paternelle, et une sincere
estime envers notre peuple hongroís. Ce n'est pas qu'a nous seuls qu'Il a donné
sa bénédiotíon, maís il I'a aussi envoyée aux évéques et aux pretres hongroís,
aínsí qu'a tous les fídeles de la Hongríe, Le troísíeme événernerit a été I'exposí
tion de la Culture Ecclésiastique. La presse et la radio de I'étranger et de Hongníe
en' ont déja rendu compte, Je remercie ici tous ceux qui ont partícípé a cet évé
nemént qui nous a Iaíssé une si bonne Impression.

Le dimanche de la Pentecőte, une réunion intime a eu Heu a la cathédrale
d'Eger, Mgr Pál Brezanóczy,archevéque d'Eger, ayant déclaré le [our de la des
cerute du Saint-Espritcomme la féte commune de tout I'archídíocese, avaít prié
tous les fideles de la communauté religíeuse du domame archiépíscopal de venír
personnellement ou tout au moíns d'assíster par la pensée a la cérémonie au cours
de laqueUe, en mémoíre de la premiere Pentecöte, les successeurs des apótres
et le peuple des fideles demandaaens et recevaíent le Saint-Espcit dispensateur
de gráee. Dans son sermon, Mgr. l'arehevéque Brezanóczy rendit compte de sa ví
site a Rome, de lavéception du paliium et pandant la sainte messe, il remit la
bénédiction pontificale a la foule des fideles qui s'étaíent assemelés dans la ca
thédraíe.

Le journal "Új Ember" consacre un reportage a la destínatíon de 'La syna
gogue désaffeetée de Szombathely. Il y a [uste cent ans que ce ternple ísréalíte
fut construít et c'étaít, á f'époque, un des plus grands et des plus beaux bátíments
de ce genre. A la fin de la deuxíeme guerre mondiale, les autorites nazíes en
firent un ghetto, ou Iurerit entassés les millers de ceux qui étaí.ent destinés a [a
déportation. Une ínscríptíon traeée sur le mur du bátiment est aínsí concue: "le
4 juíllet 1944, c'est d'ici qu'an méplris des Dix COrnmalIldenents, 4228 de nos freres
juifs ont été emmenées a Auschlwitz. Nouocissons, méres, viedllards. et vous autres
des camps de travail force, nos saints martyrs, priez pour la Paix éternelle et
l'avenement du pays de la dharité!" L'ancienne synagogue a été achetée par l'Etat,
car a Szombathely, la communauté I1eligieuse juive !ll'est pas assez nombreus€
pour enrtl'etenir le t,empl€, qui ne serait plus propre au culte par suite des sac
it"ileges commis pendant la querre. La synagogue grayement endommagée une fois
réparée seraamánagée en salle de conoert, avec l'assentiment de la communauté
religieuse.

Mgr Jozsef Bánk, évéque du diocese de Vác, consulteur de la commission
préparatoire pour ~a réforme du code ecclésiastique a déclaré ce qui suit sur la

. ré'forme p1'Ojetée du droit canonique au cruLaJborateur du journal Új Ember: "La
nécessité de cette 'l.'évision - a dit enltre autres Mgr l'éveque Bánk - s'est révélée
derniéve auS'sd á l'occasion du congres de juriSltes convoqué a Rome pour le cin
quantieme anniversaive de l'entrée en vigueur de l'ancien codex, ou rai pris ~a

parole a 1Jrois reprises. La ré:Corme du eodex est urgente pour· plusieul's raison.
Au CQurs des demi'ers clnquante ans passés, bien des reg!emenrbs de juridiction,



qui ne fi,gtWaient pas dans Ie codex, ont paru, et ill. faut eneore y aiouter les déc
rets promulgués par le concüe, Done, !H devínt de plus en plus dífffcíle le se ret
rouver dans les nouveaux reglemerrts et les ancíens, ce qui causaít une íncertí
tude jurüdíque tres inopportune. Par aileurs, le nouveau codex doit refléter I'esprit
du conelle c'est-á-díre qu'á I'encontre de la conceptícn juridique en vígueur jus
qu'Icí, il dost faire prévaloír les poínts de vue pastoraux", A la questíon posée par
le joumalíste: Avant la décísíon définítíve' prend-on I'avis des différenrts corps
épíscopaux? Mgr I'évéque Bánik a répondu que "cette question étaic d'autant plus
rnotivée que le nouveau codex confie plus d'une fois Ie soin de la déeísíon aux
corps épíscopaux, et justemerit parce que ceux-cí sont plus exacternent au cou
rant des círconstances Iocales, Malgrá tout la question demeure le droit souveraín
du pape, et lui peut décíder de prendre ou non I'avís des corps épiscopaux,
la et quand H le désire". Le monde actuél est pénétré de I'esprít de contestatíon,
de protestaólon ert méme d'opposítion. Maís ce n'est pas seulement l'aspiration a
la Iiberté légltame, mais aussi la licenoe qui provoque laCTlise de l'autoríté et de
I'obéissance, Il est done nécessaíre de créer au plus tot un code olaír; oornpréhen
sible, utilisable dans la pratique, qui tíenne compte le plus possíble des points
de vue pastoraux" a déclaré pour finir Mgr I'évéque Bánk.

Roger Etchegaray, membre du secrétariat du corps épiscopal francals qui est
déja venu en Hongríe a érté mammé par le Samt-Pere éveque auxiiíaíre aupres
de S. E. le cardinal archeveque Marty, dírecteur du secrétaríat également bien
connu ici. Une délégatíon hongroíse, mvítée a la cérémoníe, cornposée de Mgr Pál
Brezanóczy, archeveque d'Eger, de Mgr József Udvardy, admínístrateur aposto
li que de Szeged et du curé de I'églíse Saint-Imre de Budapest, asslistait a la messe
du saere,

Le [ubi'lé de 25 ans de sacerdoce de Mgr Sándor Kovács, éveque diocésaln de
Szombatheíy auraít du étrc célcbré au mois demars de cette anmée. Mais le prélat
a aiourné la cérémonie qu'rl ill. reportée au 11 juin, car, i'l y a 23 ans c'es:t ce [cur-Iá
qu'Il a ordonné des, pretres pOUJr la premiere fois, et eeux-cí célébraíent déja leur
messe d'argent. 'I'reize d'entre eux célébreront la saímte messe d'actíon de grácc
avec leur prelat en ilacatlhédna,Je de Szombathely entre les: rnurs restaurés de la
quel:1e présque tous les préures du diocese de 176 paroisses et de nombreux fideles
de Szembáthely se pressaíent pour asisister a lia cérémonle, Les membres du corps
épíscopal hongroís y étadent aussí venus en grund nombre. Le sermon fut prorionec
par Mgr .József Ijjas, archeveque de Kalocsa. La cérémonác relígieuse fut suivie
d'une réception d'ambÍ'anoeamioale, au cours de Iaquelle le secrótaire d'Etat .Iózsef
Prananer, présídent de I'Offíce National des Affaires du Culte, pronenea une allocu
tíon pour sáluer I'évéque diocésaíne au nom de .l'Etat a l'occ3ISlion de son jubilé.
Mgr Pál, Brezanóczy, aI1cheV'eque dIEger, Mgr. I'stván Lászilló, éveque diocésain
d'Eisenstadt, et István Felg,ár, pretre yOugos,lave prilI1ent égialement la parole pour
Si8Jluer il'éveque, ce dernier au nom des pretves qui oélé'braient leur messe d'argent.
- A l'occaSlion de cet amlniverlsiaire, 'Mgr l'éV'eque Kovlács s'est entretenu avec le
ooUaoovateur de Új Ember, jetant un regaI1d en <i'I1riere et esqui,ssant les taches de
l'avenlÍir. En Hongrie, la tache de Mgr l'éveque Kovács consiste a accélérelI' !la re
forme de la liiturgice. A oe pI1OpoS l'éveque a déclaré ce qui Buit: "Ce que le Conctie
a déclaré, que Il,a sainte liitu,rgie est une souree dont jailHt Ja Doroe l'oolile de l'E,glise,
je ',ai senti instinctivement des le début de mon s,aoerdoce. C'est pourquoi je suis
1"econnaiss'aJnt d'avoir été chargé par le corps épiscopW, avec l'LnúeI'médiaire des
travaux du Conseil National Liturgique, de l'élKl'bomtion des táches de :lla réforme
liturgiques dans le pays Le but pI1iinoipal de mes tnavaux a été de les mener a bien
avec Uine modération appropriée qui permette d'eUectuer lia l'éforme s,ans auoun
exces. II est de notoriété publique qu'a cet égard notre peupILe est conser'Vateur. Au
début, an a meme conDondu Ileg, dog;mes ,ilnaltérables avec Il'ordonillance changée des
cérémonies. Pour:llailI1; les céI'lémoni<es ne sont pas des dogmes et lllJe sont pas ím
muables. Lamodération et l'introductlion 'Successive des cihangements ont porté
leum, JjruiJts. ActuellLement, nous consta:tons PaIl'tout que nos fideles, en pw:rticulier
graee á l,introduction de la litur:gie énoncée dans lia lan,gue du pays, comprennent
mieux les céI1émal1lies et que, par ,la, Ieur partiaipation est plUSi complete, plus unie
qu',aupamViant.

Le 12 juin, pourcommémorer et souligner l'impoI1rtance du départ du mouve
ment de la paix d,H y a vingt ans, I'Öpus pacis et la Oommissrion Catholique du
ConseU NaHonal de la Paix ont tenu une confér'ence jubilaire commune á Budapest.
Mgr. József IjJas, a'l'cheveque de Kallocsa presidait lia. séance des deux commissions
adminiistratives, en qualité de président de !'onganisation Catholique pour la Paix.
Blusieurs alU1Jres memlbres du corps épis,copal hongI1ois étaient aussri présen:ts. Le dis
cours du jubtlé a é1lé pI1Ononcé par ['Abbé Béla Mag, diroot'eur admindstlmtif
d'Opus PaC'Íls.

Fk.: Várkonyi Imre 4J178-6Q. F<5válrosl Ny. ll. 1lelieip. - Fv.:. Ligeti Miklól



KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Tájékoztatási Hivatala meg
küldte kiadóhivatalunknak a Vigilia új Iapengedélvét. Az engedélyokirat értelmé
ben a Vigilia felelős szerkesztője: R ó n a y György, felelős kiadója: V á r k o n y i
Imre.

Ijjas Józse! ikJalocsai érsek visszaérkezett Rómából, ahol másik három magyar
főpappal együtt átvette az érseki méltóság jelvényét, a palliumot. A magyar püs
pöki kar elnökét a repüíőtéren Mnclós Imre, az Államí Egyházügyi Hivatal elnök
helyettese és Orosz József főosztályvezető, egyházi részről Várkonyi Imre prépost
kanonok, az Actio Catholica országos igazgatója, Kováts Géza kanonok, kalocsaí
érseki igazgató és Antal Géza érseki titlkáJr fogadta. Az érkezés után Ijjas József
érsek a Magyar Rádió Munkatársának kérdéseire válaszolva többeik \között ezeket
mondotta: "Mint mindig, úgy most is élményekben gazdagon téreern vissza római
utamról. Élményeim három eseményhez fűződnek. Egyszerre négy egyházfő vette
át a Szeritatya kezéből a paüliumot, A rendkívüli az vert, hogy a Szeritatya az
előző gyakortattól eltérően most első ízben adta saját 'kiezéből a palliumot. A másik
élmény a magánklhallgatas volt, melyen a Szentatya fogadott mariket. Atyai sze
reteteel és magyar népünk igaz megbecsülésével fogadta hódolatunkat és beszélge
tett el velünk, Áldását adta nemcsak ránk, hanem küldte azt a magyar püspö
köknek, papoknak és hivő magyar népünknek. A harmadik élmény az egyházi
kultúra k lál.l ítás volt, A sajtó és a rádió idehaza is, ikülfőldön is adott már l'ír
adást. Itt is rnegköszönöm mindazoknak támogatását, akik ezeiknek az élményeknek
megszerzésében segítettek."

Pünkösd vasárnap bensőséges találkozás zajlott le az egri főszékesegyházban

Brezanóczy Pál egri érsek az egész főegyházmegye közös ünnepévé nyilvánította
a Szeritlelek eljövetelének napját, és körlevélben kérte az érseleí tartomány egy
házközségének híveit, jöjjenek el személyesen. vagy 'lélekben, hogy 'az első pün
kösd emlékére az apostol-utód és a nép együtt Ikérje és fogadja a kegyelmet árasztó
Szentlelket, Brezan6czy érsek szeritbeszédében beszámolt római látogatásáról, a
pallium átvételéről és a szentmíse végén pápai áfdást adott a székesegyházat
zsúfolásig megtöltő hívő seregre.

Riportban számol be az Új Ember az elárvult szombathelyi zsinagóga sorsá
ró1. Éppen száz éve épült ez a zsidó imaház és Magyarország ,egyik legnagyobb és
legszebb épülete volt. A második világháború végén a náci hatóságok gettónak
rendezték be az imaházat és a deportálásra várók ezreit zsúfolták itt össze. Az
épület falán ez a felirat olvasható: ,,1944. július 4-én erről a helyről hurcolták
el a Tízparancsolat megcsúfolásával 4228 zsidó testvérünket az auschwitzi gázha
lálba. - Csecsemők, anyák, aggastyánok, munkaszolgálatosok, tl, szentmártírjaink,
imádkozzatok az Örök Béke és a felebaráti szeretet országáért!" Az egykori zsina
gógát most az állam vette meg a szembanhelyt hitközségtől. Szombathelyen ugyanis
olyan kisszárnú a zsidó hitközség, hogy nem tudják az imaházat fenntartani, de az
épület Istentisztelet céljára amúgy sem lenne már használható a háború alatt tör
tént megszentségtelcnítés miatt. A súlyosan megrongálódott zsinagógát most majd
restaurálják és a hitközség hozzájárulásával hangversenytermet rendeznek be benne.

Bánl: Józse! váci megyéspüspük, az egyházi törvénykönyv reformját előké

szítő bizottság konzu1tora, nyilatkozott az (Tj Ember munkatársának a kárionjog
tervezetit reformjáról. "Hogy mennyir'e szükséges e revízió - mondotta többek
közott Bánik püspök -, az kiderült az elmúlt évben a régi kódex hatálybalépésének
ötvenéves évfordulóia alkalmából Rómában összehívott jogász kongresszuon is, ahol
magarn is háromízben felszólaltam. Több ole is sürgeti az új törvénykönyvet. Az
elmúlt ötven év alatt sok olyan törvényes rendelkezés jelent meg, amely nincs
benne a kóclexben s ezekhez jönnek még a zsinat által hozott törvényeik is. így
a régi és új szabályok között mínd nehezebbé vált az eligazodás, ami nem kívá
natos jogbizonytalanságot eredményezett. Másrészt az új kódexnek a zsinat szelle
mét keH tükröznie, vagyis az eddigi jogi szemlélettel szemben a Iellkipásztorí szem
pontokat kell előtérbe juttatnia." Az újságírónak arra a kérdésére, hogy a vég-
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leges dönté.'> előtt kikérik-e az egyes püspöki karok véleményét, Bánk püspök azt
válaszolta, hogy ez a kérdés annál is inkább indokolt, rnert hiszen az új törvény
könyv nemegyszer az egyes püspoki karokra bízza a döntest. éppc-n rni v.-l azok
pontosabb helyi ismeretekkel rendelkeznek. Ennek ellenére a megkérdezés a pápa
szuveren joga. csakis ő dönti el, meghallgatja-e a püspöki karok véleményét és
hogy mikor és hogyan teszi azt. A mai világot a .contcsztáció. a tí l takozas, sőt

a szembefordulás szelleme hatja át. Nemcsak jogos szabadságra törekvés ez azon
ban. hanem szabadosság is. arni a tekintély és az onaedolrnesseu \'alsagát idézi elő,

Mielőbb szükség van tehát egy világos, könnyen érthető, gyakorlatilag ls használ
ható, a lelkipásztori szempontokat messzemenően figyelembe vevő törvénykönyvre"
- mondotta végül Bánk püspök.

Roger Etchegaray t, a francia püspök! kar títkársácának l\1a)\";.rországon is
járt és itt jól ismert igazgatóját MartII bíboros-érsek mellé segédpüspökké nevezte
ki a Szen taltya, Az új segédpüspök fölszentelésén, pünkösd keddjén meghívás alap
ján magyar küldöttség is megjelent. Brezanoczu Pál egri érsek, Udvardy Józse!
püspök, szegedi apostoll adminisztrátor és Vitányi György prépost, a budapesti
Szerit Imre templom plcbánr.sa voltak a' küldöuség tagjai. Brezanoczy érsek kori
celebránskent vett részt a püspökszerietelósi misében. A magyar meghívottak az
alkalmat felhasználták a francia-magyar egyházi kapcsoltok elmélyítésére. A f ran
eia püspöki kar plenáris ülése alkalmából Párizshan időző Iranera püspökö}, ebé
det adtak a magyar főpapok tiszteletére. Mód Petr-r a Magyar Népköztársaság
párizsi nagykövete vacsorán látta vendégül a magyar meahívottakat.

Kovács Sándor szombathelyl megvéspüspök 25 éves püspöki jubileuma még
ez év márciusában lett volna, A főpásztor azonban június ll-ére halasztotta évfor
dulója megünneplését, mert n egyedszá zaddal ezelőtt ezen a napon szeritett első

ízben papokat. S az akkor felszenteltek az idén már ezüstmisések voltak. Közölük
13-an most főpásztorukkal együtt rnutat ták be az ünnepi hal i.rdó szen tm isc l a
szembarhelyi székesegyházban, melynek a háborús romokból ú i iúepített falai közölt
együtt hálálkodott a jubilánsokkal a 176 ptebántás egyházrncgve csaknem mínden
papja C'S sok százan a szombathe.vi pJ:"ba:',·íú:; hívei közül is, A jubileumi ü nnop
ségen nagy számmal jelentek meg a magyar püspöki kar tagjai i s. A szc.itbeszé
det Ijias József kalocsai érsek mondotta. A templomi ürinepségut szivólyes lJ:v,~u

Iatú fogadás és tisztelgés követte, rnelyen állami részről Pra-ntner József állam
titkár, az Allarní Egyházügyi Hivatal elnöke kőszöntöttc a jubi lár.s megyóspüspököt.
Köszöntör mondott még Brezanóczy Pál egri érsek, László István eisenstadti me
gyéspüspök és Felgár István jugoszláv lelkc'sz. Utóbbi az ezüstmisések nevében. A
jubileum alkalmából Kovács püspök elbeszélgetett az ú j Em ber munkatársával is,
visszatekintve a múl.ra és vázolva a jövő Ir-lada tai t. Magyarországon Kovács püs
pök feladata a Iiturgikus r0[OrID szorgalrnazása. Ezzel Kapcsolatbim Kovács püspök
a következöket mondotta : ..Azt, amit a Zsinat kimondo.t. hogya szent liturgia
elvan forrás, melvböl az egyház igazi ereje fakad, azt én múr fiatal pap koromban
ösztönösen éreztem. Ezért vagyok halás. hozv a liturnikus megújulás haz-u 121a
datainak kidolgozását az Országos Li turgikus Tanács munkálkodásán k cresvt lil
a püspöki kal' rám birta. Fő célom az volt, hogv kellő mértéktartással, nunden
szélsőség nélkül hajtsuk végre a uturgikus reformot. A mí népünk közi smerten
konzervatív ebben a tekintetben, Eleinte össze is t€lvesztelték a változhatatlan dog
mákat a szertartások változandó rendszerével. Pedig a szertartások nc·m dogmák,
nem változhatatlanok. A rnértéktartásnak és a fo:wzatosan \">Pvezetett változtatá
soknak meg is volt a jót.ékonv eredménye, Ma m.u- mindc-ifele tapasztalható, hogy
híveink, főként az anyanyelvű liturgia bevezetéx-v-L jobban megértik a szartartá
sokat, s így részvételük is teljesebb, egységesebb, mint azelőtt."

A békemo:Q!llmunk húsz évvel ezelőtti indulásának jelentőségére emlékezve,
az Opus Pacis és az Országos Béketanács Katol ikus Bizottsága június 12-én eg\'üt
tes jubiláris értekezletet tartott Budapesten. A kettős intézőbizottsági ülésen Ijjas
József kalocsai érsek, mint a katolikus Békeszervezet elnöke teltötte be az elnöki
tisztet. Rajta kívül a magyar püspöki karnak még több tagja is jelen volt. A
jubiláris előadást Mag Béla apát, az Opus ['.1cis ügyvezető igazgatója tartotta.
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