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SUENENS BíBOROS NYILATKOZATA

AZ EGYHÁZ EGYSÉGE
A II. VATIKÁNI ZSINAT SZELLEMÉBEN (2. rész)

Suenens bíboros nyilatlkozatánaik első részét [úlíusi számunkban közöhtük,

A bíborosok kollégiuma.

r. C. L: Ön ezt írja: "Tekintettel a Szent Kollégium döntő szerepére a pápa
megválasztásában, azt kívánnánk, hogy egy ilyen súlyos következményű kér-«:
dés tanulmány tárgya legyen." A társfelelősség diadalra jutása nem hozza-e
magával majd egy napon a pápa megválasztásának új módját?

SUENENS BlBOROS: Kényes kérdést vetett föl, ezt azonban nem kerül
hetjük meg, ha le alkarjuk vonni a II. vatikáni zsinat minden következmé
nyét. Valóban meggyőződésem, hogy egy napon újra szemügyre kell majd
venni a vállasztás módját, a püspöki kollegialitás fényénél. Theology of Vati
can II. (A II. vatikáni zsinat teológiája) címü jelentős könyvében, Butter püs
pök, a kiváló angol teológus, alki a zaínat teológiai bizottságának is tagja volt
felteszi a Ikérdést: Jogszerűen ílcit dllet meg a tekintély az egyházban a pápa
halála esetén? Válasza igy hangzik: a püspöiki kart, mint ilyent. Az ő szemé-o
ben a pápa halála esetéri a bíborosa. kollégium számára fenntartott rnono
pólium nem igazolható másként, mint hogy a világ püspöki kara delegálja
valamáképpen a kollégiumct. A teológusoknak mélyrehatóan meg kell vizs
gálniuk ezt a problémát, Míndenkí tudja, hogya bíborosi kollégium feladat
köre és összetétele is erősen fluktuált a történelem során.

Hiszen éppen a legutóbb, a zsinat óta következett be az a változás, hogy
immáron csak püspök-ofborosok lehetnek és erre az intézkedésre azért került
sor, hogy megkíséreljék a püspöki kar és a bíborosi kollégrum közőttí du
alizmus kiküszöbölését,

Az az érzésem, hogy az adaptációt ugyanezen a kollegiális vonalon kell
folytatni. Ez azt követelné meg, hogy a választó testület például első fokon
a püspökök testülete legyen, majd utána másodfokon a püspököknek egy szű

kebbre fogott kollégiuma: esetleg közvétlenül a püspöki szinodust kapcsol
hatnánk be, a szinodusnak ilyen vagy olyan típusát? Nem tudnám megmon
dani. De rnindenképpen figyelmet és tanulmányozást érdemel--ez a kérdés.
Az egyház java szempontjából ennyire fontos kérdés megérdemli, hogy a
pásztorok és hívek foglaJ1k:ozzanak vele; és az egyház koncepciójának megha
misítása lenne, ha valaki kijelentené, hogy ez a kérdés csak a pápát illeti
és az egyház t,a,gjai ki Viannak zárva belőle. Ez annyit jelentene, hogy vissza
esünk abba a jo,gá.szd. szemléletbe, amely oly sok bajnak az okozója. A prob
léma külőnben már egyszerűen a.bból a tényből kifolyólag is fölmerül, hogy
a pápa halálakor az ő akarata, mínt olyan nem létezik többé, míközben az
egyházon belül a tekmrtJély nem halhat meg.

A mód tehát, ahogyan a bíborosok kiválasztása megtörténík, már önma
gában teológiai problémát vet föl; Látják, hogy mennyire igaza van Prou
dhonnak, Nem tudjuk megkerülni!

Egyikoron' a kilrályok tetszésük és legjobb beilátásuk szeránt intézték az
állam ügyeit. Megha nem is mondták, mint állítólag XIV. Lajos: "Az állam
én vagyok", mindenesetre hadseregeket állítottak fel, pénzt verettek, előírták
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az ~dóka.t, és javadialm:akat és nemesi címeket osztogattak azoknak, akiknek
jónak láttáile
. Míndermek vége van, 's a döntések jelenleg a kormányzott nép egyetérté-

sével és az ő küldötteí révén történnek. Az egyházban az "uralom" tovább
adása még nincs teljes mértékben rendezve. Az "uralomról" beszélünk és nem
a tekíntélyről, mint olyanról, ami lényegében változatlan s amit isteni jog
rögzitett, ami azonban fejlődhet és fejlődnie is kell mindabban, ami esetleges
benne és alá van vetve ;;t szokások változásának. Hogy csak a nemesi címek
példájánál maradjunk, amelyeket a királyi akarat egyszerű kinyilvánításá
val kaphatott meg valakí, vajon nem ennek a maradványát kell-e látnunk
a mindenféle "egyhá2Ji ~telő címekben" kezdve a szerit sír vagy a mál
tai lovagrendtől egészen az egyház "heircegeiig" ; a protokol szerint ez utób
biak a bíborosok.

A százados eltolódás rossz közérzete fogja el az embert, valahányszor
egy bíborosa. "rangra emelés." kerül bejelentesre. Azonnal megkezdődik az
interpretációs jáltélk: ki most a kegyelt és ki nem az? Mi az oka, hogy X ki
esett és a nem várt ,Y bekerült? Ez a tipikus magános döntés, amelynek ob
jektív kritériumai ismeretlenek és amely kívül esik minden dialógusori. Senki
sem vitatja az eljárás jogszerűségét, A probléma csak az, vajon ez a sok év
százados szokás beleillík-e a. kollegialLtás vonalába, a II. vatikáni zsinat szel
lemébe. Míndnyájan a múlt örökösei vagyunk, s míndenképpen hibás lenne
antikollegiális szándékokat látni ott, ahol valójában csak egy hagyományere
je működik, ami időtlen időlk óta magától értetődő: csak azt szeretném, hogy
elkövetkezzék a nap, amikor ez a kérdés tanulmányozásra kerül, összhang
ban Isten népének véleményével.

Az L C. L áprilisi számában olvastam munkatársuknak alábbi sorait, ame
lyeket a püspökök kínevezésének kapcsán írt le: "Hogyan kerül sor a kinéve
zésekre, milyen bizottság készítette elő öket, milyen kritériumok alapján és
ki szelgáltatja az adatokat?"

Ugyanezek a kérdések vetődnek fel akkor is, amiikor a bíborosok kineve
zésére kerül SIOT, és mindenki szeretné, hogy egy-egy ország püspöki karának
véleménye színtén ott legyen a dossziéban. Minden olyasmi ugyanis, ami kl

kegyeltség. a "fejedelmi tetszés" gyanúját keltá, azonnal az abszolút monar
chiák korát idézi föl és rossz közérzetet teremt. Korunk különösen érzékeny
a krti,tériumok objektívitása iránt.

A kiválasztás kérdése annál is inkább fontos, mert a jelenleg érvényes
jog szerínt a pápa megvádasztása a bíborosi kollégium feladata. Szükség van
tehát arra, hogya jog összhangban legyen a helyzet valóságával és az osztó
igazságosság követelményeivel, hogy tehát az egyház sokszerüsége híven
tükröződjék a ko'J.:1égiumhan. íme megint itt vagyunk a helyi egyházak teo
lógíájánál, amelyet szintén nem tudunk elkerülni,

A részegyházaknak az egyetemes egyház központi gépezetében nem a
megkereszteltek százalékszámának arányában, hanem a hiteles gyakorló ke
resztények arányában kellene képviselve lenniök, figyelembe véve a rítusok
különbözöséget is. A követelmény egy olyan igazságos elosztás, amely ameny
nyire csak Lehetséges, tiszteletben tartja a nemzetek és kontánensek egyen
súlyát, mindenkor figyelembe véve azt, amivel ténylegesen hozzájárulnak a
közösség javához.

Kívánatos, !hogy ez a kollégium helyes képét adja az egyháznak éspedig
nemcsak a tegnapi, hanem a mai és a holnapi egyháznak is: szükség van a
nemzedékek egyensúlyára. ha az egyház el akarja kerülni struktúráinak el
meszesedését és meg alkar nyílni a jövő számára. Az öregkor tapasztalata
nagyon értékes, de ugyanilyen értékes a fialtalabbak kezdeményező készsége
és lendülete is, !hogy ősszefogjanak a nova et vetera, amint az evangélium ta
nácsolja, Mind e követeíményekkel szemben szemügyre kell vennünk a pil-

506



lanatnyí valóságos helyzetet. A korpíramís" a légutóbbi kínevezések átlagos
életikora 59 év -, a nemzetek közötti 'egyensúly hiánya - 41 olasz bíboros
83 európai bíborossal szemben -, sok problémát okoz és figyelmes tanulma
nyozást követel, melynek számot kell vetnie egy bonyolult helyzettel s egy
olyan múlt örökségével, amely nem fedi többé az egyház érdekét. Nem lenne
szerenesés dolog, ha ezt a reformot alkac1ályozná 'az aggodalom, hogy míként
lehetne fönntartani az egyházon belül a címeket. Azok úgysem helyénvaló
ak. Nem valami épületes látvány, amikor Szerit Péter és Szerit Pál eminen
ciás uramozzák egymást. Az idevágó részletesebb tájékoztatás érdeikében
ajánlanám, hogy olvassanak el egy kitűnő kis könyvet: A hiúság az egyház
bana címe és P. Winniger írta. Teljesen meggyőző.

Engedjenek meg még egy megjegyzést. Különbőző publikációkban fel
merült az az ötlet, hogy a 18!ikus híveiket is be kellene valamilyen formában
kapcsoini a pápa megválasztásába. Attól eltekintve, hogy nehéz elképzelni,
miként lehetne ezt az ötletet a valóságba átübtetni, nekem az az érzésem,
hogy ennek az önmagában jogos kívánságnak megvalósulása érdekében a leg
helyesebb lenne szerosabban bekapcsolni a laikus híveket a püspökök meg
választásába. Ez esetben ugyanis a püspökök nemcsak teológiailag, hanem lé
lektani szempontból is jobban elismert szóvivői lennének annak a népnek,
amelynek vezetésére hivatottak.

A llápa és a Kúria.

r. C. L: Egy további idézet a bíbo1'os ú'r könyvéből: "Az r. vatikáni zsinat
után a pápaság úgy tűnt fel a nem katolikus világ szemében, mint egy ab
szoLút monorchia, amely összeegyeztethetetlen a kollegialitás bármilyen for
má,jával". NIegkérdezhetném, hogy vajon a II. vatikáni zsinat után miképpen
kell látnunk a főpapi funkció t, figyelembe véve a kollegialitást. És indisz
kréció lcnne-e részünkről, ha megkérdeznénk biboros urat, mi a véleménYIl ar
ról a gyakmn jölmerülő óhajról, hogy ne olasz pápát válasszanak? Előnwzdí

taná ez a kollegialitást?

SUENENS' BIBOROS: Míndjárt az utolsó kérdésre válaszolek. Legyen a
pápa olasz, vagy nem olasz" ami a fontos, az maga a funkció, amelyet a II.·
vatikáni zsinat fényénél és az egyház, valamint a viMg új helyzetének szem
pontjából szemlelünk. A pápa nemzetiségi hovatartozandósága szerintem tel
jesen másodrendű kérdés.

S most már rátérhetek a funkcióval kapcsolatos kérdésre, Nyissanak ki
egy pápai évkönyven: Az első, ami szembeszökík, az a funkciók sokasága,
amelyeket a pápa a maga személyében egyesít. Ö egyidőben Róma püspöke,
a római egyháztartomány érseke és metropolitája, Olaszország prímása, a
Nyugat pátriárkája, az egyetemes egyház feje és úgyszintén a Vatikán állam
fője.

A döntő kérdés az, hogy ebben az együttesben mi isteni jogú, és mi az,
ami csupán történeti esetlegesség? Fontos, hogy kidomborítsuk a két lénye
gles és isteni [ogú funkciót: minden pápa szükségképpen Róma püspöke és az
egyetemes egyház legfőbb pásztora.

Mint a római egyház püspökének, minden pápának kötelessége, hogy ezt
az egyházat a vVág valamennyi egyházának anyjává és vezetőjévé tegye
mater et caput omnium ecclesiarum - ahogy azt a lateráni templom hom
lokzatának felirata rnondja. Ez a pápa római püspöki székesegyháza. El kell
ismerni a római egyháznak ezt a primáltusát, abban a hitben és abban a
szeretetben, amely ott volt már "Isten római egyházának" kezdeténél ; Péter
és Pál alapította, az ő vérük és még sok szerit és mártir vére tette élővé

• Eg:',' közösségen belül akors'z<2rinti mcgoszjás gra,fiikUlS áJbrája,.
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ezt az egyházat. Róma Vlallási és leikipász'bocl ragyogása mindenkinek te
kíntetét magára kellene, hogy vonja, Róma legyen a keresztény élet fénye,
a vékára kitett gyertya.

A római egyház természetfölötti tekintélye fontos elem, ha azt akarjuk,
hogy a papának, Róma püspökének teljes vonzó ereje legyen. Mínden, ami
magában Rómában emberi nyomorúság vagy visszaélés, minden más helynél
inkább laz egyház botránya. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy
ott a helyszínen gyarapodjanak a hivatások, hog)' a kultusz, éppenúgy mint a
lelkipásztorkodás iÍtlt mintaszerű legyen, utánzásra inditó, az egyházak épü
lésére szelgáljon. Itt azonnal látjuk, hogy minden, ami a központot a sokféle
bürokraeíkus és admmísetratív tehertől mentesítí, mennyire az evangélíumot
szolgálja és mekkora jótétemény nemcsak az egész, világ, de elsősorban Róma
számára, Ez a szellem sugallta, hogy a legutóbbi pápák állandóan Ielhívták
a Kúria mánden tagját, hogy idejének egy részét a helyi apostolságra for
dítsa.

Tekintsü:k át most gyorsan azokat a funciókat; amelyek pusztán történeti
esetlegességgel bírnak. A Vatikán város feje a pápa annak következtében,
hogy azelőtt pápai állam is létezett; ami-semmiképpen sem alapul isteni jo
gon, bárhogy gondolkozott !Í.s felőle az ultramontán Manning bíboros, aki azt
akarta, hogy eet a tételt vegyék be a Syllabusba, vagy amint azt lényegében
még az én időmben lis vallotta P. Capelle a Gregorianán.

A pápa a római eartomány érseke és metropclitája is, valamint OLaszor
szág prímása. Itt most efrY új tény merül fel: az olasz püspöki kar legutóbbi
megalakulása. Ez az intézkedés a decentralizácíó vonalába illik be és meglesz
a hatása az olaszországí egyház kormányzatára és életére.

Mínt a Nyugat pátr'iárkája, a pápa e címen különlegesen szorosan Iű

;l;ődik a latin egyházskhoz. Ö szabályoz egy sor dolgot a latin egyházban, amit
nem szabályoz már a Kelen egyházakban, amelyeknek saját pátrrárkájuk
van. Tudjuk mennyire fontos Keleten a pánriárka szerepe. A decentralizáció
ilyen formája kezdő lépésnek tűntiík, egy gazdag jövő zálogának az egyház
szempontjából, különösen az ökumenizmus távlatában,

Visszatérek a pápa szerepére, mint az egyetemes egyház fejére. Amil
rnándjárt az elején meg kell j!~yeznli: ez a cím átruházhatatlan. Péter min
den utódja istem jog alapján személyesen bdrrtokolja. Ami 'semmiképp sem je
lenti azt, hogy megbízatását laz egyházon vagy a ly;oJlegialitáson kívül gya
korolja, de azt igenis jelenei, hogy ez olyan funkció, amellyel nem bízhat meg
más valakit.

Semmiképp sem szabad összetéveszteni a pápaságet a tőle függő íro
dákkal. Egyik barátom, a világi apostolságban működő laikus, elmondotta,
hogya Kúria bízonyos hivatalaival folytatott levelezése nagyon hosszú időn

át kíábrándító volt, mert a válaszok úgyszólván mindig negatívak voltak,
egészen addig a napig, mesélre nekem, amikor más nyelven kezdte megír
ni leveleit. Akkor a válaszok már egy másik osztálytól [öttek, IS ezek teljes
mértékben krielégítőelk voltak. Anekdota ez, de figyelmeztet arra, hogy van
bizonyos távolság a pápaság és az adminisztratív apparátus közott.

A római Kúría néllkmöZlhetetlenemberi gépezet, de olyan természetfö
lötti valóságok seolgálatáoan, 'amelyek túlhaladják őt. Ha valaki a Kúríát, mínt
"r,endszert" bírálja, ez nem jelenti azt) hogy akár az egyházat, akár a pápasá
got bírálja. Em világosan meg kell mondani, A történelem mínden lapja erről

a megkülönböztetésről tanúskodik. ,
Az I. vatikáni zsinat alkalmából a püspökök hosszú jegyzéket állítottak

össze a Kúría működésében jelentkező hibákról, amelyek azóta sem tűntek

el minsI. És hogy a jelenkori történetről is beszéljünk, mindenki tudja, meny
nyire panaszkodott XXIII. János a Kúria hegemóniája rniatt: annak hogy el
határozta a zsinat összehívását - és a zSlÍ.11Iat a teológia definíciója szerint is
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a Kúria fölött áll - egyik célja éppen az volt, ezt biztosan tudom, hogy he
lyes aranyra korlátozza a Kúria szerepét.

Egyébként nekünk magunknak is, a saját egyházmegyei szintünkön is
meg kell szabadulnunk rmndattól, ami a püspököt a bürokratikus jogászi És ad
minisztratív apparátusba zárja, s erre épp azért van szükség, hogy jobban
eleget tehessünk elsődleges feladatunknak, ami nem más, mint elvinná az
evangéliumot a vi!lágba a maga teljes tisztaságában és pünkösdi frisseségé
ben.

Ez a csúcsban végrehajtott felszabadítás, a kormányzati "repdszernek"
ez az újjászervezése széles körű tanulmányt igényelne, amihez nagyszabású
nemzetközi munkatársí gárda munkáját kellene igénybe venni.

Nem csupán a szakmai teológusok, de olyan 'emberek, akiknek szakmája
a nemzetközi hivatalok, mint például az ENSZ, organizációs technikája, rend
kívül becses segitséget jelentenének; be lehetne vonni a nagy "management"
vállalatok vezetőit, szooiológusokat, a tömegkapcsolatok és a fejleszés "speci
alistáit".

Széles látókörü munkát kell elvégezni késedelem nélkül. Pozitív értelem
ben, gondolom, a nagyobb szükségnek felel ez meg. Negatív szempontból hoz
zásegíthetne. ahhoz, hogy bizalom támadjon azok iránt, akik szerte a világon
az egyház iránti szeretettől vezettetve bírálják a jellenlegi struktúrákat, ki
mutatva elégtelenségeiket.

El tudom képzelni, hogy hasznos lenne tanulmányozni azt is, amit ebben
az irányban a gyakorlati kormányzati munka módosítása, a "regionalizáció"
vonalán a nagy szerzetesrendek hajtottak végre, amelyek la zsinat után az új
időkhöz alkalmazták alapszabályaikat. A jezsuitákra gondolok,alk:ik, gond9
lom, hosszasan tanulmányozták a központ és a periféria közöttí kapcsolatot
egyrészt a maguk használatára; másrészt a keresztény iskolatestvérek alapsza
bályainak kidolgozásához.

Mindez természetesen mut,atis mutandis érvényes, minthogy az eredmé
nyeket magának az egyháznak, az egyház kormányzási módjának hasznára
akarjuk fordítani, vannak azonban politikai törvények, a "politikai tudomány"
értelmében, amelyeket nem lehet büntetlenül figyelmen kivül hagyni.

Erről szólva eszembe jut egy barátom, nem hivő ember, a Res publica
című folyókat főszerkeszeője, Leo Moulín, akinek közl:eményei az adatok va
lóságos kincsesbányáját tartalmazzák arra vonatkozólag, hogy a kőzépkor szer-o
zetesrendjei miképpen járultak hozzá az akkori Európa demokratizálásához.
A dolgok különös fordulata lenne, ha moet a világ adná vissza ezt, a kölcsönt
az egyháznak.

Mennél inkább megszabadul a pápaság az őt beborító szélsőséges eentra
lizációs rendszertől, annál inkább ki tudja bontakozitatni tévedhetetlen egye
temes küldetését, Vajon a pápa elidegeníthetetlen és egyedülálló karizmája
nem azonos-e az egység, a közösség karizmájával?

A pápa a közösség kőzéppontjában áll a részegyházak közöbt, az evangéli
um és a húsvéti hét egységében, túl a teológusokon és a különféle liturgikus
vagy pasztorális íkif,ejezésmódokon, amelyek ezzel a hittel: mind ősszeegyeztet

hetők.

Nem lényeges, hogy a pápa maga szabályozza a kultusz klifej,ezési formáit,
lényeges azonban az, hogy vigyázzon az eucharisztikus hit csorbíthatatlansá
gára és a szükséges tisztéletre anélkül, hogy mínden nép számára előírná a ki
fejezésmódokat.

A pápa az egyházak közösségének kőzéppontjában áll annál a szerepnél
fogva is, amelyet mint kezdeményező és összeegyeetető az egyház egész világ
ra kiterjedő missziós tevékenységében játszik. Nincs jogunk, mondotta ismé
telten a II. vatikáni zsinat, hogy egyedül a pápa vállain hagyjuk a világ evan
gélizációjának tetriheit egészen a föld legtávolaibbi SlaI1káiig. Le kell fordíta-
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nunk a gyakorlat nyelvére azt, amit VI. Pál "a püspökök világrnéretekben
jelentkező társíelelősségének"nevezett.

A részegyházak és Róma közötti közösséget megkönnyíti majd a Kúria
folyamatban lővő nemzetköziesitése s annál inkább teszi ezt, mennél inkább
jár együtt az eszmék nemzetköziesítésével és az országok közötti pasztorális
tapasztalatok kicserélésével. Ha nem ez lenne a helyzet, ábrándokat kerget
nénk,

Róma nemcsak [ogszerirrt, de ténylegesen is a találkozás páratlan értékű

központja lehetne! Olyasféle hely, mint az ENSZ New Yorkban, amely azért
értékes a világbéke szempontjából. mert olyan párbeszédeket tesz lehetövé,
amelyek bárhol máshol lehetetlenek, vagy nagyon nehezek lennének.

Rómában megvan az egyetemesség iránti érzék és a dolgok globális szem
lélete, amelyet jó, ismerni, és ami nemegyszer alkalmas arra, hogy kimutas
sa egy~egy helyileg egyszerűnek tűnő kérdés összetettségét, Másrészt a Kú
riának hozzáférhetőnekkell lennie a valódi dialógus számára: nem szükséges,
hogy úgy mutatkozzék a püspökök felé, mint akinek kiváltsága van arra, hogy
azonnali megoldással szelgáljon. A kollegialitás olyan mesterség, amit vagy
együtt tanulunk meg, vagy egyáltalán nem. "A zsinat tekintetében, mondotta
XXIII. János, mindnyájan noviciusok vagyunk". Tegyük hozzá: a kollegia
litás terén is.

Semmi építő jellegű dolog nem érhető el, ha minden még olyan lojális
kritikát, minden kérdésessé tételt gőgnek vagy rosszindulat megnyilvánulá
nak tekintenek. Hitelesen igaznak lenni, teljes tisztelettel, de szolgalelküség
nélkül; ez a leglényegesebb előfeltétele minden, a megújulásra irányuló
együttműködésnek...

Jelenleg, ha a püspökök valamilyen csoportja taűálkozni óhajt, azt a hit
szatot keltik, hogy korispirálnak. A zsinaton is szenvedtünk amiatt, hogy le
heteltlenség volt az olyan találkozás, ami nem illett bele a szabályzat keretei
be: a Jonas bár," a nagy lárma ellenére, némi segítséget jelentett, ele nem
tette lehetővé a felItlerrült kérdések teljesen nyílt, igazi megvitatását. Micsoda
eszményi találkozási hely lehetne Róma, ha a Szerit Péter bazilika kupolá
jának közelében fellelhető lenne valamilyen találkozási hely a véleménycseré
re, ahol nem kellene az embernek igazolnia magát amiatt, mert nincs a többi
ekkel 'azonos véleményen; ahol félelem nélkül Iehetne beszélni arról, mit lehet
ne tenni annak érdekében, hogy segítsük az egyházat küldctésében. Semmi
n€1U olyan hasznos, mínt a személyes érintkezés, ami néha pillanatok alatt el
oszlatja a f'élreértéseket, és sokkal többet ér a leírt szövegeknél még akkor
is, ha föltételezzűk, hogy azokat példaszerű tárgyilagosság jellemzi és nem bi
zonyulnak, mint gyakran megtörténik, görbe tükörnek.

Ugyanebbe a vonaliba tartoznék annak az ötévenkénti beszámolónak az
újra átgondolása, amelyet a püspököknek Rómába kell küldeníök ugyanúgy,
mint az ad limina látogatásoknak. amelyeket a jogszabályok ezerint rendszeres
időközökben minden megyéspüspőknek el kell végeznie. Míndcn püspök ar
ra vágyik, hogy ez a Látogatás ne legyen egyszerű formaság, hanem a hit
szelleme, a nyílt dialógus és a tökéletes odaadás jellemezze.

Minél inkább sokasodnak és meniesülnek miriden ioqgszi formalizmustól
a Rómához fűződő kapcsolatok vonalai, annál inkább 'g,l~(bgodik az egyház
a sokféle pasztorális tapasztalat vegyülésével: és az e<:;yház annál inkább tud
ja erőit a kortársí világ nagy problémái felé fordítani.

A pápa a közösség középpontjában áll a különböző keresztény egyházak
között is, meghosszabbítva él, már eddig is bejárt nagyszerű utakat: talako
zás Jeruzsálemben tegnap, Genfben holnap ...**

• A 2J~TII8.t id1ejére a S2lenJt Péter ba:zJ.lika sekrestyéje meJiliett berendezlett esz,pll"€sSZiÓ, ahol
szendvíeseket és frissitőlret sw1gálta.k fől.

•• MJln;t tudju.k a' ,pá,p.a g,e.nrfi látagatásaaa.&ta megtörtént,
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S a további közösség, túl magán a kereszténységen; a kőzösség a világ
rninden emberével, akár' vallásos, akár nem, túl a faji különbségeken, hábo-
rúkon, frontokon. .

Milyen nagyszerű kép, VI. Pál pápa az ENSZ-ben, amint megindultan
felszólal a leszerelés és a béke érdekében, páratlan módon megtestesítve azt
az egyházat, amely a nagy emberi család szívében van elhelyezve, azonosul
va annak félelmeivel és reménységeivel, élő jelképeként a Gaudium et Spes
nrk: a világ nem csalódott benne.

A Times április 5-'i számában olvastam Arnold Toynbee-nek, az agnosz
tikus angol gondolkodónak tollából az alábbi megindító szavakat: "Mindent
meg kell tenni annak érdekében, hogy az emberi szíveket megérintsük és
egyesítsük"..,The change oÍ the heart is the heart of the matter."* Majd
utána a pápáról szólva így folytatja: "Amikor VI. Pál pápa a jeruzsálemi
szerit helyeken végzett zarándokútja során leszállt az ammani repülőtéren.

olyan tömeg fogadta és üdvözölte, amely 90%-ban muzulmánokból állott.
Egy későbbi útja során Bombayba érkezett, egy eucharisztikus kongresszusra,
s ott ugyanolyan meleg fogadtatásban volt része egy olyan tömeg részéről,

amely 99%-ban híndukból állott. Kőnnyű kitalálni, miért nyerte meg a pápa
ezeknek a tömegeknek szívét, noha nem vallották az ő vallását: ezek a töme
gek fölismerték, hogy a pápa gondoskodása nem korlátozódik csupán a saját
nyájám, hanem a szívére öld mínden embert, bármilyen valláshoz tartoz
zék is, mínt. ahogy Pál pápa ezt megmutatta és továbbra is mutatja a világ bé-
kéjének érdekében kifejtett erőfeszítései során." .

E sorok, amelyek Toynbee új könyvéből az Experíences-ből származnak,
nemes tiszteletadást fejeznek ki a pápaság iránt. Kézzelfoghatóvá teszik egy
olyan egyház fejének páraalan evangéliumi misszióját, amely a II. vatikáni
zsinat meghatározáss szerint: a világ egységének szentsége,

A nuncius szerepe és küldetése.

1. C. l.: Hálásan köszönöm a feleletek nyíltságát és őszinteségét. Megkér
hetném még bíboros urat, hogy kommentálja néhány szóval azt amondatot.
am ely könyvében nagyon szíven ütött: "Fontosabb a nllncílls teológiája, mint
a nemzetisége." Netán azt jelentik ezek a szavak, hogy a zsinat utáni egy
házban a nunci.us szerepét is újra meg kellene vizsgálni.?

SUENENS BlBOROS: Valójában ügyesen kitérhettem volna a kérdései
elől, azt hiszem azonban, hogy fölszabadító és megtisztító erővel bír, ha be
esületesen kimondja az ernber azt, amit lelkie mélyén igaznak tart. "Az igaz
ság, mondta Jézus, szabaddá tesz benneteket." Az igazság pedig legjobban a
szabad levegőn bontakozik ki. Diplomáciailag; jól tudom, helyesebb zárt ajtók
mögött megtárgyalni oa kérdéseket, de ha el is fogadom bizonyos esetekben a
titkos diplomácia hasznosságát, nem hiszek a titkos pasztorációban és tudom,
hogy a titok már önmagában a status quo fenntartása. irányában hat. Vagy
család az egyház, V'a,gy egyáltalán nem is létezik; és a családon belül szabadon
lehet beszélgetni, hogy eloszlassuk a félreértéseket és megtisztdteuk a levegőt.

A nunciusok helyzetének kérdése valóban fölmerült; sok országban vi
tatkoznak róla, Fontos is ez a kérdés, mert hiszen a központ t.'IS a periféria
közöttí mindennapos 'kapcsolatról van szó. Minden, ami ezt a fermészetfölöttí
kapcsolatot erősíti, lényeges a katolikus és római egyház szempontjából.

A probléma leegyszerűsítése érdeikében külőnbséget kell tenni a nunci
us két funkciója között, Az egyik diplomáciai -jellegű: ő a Vatikán állam
negykövetej- [ogszerüen mánden országban ö a diplomáciai testület doyenje.

• A !lzívek átalakitá'sa II dJOOg:ok lényege.
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A nuncius másik funkciója vallási [ellegű, Konkréten kifejezve ő a Kúríá
nak egyik decentralizált tagja, akinek feladata, hogy a helyszínen őrködjék

a kanonjog megtartástm ésellenőrizzie a püspököket,
A problémát két funkció összeszövödése okozza, S a kérdés több ízben

is fölvetődött a zsinat során. A II. vatikáni zsinat teológiája arra hív fel
bennünket, hogy gyökerüknél ragadjuk meg a dolgokat, vizsgálva, mi a célja
ennek a két funkcióinak. S ez mélyreható restrukturízálást követel.

A nagyköveti funkció nem mentes rnínden problémától. Miért egy papra,
egy püspökre kell azt bízni: egy püspökre, akinek nincs népe és nincsenek
lelkipásztori feladataí ? Nem lenne helyesebb laikusokra bízni ezt a feladatot,
mint ahogya zsinati atyák ,több ízben kívánták?

Ehhez egy másik probléma is csatlakozik. A nunciusok diplomáciai funk
ciója gyakran kerül kényes helyzetbe. Hiszen ez a funkció a politikai hatalom
szintjén teremti meg a dialógust Rómával, és így a szegények szava nem
kerül meghallgatásra, ISiŐt olykor még el is fojtják Latín-Amerlkának ez egyik
nagy panasza. Netán ki kellene nevezni a pápának még egy követét, akinek
a megbízása a szegényekhez, az alacsonyabb sorban élőkhöz szól: egy másik
emberr-t, akinek az lenne a feladata, hogy a nép szintjén teremtse meg a kap
csolatot, fölismerje az ott jelentkező értékeket és megértesse azokat Rómában?

A nuncius vallásos funkciója még gyökeresebb kérdéseket vet fel, ha fl

kollegíalitás zsinati teológíájából indulunk ki. Ha ól. színodus ezen a vonalon,
mínt azt programja Ierögzítí, valódi és közvetlen kapcsolatot teremt, igazán
lojális És testvéri köteléket létesít a pápa és a püspöki karok között, vajon
szükség van rá, hogy továbbra is fönntartsuk minden országhan a püspöki kal'
fölé rendest állandó ellenőr intézményét? Nem lenne-e elegendő esetenként
a kényes kérdések megoldására megbízni valakit? Vajon nem lenne-e a lelki
pásztorkodás sokkal dínamikusabb, sokkal hatékenyabb ésa helyhez illőbb,

ha a püspöki karok Rómával közvetlen kapcsolatban állva vállalnák a rájuk
háruló felelősséget, illem pedig egy gyakran kétértelmű ellenőrzés alatt?

Az ilyen jellegű átalakulás nagyon kívánatos és sürgős szerintem, ~s addig
is, amíg mélyreható reformra sor kerül, néhány írstézkedés azonnal és nagy
mértékben megjavíthatná, mínőségfleg jobbá és gyümölcsözőbbé tehetné a
viszonyt Róma és a helyi egyházak között. A nuncius míndennapí feladatköre
bizonyos analógtát mutat él. kormányok titkos szolgálatával. Ellenőrző megbíza
tása van a fennálló rend, azaz a római Kúria által minden ország számára
előírt rend fenntartása érdekében. Mennél inkább részletekbe menő ez a sza
bályozás, annál inkább meg kell sokszorozódnía a nuncius éberségének ; men
nél inkább fejlődik ez a szabélyozás, annál kényeslelbbé válik ez a feladat.

Funkciójánál fogva a nuncius az, akihez panaszkodni mennek, ő a följe-
lentések postaládája - és Isten a megmondhatója, hogy az idők folyamán
mennyi van ezekből. Az elégedetlenlek bizalmasaként. ha nem vigyáz. vállalnia
kell a kockázatot, hogy olyan emberek hálójába kerül, akik ellenséges érzel
meket táplálnak a püspökökkel szemben, mégpedig a Iegkülönfélébb okokból.
Míndenütt ez a helyzet és kínek-kinek a temperamerutuma szerint jelentkezik
kisebb vagy nagyobb hangsúllyal.

Fontos lenne, hogy minden nuncius át legyen hatva a zsinat teológiájával.
Most gyakran annak a kurialísta teológiának szempontjából ítéJci meg az em
bereiket és a helyzeteket, amelyre általában megtanították.

Rs ez az, amiért leírtiam könyvemiben az ön által idézett mondatot : "Fon
tosabb a nuncius teológiája mint a nemzetisége."

Az egyház jövője mínden országban szorosan összefügg azzal, hogy kiket
jelölnek a püspökségre.

Egészen természetes lenne tehát, hogy a nuncius a szóban forgó ország
ból való ember legyen, aki ismeri az ottani nyelvet és szokásokat; ez nagy
mértékben elkerülhetővé tenné a félreértéseket.
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Végül szűkséges lenne, hogy a nuncius fő küldetése ne legyen afféle ne
gatív rendőri feladat, hanem arra irányuljon, hogy élő és bizalomteli kötelé
ket teremtsen fl központ és a periféria között, szem előtt tartva az Isten or
szágának építését annak az új világnak valóságában, amelyamiénk.

/'. II. vatikáni zsinat szelleme ezerint való nunciusnak csák időbelileg

korlátozott megbízatásai lehetnének. Ez kiküszöbölné azt a nehézséget, hogy
"karrielrt" - szörnyű szó - befejező elfoglaltságot kelljen valakínek ikeresni
ami szinte önműködően merül föl manapság a "bíborosi kínevezéseknél".
Ebből származik jelenleg az olasz túlsúly, amelyet felül kellene vizsgálni,
és 'ez az a' "tiszteletbeli kárpótlás", amelyet jó joggal kifogásotnak az egyház
ban minden síkon.

A helyi származású nuncius nem lenne többé belebonyolódva a diplornáciá
ba és juridizrnusba. Jelenleg csak elszórtan tevékenykedik püspökként, inkább
csak úgy mellékesen, anélkül, hogy bele lenne kapcsolva az ország lelkipász
torkodásába, Megszűnnék ez az "idegen test" jellege, és élő kapcsolatot je
len rene Rómával. Kiküszöbölődne az ellenőri szerepe, de megmaradna ügyvi
vőnek, hogy ott végezzen ellenőrző munkát, ahol arra szükség van, és a fela
datokhoz illő nagyobb lelkipásztori fölkészültséggel ellátva. Kilépnek a túlsá
gosan bürokratikus szerepből És ha szükség van rá, szóvívője lehetne a püs
pöki karnaik is a kormánynál, minden más nemzetközi viszonylatban is, ame
lyek napjainkban egyre jobban ISzaporodnak.

Most már csak arra a megjegyzésre kell válaszolni, ami nyilván elhang
zik majd: a fenti elképzelés szerintí nuncius, aki túl közeli kapcsolatban 'van
a püspökökkel, vajon bírja-e majd még a központ bizalmat?

A nehézség fennáll és érthető; hiszen nyilvánvaló, hogy a nunciusnak
mindenkor kényes Iesz a szerepe. A püspökök minden további néLkül elfo
gadják, hogy bizonyos ellenőrzés gyakoroltatik a pápa nevében; a döntő az,
hogy milyen utaikon és médokon történik ez.

Végső soron a Szeritszék választ és dönt: nem valószínű, hogy lehetet
len lenne a helyszínen találni olyan embert, aiki el tudja látni a funkciót,
hogy a közponc ésa periféria közötti kötelék ügyvivője legyen és aiki való
ban vallásos nagykövet lehet.

Péter, Pál és János egyháza.

r. C. L: Bíboros úr azt írja könyvében: "El kell ismerni. hogy az egyház
nyu.gtalan órákat él át napjainkban." Ez még nyilvánvalóbb ma, mint egy
évvel ezelőtt volt. Az egész világ láthatja ennek a nyugtalanságnak a meg
nyilatko,zásait. Nehezebb azonban felderíteni e nyugtalanság okait. Ön szerint
mii: ezek? Mi az oka a legkülönbözőbb országokban jelentkező elpártolások
nak? Miért hagyja el olyan sok pap a hivatását, miért oly sok szerzetes és
szerzetesnő a közösségét; mi az oka a hivatások szinte világszerte Jelentkező

válságának; miért oly kevés azoknak a fiataloknak száma, akik hajlandók fl

távozókat leváltani?

SUENENS BIBOROS: A kérdés valóban ott van az ajkakon. A válasz
nem lehet egyszerű; túlságosan sok elem játszik közre, semhogy viiágosan
körülrajzolhatnánk a jelenséget, Szerintem a leghasznosabb, ha figyelmünket
azokra az okokra irányítjuk, amelyek tőlünk függenek, a saját hibáinknak,
hiárrycseágainknak folyományai.

Minden fajta tévedéssel, elhajlással. erőszakkal szemben a legelső teendő

az, hogy felismerjük benne azt a részigazságot, amely vonzóvá teszi és ezáltal
veszéíyessé, és hogy ezt a részigazságot elválasszuk a torzító túlzásoktól.

Nos, a szemben lévő oldalon a legkülönbözőbb oelemeket találjuk.
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Ut vannak a Iázadók - akHmt én 'nem neveznék a szeros értelemben
vett kontesztálóknak -, telhárt azok, akik szakítanak az egyházzal és azután
kívülrről bíráljék.

Azután itt vannak azok, akik rosszul érzik magukat az intézmény jogi
formái között és zaj nélkül elhagyják azt.

S aztán itt vannak azok, akik kontesztálnak" a szó hagyományos és nyelv
tani értelmében, ami nem más, mint tanúsásrot t/enni. Más szóval tehát olyan
k eresztények, akik tanúságot tesznek az egyház kebelén belül az evangélium
és a kőzös öir'Ökség nevében annak érdekében, hogy ez az egyház "ráncdk
nélküli és szeplőtelen legyen".

Még ha panaszaik azonosak is a forradalmárokéval. itt eg-észen másról
van szó. Akáa- csak a forradalmárok, de az egyházon belül, perbe fogják a
juridizmust, de nem a jogot; az autorttarizmust, de nem él tekintélyt; a lega
lizmust, de nem a törvényt; az elmeszesedést, de nem a rendet; az uriifor
mitást, de nem az egységet.

Az elégedetlenség legélesebben a római Kúriával szemben nyilvánul meg,
de mínden más hatóságót is érint, A hivatalviselők aszerint tompítják vagy
élesítik a panaszokat, hogy mílyen fokban nyitottak a zsinati megújulás iránt;
túl azonban a személveken a ,.rendszert" veszik célba, korunk egyházának
intézményes és szoeíológíaí .mechanízrnusát".

Az egyház hű fiainak szemében nem a pápa tekintélye kérdéses, hanem
;>•• .rendszer", amelynek foglya, és amely azonosítja öt a római kong-reg-ációk
legjelentéktelenebb döntéseivel is, akár aláírta öket. akár nem. A kívánatos
az lenne, hocy egészen a Szentatváig menően sikerüljön meg-szabadulni attól
a trendszer-től, amely mliatt már századok óta panaszkodnak anélkül, hogy
sikerült volna felszabaduilni alóla és megváltoztatni.

Mert bár a pápák követik €ig'vmást, a Kúria marad. A zsinat ideién eze
ket cl szavakat tulaidonították 'a Kúria egyik prelátusának: ,.Hagyjátok, hadd
beszéljenek a püspökök. a vérrÉm mégis C!',8J!< hazamennek: mi azonban. mi
itt maranunk Él5 maid heiyrehozzuk az elkövetett hibáikat." Lehet, hogy
CS8.k kitalálták ezt a történeteit. oe jól tükröz (''''v bizonyos fajta mentalitást.

A," a kivánsárr, hogy a legfőbb tekintélyt sikprüliön vézre felr'>ozfl:badít8.ni
prv olyan rendszer-től. amely - honv c-ak errv lerzf'rissebb példára hivátkoz
zak - arra kényszeríti <3 nápát. hoov tel{inté]v/~nrolk teljes súlyával írja elő

~.7 öltözködés le'P''1próhb részleteit, beleértve a bojtokat. zsinórokat élS csuk
Ivákat. vagy például azt, hogy mi legyen a neve cl Szont pp't!E'r dóm műhelvé

nek. Súlvos öröksége e,gy olyan múltnak. arne-lv bizonvos pillanatokban mi nd
annyiunkat beburkol ólomfonadékával. Szerit Pét'2Ir nri"JátuSi"l túl dráza szá
munkra ahhoz. sPIlTI'hogy engedhetnénk. hogy egy rendszer ilyen mértékben
megalázza őt a világ szemében.

Mi több. a kifogások és panaszok sokfélpségoe míndannvíunkat azzal 112

alapvető szemrehányással szembesít, amely a le~g'y'aJk'r,abba:n hangzik el a vi
lág felől az eg-yházzal szemben: nevezetesen. hogy elárulta az evangélium
tisztaságát, ahelyett, hogy élné, és nem megfelelő hirdetője az úrnak és az
ő szellemének.

'Ez a kérdés gyöke!'e. Nem azt vetik szemürrkre, hogy nem vag-yunk ke
reszténvek, hanem azt. hosrv nem vaf.'.'Yunik eléCf9'é azok. A kontesztácíó mín
np-neikelőtt iS70rOTIg-ó felIT1fvás, hogy messzabaduliunk mindattól, amí struk
túráinkban és önmagunkban nem felel meg az e,gys'l!erüsé$,eIk. a szabadsás
nak, a keresetény testvériségnek. Sokak számára. a'kik elhagy;,á!k a napi hi
vatást - persze nem mindegyikük számára -- fl cölibátus kérdése, bármilyen

~ A kOlllteszMJ.ás (fnancláUiL: eontestatíon, osaszul; coneestazsone, németül: lrontestadon) lIlIIO

gyarna egy seöva; ,~efOll'Ctithatatlaill, többértelmű szö, amefy egyszeere jelent ibl1ráJJatot, eJvitatáBt
kércl.ésesSé tételJt és - mMlit SU<eIIlem1 brR>Oil'OIS 18 ubal rá - 1laInúSkiodást is.
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fontos legyen is önmagában, nem az elsőrangúan döntő kérdés; ami kockán
forog, az az egyház hitelt érdemlősége, amikor az igazság és a szerétet evan
géliumának tanúságtevőjekéntlép fel. Szokás volt egy időben úgy szembeállí
tani a római, a protestáns és az ortodox egyházakat, hogy elnevezték őket

Péter, Pál,i1Letve János egyházának. Péter a garanciája az egységnek és a
legfőbb tekintélynek; Pál az Isten gyermekei szabadságának és a nemzetek
felé való kinyílásnak fáradhatatlan hirdetője, túllépve korának törvényein és
törvénY'hozóin; János a szemlélődés és a szerétet apostola.

Az anntézisek e szellemes játékát nem fogadhatjuk el. Mi egyszerre és
szétválaszthatalanul Péter, Pál és János egyháza akarunk lenni. Mi az apos
tolok örökösei vagyunk, és nem egysküké. Feladatunk, hogyelismerjük Péter
szükséges tekinrtélyért éppen úgy, mint Isten gyermekeinek elengedhetetlen
szabadságát is, És hogy Pálhoz hasonlóan visszautasítsunk mánden olyan ju
ridizmust, ami a régi törvény rabszolgaságára emlékeztet és elfojtja az éleitet ;
mint ahogy Jánossal el kell ismernünk az imádság és a szeretet primátusát
is, ami nélkül nincs kereszténység,

Róma olyan, mínt egy tölgyfa, amely megnövekedett. A tölgyfa kiterjesz
tette ágait és a madarak védelmet találtai; rajtuk. Élősdi folyondár fogja azon
ban körül a törzset és kiszívja nedveit. A tragikus az, hogy bizonyos emberek
összetévesztik a folyondáI'lta tölgy kécgével. A kéreg fontos része a fának,
szükséges, hogy kemény és erős legyen, hogy jobban óvhassa a fa nedveit.

Egészen más valamí azonban a folyondár, azaz az ősrégi szokások, eljá
rások, tilalmak szővevénye, amelyek ártalmasark a fára és el is talkarják a
szem elöl.

Szabad kételkednünk abban, hogy az élet egykor majd diadalmaskodik
minden fölött?

Nem. A keresatény a hit embere és a hit a reménységbe t orkollik, mint
ahogya szeretetbe is torkollik. Ami persze semmiképp sem jelenti azt.
hogy valamiféle hivatalos optimizmusnak adjuk át magunkat, arnilyen a

,banket:í1:'Ek végén szokásos. Nem. Az egyház története nem más, mínt hosszú
húsvéti triduum, amelyben állandóan megismétlődik a nagypéntek, a n<1gy
szombat és a húsvét reggele. A nagypéntek állandó időszerűsége le:he'terUc'lmé
tesz mindenféle naiv opttmtzmust; hiszünk az emberben lakó bűnben és a
rossz hatalmában is. De a húsvétkor Föltámadottnak jelenléte biztat arra,
hogy tovább vándoroljunk azzal a derűs meggyőződéssel: "Tudom, hogy kinek

. hittem".
Köves úton bandukolunk : ez azt jelenti, hogy beszennyeződünk, elfára

dunk, csődöt mondunk, de a Mcstcr velünk van.velkísér bennünket Emmaus
útján.

Engedjenek meg befejezésül még egy megjegyzést. Ha beszélgetésünk csu
pán az egyházon belüli dialógusra szorítkozott is, azért épp oly :kevéssé fe
lejtem el, mint önök, hogy az egyház a világért van. és, hogy olyan hamaro
san, amilyen hamarosan csak lehetséges, túl kell jutnia belső feszültségei n,
hogy jobban eleget tehesserr feladatának az emberekkel és az emberek előtt

álló óriási problémák iránt.
A Lumen Gentium kezdetű zsinati határozat nem választható el a Gan

dium et Spes-től.

"Home is where one starts kom" - mondja Eliot. Az outhon az a hely,
ahonnan elindulunk. Ezt csak azért idézem, hogy kellő megvilágításba helyez
zem mondanivalómat. Ha tehát a házat tágasabbá, levegősebbé. lakhatóbbá
kivánjuk tenni, ez nem felhívás arra, hogy bezárkézzunk oda, hanem csak
az a célja, hogy megadja azt a családi biztonságot, ami lehetövé teszi szá
munkra, hogy a többi emberrel együtt határozott léptekkel járjuk a világ
nagy útjait.
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BENEY ZSUZSA VERSEI

FEBRUÁR

Fethok derengése a hó alatt,
a fagy pikkelyei, sötét habokban
tűz-testű lények, fel-felcsillanó
jég és szikra ágán szél-csipke, álom 
omló formák közt állok, álmodó,
puha pelyhek közt szállok, könnyeim közt 
és a fehér égen csillag-rajok
megváltásunk jelképei suhannak

ISTEN

Már csak hiányod csillagképei
boltozzák kormosfalú éjszakámat
másik égbolton másféle jelek
mig lassan új hajnal szellője árad

az ür rózsaszin csatornáin át 
és dmossa e gyötrött sziv savát
keserű tengerfüstjét a halálnak

MEGHALNI
Nem több, csak egy aranyfürt
hiányzik őszről őszre

a szőlőkos.wrúból

Nem több csak egy dalocska
gurul el a sötétbe
az esőszemű, gyöngyös o!1)asóból

Egyszer csak vissza sem tér
a [ecske és a gólya
csiitaaoí: keritette unokák udvarába
Nem lesz több egy mosolynál
rnely hangtalan lecsöppen
sorsodból Isten mézespoharába

HANG
Sötétséggel eggyé-lett susogás ban
az örvényen túl már a tenger
onix lapjai között szárnyad hasította
nyiladékban követlek, csörgedezem

Angyal

ÁDVENT
Nem zöld ág, karácsonyfa illatával
de vérrel, viasszal, gyásszal

nem a pásztorok közös énekével
nekem sikongó kinok késhegyével

nem a Háromkirályok hódolatával 
magányos sziklafalak zuhatagával

de nem ott, a vajúdó lányban, Betlehemben 
születésed gyötrelme életemben
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SZABÓ FERENC S. J. (R6ma)

MAURICE BLüNDEL
ÉS A CSELEKVÉS DIALEKTIKÁJA

Maurice Blondel a francia kultúra egyik legtermékenyebb nemzedékéhez
tartozik. Barres, Gide, Proust, Péguy, Claudel, Bergson, Brunsckwicg, Teilhard
de Chardin, IvIatisse, Rouauit, Raoei, Debussy . . . - még hosszan sorolhatnánk
a nagy neveket - mind ehhez a generációhoz számítható. A századfordulón
indulit meg az a katolikus megújhodás. amelynek élén a francia értelmiségiek
jártak. E vallásos reneszánszban Blondelnek igen nagy része volt. Művének

termékenyítő hatása szinte felmérhetetlen. Minden túlzás nélkül írhatita róla
nemrég az egyik francia cikk: Blondel szellemét úgy lélegezzük be, mínt az
éltető levegőt.

Húsz évvel ezelőtt, 1949. június 4-én halt meg '. Azóta közzetették kiadat
lan írásainak, főleg gazdag levelezésének jórészét. A modernísta válság genezt
sét, rugóit és kibontakozását is jobban ismerjük: az utóbbi évek során közzé
tett dossziék (Marlé, Poulat, de Lubac stb.) fényt vetnek Blondel sokrétű kap
esclatára és igazolják a sokszor heterodoxiával gyanúsított filozófus magatar
tását.

Tanulmányunk nem akarja ősszefoglalni Blondel életművét és a körülöt
te keletkezett, ma már elcsitult vitákat. Tarnay Brunó úttörő cikke a Teolo
giában2 a magyar olvasóknak már bemutatta ezt a művet, bő irodalmi tájé
koztatóval elindíthatta a kutatást. Mí most főleg a fiatal Blondel filozófiáját
szerotnénk elemezni az 1893-as Action és az új apológiáról szóló 1896-os L2
vél alapján. Meg vagyunk ugyanis győződve arról, hogy éppen" ezek a művek

-- a "cselekvés dialektikája" es annak apologetikai alkalmazása - képezi
ablondeli mű ma is időszerű magját. Ez ihlette részben a keresztény persze
nalízmust és az un. "új teológiát" (a csodák, a hit és a természetfeletti újabb
értelmezését, a hagyomány és a dogmafejlődés dinamikus szemléletét stb.). S
ha figyelembe vesszük, hogy részben Joseph Maréchalnak és Teilhard de
Chardin-nelk is Blondeladott ösztönzést, osak jobban felismerjük az Aix-i fi
lozófus termékenyítő befolyását a modern katolíkus gondolkodásban.

Az 1893-as tézis: L'Action

Descartes, de főleg a felvilágosodás korának agnosztikus, racionalista fi
lozófusai óta Franciaországban egyre inkább visszaszorult a keresztény Iilo
zófia: a védekező tradíoionalizmus korában (oa XIX. század végén) úgy lát
szott, hogy a kereszténység képtelen szembenézni a modern problémákkal.

. A hit védelmezői valami élettől elszakadt és történelemtől független "transz-
cendencia" bástyafalali mögé szorultak, De a protestánsoknál már elindult a
bibliakritika, és a Loisy-esettel csakhamar Franciaországban is kirebbant a
válság" amely a "modernizmus" még ma is érezhető kavargását, áramát indí
totta eí,

A fiatal Blondel a racionalizmus, a szelentizmus és a német idealizmus
nyomán terjedő ímmanentízmus légkörében hallatlan feladatm vállalkozik:
integrálni akarja a modern emberi fejlődést, a filozófia szigorú módszerével
igazolni akarja a keresztény hitet, meg akarja mutatní a természet és a ter
mészetfeletti, a történelem és a dogma, a hit és az élet kapcsolatát, harmó
niáját, összefüggéseit.

1 SzüLetett Dljolll-balll UlfiIl november z-an, 1893 június r-én védte meg azóta híressé ~etlt tézisét
a soroenne-on. Előbb a Li1JIe-1. futlm1tá.solll ad elő fiJJolz6fiát (Itt írja meg Levelét az a>po~o,ge

tikárOOlJ. 189&-1;61 harmínc éven áIt az Aix-MalI1s.eilThe-i egyetern bö'1lCs!és,zeti ika~án tanít,
II TeoJJ6gia 1/2, 1967. december, "A régi és arz új MauIice BLo:ndeil gondol'lwdiásáJb!lln",
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"A Cselekvés. Az élet és a gyakorlat tudományának kritikája" : ezt a ci
met adita a Sorbonne-on megvédett tézisének, amelyet 1893-batn tett közzé a
párizsi. Aloan kiadó. (A most használt példányok utánnyomással készültek a
Presses Uníversítaíces de France k.-nál.) A közel 500 oldalas könyv nehéz ol
vasmány. Blondel ma már barokknak ható stílusa, sokszor bonyolult gondo
latfűzése fárasztó. Időnként újra kell oivasnunkeg)"es lapokat, keresnünk kell
az eszmék kapcsolatát, a "dialektika" mozzanatait.

Mi,e1őtt közel.ebbről megvizsgálnánk Blondel módszerét, próbáljuk meg a
lehetetlent: röviden fogialjuk össze a tézis "tartaimát"l

"Ig,en,vagy nem: az emberi életnek Vian-e értelme, és az embernek van-e
rendeltetése?" Ezzel a paseali (vagy hamleti) kérdéssel kezdődik az Action.
Blondel tudatában van vállalkozása fontosságának. Ö maga hangsúlyozza,
hogy nem egy kérdést akar megvízsgálm, hanem a Kérdést. Mivel erre az
alapvető kérdésre így vagy úgy - életével, cselekvésével - mándenki "de
Iacto" választ ad, a cselekvést kell tanulmányozni. "Csel,ekszem anélkül, hogy
tudnám, mi a cselekvés; az életet sem én akartam, azt sem tudom talán, ki
vagyok, sőt még azt sem, hogy vagyok-e' igazában. Létem adottság, cselekvé
sem látszólag jelentéktelen és tűnékeny, mint az árnyék; és ugyanakkor azt
mondják, hogy örök felelősséggel terhesek tetteim; és hogy még a vérem árán
sem szerezhetem meg a Semmit, mert számomra ez többé nem lehetséges: az
életre vagyok tehát ítélve, halálra vagyok ítélve, az örökkévalóságra vagyok 
ítélve. Hogyan, milyen jogon, ha én eat nem akartam és nem tudtam 7" (L'Ac
tion, bevezetés)

Az akaraJt nélküli, a kényszerített ember ígazéban nem létezik. Tehát a
mélyen fekvő akaratot, alétemből előforrásozó szándékot kell megvizsgálnom,
ezt kell felfedeznem a tényleges akarásban. a cselekvésben, és ezt az akarást
(a volontée voulante dmamizmusát) kell befejeznem az öntudatos, konkrét
cselekvésben (volontée voulue). Ezt a kettős akaratot tanulmányozza az Action,

Ha én nem vagyok az, amit valóban akarok - tehát nem csupán a szava
i.mban, vágyaimban, terveimben. konkrét akará:s:aimban, döntéseimben meg
nyilatkozó akaratról van szó, hanem létemet kifejező szellemi. dinamizmus
ról -, akkor semmi sem vagyok. Létern mélyén oot van a Lét akarása, a
Lét szeretete, vagy semmi sincs. Ez a szükségesség, a korlátlan Lét akarása
mozgatja szívern minden vágyat, minden törekvésemet, minden tárgy akarását.
Az élet adottságainak szövevényét, az ösztönösséget és a külső determinizmu
sokat - egyszóval, mindazt, amit a Léttel együtt látszólag rámkényszerít va
lamiféle titokzatos hatalom - szabadon akarnom kell,' szentesítenern kell:
míntegy újjá kell szülnöm szabad beleegyezésern által és személyes elkötele
zettségem által,. hogy valóban legyek.

Miután a Bevezető megjelölte ia "mozgató eszmét" (pensée rnotrice), az
egyes fejezetek aprólékosan elemzik a tudotos akarás feltételeit, annak meg
születését és kibontakozását, egészlen a társadalmi elkötelezettség gyakorlati
formáiig és a vallásos állásfoglalásig. Blondel sohasem választja szét a gondol
kodást és a cselekvést, hiszen ahogy maga mondja: "a reflexió nem termé
ketlen, hanem az erők ereje; a gondolat a végtelen eszméjére támaszkodva
mínt valami emelő, kifordítja sarkából a világegyetemet. Innen Vian az, hogy
a teória hat a praxísra: mert a gondolkodás a cselekvés egyik formája, a cse
lekvés a gondolat révén lehet szabad akarás ..." (L'Actíon, 119. l.)

Blondel míndenekelőtt a dálettantízmust és a pesszimizmust küszöoöli ki.
Az, aki azt képzeli, hogy mindent megtapasztalhat. hogysemmir'ÓJ. sem kell
lemondania és nem kell véglegesen elköteleznie magát, nemcsak Illúzió áldo
zata, hanem pontosan önmagának mond ellent: az, aki nem akar választani, ez
zel a magatartásával választ; a választani nem akarás is akarás. De a pesszimis
ta, aki a semmit választja, szintén illúzió áldozata. Már Schopenhauer meg
jegyezte, hogy az öngyilkos is a lét szeretetéről tanúskodik. Tettével azt bí-
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zonyítja, hogy a Iétnek van értelme, csak ő maga nem találta meg am; hisz
az élet [óeágában, csak saját életétől undorrodorot meg. (Camus is visszatér e
gondolatra a Sziszifosz mítoszálban.) A cselekvés elemzése során Blondel a lét
akafásában fedezi fel az első szílárd pontot. De ez az. eredmény még nem egy
értelmű. Maga a látszat is valamiképpen a léthez tartozik. Vajon az ember
megelégedhet a Iátszaatal, a jelenségekkel? Nem. Az A.ction szerzője kimutat
ja, hogy még Don Juan magatartásában is van v:alami az abszolutum-keresés
ből: a nőhódító a szerelmeken keresztül a Szeretetre vágyik, sorozatos "el
ményeín" keresztül a Végtelent keresi. Hasonlóképpen a természttudós, aki az
érzékelhető valóságot v:agy a jelenségeket veszi a teljes valóságnak, elfogadja,
hogy a tárgyak állandók, törvényekkel rendelkeznek, és hogy egymásnoz kap
csolódva rendszert alkotnak. Tehát a tudomány világa is valamiféle abszolut
alappal bir. A tudós, aki a jelenségek láncolatát akarja, akarja a Tudományt,
amely szilárd tőrvényeken alapszik.

Etltől kezdve Blondel dialektikája sorraveszi a gondolkodás és az élet kü
lönböző sZlintjei.t. Nem követhetjük részletes elemzéseit. A szabad cselekvés
kibontakozásának, a szereíem, a család, az állam, a haza és az emberiség ,,'kö
reínek" tulszárnyalása után a Mindenre tágul ki hornzontunk. Az akarás min
den konkrét tárgyon túlmegy, de nem elégül ki. Mert miként a gondolkodás,
az akarati törekvés is a Végtelent célozza. Miriden tettünkben hasadás van:
sohasem tesszük meg teljesen, amit akarunk; és sokszor azt tesszük, amit nem
akarunk. (Végül a helytelen akarás "természetünkké" lesz, mert tetteink meg
váltoetatnak bennünket.) Hogyan hozhatjuk összhangba tényleges cselekvé
sünket (volontée voulue) melyenfekvő törekvésünkked (volontée voulant·e),
hogyan találhatjuk meg ídentátásunkat, igazi önmagunkat? Csak úgy, ha ki
lépünk önmagunkból és egy Másvalaki akaratát tesszük. Az embernek meg
kell találnia az egyedül Szükségest: az isteni akaratot kell akarnia.

Blondel dialektikája így választás elé állít bennünket. Az ember vagy ön
magát akarja és visszautasítja Istent: ebben az esetben Isten szentesíta a lá
zadó akaratot és a kárihozout léte a Lét nélkül marad. Vagy Istenbe veszíti sza
badságát, csak neiki szolgál és így benne megtalálja önmagát: teljesen függve
Istentől teljesen felszabadul és kiteljesedik. Az Action végső kicsengése ez:
a filozóffa kérlelheteölenül felveti a végső kérdést, az ember isteni rendelte
tésének kérdését, de képtelen választ adni. Így merül fel a természetfeletti
titka: abszolút szükséges az ember számára, de abszolút elérhetetlen. A filo-:
zófus kimutaeja, hogy csak a természetfeletti eredetű vallás lehet ígazi, az,
amelyet Isten nyilatkoztat ki. Ezenkívül: ha ez a (feltételezett, meghatáro
zatlan) Természetfeletti megnyilatkozik, az embernek állást kell foglalnia ve
le szemben, A cselekvés filozófiájánaik végkövetkeztetése: semmi sem helyet
tesíti a cselekvést, el kell köteleznünk magunkat. Arnikor Blondel a cselek
vés befejezettségét a (feltételezett) Természetfelettiben jelöld meg, mimt fHQ
zófus érvel, jóllehet kellesztény hi'te (és az apologetíkai szándék), vezeti, in
spirálja. Csak az utolsó lapon tesz hitvallást; amikor a híres "C'est" kimondá
sával bevallja, hogy ez a Természetfeletti számára valóság: iigazság és élet.

Blondel módszere: "a cselekvés diaJlektikája"

Az utolsó mondatokban máris utaltunk Blondel módszerére, Most köze
Iebbről meg kelű vizsgálnunk a "cselekvés dialektí'káját". Míndenekelött tisz
tázzuk a fogalmakat, Cselekvés: már említettük, hogy Blondel szemében nem
a gondofkodás ellentéte, nem is szűk érteliemben vett tevékenység, praxis vagy
végrehajtás, hanern míndez együttvéve. Az értelemnek és az akaratnek közös
forrása szellemi dinamizmusunk, ebből forrásozik a cselekvés, A vágyak, az
eszmék, a terveik, a konkrétakarások, a szerelem, a tudományos tevékenység,
a művészí alkotás, a fizikai munka és az imádás: ez mirid az emberi cselek
vést alkotja. Blondel míndezt egységben látja és a Végtelen felé lendülő szel-
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lerní dínamízmust elemzi. - "Dialekt,ika": a szó nagy általánosságban gondo
latfűzest jelent, az eszmék szerves kapcsolatát, Más-más a jelentése Plátónál,
Kantnál, Hegelnél. ... Blondel szóhasználatában "detlerminizmus" a színonímá
ja. A cselekvés dialektikája - a cselekvés determinizrnusa, vagyis a tettek
szükségszerű kapcsolata és szerves kibomlása.

Blondel nemcsak le akarja írni a részlege" cselekvések vagy lelkiállapo
tok vábtozatosságát, hanem: "meghatározni azt, ami elkerülhetetlen és szüksé
ges az emberi cselekvés teljes kibontakozásában'' (L'Action, 475. lap). Amikor

I megvilágítja "a szükségszerűségeknekazt a láncolatát, amely az élet drámá
ját képezi és amely kérlelhetetlenül a kifejlethez vezet" (u. o. 473. lap), on
tológiai állítástés állásfoglalást követel tőlünk. Ez az ontológiai állítás és vá
lasztás (option) csak a fenomenológaai leírás végén merül Iel, Miről is van
szó?

Az Action mindenekelőbta cselekvés "f'enomenológiája". A kifejezést idé
zőjelbe tettük, mert nem husserlí, nem is hegeli jelentésben kell vennünk,
bár mindkét filozófusnál találunk analógiakat ablondeli fenomenológiahoz.
Blondel -- amikor leírja a cselekvés "dialektikáját", az egyes akarások, tet
tek, magatartások kapcsolatát, a cselekvési szintek összefüggéseit - megvi
lágítja az -alapvetö eltérést avolonté voulante és a volonté voulue között.
Vagyis rámutat arra, hogy cselekvésünket végső soron a Végtelen mozgatja,
hogy minden konkrét akarásunkban a (transzcendens) Végtelent akarjuk. (Itt
a rokonság Blondel és Maréchal módszere között.) A cselekvés elemzése azt
is felfedi, máképpen egyesül magában a tettben az egyetemes és az egyedi, te
hát az általános jelentés és akonikrét adoetság. Hogy az ember a teljes létet
birtokolja, -- hogyegybeessék azzal, ami mélyenfekvő dinamizmusában benne
van --, el kell fogadnia a Transzcendenst, igent kell mondania a Természet
feletfinek.

P. H. Bouillarii (P. de Montcheuil~t értelmezve és H. Dnméryvel vitátkoz
va) jobban megvilágítja a választás és oa természetfeletti blondeli problernati
káját '. Az a tény, hogy az ontológiai álli tás választásunktól függ (option), nem
jelenti azt, hogy az objektív valóság aikaratunktól függ, hanem osak azt, hogy
a tárgyak, azáltal, hogy akarjuk őket, számunkra azok lesznek, amik önma
gukban. Nem a dolgok, a létezők függnek akaratunktól, hanem szabad bele
egyezésünkkel mi függünk az objektív valóságtól. Azt is mondhatjuk: szaba
don beleegyezünk a szükségszerűségekbe, beleegyezünk a teremtésbe. Az adott
B,ágoka:t úgy fogadjuk mint a Teremtő adományait. Ezért az ontológiai prob
léma (a lét birtoklásának) végső megoldása: a vallásos választás. A másik so
Kat vitatott kérdés a természetfeletti értelmezése. Blondel mint filozófus be
szél a terrnészetfelebtiről, amelyet Bonillard "meghatározatlannak" nevez (sur
naturel. indétermíné). Amikor a filozófus azt mondja: él természetfeletti szük
séges (nécessaire) és ugyanakkor elérhetetlen-(impraUcable), rá akar világítani
arra az apríori-ra, amely az embert Lénye mélyén egy esetleges (pozitív)
kinyilatkoztatás elfogadására képessé teszi. A filozófus elvezet a keresztény
ség küszöbéíg: rámutat az emberben lévő (a konkrét, Istenhez rendelt em
berről van szó l) Isten-vágyra, igazolja azt, hogy az ember képes a "Végtelenre"
(Capax Infiniti). Nem azt állitja, hogy Isten köteles kinyilatkoztatni magát
(közölní magát, hacsak Illem akarja, hogy teremtménye befejezetlen maradjon);
hanem, hogy azembeT köteles kitárulni Isten szabad ajándékának, amelyet a
kereszténység hirdet s amely 'egyébként az ő kiteljesedését célozza.

Az Action szerzője 1Jehát mínt filozófus vizsgálja a természetfeletti kér
dését, :mégpedig a német idealizmus nyomán kibontakozó francia racionalis
táknak akar válaszolni: megőrizve e filozófia módszerét (az "immananenciá
ját") és tiszteletben tartva a keresztény vallás által hirdetett természetfeletti
transzcendencíáját.

3 H. BOlUlQLaiI1d, B~olndell et le cnrístíanísme, Senríl, Paris, ll/61. n. és lll. fej.
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Blondel új módszerét ké~()bb "az immanencia módszerének" nevezték. Az
Action már ezt a módszent köv,e1li., jóllehet a félireérthető és félremagyárá
zott nevet később mások adták nekL Blondel a híres 1896-os Levél-ben (az
Annales de Philosophie chrétienne című folyíratban megjelent cikksorozat az
apologetika módszeréről) megmagyarázza míröl van szó: "A tudatban kiegyen
litjük azt, amit Játszólag gondolunk, akarunk és teszünk azzal, amit valóban
teszünk, akarunk és gondolunk : így a tettetett tagadásokban és a mcstersé
g-esen alkart célok keresésében felfedjük azokalt a mély állitásokat és azokat
a megfékezhetetlen igényeiket, amelyek cselekvésünkben burkoltan benne van
nak" (Lettre, 39. Lap).

Blondel tehát nem ímmanentizmust vall, vagyis olyan tant, amely pan
teizmust takarna, Hiszen módszerének helyes alkalmazása éppen a transcen
dens Istenhez vezet. Filozófiája míelött meghatározott rendszert aIikotna, a
konkrét valóság, a rteljes tapasztalat talaján 'áll és semmit sem tételez fel,
semmit, sem állit eleve. A cselekvés díalektikájának tanulmányozása során
nemcsak egyszeruen kifejti azt, ami burkoltan benne Vian mélyenfekvő aka
rásunkban - tehát nem egyszerűen az implicittől az explicithez jutunk el.
Valóságos haladásról. fejlődésről, állandó teremtésről van szó: kdlépünk ön
magunkból, túlhaladunk mínden véges állításári Bs akarásán, és végül az
Egyetlen Szükségesben, Isten aikaratának akarásában találjuk meg teljes ön
magunkat.

Blondel azokhoz a szellemekhez tartozik, akik (mint például mestere,
Leibniz is) nem lineárisan halladnak előre (ezért nehéz megjelölni "szellemi
fejlődésük útját"), hanem kezdeti gondolataikat, őseredeti, átfogó intuíció
jukat bontják ki egész életük során. Innen van aZ".hogy az 1893-a8 tézisben.
az első Action-ban benne van már az egész blondelí mű. 1893 és 1927 közott
Blondel nem SOIka1; írt: főleg az Action helytelen értelmezéseit javította ki
cikkeiben és széleskörű levelezést folytatott4. De közben érlelte színtézisét.
a Triológiát (La Pensée, L'Étre et les ezres, L'Action), amelyet élete végén pár
év alatt tett közzé, Ez közelebb áll a hagyományos (újskolasztikus) rnetafi
zikához. Jóllehet mindig ugyanaz az alapvető szándék vezeti, és övegkori szín
tézisét is fiatalkori intuiciói ihlletik, módszere megváltozik. Ut már nem "feno
menológiával" állunk szemben, hanem ontológíával. A trilógia a gondolko
dás, a lét és a cselekvés metafizikai lényegét tanulmányozza. Blondel külön
műben foglalkozik a keresztény vallással, a természtfelettt kérdésével (A .fi
lozófia és a keresztény szellem). Jóllehet ennek az utolsó munkának sok fo
gyatékossága van, ez képvíseli - magának a filozófusnak a szándéka ezerint
- "az egész filozófiai építmény betetőzését és csúcspontját". Csak ~,ennek a
munkának a fényében lesznek világosak a, trilógia "félbemaradt" következ
tetései. (Ezért helyesebb trilógi1a helyett tetralógíáról beszélní.)

1944-ben, amikor megjelent A filozófia és a keresztény szellem első kö
tete, Mgr Montini XII. Pius nevében köszöntötte Blondelt. A pápai levélben
többek között ezeket olvassuk: "Filozófiai kutatásaí míndíg nagy gonddal
ügyeltek arra, hogy tisztelletben tartsák ra kinyilatkoztatott igazságok transz
cendenciáját; rnűve üdvös hatást fejt ki a Hit misztériumának értelmezésében,
kiegyensúlyozva azok felfogását, aikik kizárólag az Ész egyeduralmában hisz
nek. Ennek ra racionalizmusnak a csődjét különben ma már világosan látjuk.
Nagy tehetséggel és hittel végezte munkáját, és - egy-két kifejezésének teo
ló.giai pontatlanságát nem számítva - munkássága nagyban hozzájárul ah
hoz, hogy tudományos körökben jobban megértík és könybben elfogadják
ra keresztény üzenetet, amely az üdvösség útja az egyének és: a társadalom
számára".
4. Correspondance Blondel - Auguste Valensln, 3. köt., Palris Allbielr I-II: 1!l57, III: 1965. ntou
del et Teilhard de Chardin (H. de Lwbac jegyzeteivel), Beauchesne, Paris, 1968: BloJldel
uttres phllosophiques, AJu'b~er, Paris, 1961; R. Ma,rYé, Au coeur de la crise moderniste, Aubí ér,
Paris, 1960.

521



lWZÓKY MARIA

TEILHARD FüTüARCAI

Talán senkiről ISlem maradt annyi fényképünk, mint Pierre Teilhard de
Chardin csodálatosan gazdag és rendkívüli életének mozzanataíról, escmé
nyeiről, állóképnek tűnő prillanat'akól, miritha csak külsőleg is fényt kívánná
nak deríteni rá és mindarra, amit megsejtett, megfogalmazott s összefoglalt.
Nem is portréval. hanem annak a háznak a fotójával kellenne kezdenünk,
Sareenat-ban, melyhez sötét hársfasor vezet: fehéren, szikáran rajzolódik ki
a karcsú saroktorony -a dombból, mínt valami aszketikus arcél. Csupa illat,
rejtelem, margarétás fű veszi körül - a táji nyomok egész életéri keresztül
beleivódnak Teilhard lelkületébe, inspirálják, felkeltik érdeklődését a jelen
ségek iránt. - Már albiból a korból, mikor Henr·í Bremond, a tanár megjegyzi
róla, hogy "távol élt tőlünk", a kövei míatt ... : a 16 éves diák büszkén, rné
Ján, komoran néz ránk a kis kerek fotán. A táj kezdettől kezdve körülfogja,
körülöleli: a Puy de Döme ihegykupolája, Orciries hegyes süvegű temploma
mögött, a !komor, renaissance palota, a ferdemeneres lépcsőházzal, Clerrnont
Ferrand-ban,melyben Chambon unokatestvérei Laknak, s mely valamilyen
fosszilis csigamenetr-e emlékeztet ezzel a részletével: előkelő csigaház, - majd
Jersey szigetének magányos szikláj, melyeket a tengerhullámok verdesnek.
mely tájat a kairói jezsuita kollégium világos épülete, szigorú kápolnator
nyával cserél fel -üt tölJti a novicius Teilhard 1905/08-ban "Régence"-éveit,
-, a tájak olyan valakit; őraznek, aki nem sZlökJhet meg többé életének iS az
összefüggéseknek külsö-belső szövevényei elől; Verdun feltépett árkai (l916),
a felboilygatott, rommá lő:t:t városka, Aisne, csak átmeneti "seberi" a válaszút
eié kerülő életnek, az első kutatások aknalyukak körül... S maris szalad a
kínai fal hullámzó szalaga, át a fotón, a színtér egyetlen lendülettel áthe
lyeződík abba a bizarr messzeségbe, ahol maj d úgy kell kiismernie magát,
mintha otthor; Iennei jsivár kőhegyek a mongol fennsík körül, - s négy év
múlva (1928) a "nagy táj": Csu Ku Tien dombjainak látképe, ahol az első

Sinanthropus-koponyát megt:alálják: fátyolos lombú fákkal, teraszos rétegek
kel, s ismét a hegyfal, mánt valami gyöngyházfényű csigabelső, fehér Icszü
let-vtllanásokcfkáznak át rajta, az árnyékon keresztül... Csu Ku Tien föld
tani repedései: gigászi selyempapír-gyűrődések, zizegő rétegek ... Turfan-tól
40 km-re a Biizaklik: felfele 8 nem vízszintesengyűrűzöhullárntarajok hegy
ből. - Rögtön száműzésének első évében, 1925 májusában, ezt írja barát
jának Valerrsin atyának: " ...olyasmi van bennem, ami csak az agóniahoz
vagy viharhoz hasonlít..." Negyvenhárom éves fejjel indul tulajdonképpeni
első útjára: nyolc év múlva (1932), a pliocénkori magányos szíkla tövében
(mely Jersey szi!kláJ:m emlékeztet) parrányi embert láthatunk a fotón - a
Ming sirok mosolytalan mosolyú, testes szobrai előtt pedig útitársával, P.
Breuil-el, azt a szikár, trópusi sísakos Teilhard-t, aki első s legszentebb áldo
zatként a Góbi-sivatagban átgondolta s megírta a "Világ fölötti misé"-jét -,
1926..:ban, Tíencsin-ben, megtalálta az .Jstení miliőt" ("Le rndlieu divin") s
már megfogalmazta a "Phénomene humainv-t is, a felvétel idején pedig éppen
a szenvedés jelentőségén töpreng ... ("Signifioation de la souff'rance"). S ha
lad tovább a felvételek sorozata: Jáva kecses, bohókás, piramis alakú karszt
jai, kúsza fűcsomókkal, apró .narancs-cserjékkel -. Birmánia (Shan, 1938)
édes fényű dzsungelei: csupa szikra, napsugár, illat-teher -, egy fáradt, meg
tört tartású, szíkár, szívós utas ül a dzsunkán, mig átpakolnak a Solón: a fehér
trópusi sísak alatt kirajzolódik a kimerültség és céltudatosság profilja... út-
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jai ezentúl átlós irányban vezetik kereszeül-kasul világrészeken át. A nagy,
döbbenetes felfedezések után, melyek beiernártottak Teilhard szívét és elmé
jét a "milieu divin" kellős közepébe, ahonnan gondolatai is sugarasan árad
nak szét s lerakják filozófiájának összetartó falait -, minden eszmélése ezen
túl szárnyat kap, egymásba fűződik... Másfél évtized telt el, hogy megírta
Leonide Zantanak: Bízza magát az eseményekre, mihelyt érzi, hogy azok erő

sebbek magánál." (1924. máj. 20.)
*

. " Mintha a nagy tájak után, a zambézs Victoria-vízesés fehér menyasz
szony-felhője, Sterkfontein szikláí után (Pretoriától nyugatra) - ahol első

ízben jelenik meg a foto szerínt be n n e s rajta a halál: a feketekabátos ala
kon árny- és szellemmegvílágítás sejtelmessége ömlik végig, kifehéríti vé
kony profilját -, a nagy, szabad tájak után csak nehezen s éppen csak né
hány évre fogadják vissza a törhetetlen utazot a városfalak: csillognak Bue
nos Aires felhőkarcolói, rnelyek fölött átrepült s a mondhatatlan virágba
borult marihatteni tavaszt pillan1Jhatja meg, a New York-i Terrnészettudomá
nyi Múzeum ablakaiból, ahol végső irásait rendezgeti...

*

A Jersey-szigeta papnevelőben 1905-ben lefotózott két jezsuitajelölt, Au
guste Valensin' s Pierre Teilhard de Chardin arcát valami komorság fátyo
lozza be, s talán folytatódott volna ez a szigorúság, ha nem következik be az
"exil". Nehéz lenne "száműzetésnek"mondani, Pappá szentelése évében (1911),
a hastingsi felvételen, napbarnított, sugárzó ifjú áll a sziklán, arcán felvillan
az első megfigyelő-meglátó mosoly, páfrány kövületét már egy londoni szak
lap is közölte - s mégis, az 1912-es nagy foto arcán, akárcsak kilenc év múl
va, a "Croisiere jaune' számára készült fotón, valami megrémült, felriadt,
izgalmas csillogás jelenik meg a fekete szemekben ; ugyanaz az első pekingi.
út nagy fotóján (1923) is: madár-ercéi, pergament fehérség, nyúzottság. Három
szótlan tájból áll az egész arc: homlOtkból-orrból-arccsontból, sanyarúság, me
rész madár-rnosoly lappang a vonásokban -, az ötödik kínai út idején írja
valakinek: Minél tovább élek, annál inkább érzem, hogy a nyugalom "önmeg
tagadásból áll", ami annyit jelent, mírrt határozottan elfogadni: semmiféle
jelentősége nincs annak, hogy "boldogok vagy boldogtalanok vagyunk". (Lett
res de voyage 1923-1939; összegyűjtötte Claude Aragonnes; 1929. okt. 30.)

Két különös kép egésziti ki a Teilhard szigorú, aszketikus s mégis a nagy
világban mozgó alakjáról sugárzó eleganciát: az egyik a tiencsini Institut des
Hautes Études teraszán készült: kezét hátrateszá, sudáran, szinte szárnytala
nul áll ott s feldereng jellegzetes, ég fele rebbenő mosolya, mely arcának va
lamilyen feszület-beosztást ad; a másik foto útja végén, rövid párizsi haza
látogatásakor készült, ezúttal egy erkélyen : eza mosoly valahogy "európaibb",
érződik rajta a hazatért s az eredményein megpihent ember sugaras megelé
gedettsége; arcvonásai rendezettek szégyenkezősök. finomak, valaki, aki "n1in
dent tud"... Lehúnyja szemét s még arra a pillanatra is, mikor elkapja a ka
mera Iencséje, befelé néz: lát és befelé lát...

A Cátroen-társaság "Croisiere jaunev-ja tíz hónapig tart s ezután a fel
vétel után történt. Az Urumcsiban felütött sátor munkaasztalánál, a fényözön
ben, hőségben dolgozó tudós, egész lénye mintha kifakult, megszőkült, meg
ezüstösödott volna: ilyen azon a kis amatőrképen is, melyet Jáván, az 11'1'a-

- wadi völgyében, vettek le róla, barátjának, a tudós Helmut de Terrának tár
saságában.:Atsüt rajta az atmoszféra. - A környéknek, a tájnak, köveknek és
hőmérsékletnek, levegőnek és növénynek 'köze van ehhez az emberhez, aki be
lőlük szűri ki a "nooszféra" üzeneteit és jelenségeit s már nemcsak csonto
kat, koponyaka t, leleteket ás ki, hanem valósággal a föld mélyéből hozta. fel
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a "személyen~tú1i", majd a "plélromd.zácíó" egész gondolatát és felépítését. Az
utóbbi a teljes teílhardi elmélet: tér- és időszerinti krisz,tusi megvalósulás.
Egy másik végletről -. ezúttal a "földi sarkokról" kapcsolódik Bergson
"tér- és idő" viszonyulásának fríozófíájához, de Teilhard nem törődik filozó
fiai filozófiákkal, nem vonul vissza könyvek közé s nem a falak közt születák
meg mozzanatról mozzanatra,a mélységes szemlélet, Fény és por, árnyak és
zúzmara lepik be alakját, mikor hol jár ; a Góbí-sivatagról -'-, ahol elmondja
"miséjét a világ fölött" -. olyan képe maradt ránk, hogy borostás arcán
megcsíldannak a hópehely-krístályok, ő maga is olyan, mínt eg.y darab pleisz
tocen-réteg a Bazakífkből ..., a montanaí Glaciál Parkban pedig a fű majd
akkora, mínt ő.

Izgatott beszélgetés, vitla közoen kapta őt Ie a fényképész Iencséje, Lucieri
Cuénot-val, D. M. Watsonnal, az 1947-es párizsi kongresszus idején, Teilhard
arcán kiütközík újból a madárszerű: a sólyom-figyelem, a szavakra. mint va
lami fontos zsákmányra összpontosítoót píllantások, a kéz ilJebbenése, mint va
lami fehér szárnyé... Vajon olvasta-e "Le néolithique de la Chíne", "La Cent
rologíe", a "Vie et planetes", és más tudományos művein kivül egyik-másik
vita-társa-a "Le Christ Evoluteur't-t (1942), majd a "Le phénornene chrétien't-t
(1950)? .. 1947...ben megkapja. a francia Becsületrend keresztjét s ezen a nagy
fotón -, aranykeretes szemüveggel, reverendaja fölött világos teveszőr kabát
ban, kisimult arcvonásokkaí, kicsit idegenül hat az Utazó: olyan, mint egy hi
vatalos, modern Küldötte a kereszténységnek, a magfizikusok társa a mérleg
"transzcendens" serpenyőjén... Ezekben az években készült újból Párizsban
egy profílfotója: belehajlik a fénybe, szeme megcsillan, szíkra-él az egész arc.
Dőlt piramis az a figura -,o az a szürkeruhás Teilhard -, aki 1953-ban Észak
Rhodesíában, egy követ szemlél tenyerén s már rajta Vian - a karcsú, ferde
tengely ellenére, ahogya fénykép beámtásnak sikerült -, a tovább-nem-kuta
tó, a nagy-gondolatot-elért élet valamilyen befejezettségé, akaratlan nyugalma
és tökélye ..., ahogya fák is, a sziklák is állnak a maguk helyén ...

A róla készült utolsó nagy fényképek közül az elsőn szembenéz, a követ
kezőn kicsit jobbfelé. A bevtlágítás eltűnik, ezüstösen csillannak meg a bór
pórusai, a szempárban "emLékellés" ragyog és nem "fürkészés", a ráncok, sze
me körül kicsit felfelé, az ajkak körül Iefelé térí1Jik ~z irányt. - S mikor ez
az évszám tűnik fel: 1955 - bevonja fényét minden mosoly, minden pillan
tás, mínt vitorláít. a révbe jutotit hajó: hályogos fény ereszkedik rá az arcra,
de ilyen a napfogyatkozások ametisztszüoke fénye is, déli verőfényben. Pier
re Teilhard arcán eggyé válik a jóság a keserűséggel, arcvonásainak feszület
jellege egyeduraskodóvá válik 'az arc négy táján, egyetlen mortivummá, mint
a Massachusett-oelá Barnet valamelyik kompozícióján (az "Amny feszültség"
en vagy a "Különös: kép't-en, majdnem ugyanazokból az évekből), - s megke
reshetjük a szemek pillantásét is: jobb szemével mirutha örökre a sivatagot
látná - megszekta a nagyon messzire való tekintést -, bal szemének tekin
tete pedig, ici-pici lebegéssel, megállapodik a szemlélőn.

Töbib foto nem készüilit róla. Halála éve volt ez. Pierre Teilhard megállt
"a másik világ" bejáratánál - hol szerte foszlik minden tudomány, minden
filozófia -, s melyröl azt mondotta, hogy "küsz'Öbe a szeretet".

•,Vrunk, Istenünk, aki nekünk embereknek segítségül megteremtetted az álla
tokat is és élő lelket adtál nekik, ameHyel fájdalmat és örömet éreznek - most
értük könyörgök, e szerény teremtményeidért, akik megosztják velünk a minden
napok terhEit és fáradtságát és egész életüket az ember javára kell áldozniuk."

Könyörgés az orosz liturgilÍból.
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ERASMUS·INTERJÚ

Ősszel ünneplí Rotterdam városa - urbs et orbis - híres fíának ötszázadik
születésnapját. Bár a hivat(llos jubileumra csak iPén kerűl sor, a történelmi évszám
bh::onytalansága miatt négyesztendő óta jóforrrfán minden évben megülték, külön
buzgalomból. valamely világtqjon. Közülük egy nemzetközi eszmecsere a leg komo
lyabb: a belgiumi Mons professzorai rendezték 1967-ben.

A háromnapos "Colloquium Erasmianum" tárgya - Erasmus az ember és gon
dolatvilága - éppen olyan általános volt, mint azé az emléke.zetes eu'rópaí össze
jövetelé, amit Baselben halála 400. évfordulóján 1936-ban tartottak. Egyet
len emberöltő múltán mégis mennyi vlíltozás! Ami harminchárom évvel előbb óva
tosan mellőzött szempont, most az evidencia maga: Erasmus kereszténysége. Ak
kor még gyanúsnak minősült az az erasmusi vallásosság, amelyhez mára a keresz
ténység minden oldalán eljutottak.

Marcel Bataillon, a humanizmus legértőbb tudós öregje például azt fejti ki
Monsban, hogya II. Vaticanum elindítója XXIII. János pápa mellett Erasmus. Tdt
korunk jobban ért mínden előző kornál. Szerinte a zsinat klimája is annyira eras
musi, hogy helyenként az ő szavait véljűk hallani. Hogy szólhatott volna Rómában
1961-1964 lcözt a legtalálóbb fohász? - kérdezi, s a felelet: Sancte Erasme ora pro
nobis ...

Nem érdektelen hát őt személyesen megszólaltatni. Egy poszthumusz sajtófo
gadásra bő anyagot kínálnak művei, de most beérjük néhány aktualitással.

Eg3"ház és a világ

Volt idő, mikor a keresztények hite inkább élet volt, mint tételek elfo
gadása. A szükség' hatására később előírtak néhányat - persze keveset - az
apostoli egyszerűség szellemében. Az eretnekek megállapításai miatt került sor
utóbb a Szeritírás tűzetesebb vizsgálatára, konokságuk miatt pedig a zsinatok
több hittételt kénytelenek voltak leszögezni. A tételek míndinkább elvileg él
tek, s nem az emberek szívében. Hitét majdnem rnindenki egyéni módon ala
kitotta.

A tétel szaporodott, a vallás gyengült. Ahogy tüzesedtek a viták, úgy han
vadt a szerétet. Jézus vallása, mely valaha nem ismeirt szócsatát, a fílozó
fia védnöksége alá helyezkedett, Ez volt az első lépés a hanyatlás útján. Az
után az egyház földi támaszokat keresett: hatalomhoz folyamodott. A császá
rok beavatkozásával nem nyert a vallási megújulás ügye. Ezután következett
az agyafúrt bölcselkedés korszaka, a hítcikkelyek száma ~ombamód nőve

kedett. Nyomukban fenyegetések, megtorlások jöttek. Ma? Életmódunkkal
nem dicsekedhetünk. a hit inkáibb ajkunkon, rnint szívünkben, a Szeritírást
alapjaiban nem ismerjük. De az embereket kényszerítjük: higgyék, amiben
nem hisznek, seeressék, arnitől idegenkednek s mondják arra is', hogy értik
amit fel sem fogtadc

(Szent Hilarius-kiadás előszavából, 1523.)

Ne akarjunk jóformán mindent pontosan meghatározni, csupán azt avas
suk dogmává, amit a Szeritírás világosan kifejez és üdvösségünkre nézve fon-
tos. Azt hiszem, ez által soknép egyesülne újra a római egyházzal.

A kevés többet ér. Néhány hittétel jobban meggyőz, mínt számtalan.
Most azon mestenkednek, hogy egyből ezer készüljön. Olyan részleteket fogal
maznak meg, amelyek Iél.Z üdvösség szempontjából lényegtelenek: akár ne is
tudnánk, vagy kételkednénk felőlük. Az.ernberi természet sajátsága, hogy me
reven ragaszkodik tételekhez... Akik ebben jeleskednek, elslikkasztják a lé
nyeget. szellemiségűnket ferde irányba terelik.

(Levél Schlechtához, Csehországba, 1519.)
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Az úrra támaszkodjunk, ne földi hatalmasságokra. Öhozzá forduljunk, ne
az erőszak fegyveréhez. Ö rövidíthet legtöbbet nehéz napjainkon. (Sajnos,
mélyre süllyedtek ét keresztények! Alig tudják, mi mindent foglal magában az
"úrhoz fordulni", pedig a vallásnak majdnem Iőkérdése.) Van, ki bíborosok és
püspökök hatalmában, van ki fejedelmek erejében bízik; vannak. akik a teo
lógusok és szerzetesek talpraesettségétől várnak sikert. De mit remélhetnek?

Nem a valódi kereszténység újraéldését, hanem a régi jó idők visszatér
tét, az eltűnt befolyást, hatalmat, El könnyelmű szórakoztató életet. Ezért
kűldött ránk az úr indulatos, kemény f'oglárokat, hogy a földi mámorból éb
redezzünk s kijózanodjunk. Föl ken adnunk a vétkes ragaszkodást, amellyel
talmi értékeken csüngünk. és újra meg kell javulnunk.

(Levél Bozheimhez, Überluujenoe, 1529.)

Vissza az alanekhoz.

. . . ezer és ezer keresztény egyébként rnűvelt ember - egész életében
nem olvassa el az evangéíisták és az apostolok írásait.

Egyáltalán nem osztom azok véleményét, akik nem tartják kívánatosnak,
hogya világiak is saját nemzeti nyelvükön olvassák a Szeritirást. Míntha bi
zony Krisztus olyan homályosan tanított volna, hogy a teológusok kicsiny ré
tege is alig képes megérteni. Vagy azzal akarják védelmezni a keresztény val
lást, hogy gátolják megismerését? Tán ajánlatos az uralkodók titkait óvni a
nyilvánosságtól, de Krisztus titkát minél szélesebb körben fedjük föl.

(Bevezetés az Ojszövetség-jordiiáshoz, 1516.)

Alig kétlem, hogy halálos bűnt követ el, aki óriási pénzeket fordít ko
lostorok és templomok építésére, rniközben Krísztusnak annyi élő temploma
pusztul bele az éhezésbo, vagy ruha nélkül didereg ...

Angliába járva láttam Canterbury Szerit Tamás sírját. El volt halmozva
drágakövekkel, csodás ékszerekkel. Szívesebben láttam volna sírján kedvre
virágokat, a többit pedig a szegények közt elosztva...

(A "Jámbor lakoma" cimii párbes?édbűl)

Ne gondold, hogy kereszténynek lenni nem több, mint szer-tartásosnnk
lenni, tehát ügyelni a parancsok és, egyházi előírások megtartására. Nem az a
keresztény, akit megkereszteltek, ezentelt olajjal megkenték, aki eljár a temp
lomba. Sokkal inkább az, aki szíve mélyén megragadta Krisztust és erről iga
zi jótettekkel nyújt tanuságot.

(A keresztény uralkodó kézikönyve, 1516.)

Ne hidd, hogy Krísztusnak eleget tettél, ha flottát küldesz a hitetlen tö
rök ellen, vagy kápolnát és kolostort építesz, Semmi nem tetszik úgy Isten
nek, mint ha népedet jól kormányzori.
, (A keresztény urallcodó kézikönYl)e, 1516.)
Krisztus filozófiája.

Ez a filozófia inkább voluntarista, mint logikus, - inkább élet, mint el
mélet -, jobban lelkesültség, mint tudás -, előbb erkölcsi újjáformálódás
s azután okoskodás. Tudós a Iegjobb esetben is kevés ember lehet, de min
denki válhat kereszténnyé, vallásossá, sőt hetykén szólva: teoiógussá is. Hi
szen a természetes könnyen tért hódít. Mi egyéb Krisztus' filozófiája - őma

ga nevezi újjászületésnek -, mint természetes jó hajlamaink felélesztése?

Az én szememben az az igazi teológus, aki nem tudálékos képletekkel ma
gyaráz, hanem belső átéléssel, egészséges észjárással s egész életével tanít ...
Úgy véled, együgyű és ostoba, amit mondok? Csak az a válaszom: pont ilyen

526



l!:rtelmünk korlátai.

A teológiában vannak hozzáférhetetlen pontok. Isten nem akarta, hogy
jobban megközelttsük. Ha mégis megpróbáljuk, mínél tovább hatolunk, an
nál nagyobb a sötétség. Ebből is látszik mennyire fölmérhetetlen az isteni böl
csesség s milyen gyámoltalan emberi értelmünk.

együgyűséget hirdertett Krisztus, ezt kötik' lelkűnkre az apostolok, ez az osto
baság szült annyi igazi keresztényt és vértanút. Ez a látszólagos tudományta
lan filozófia ragadott magával annyi kiváló embert és népet. Ilyesmire zsar
noki haltalom vagy bölcseleti iskola soha nem volt képes.

(Bevezetés az Ojszövetség-fordításhoz, 1516.)

A "Vallásos ifjú" című jelenetből.

Erasmus: Egyáltalán míben áll a vallásosság?
Gáspár: Isten őszinte elismerése és parancsainak a figyelembievétele.
Erasmus: Mík a panancsad?
Gáspár: Erről bővebben beszélhetnénk, de alapjában négy dologról van szó.
Erasmus: Vagyis? -, I

Gáspár: Az első, hogy Istent és a Szentírást helyesen és kellő érzülettel fogjuk
fel; s hogy ne csak tartsunk tőle, mint urunktól, hanem szeressük fel
jes szívvel, mint jóságos Atyánkat. - A második: mínden erővel óvni
ártatlanságunkat, azaz senkinek se lenni ártalmára. - A harmadik:
gyakorolni a szeretetet; vagyis mínden alkalmat megragadni. hogy
valakinek jót tegyünk. - A negyedik: türelmesnek lenni, ami sokat
segít az életben, Viseljük el szépen al'OSSZlat, ha el nem háríthatjuk.
Bosszúállásra sose gondoljunk: rosszért rosszal ne fizessünk.

(Nyájas beszégetések egyike)

Hogy vonzotta Krisztus az egész világot, amely annyi vallásra szakado
zott, a maga tanításához? Nem háborúval, nem bölcseleti képletekkel. szónokí
fogásokkal győzte meg 'a népeket, nem is pénzzel, ..

, Szelídséggel, jósággal, ígazsággal győzött: ezek hatalma erősebb a csábí
tás míndein. műfogásánál. Ilyen eszközökkel még gonosz bestiákon is felül le
het kerekedni. .. (Krísztus) aZZl8.1 is növelte tanítása Ih~telét, hogy tetteiért so
se kért viszonzást, Kitüntetést, pénzt, ünneplést, ootaiLma,t el nem fogadott, Igy
a korrupció gyanúja se férhetett hozzá...

Ki nem látja azonban, hogy a kereszténységet csak olyan eszközökkel le
het fenntartani, amelyekkel létrejött, erősödött és megszilárdult Kivál:t azok
nak kell ezt tudníok, aildJk Krísztus és HZ apostolok helyén állnak, hogy hely
reállítsák, ami ezéttöredezett. ..

(A valódi teoláeia útja, 1518.)

Mi mást tanít, mi egyebet idéz (Jézus) egész élete, mínt maradéktalan sze
retetlPt? Ez volt az egyetlen, arnire meg akart mínket tanítani. ..

Ügy kellene, hogy ez az ügyet1en vonás különböztesse meg híveit a többi
embertől, .. Lapozd V'égig az Üjszövetséget, sehol se találsz szertaotásra vo
natkozó parancsot. Előfordul-e utalás. amely étkekre vagy öltözékre vonatkoz
nék? Vagy bőjtre és hasonlókra? Csak a szerétetet nevezi parancsának. A ce
remóniákból veszekedés támad, a ezeretetből béke.

(A valódi teológia útja, 1518.)

(Levél V. Károlyhoz.)

Egyes dolgok Isten akaratából egészen ismeretlenek maradnak számunk
ra. Ilyern a halálunk napja, az utolsó ítélet időpontja ... Vannak megtudható
dolgok, de Isten rejtélyes hallgatását tiszteletben kell tartanunk. Hiába 'okos
kodták körül annyian a Szeritírás némely helyét, a többféle értelmezés lehe-
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tőségét nem sikerült egészen kíküszöbölni. Ilyen például az isteni személyek
elkülönítése a Szentháromságban, vagy az isteni és emberi természet kap
esclódása Krisztusban ...

Más dolgok-viszont pontosan ismeretesek, mírrt például a erkölcsileg he
lyes életre szóló útmutatások. Isten szava egész közeíl van: szívünkbsn s aj
kunkon, nem a magas égből vagy a tengeren túlról kell idehoznunk. Mínden
ki pontosan élsajértíthatja, helyesebb a többiben Istenre hagyaitkoznl. Istenfé
lőbb iej,et hajtani a felfoghatatlan előtt, mínt kutatni a kifürkészhetetlent...
Származott egyéb az ilyen fáradságos kutatásokból, mint egyenetlenség, al
szerétet Iogyatkozása és mennyivel érhetőlbbek a titkok?

Némely betegséget kevésbé ártalmas elviselni, mint megszüntetní. Ilyen
például, ha valaki lemészárolt gyermekek meleg vérében mosakszík, hogy a
leprától szabaduljon. Hasonlóképp vannak: tévedések, amelyekről jobb tudo
mást nem venni, mint kiirtásukkal próbálkozni, s ezáltal még nagyobb bajt
okozni.

(A szabad akaratról, 1524.)

Akinek a skolasztikus viták örömet okoznak, folytassa mint iskolai szo
kást. De aki inkább vallásos, mint vitlaképes szeretne lenni, az főként a for
rásokkal foglalkozzék, IS azokkal az Irókkal. aikjlk a forrásokból legkorábban
ihattak. Szavuk ereje kiegyenlí.ti majd a logikus előadásmód hiányát. Elég
ellenállhatalan teológus Leszel, ha eljutsz a bűn elutasításáig és vágyaidat fé
ken tartod, mégha egy skolasztikus vitában vereséget is szenvednél. Aki a
tiszta kereszténységre tanít, éppen elég nagy tudós.

(Bevezetés az újszövetség-fordításhoz, 1516.)

Szabad vita, önbíráIat

...úgy vélekedel, mint én, amikor am mondod, hogy az ifjú teológus
nemzedék nem tetsz!ilk neked, mivel öregesen belecsontosodott a szőrszálha

sogatásba és a szofísta fecsegésbe, Nem ítélem el a bölcseletet, sőt nagyra
értékelem, de a horizontját ki kellene tágítani. ..

. . .szinte kibírhatat~an kérdéseket vetünk fel. Például olyat, hogy Isten az
ördögöt vagy egy szamarat engesztelő áldozatul elfogadta volna-e? Nem emel
nék ilyesmi ellen kifogást, ha vaiakí ifjúIkorában ezzel tornásztatja agyát.
Ehelyett holtunk napjáiig feszegetjük .., s közben az összes tudományokat fö
lényesen lenézzük. Az is hozzájárul, hogy a teológiához, a tudományok ki
rálynőjéhez manapság szellemileg elhájasodott egyének vonzódnak, akik min
denféle tudományra alkalmatlanok.

Véleményem nem a teológia művelt professzoraira vonatkozik, őket iga
zán tiszlt,elem-becsülöm, hanem a teológia szegénylegényeire...

(Levél Coleihez Oxfordba, 1499.)

Meglep némely medernek érzékeny hallása, képteűenek fellengzős szavak
nál egyebet elviselni; Viagy a torz jámborság, mely könnyebben megbocsátja
Krisztus káromlását, mínt a gúny egyetlen csőppjét, ha az prelátust vagy fe
[edelmet ér... Aki emberi jelenségek bírálatában senkit nevén nem nevez,
becsületrontó lenne, nem iÍnikább tanít és nevel? ... Sokkal különb dolgokat is
mívelt Szerit Jeromos, olykor a neveket sem hallgaéta el.

(Ajánlás Morus Tamásnak, 1.509.)

, Szent Agoston - olvashatjuk vallomásaiban - jóval megtérésé előtt el
jutott odáig, hogy a gazdagságot megvetette. a hírt és dicsőséget lenézte. Érzé
kiségén is annyira úrrá lett, hogy fiatalemiber létére egyetlen nővel beérte,
hozzá házastársi hűséget tanúsított. Ilyen érzülettel, példával az udvari és
egyházi férfiak körében, sőt a szerzetesek köst is alig lehet találkozni.

(A keresztény harcos kézikönyve, 1501.)
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(Vannak), akik akkal' érzik magukat elemükben. ha csodákról vagy babo
nás történeteikről hallhatnak, illetve mesélhetnek. A rendkívülit telhetetlenül
hajszolják: látomásokról, kísérletekről, szellemekről, gonosz Ielkekről és ha
sonló csodafélékről akarnak hallani. Minél kevésbé valószínű valami, annál
nagyobb hitelt adnak neki, annál pompásabb zene fülüknek. Sajnos mindez
nemcsak arra szolgál, hogy unalmukat elűzzék, de egyes egyházi személyek
nyerészkedésre is felhasználják.

(A ba.Zgaság dicsérete, 1509.)
A lelkiismeret szabadsága

Gondolják meg jól, nem válnétk inkább becsületére a keresztény egyház
nak, ha tűrné az eretnekeket, mínt hogy kiirtja őket?

(Vita spanyol szerzetesekkei.)

...akik a konkolyt idő előtt akarták kigyomlálni ma azok, akik a tévta
nítókat és ereltnekeket tűzzel és karddal szerétnék megsemmisíteni. A mí
Atyánk azonban nem akarja, hogy elpusztuljanak, hanem hogy tűrjék őket.

Lehet a konkolyból jó búza, megtérhetnek. Ha nem térnek meg, egyedül öt il
!etia büntetés joga s akkor, mikor majd szükségét látja.

(Magyarázat Máté evangéliumához.)

A keresztény érzület azt követeli, hogy Luther javát keressük, védelmez
zük a rosszadulat ellen, ha ártatlan. Ha meg téved, szívesebben látnám őt a
helyes úton, mint holtan, elvégre így mutatott példát Jézus. '..

Jólismert teológusoknak eszükbe se jut, hogy Lutherral szóba álljanak és
őt meggyőzni igye'kezz!enek. Nagyhangon gúnyolják, nyilvánoslan tajtékoznak
ellene s folyton eretnekséget emlegetnek. A leghangosabban azolk támadják,
akik könyveit nem is olvasták. Tény, hogy egyesek olyasmiért bélyegzik meg,
amit meg sem értenek. . . Luther könyveiben Például eretneknek mínősítik

azt is, mit Clairvauxí Bernát és Augustinus műveíben senki se kifogásol.
A kezdet kezdetén kértern őket, ne folyamodjanak ilyen eszközökhöz. Jobb

irásban és párbeszéddel tisztázni a kérdéseket. Először is: nem szabad nyiltan
kárhoztatni, amit nem ismernek és mleg se vizsgálnak. (Mondhatnám, nem is
értenek.) Másodszor: teológushoz méltatlan a háborgás, így a véleménye sú
lyát veszti, Végül helytelen kikeini olyan ember ellen, akinek az életét min
denki példaszerűnek tartja...

Mindcn értelmes ernber elfogadta Intésernet, de akadtak, akiknek csak al
kalom volt, hogy engern gyanúsítsanak.

Nem foglalkozem most a tételekkel. amelyeket Luther szemére hánynak,
csupán f'eliépése okával s módjával, Igaz, kétségbevonta a búcsúk érvényét,
dc előtte mások erről a kérdésről légbőlkapott tételeket merészeltek meghir
detni. Igaz, csökkenteni akarta a pápai hatalmat, de mások előzőlea korlátlan
teljhatalmat követeltek ... Tény, hogy Aquinói Tamás téziseivel se sokat törő
dött, a dominikánusok azonban szinte az Evangéliumnak is elébe helyezik...

Jóravaló emberek sok nundenért felháborodtak. Az iskolában alig esik
szó az Evangélium tanításáról, a szentatyák írásairól azt állítják, hogy előre

godtek. A templomokban alig hallani Krisztusról ; a pápa hatalmáról és az új
sütetű teológusok nézeteiről annál többet. A prédikációkból csak úgy árad a
számítás, ~őg, hízelgés és az álmisztíka. Úgy vélem, ilyenek viselik oa felelős

séget, ha Luther irataiban túlment netán a rnértéken ...
Egykor az eretneket figyelmesen meghallgatták, ha elégtéU~lt nyújtott,

fölmentették, Ha kitartott a tévedése mellett, tilos volt a szencáldozáshoz já
rulnia. Ez volt a Iegszigorúbb büntetés. Napjainkban az eretnekség' valamivel
komolyabb kővetkezménnvel jár, mégis úton-útfélén eretneket kiáltanak ...
Elismerern. hogy a hitet aláásni komoly bűn, de fölösleges míndenből hivkér
dést csinálni. ..

(Levél Albrecht maim:i érsekhez, 1519.)
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Reform és reformáció.

Nem minden tévedés eretnekség s nem nyilvánítható rögtön eretnekség
nek, ami egyik-másiknak nem tetszik. Akik efféle hangzatos címeket oszto
gatnak, nem mindig a vallás ügyét szolgálják. Sokan inkább ezzel az ürügy
gyei magukat szolgálják, hódítása-a és zsarnoki befolyásra törekszenek. ..

A ke're:sz,ténység lényege Krisztushoz méltón élni. .. Aki mást eretneknek
nyilvánít, éljen Krisztushoz méltóan, magyarázzon szeretettel, bírálj on sze
líden, ítélkezzék óvatosan és tisztességgel. Miért üldözzük irgalmatlanul má
sok botlását, hisz egyikünk se tévedhetetlen? Miért akarunk inkább felűllee

rekedni, mint gyógyítani, miért választj uk az elnyomást a .rneggyőzés helyett?
Az aki egyedül volt híján minden tévedésnek, nem törte szét a repedt ná
dat s nem fojtotta el a kanóc parazsát. Szerit Agoston, akinek annyi baja
volt az eretnek donatistákkal, nemcsak megfékezni, hanem felvilágosítani is
akarta őket. Nyakuktól él. hatalom bárdját elhárította, pedig tőrükkel naponta
fenyegették.

(Levél Bölcs Frigyeshez, 1519.)

Ha Isten mindezt így akarja - mint Luther rnozgalmának hatalmas fej
lődéséből kí tűnik -, ha talánkorunk betegségét ilyen kíméletlen sebész
szel kívánja kezeltetni, mínt Luther, akkor nem az én dolgom tusázni vele.

(Viszontválasz Luthernak. 1526.)

Helytelen volt bármit lerombolni, míg a helyébe jobbat nem tudtak. Akik
elvetették a kötelező imákat, most egyáltalán nem imádkoznak. Sokan, akik
a Iejáratott öltözéket letették, rosszabb emberré váltak, mint előbb voltak.
Megveti'k a püspök szavát, de ISIten szavát se követik. Böjttel nem törődnek.

viszont torkuk és hasuk imádói lettek...
Sok mindenen lehetet volna zökkenő nélkül vá1toztatni. Napjuinkban

egyesek mindennek hátat fordítanak, ami hagyomány. Mintha egycsapásra le
hetne új vilácot teremteni! Mindig' lesz. amit alázattal viselni kell.

(Levél Bucerhez, 1527.)

A katoilikus egyháztól sose pártoltam el. Tudom, hogy ebben az egyház
ban, amelyet pápistának hívtok, sokan vannak, akik nekem se t,etszenek. De
ilyeneiket a ti egyházatokban is látok. Könnyebben viseli az ember a megsze
kott bosszúságot. Ezért elviseiern egyházamat. míg jobbat nem találok. Igaz,
neki is el keH viselnie engem, míg magam jobbá nem leszek. Nem boldogta
lan, aki két különböző veszedelem közt kitart él. közéoúton,

(Vis.,,()ntválas,z Lllthernak, 152,5,)

Párbeszéd - ökuméne

Senki sem tudja megállapítani, hogy ez vag)' az FlZ ember lelkében való
ban tagja-e az egyháznak. Elég hinni, hogya földkerekségen a választottak va
lamályen közössége létezik, amelyet Krísztus forraszt egybe él. Lélek erejével,
akár északiak vagy déliek, akár indusok vagy mórok. Nincs kizárva, hogy a
világban vannak területek, szígetek vagy földrészek, amelyek a hajósok és tu
dósok előtt még ismeretlenek s ott tartalma szerint krisztusi vallást követnek.

. (E:x:planatio Symboli, 1533.)

Azt gondolom, egyetlen kor vagy nemzedék se nélkülözte Isten gondos
ságát. Ezért a természet-tőrvény jóvoltából sok szent létezett már Mózes tör
vényhozása előtt is.

(Viszontválasz Duthernak, 1526.)

Egy ariánust inkább testvéri felvilágosítással próbáltam volna meggyőz

ni, semmint sátánnak és antikrisztusnak kikiáltnni. Az evansrélíumi szerétet
hirdetője köteles testvére magatartását és megnyilatkozásait jóhiszeműen
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magyarázni. Ha -egyik nyilvánvaló tévedésbe esik, helytelen míndjárt tombol
ni, hisz senki sincs hiba nélkül. Fontosabb a tévely hátrányos következmé
nyeiz megelőzni, mint másnak ártani akarni.

(A Szent-Hilarius kiadás előszavából, 1523.)

Rámfér. hogy kíjavítsanak, de az nem, hogy gyalázzanak. Semmit szíve
sebben nem ismerek el, mint tudatlanságomat... Egyébként Szerit Jeromos
nem tűrte azt a kritilkusiÍ, aki csak ítélkezik, anélkül, hogy a jobbra rá tud
na mutatnd. Az előobi önkény, az utóbbi barátság és tudás jele.

(Bevezetés ez Újszövetség-fordításhoz, 1516.)

...Úgy idegenkedern a magabiztos kijelentésektől, hogy szinte meggondo
lás nélkül a kétkedőkkel tartok, persze ha az Írás sérthetetlen tekintélye és
az egyházi döntések megengedik. Ezeknek teljességgel alárendelem szívesen
a felfogásomat, akár képes vagyok azokat megérteni, akár nem. Jobban örü
lök, hogy hajlamom erre késztet, míntha én is azok közé tartoznék, akik egy
féle nézetbc egyszer IS mindenkorra belecsontosodnak.

(A szabad akamtról,1524.)
Bevezette, válogatta, fordította

VIDA ISTVAN

FALU TAMÁS VERSEI

MINDEN

Tizenkét hóra asztalak,
te vagy az év, a hét, a nap.
Te vagy a holdfény, napsugár,
az ŐSZ, a tél, tavasz, a nyár.

Te vagy a perc, a pillanat,
az élet, amely elszalad,
minden, mi eztán vár reám,
s ami jó a halál után.

TÉLEN MEGHALNI

Télen meghalni nem jó,
oly kemény a talaj,
di.dereg a koporsó
s párává lesz a jaj.

Nyáron a szívet csalják
a lombok és a rét .
és madarak folytatják
a kántor énekét.

TÖBBSZÖRÖS ÉLET

Az ernber él, s nem egyszer,
mert sokat újraél,
életébe, mi e[múlt,
gyakorta visszatér.

Az emlék mardos, éget,
halmozva kínra kínt,
és átfestí a szívet,
mint a sav, amely méreq,
a kék lakmuszpapírt.
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GARAI ISTVÁN VERSEI

HÁROM SZÁL SZEKFŰ

Három szál szekfű vagy egy ölnyi csokor rózsa?
- Nem a mennyiség a fontos,
gyermekeim, tanítványaim -
hanem a megemlékezés ténye:
rólam, rólunk - nevelőitekről,

akik szívünk kapuját mindig
tágasra nyitjuk előttetek.

Bontakozó rügyek. nekilombosodó
fácskák, új láncsz?münk a nép-nemzet
folyamatosságában '-
bizony mondom néktek:
elég neleünk égy rózsaszirom is,
csak hálatett szívvel, szeretettel,
felfénylő tiszta tekintettel
adjátok nekünk ezen a napon,
amidőn ti egy lépcsőfokkal magasabbra léptek,
mi pedig elfogódva, szorongva és kissé zavartan
gondolunk elillanó éveinkre,
s tekintünk főnixmadarat példá.zó életünk
délutánjai felé -

KÉT PONT ÉS KÖCSÖG

Két pont és köcsög - ez a jeletek
az óvodában kis mwrekeim:
ennek jegyében hozzátok év végén
nagy borítékban rajzaitokat.

Feszít a munka öntudata - lám.
hiszen már most sem vagytok csak evő

és alvó állatkák': csikók - a tettvágy
felemel s itt e zsenge alkotás -

A két szempár még jobban felreal/o9,
mutató u.1Jak pásztáznak vigan
a körökön, kusza vonalak rend,1én
és magyarázó szavak esengenek.

Dobban apai szívem, ámulok
és láthatóan olyan boldogok
ők is, hogy most e eiker-tuita élményt
lelkendezőn megoszthatják "Jelem.

Gyulladjatok csak apró, kis tüzek
k:ésőbb is gyakran: öröm tüzei,
valahányszo?' jó munka tudatától
feszül a mell, szív szólni kényszerít.

Ivlert addig boldog az ember, amíg
fel-fellobbannak benne e picí
lángok osztódva, mindig újulással
a teremtésnek törvénye szerint -
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NEMCSAK A MESSZIR6L LÁTHAT6
MAGAS TORONY JUTTATTA ESZÉBE,
HOGY MEGKÍ5.É'RELHETI ...

Írta UNGVARY RUDOLF

l.
(Másnap elment abba a kis hivatali szobába, a kopott bútorok közé, me

lyekről a sok használat és az öregség következtében ledörzsölődött és lernállott
a festék. Fent a falon, közvétlenül a bejárattal szemben feszület függött, két
oldalán egy-egy angyalkép :rózsásarcú, fehér muszlínínges gyermeklány-ar
cok, párizsikék szeműek. fürtös hajúak, hátukon hatalmas, galambszürke szár
nyakkal, - Akkoriban még sütővassal bodorítottak, .- állapította meg a
lány. A padló tiszta volt, nyilván gyakran söpörték. de elszürkült már és
soha [legalábbis egy-két évtizede már] nem eresztettek be. - Hozhatna talán
ALFA padlófényesítőt; vagy TANGO parkettpasztát, esetleg mást, amit rit
kábban használnak [mindegy, valamennyi egy helyen készült], de attól félt,
hogy megsértödnének, - A sarokban hatalmas íróasztal, a falak mentén al
máriumokra emlékeztető [bizonyára iratokat tartalmazó] barna szelerények.

Ök ott ültek egymással szemben az asztalnál. Elhangzott az első kérdés,
és ő, - mert Öiszinteakart lenni, -- azt felelte:

- Nem, ezt nem tudom elképzelni.
Vagy:
- Nem, erre' nem gondoltam. Míért érdekes ez?
Aki vele szemben ül [elég messze, mert az asztal majdnem két méter

széles], középkorú, testes, Őszülő hajú férfi, erre azt mondja neki:
- Itt már tulajdonképpen tovább se mehetnénk, mert a katolikus egy

ház azt tanítja, hogy ...
A lány várta, hogy itt majd megállnak, és ő is elmondja, hogy képzeli,

és a másik erre mond valamit, amit ő gondol erről, és erről eszébe jut va
lami, és újra mond valamit, a másik meg válaszol, ugyanúgy [vagy legalábbis
hasonlóképpen], mínt amikor Ki-val néztek ki az ablakon és beszélgettek.
A másik azonban fölvetette a következő kérdést, és aztán még egyelt és még
egyet. Végül már csak igennel és nemmel válaszolt [válaszolhatott], de nem
mondott semmit többé.)

2.
Nemcsak a messziről látható magas torony juttatta eszébe, ezt az ötletet,

egy verőfényes nyári délután, a hídfő környékén, a még megmaradt föld
szintes házak között, ahol feketére festett vasajtók nyílnak az aszfaltozott
utcákra, és a földbesüppedt házak előtti területet egészen a hídfőig meg a
hegylábig mindenütt fű borítja, - főképp a templom körüli csönd juttatta
eszébe, hogytJalán megkísérelhetí : ez az épületek közötti délutáni. verőfény,

a templom előtti teret szegélyező fák, - melyeken madarak zsinátoltak, 
meg oa fejkeridős öregasszony, aki most fordult ki a cirádás kétseárnyú ka
pun, juttatta eszébe a gyerekkorát, meg azt, hogy egyáltalán ilyen is létezik;
és persze a hosszú sétáján eszébe jutott gondolataik is elvezertték oda, hogy
a magányra gondoljon (- Nagyvárosi magány, - jutott eszébe a sztereotíp
mondat), valakire (akárkire), akivel elbeszélgethet, meg a megválrés lehe
tőségére, és a papokra, meg a gyerekkorára és a kíváncsiságra.

A téli kikötő szélén, a Népsziget mellett, a lágymányosi parton, és az
összekötő vasúti híd tövében, - bizonyára még másutt is, ahol azonban so-

f) Kozrn, és Há 1'JWr,t. vegyip. Vál1l. 2. sz. gyár MSz ~G57. Ft. 1~,6:0.
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hasern volt, - rábukkant egy-egy elhagyatottabb helyre, melynek környé
két többnyire senki sem ikereste föl, és ahol úgy érezte, senki sem zavarja,
és ahol egyedül maradhat (szemtöl-szembe): vajon kivel? De túlságosan
messzire estek, rendezetlen volt környezetük (emlékezetében a htlborús ké
pek rnerűlmek föl), és a messzeségben mindig csak (a bizonyára nagyszerű) gyár
Kéményeik és füstfellegek zárták le a láthatárt; ezt az emberközeli csendet
a sárga épületek között, itt tapasztalta először, most, minden átmenet nélkül,
váratlanul, - (anélkül, hogy erre ellentmondást nem tűrően fölhivták volna
a figyelmét!) és anélkül, hogy :ki kellett volna mennie a városból, - igy ott
honos volt minden és barátságos.

Míkor elindult a hídfőtől a napfényben sárgálló házak felé, melyek kö
zött ot,i emelkedett ez a régi egytornyú templom, még nem gondolt pontosan
rá. A hídfőközelben még hallotta maga fölött a gumikerekek fojtott, ismét
lődő surrogását, amint a csavarvonalban emelkedő följárón (amely alatt a
partról jövet el kellett haladnia) az autók ráhajtottak a hidra; a 3600-os, 
enyhén emelkedő, - kanyarban följajgattak a kerekek, és a gumi egy pil
lanarra éles, csikorgó hangot hallatott, amint megcsúszott a följáró lekopott
aszfalaján. Ez a nagyfrekvenciájú. rövid, - többnyire éles, - csikorgás volt
az egyetlen hang, ameily mégegy darabon elkísérte, mielőtt a templom elé
ért, de a házak között ez is végleg elenyészett, és nem maradt belőle más,
mint a távoli forgalom meghatározhatatlan zsongása, HZ elmosódó zúgás, és
a belőle olykor kiemelkedő, (de már alig-alig hallható) csengések ; együttes,
összefoglaló neviillctávo:1i. zaj. - Akár valami stílusgyakorlat, - gondolta
a lány, visszatekintve a hidra, a följárók térgörbéire, a - messziről nézve 
gyufaszálvékony tartókra, meg az elnyújtott, szabályosan ismétlődö formákra.

Visszafelé nézve a hídhoz vezetö spirálisok is kisebbnek látszottak már,
csak a hídfő túlsó oldalán emelkedő sziklás hegyoldal nem vesztette el ará
nyait, sót: túl magas. és meredek volt ahhoz, hogy már ilyen rövid szakasz
után megtöppedjen a látómezőben.("JÖ NAGYOT ESHET, AKIT ONNAN
LELÖKNEK!"2)

Akik azt várták volna, hogy innen nézve már· sokkal kisebbnek Iátszik
majd, bizony csalódnak. Ha a hegy fontos dolog volna, úgy ezt a csalódást
csak valamilyen (akármilyen) hajlíthatatlan meggyőződés ellensúlyozhatná;
eszerint vagy egyáltalán nem léteznék a hegy (Legfeljebb megtévesztésül van
ott), vagy pedig el kellene valahogy tüntetni:',

gondolta a lány.
Mivel ő egyikre sem hajlott, inkább nem bántotta a hegyet. Azért egy

szer-kétszer még hátrafordult, hogy egyik szemét behunyva, egy képzeletbeli
fegyver szálkeresztjével célibavegye a hegyet (ő is csak korának gyermeke),
és elképzelje, milyen érzés a hősnek (vitéz, deli .q- levente = deli levente,
légiós) . .. NEM ÉRZEK KIELÉGÜLÉST, - állapította meg. Egyébként is
szíveseoben kereste először magában a hibát

arniért magányos. Szerétett gúnyolódni is, de mivel azt tapasztalta, hogy
ezt csak kevesen értékelik megfelelően, inkább megtartotta magának a gon
dolatait (eléggé el nem i,télhető megátalkodottság). Most elhaladt a plakát
(egy plakát, ha nem ilyen plakát, akkor olyan plakát) előtt, és megkerülve
a kis ház előre ugró oldalát, megállt a tér sarkán. Most lépett ki az öreg
asszony - biztos ájtatos -, most érzékelte a csöndet, mely itt körülvette,
a délutáni verőfényt, amely ferdén hullott a sárga falakra, <ol templom előtti

teret szegélyező fákat, melyeken madarak zsínatoltak, meg a fejkeridős öreg
asszonyt, aki most fordult ki a cirádás kétszárnyú kapun, jobban mondva

') GeJ!lrélIi, e,red.ertLLeg György, valószmújeg Lombard származású, Csanádrót a, tlengyel határ fe!Lé
taJrtván, a pesti révnél (a mai E,rzsébet hídnál) a tömeg ~eliS!ffielIie, kéllkere~ű tarylgán ft

Kellen~hegyre huroolliták, és a .s:zi:kláról Ielökték, stb.
3) LulDács, Gy.: Taktiika és ethika. Budla,pe'st, 1919.
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meglátta mindezt inkább, mint érzékelte, de a kettő együtt járt, hisz sok
mindennek, (ami már elóbb is eszébe jutott, mert jó néhány km-t meg,tett
már ezen délutánon a folyó nyugati partja mentén [sétált, ahelyett hogy dol
gozott volna l], a vízre lenyúló lépcsők és a sima lapokkal beborított köpart
fölött, ahol most többnyire horgászok hajranak a térdük fölé [messziröl nézve
úgy festenek, akár a beteg emberek, akik hétrét görnyednek a fekély okozta
fájdalomtól], teherautók dübörögnek el fölöttük a rakparton, és egy-két gye
rek eteiti a csatornatorkolat körül szálldosó madarakat),

most sok mindennek folytatása volt az a gondolatsor, mely előbb a gye
rekkorát juttatta eszébe, majd azt, hogy egyáltalán ilyen is létezik, (ilyen
nyugalom, természetesen, mi más?) meg a magány (- nagyvárosi, - nyil
ván), és akivel elbeszélgethet (talán?), a megváltás lehetősége, és a papok
(vajon hogyan élnek?) és a gyerekkora, meg a kiváncsiság ...

meg egyáltalán: hogy talán.l?» Neki ez abban a pillanatban így jutott
az eszébe: - Isten tudja ... - És ebben a pillanatban nem volt ebben a
gondolatban semmi könnyelműség. (Erre utólag egész határozottan emléke
zett.) Elindult.

Emlékei voltak-e, melyek elsősorban eszébe juttaeták, hogy belépjen, vagy
a várakozás volt-e fontosabb, melyet, - mint minden új elhatározás végre
hajtásakor. - érzett, nem tudta utána sem határozottan tisztázni. Hajlott
arra a íöltevésre, hogy jelenlegi, felnőtt helyzete határozta meg inkább a
lépését, s a gyerekkori emléknyom - valahogy a tudatküszöb környékén 
csupán a végső lökést jelenthette, Báe mindezt igy elgondolta utána (később,

hetek múlva), mégis -- már-már akaratán kívül (talán az egész vállalkozás
vísszhangtalansága míatt: ebből azt a következtetést kellett előbb-utóbb le-,
vonnia, hogy egyedül magában keresheti a visszhangot, és senki mástól nem
számíthat a keresésben segítségre) kétségek mar-adzak benne, mert el tudta
volna képzelni azt is, ha éppen az ellenkezője az igaz. Ez a (kétkedésre és
belátáera hajlamos) magatartás - összehasonlítva azzal, amely tántorítha
tatlan meggyőződéssel vallja saját (bizonyára vitathatatlan) igazát - meg
lehetősen bizonytalannak és használhatatlannak tűnik a tökéletesség szem
pontjából. A lányt azonban - "csökönyös" romlott nemzedék!" -- mindez
egy csöppet sem zavarta; nem is nagyon tudott róla, hogy milyen (csökönyös,
romlott, mi más, természetesen), Persze mindez csupán az általánosítások el
vont szintjén érvényes, és a lány hétköznapjait látszólag nem befolyásolja.
Barátai és ismerősei kézzelfoghatóbb, gyakorlatiasabb szempontok alapján
ítéltek. K., a festő, akinek életét nemrég közelebbről tanulmányozhatta, eb
ben a bizonytalanságban csak jellegzetes női tulajdonságot látott, gúnyos, 
de korántsem bántó - lenézéset soha nem is rejtette véka alá, és biztonsága
valóban elismerést váltott ki: főképp, hogy ez a biztonság az életmódjában
nyilvánult meg, és ezért az olyan nők is - másíélék, mínt ő, nagyrává
gyóak, - szívesen elviselték lenézését, akik különben a többi hozzá hasonló
éhenkórászt észre sem vették, M. egészlen más volt; soha nem éreztette 'vele,
hogy csak nőnek tekinti, s míndíg szívesen megbeszélt vele mindent, M. azon
ban óvatos duhaj volt; most, amikor már nincs olyan közel hozzá, világosab
ban látja őt, a maga óvatos, biztonságra törekvő életmódjával, betétkönyvé
v-el és elöírásszerű modernséggel berendezett lakásával. Amíg szerette, telje
sen alávetiette magát enneik a világnak, amelyet M. képviselt, s amelyről 
mert hisz szerette M.-et - úgy érezte, ettől kezdve teljesen az övé is, és
így (hiába volt valójában ellentétes az ő világával) boldogan és alázattal tu
domásul vette, hogy ez Lesz a rendeltetése, (bár tudta, hogy nem ez a leg
tökéletesebb), s egy percig sem ítélte el ezért önmagát vagy M.-et. Most,

') Ez volt az ő rnásodilc dírnenztója : a reméruy. Elis'ő dimenzíója a .fogy'a,~ztás. Bővebbet: Her
bert Maircuse ; Der eíndímensíonate M€~h. StUW€ID. zur rdeologíe de,' fortgeschrtttenen In
dlustriegese:Ji1.schalft, N<'!:uw1ed 1967.
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amikor "mandez mar a múlté", sem tudta azonban M.-et elítélni, mert em
lékezett arra, mennyíre boldog volt akkoriban, s legfeljebb tudomásul vette
utólag, hogy az "éremnek volt egy másik oldala" is, és azt is tudomásul
vette, hogy természeténél fogva, - talán mert nő: ebben igaza lehet K.-nak,
- hajlik a megalkuvasra. K. annyira más volt, hogy valószínűleg ez a kü
lönbség okozta, hogy érdeklődésével feléje fordult: ilyen rendetlenséget, mint
amelyet nála tapasztalt, a mindennapi igények ilyen magabiztos semmibe
vevésrét legfell:jebb az. olvasmányaiból ismerte eddig.

Aztán ana gondolt, hogy mít mondanak majd neki, amikor belep, le
térdel a sötétben, és bizonytalanul elmondja: valójában nem is tudta volna
tovább elképzelni cselekedetének következményeit, mert hiszen éppen ez után
kellett megtörténnie annak, amire talán várt. (Nem, nem volt misztíkus, 
Talán ez volta hiba - gondolta utána. - Dehát rnit csináljak: ilyen vagyok,
nem állhatok a fejern tetejére l)

(- Nem, nem tudom, hogyan kell,
- Utoljára mikor?
- Nem tudom pontosan, már alig emlékszem ...
- Nahát. De hogy jutott eszébe?)
- Az is lehet, hogy kinevet! -~ Nem zavarta volna ez a nevetés; az se

zavarta, ha vralaki más, valamelyik ismerőse, vagy éppen egyik testvére (más
céljaik voltak, nyilván más volt a véleményük) vagy anyja nem vele ért
egyet: - Nekem ez merg ez a véleményem - mondják. - Nekem meg az
- mondja ő, és ezzel el van íntézve, Vagy K. kineveti (anyja nem, neki
nincs humorérzéke': az ilyen embernek mindig rosszabb), ő meg vállat von:
a 2 - b 2 = (a + b) (a - b). Ez a kölcsönösség; az egyik embernek ez a
megfelelő, a másiknak amaz. - Azért nyilván, hogy Ki-hoz nem lehet fele
ségül menni; nemcsak azért, mert ilyen meg olyan, hanem mert nem szere
tem. Volt néhány dolog, arniben tanultam tőle, de nem tudtam megszeretní.

De azért úgy gondolta: - Nyilván egyszersmind csodálkozni is fog (a
pap); hogy ilyesmi eszébe jutott, hiszen nyilvánvaló, hogy legfeljebb a fogal
mat ismerem, könyvből, na meg az a régi emlék, a gyerekkorból, amikor egy
szer-kétszer csináltam is... Ennyi idő után, ilyen 'kevés tapasztalattal!

Aztán meg: Valamit azért csak fog mondani, ha először nevet is rajta
(úgy, ahogy csodálkozva vagy érdeklődve nevetni szoktak), és később ért
hetőbb lesz, miért jutott eszébe ez a Jászólag képtelen ötlet (azt se tudta már,
hogyan keil csinálni, csak belép egy rácsos ablakú fülkébe) , amellyel való
jában a meghallgatás rtJermészetesemberi szükségletét elégíti ki, - nyilván,
mert úgy gondolta: ez is amit rnost csinál majd, csak ebből a szükségletből

ered (a csalódásmajd megtanít arra, amit mások ellenkezés nélkül tudomásul
vesznek: hogya megbánásnak is előírt formái vannak) --, de a legjobban
az érdekelte, hogy mát fognak neki mondani (nehéz, és lényeges kérdésekre
számított), és attól félt, nehezen érti majd meg (nyilván, mert mégiscsak
lány), amit a vele szembren ülő mondani fog (hisz minderről többert gondol
kodhatott). Valójában arra számított - csak éppen nem fogalmazta meg --,
hogy csodálkozást fog kelteni, megkérdezik majd, és ő elmondja, mi vezette
ide (magáról beszélhet, s ez mindrenkinek számára a legérdekesebb).

Lassran haladt a házak mentén, majdnem a járda peremén, a templom
felé. A keHemes nyugalom állapota. Kényelmes, sétáló lépések a járdaszélen.
A templom előMi tér olyan szép volt a délutáni napsütésben, hogy ettől föl
bátorodott, A ferdeszögben hulló fény kissé megnövelte már az árnyékokat,
egyik oldalon áHtak az alacsony, sárga házacskák, a templomhoz szorosan
hozzátapadva pedig kért emeletes, nagy üvegablakos épülert állt, széles er
kélyekkel, Ezek új épületek, dre a többi: érintetlenül megmaradt kőzépkor.

- Szép ez a világ! - Egy idegennek úgy tűnhet, mint egy csendes-óceáni
korallszíget, Az a néhány emiber a téren: kannibálok. Az idegenek (aJ<::ik soha
sem látták), biztos úgy néznék őket,akár az utazök a bennszülötteket. Űt is
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igy nézték: "nézd, ott is egy kannjbál!" E1képzelte, amint váratlanul közé
jük csöppene, egy melanéziai szigeten, a homokos tengerparton, a pálmafák
alatt, míközben körös-körül vadul verík a dobokat, és a legjobb számokat
jáiszák <it 'gitárokon, amelyeiket valaha hallott életében (COME ON CHILD
REN, LET'S SING5). Misszíonáríus lenne és feleségül menne egy bennszü
Iötthöz; mindenkinek kedve volna a megtéréshez, állandóan táncolnának. Ö
lenne a legelső kannibál hli.t1Jérítő.

Egyenletes, egyforma hosszúságú Iéoések, Távoli gyermekkiáltás a házak
mögül, A fejkendős öregasszony már ~ tér túlsó .sarkához ért. Később (né
hány mp. múlva), mikor már körülvette a templomhomály, tűnt osak föl
neki, hogy milyen élesek voltak ebben a délutáni fényben kint a színeik :
akár a színtetákus festékeké, melyekkel tegnap átfestette a kopott széket.
K. mütermében. Csíllogók, tiszták. Kész élvezet volt, az a festés. Igen, bár
K. kinevette. - Minek ez, - mondta, - mínek? Talán zavar, hogy csóró
vagyok? - Pedig nem, a szegénység' nem zavarta, ezt K. is tudhatta, hiszen

. tőle is tanult valamit. Sőt: örömet taláilt abban, hogy szilveszterkor, vagy
karácsony táján, meg vasárnaponként (amikor míndenki előveszi liegszebb
ruháját, hogy igazolja, mennyit fogyaszt az elosztott javaikból) hétköznapi
- kíssé kopott - ruhában menjen az utcára, nemcsak azért, mert ő akkor
ünnepel, arnikor maga is szükségét érzi, hanem azért is, mert nem tartotta
fontosnak (kifejezetten valamí közönyt érzett, ha rágondolt), ihogy a köz
boldogság érdekében eltagadja valóságos helyzetét (Iölvesszük a RüTSCHILD
KLÁRA & CHRISTIAN müR kabátot, beleülünk az autóba: ez ám az ALL
ROUND boldogság'l), azt, hogy több kopott, egyszerű, hétköznapi ruhája van,
mint új, frissen vásárolt, sőt, hogy egyáltalán nincs egészen új, és nem is
áll szándékában vásárolni, mine!k.

Itt bent, az üres templomban (csak elöl ült néhány mozdulatlan alak), a
sötét padsorok között, megálLt egy kieset, körülnézett, és hagyta, hogy akli
matizálódjék ehhez a megváltozott nyugalomhoz és csendhez. melyet csak időn

ként szakítout meg egy-egy elöLről érkező vísszhangzé köhögés (valaki olykor
köhögött elöl: kitartóan, apró, száraz köhíntéseíokel, néha krákogva is egyet,
míntha szabadulni akarna a gegéjébe rakódott reszelékektől vagy homoktól),
majd beült a leghátsó sorba, hogy föltűnés nélkül körülnézhessen. Az oltárt;
néhány gyertya világította meg, a márványoszlopok úgy csillogtak a sötétben,
mintha olvasztott vajjal öntötték volna le őket.

KJ. tudja, melyík pillanat volt a fontosabb? Most, ez, amikor itt ül a pa
dok között, vagy előzőleg, amikor... de hagyjuk ezt, megkísérel majd még
sek minden mást is, olyasmit, ami egészen távol esik ettől a kisérlentől lát
szólag semmi köze hozzá, (elhagyja pl. az országot, vagy megállit ismeretlen
[árókelőket, és megkérdezi tőlük: - Mondja, mi értelme volt az életének? -,
elképedést vagy föiLháborodást váltva ki, esetleg betlép egy tömegszervezetbe,
vagy elmegy táncolní a Danuviába, ahol a GEMINI-együttes játszik - "mesz
sze a legjobbak!" -), de majdnem valószínű, hogy em nem próbálja meg még
egyszer. Utólag, visszafelé nézve, .a tapasztalat alapján már tudja majd, hogy
lám, valamire mégsem gondolt azokban a pillanatokban, amikor megérlelő

dött 'benne a döntés, hogy meggyónjéik, főleg arra nem gondolt, hogy vannak
- tőle teljesen független - szempontok, melyek eleve eldöntik, hogy meg
kaphatja-e a feloldozást, olyan szempontok, melyekre soha sem gondolt, mert
magától úgylátszik nem jöhetett rá, csak ha előzőleg megtanulja őket; így,
tanulatlanúl -, pedígcudta, hogy nem ostoba - természetes ösztönei, érdek
lődése talán nem elegendők hozzá, 8' úgyíátszík, semmi nem egyszerű, csak az,
amit ő érez. Ö egyszerűnek és minden további nélkül megvalósíthatónak érezte,
hogy rnost - a kÖVietkező pillanatban, miután egy ideig magába merült (ezt
ösztönösen tette), és elképzelte magának mindazt, amit mondani fog - fölkel a
')~ Jackl9on, CBS 6Z300:A (CL 1428) wlth 1Jhe FamrWebb ensemble.
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padok közül, és odamegy 'oldalt, ahol a háromajtós, sötét - fából készült ho
mályos-űvegablakú, - fülke áll, benyit, letérdel, (erre még emlékezett) és
(valószínűleg így is kel1)egys~erűen elmondja mindazt, amit rossznak és meg
oldhatatlannak érez. (Lehet, hogy arra számított: ettöl majd valami olyat ta
pasztal, amit érdemes megjegyezni.) Dé minden túl gyorsan ment,

- Szerétnék gyónni. Utoljára tízéves koromban gyóntarn. Nem tudom
már, hogyan kell.

A sötétben alig kivehető rács az arca előtt. Egy-egy száraz koppanás, amint
cipőorra nel1ciütődJi.k a deszkának. (Térdelés közben nem ért minddg a padló
hoz, csak arndkor kissé leeresztette.) A túlodaion egy-egy alig hallható súr
lódó nesz, amint valamilyen test megmozdul, ruha súrólja az oldalfalat, es
lélegzetvétel hangja vehető ki közvetlen közelbői. A sötétben minden szűk.

Szokatlanság,
Lassan eloszló félhomály. A rács mögött észrevehető körvonalak. A meg

Lepetés hangja? Talán csak ő érzi annak. Az első kérdésnél mí sem volt termé
szetesebb; csak őt érte meglepetésként. - Tényleg, miért is jöttem gyónni? 
ismételte magában. Persze rögtön fölísmerte a kérdés fontosságát: minden azon
múlott mam a számára - az eszébe se jutott, hogy más is jelen van -, hogy
elfogadható választ tud-e adni önmagának. Oszinte akart lenni, de főleg tár
gyílagos, Nem tudita jól érzékelni, hogy mílyen hangosan beszéljen.

- Bejöttem és láttam, hogy itt ül a gyóntatószékben.
Tudta, hogy röviden fejezte ki magát, de megszokta, hogy elsősorban a

tények számítanak. S egyébként is: hogyan magyarázza?
(A másik ember ott a túloldalon, mintha rövid ideig töprengett volna, mi

előtt megszólalt, ikeresve a megfelelő kifejezéseket: ... vegyük úgy, hogy ma-
gában megszölalt az Isten )

- Hát vegyük úgy .
Hogy is :képzelte? - Nahát'? Hogy jutott az eszébe? - s ezen talán még

nevetni is lehetett volna, Tájékozatlanság,
Hirtelen megérezte, hogy itt nem beszélgethet úgy, mint a folyópart kő

koekáín vagy a múzeumkert Iépcsőín ülve valamelyik barátjával, .félórás szü
netekeit tartva és köveket dobálva a vízbe. Talán már itt eldőlt minden? Pe
dig volt hivatalában, abban, hogy csak azért ültették oda a rács mögé, hogy
másokat meghalígasson, valami nem mindennapi, pazarló és ö termeléstől ide
gen; tulajdonképpen ez imponált. (Persze mindezen a lány csak később 
amíkor már ideje voilit rá - gondolkodott el.)

Megállapodtak abban, hogy inkább a kérdésekre fog válaszolni.6) Az első

kérdések elvontak voltak, látszólag semmi közük sem volt a késöbbiekhez;
Istenre, a nevére meg az ünnepekre vonatkoztak (1., 11., Ill.,) valójában illet
tek is a helyhez.. A lány hitt Istenben, káromkodni nem nagyon szokott, leg
feljebb azt vitatta volna, hogy a naptári ünnep mándig egybeesik azzal az ün
neppel, melyet az ernber tényleg érez. De erről nem kérdezték, ő pedig kezdet
ben míndíg sokkal elfogódottabb volt annál, semmint hogy valaikinek a sza
vába vágott volna. Egyelőre tehát még nyiva maradt minden.

Váraelanul azonban olyan kérdést hallott, melyet nem értett. A pap a szü
leit emlegette (IV.).

- Hogy míféle tiszteletet adjak meg és mit fogadjak meg nekik? - gon
dolta a lány. -,- Nem, ezen még nem gondolkodtam -, mondta végül. - Er
re nem tudok válaszolni.

Hiába biz:tattáik, hiába töprengett, sehogy se jutott vallami határozott az
eszébe, Egysze:rűEm nem volt mit mondanía erről. Annyira belemerült ennek
fontQlgatásába, hogy nem értette a következő kérdést. - Kik élnek még? -
ismételte.

') Móz. II. 20.2-17. (L-X.)
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A pap tÍjra elmondta.
- A szüleim? Persze.
Pontosan maga előtt :Látta őket: anyja középmagas volt, apja valamivel

magasabb, a középmagasak fajtáj ához tartozott. Mindketten soványak voltak,
viszonylag hosszú, felső testtel, Messzíröl nézve nagyon egyformáknak látszot
tak.

- Ez nem merült föl közöttüik. .. Olyanok: mint én.
Sóhajtás a rács mögöm; (- Na menjünk tovább ...)
- Menjünk ... Még valamit kérdezett tőle (V.), de ez véletlenü megle

hetősen súlytalanul hangzott. - Nem, nem hinném, ... - válaszolta, (Utólag
visszaforgatva emlékezetében a beszélgetést, eltöprengett azon, rniért is sik
kadt el pontosan ez a kérdés. Utólag visszagondolva rá, éppen ezt érezte a
legfontosabbnak. úgy érezte - nem tudta másként érezni -, hogy rajta áll
vagy bukik az összes többi: - ha nem tartja be [ha öl, vagy korlátozza a
szabadságot] akkor a gyakorlatban az összes többi parancsot megtagadja
[akármit mond, cselekszik vagy hisz], de az összes többit megtagadhatja a
gyakorlatban, anélkül hogy ezt a parancsot megtagadná. Egy sajátos tengely
rendszer origója volt számára ez a parancs, nélküle minden más értelmét
vesztette volna.)

A pap most e:gy furcsa szót használt. Olyan volt, mintha hívatalosan érdek-
lődnék,

- Hajadon? Én?
A kérdést elismételték más seavakkal.
"- Ja, hogy vari-e férjem?
A lány még mindig nem tudta, mire akar kílyukadni.
- Nem, nincs. - Arra gondolt egy pillanatra, hogy a pap talán nem

szekta meg, hogy vadidegeneket gyóntassen. Ezért a következő kérdés teljesen
váratlanul érte (VL). - Mifélebűnös testi kapcsolatokra gondolhat -, talál
gatta magában, de nem tudta eldönteni.

- Nem értem - mondta inkább.
A pap újra elismételte a kérdést, más szavakkal.
- A házasságon kívül? - Először valami egész másra gondolt, de most

már azt hitte, hogy érti a kérdések logikáját. - Huszonkét éves vagyok, nem
vagyok szűz. - Kissé feszélyezett volt, valószínűleg a csodálkozástól.

A pap egy kis szünetet tartott. Lehet, hogy már ekkor fontolgatta, .hogy
érdemes-e folytatni? A lány pedig megpróbálta megérteni a helyzetet. - Igen,
ezek a kérdések - gondolta - mánden bizonnyal megfelelnek az előírá

soknak. - Sejtett mögöttük valami évszázadokra visszanyúló gyakorlatot,
mert

világosak és érthetőek,

takarékosak és szűkszavúak,

rövidek és egyszerűek,

konkrétak és batározottak,
decerrsek és szerények,
alkalmazkodók és célszerűek,

nyugodtak, szeretetteljesek és türeímesek voltak ezek a kérdések. -- Biz
tos vannak könyvek, ahol le ,is írták őket, azt, hogy milyenek legyenek és IT].i
Iyenek ne legyenek 'ezek a kérdések, és hogy hogyan kell öket föltenni -, gon
dolta a lány". És most váratlanul úgy érezte (tulajdonképpen ezt érezte kez
dettől fogva, csak most tudatosult benne), hogy RÉSEN KELL LENNIE. J ól
ismert, míndennapos érzés volt ez, ismerte mióta az eszét tudta, mi több: má
sokról is tudta, hogy ismerik és ugyanezt érzik (mi sem természetesebb en
nél). Csak olyankor nem érezte, mikor hosszabb ideig elüldögélt egy-egy el-

1) O. Schölli~: Die VerwaltuiIli~ der ~.ilLiigen Saikllalmmte. FreiJbUlI'g, 1958. IP. 217.
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h.agyottahb helyen és egyedül maradhatott (önmagával): a téli kikötő szélén,
a Néplíget mellett, a lágymányosí parton és az összekötő vasúti híd tövében,
ahol r,itkáin járnak mások, és néha órákíg senki sem zavarta, vagy - talán -
amikor szerelmes voilit. Arra nem' számított azonban, hogy ez az érzés itt is
utólérhetí ; előzőleg mánden magától ment,

- Hogy hányszor?
Megrázta a fejét, mínt alki ei alkar valamit hességetni magától ;-- Én sze

relmes voltarn ~ikor. Egy férfival, akit szerettem,
A mássk ember hiangja komoly volt, majdnem rábeszélő. De a kérésével,

azzal. amit erről mondott, nem tudott mit kezdeni.
- Mit bánjak meg?
Megmondták.
- Hogy bánhaltnám meg, hogy szeréttem őt?

Válaszoltalk.
BŰ1lJt?

Szerettem őt. (- Hogy milyen kifejezéseket használ: "testi kapcsola-
tok".)

Hallotta, hogy fölsóhajtott. (- Na menjünk tovább ...)
- Menjünk ...
- Tudja, ez igy nem nagyon megy - (hangja mintha fáradtan csengett

volna. Szomorú volt? vajon mit érzett?) '- Megbánás nélkül nem adhatok fel
oldozast. Magának előkészítésre van szüksége.

2.

(. .. van szüksége, így történt aztán, hogy elhívta másnapra, ugyanon
neka templomnak a sekrestyéjébe, a kopott bútorok közé. ahol rózsás arcú,
szárnyas lányalakok képe függött a falon, és a heeresztetlen, szürke padló,
meg a porlepte írodaszekrények olyan otthontalanná varázsoltak mindent.
Adott is neki aikkor egy könyvet, meyet a következő alkalommal még vissza
hozott, de már ekkor tudta, ezeknél az utolsó szavaknálOItt a templumban,
hogy ezzel míndez véget Lis ért,- és csak azért ment el mégegyszer, hogy túl
ságosan meg ne báritsa a másik embert, hogy túlságosan el ne keserítse őt,

amiért magára. hagyta, mert - legal1á!bb annyira, mint a másik - átérezte,
milyen la vissahangtalanság, s ebből a szempontból mindegy, hogy ennek ki
az oka, mert a belőle megszűlető érzés egyformán kellemetlen mindenkinek ;
de sajátos módon - el!)ből a szempontból úgylátszik mégis elérte célját -
valami megkönnyebülést is érzett, azt a megkönnyebülést és föloldódást, ame
lyet ettől a kísérletétöl <talán öntudatlanul is elvárt, mert rájött arra, hogy
az ő egyedülléténél létez,ik még nagyobb is, egyetemesebb, és, míkor később

újra végigsétált a kőliapdkikal burikoiLt folyóparton (esetleg valamelyik barát
jával, akik közül az egyiket talán megszeretí majd és a felesége lesz), kissé
más szemmel nézett a világra na persze nem soikkcaJ. másként, mint előzőleg,

csak egy egész keveset változott meg valami benne, olyan keveset, mint
amennyit egy-egy sok :töprengést kiváltó esemény vagy kísérlet változtat az
emberen, de neki ez eLég volt akkOl'liban ahhoz, hogy megsajnáljon egy másik
embert, és ez az érzés, erosebb legyen benne, mínt saját sajnálatá, amely most
- talán persze csak legy időre - eltűnt, és este tényleg el is ment táncolni
(éppen 'a GEMINI játSi2'JOibt: a legjobb számokat játs:zJotiták, a Lucíe-t, és la

San Franciscótf nagy heje-huja voLt,K. is jól éreze magát, ami ritkaság), pe
dik egy idő óta csak mtkárn, miJnd ri!tJkiábban járt táncolni, most azonban meg
lehetőleg jókedvű volt, ami - mondjanak bármit - valójában Istennek tet
sző dolog.

') Scott MdKietllZJie, eBS 2Il~6.
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REVICZKY ARCÓBAN*
IRTAKORODA MIKLOS

- Tavaly jobban halsznál,t Arco ... - húzódott össze az ablak eiLé állitott
alacsony és mély öblű lkarosszékben. Letette a OO11at és nézte a "szélmentes,
csendes, déli völgyét" az üvegerr át. - Mi lett a "kHmllJtIilk:us gyógy'hely"-ből?

Elszánt süru eső, ami már nem olyan, mint a múlt évben, a puha permeteg;
ostoba, engedetlen szél, kicsit már vihar is. f:s hová lett a januári 'harmínc
fokos meleg és vele együtt a ikdskabátJban, nyitott Ingben fagylaltozó vékony
és fekete olaszok?

- Az olaszok sem ülhetnek kint az ostería előtti járdán és biztos, hogy
elbújnak nyitott nyakú dngeik:kel a kanyargós, vézna, öreg utcák ódon házai
ba - mosolygotltJ a beteg és a gyerek örömével: másnak sem jobb, mint neki.
Úgy kell a felnőtteknek és a bennszülötteknek.vmost ők is befűtött, bezárt
szobában ülhetnek. mínt ő.

Pedig már április WIl,. Lassan otthon is enged az idő, nemhogy Dél-Ti
1'010011" ahol ilyenkor máz- lobog a nyár és fehér nadrágban járnak a
"gyógyvendégek". Tavaly áprilisban a Garda-tóra rándultak ki a San Marco
gőzösön. -- Az ökrök a Garda-tőn, - enyhült meg és emlékezett, hogy mi
előtt a kis hajóra szá!L1t1aik a ciVlai kikötőben, előbb a szarvasmarháikat hajtot
ták fel a személygőzősre. A bélkés álWatOik elégedetten foglalták el a második
osztály utasai elől a jó helyeket és példásan kérőztek a ringó fedélzeten.

Csak az ökrök után jöttünk mi ! - melegedent fel az emlék derűjében és
hallotta a. matrózok kiálrtásait, 'aihogy eltolták a parttól a gőzöst. - A Lacus
Benacuson voltunk, a Lagho di Garda majdnem erőszakosan kék vizén. A tó
kék volt - állapűtotta meg örömmel és megnyugodott - fehér habfodrok
kal, mint a templomba készülő szüzek -euhája, a három hegycsúcs Ríva 
'I'orobole mögött havasan ingerelte a tavaszt, amely mindent magának köve-
telt, akkor: múlt áprilisban.

- És Límone, a citrom-falu, az osztrálk-olalsz határon. A szíklá'k alatt
minden sárga volt a eitromos ágaktól. Lelkesen bámulták a citromokat. ők a
"díszbetegek", aik,ik már túljutottak a ketrecés kúrán és kirándultak.

- Miosoda idők! Aikkor még ő is díszbetegnek számítoet, könnyed és
előkelő, irigyelt üdűlővendégnek, aki áthajózott a Lacus Benacuson és végig
járta a tó partján épült Villa Bettorii termeit. - És a három skorpió a park
ban, a kövek alatt, a szökőkutak mellett, Szöcskéik és skorpiók l Mindez fel
foghatatlan csoda most.f;s hogy megéhezett a gyaloglástól és a lev:egő,től, úgy
faltak la Cardone-i osterdában, mint a fáradt munkások, vagy a nagy hancú
rozások után Pietro és a 'többi olasz gyerek.

Most nincs étvágya, nem tud enni és attól ilyen sovány, hogy már az
ülék" is fáj, Gager doktor ugyan azt mondja: abélhUlrutjának jót tesz a kop
lalás. - A nagyobbik haj a gyomorral van! - nézett rá bíztatóan az orvos.
- A belek rendetlenek... Tehát nem is a tüdő a veszélyesebb, attól egészen
jól meglenne - vidámodott fel és megintette a beleit: hűtlenek, most hagyjálk
el, amikor már azt kaphaenak, amit akarnak, De nem kell nekik semmi. -
Ez a bosszú - gondolta bágyadtan. A belek lázadása, amiért húszas éveiben
olyan mostohán báne velük. - Szóval nem a tüdő, hanem a gyomor körm
kellene csinálni va1amlit. .

- Talán még azok is megjavulnának, ha az idő olyan lenne, mínt ta
valy - tekintetIt ki az ablakon a nedves és esőitJől fényes kövezetre, - Ha
itt lenne az ígazí tavasz, gyorsan rendbejönne és akkor... Akkor mehetne
Vele messze, keresztül rohannának Olaszországon. egész Capri szigetéig és
végleg kigyógyulna. Aztán esetleg Párizs ...

* likslzilJei az í!ró VdJharma.dálrcímű regényes BlevícZlky életl1ajzábóa!.
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- Nyolcvan évig fogok élni, mírst Goethe! - írta egyszer hetykén Gás
pár Imrének, amikor a hajnikiÍ nagy levelező figyelmeztette: kimélje magát.
De 'akkor még alig jutott túl a húsz esztendőn és elbizakodott volt, mint va
lami kőlyökrnilliomos. - Egészségemre pedig nem vigyázok! .- feleselt fl min
dig aggodalmaskodó és Ielsőbbséges költővel. - Nyolcvan évig fogok élni. ..
- húzta el a száját. Most már a fele is jó lenne és sokkal esendesebben, mint
ahogy akkor elképzelte,

- Túl szerény vagyok! - elégedetlenkedett. - A nyolcvan fele kevés.
. Kilencedikén múlt harmincnégy éves és holnap lesz harmincnegyedik neV'2

napja. - Az ember életútjának fele - gondolt Dantera. - MClst kezdődik

minden! - biztatta magát, rnint annyiszor, a változások kapujában. -- Kez
dődhet, " tette hozzá enyhe rnélabúval. Végre míntha elismernék. Új kötetét.
- fl másodikat - az annyi előcsatározás után könyvesboltba került Magány-t,
"jól fogadta. fl sajtó." A lapok bőven, ám elég felületesen "méUatják". Palágyi
Menyus már erősebben bírál, a Pesti Napló.fárcájában, épp egy hónapja: "He
víczky magánya nem valamely sorsfordulatból származik: ez, hogy úgy mond
jam, egy vele született, tartós, másíthataflan állapot. A magányok magánya
ez, melyet ember sehol a világon úgy föl nem találhat, mint a nagy város
ban és ca nagy városban is talán sehol úgy, mint az irodalmi életen belül."

- Honnan tudhatna! Miit sejthet a szelíd barát az ő sorsfordulatairól s
fájdalmas termékeny magányáról? Palágyi elmélyülést szándéka vitathatat
lan - os mégis felületes. Összezavar fogalmaikat és szereplőket, hősnőket és
eseményeket. Elvéti a neveket, feJc51eréli Emmát Lajkával, Donna Dianát tart
va .a kékruhás leánynak, Dettát vélve a pozsonyi Iígetnek, sőt parknak! Per
sze, ez bagatell, de azért bosszantó s csöppet sem vall alaposságra. "Az Em
mához írt utohangok e kötet leggyöngébb darabjai", - karcol a verssé oldott
múltba Palágyi. - "nem is annyira a szerelem, mint inkább a szerelern iránti
kegydet szólal meg bennök. Reviczky nem a nagy vagy tartós szenvcdélyek,
hanem a hangulatok köiLtője. A világ csak hangulat, ez a költői szép mondás
Reviczkynél igaz önismeretre vall." S ez félig-meddig talál, ám mélyen le~

szállítja 'az elismerés értékét és a bíráló értetlenségéről tesz bizonyságot, ami
kor odavetí: "Új.abb lírai költőink kÖZÖItt ő és Endrődi Sándor azok, akik min
dig legfőképpen 'hangulatosság--ra törtek"... Míntha a hangulat azonos lenne
II hangulatossággal !

"Reviczky magánya azért oly kietlen, mert neki a természet iránt egyál
talán nincs érzéke." - Mert nem dalolok a délibábos pusztáról? - nevetett IS

dühöngött egyszerre az arcói gyógyintézet foglya. - Ejnye, bej nye, kedves
Menyus! Mit várjak a gonosz kritikusoktól, amikor a jószándékú barát útja
is hamis ösvényre tekereg? - "Reviczky újabb lírai költőink között a leg
városiasabb" - olvasta tovább a Pesti Napló tárcáját. -- Ezt dicsérertnek szán
ta Palágyi Menyhért, mínt új vonást em lítli., de aztán megböki a pennával:
"A természet iránti érzés hiánya okozza, hogy Reviczky hangulatai szürkék
maradnak, bár igaz bensőségből fakadtak, Innen van továbbá, hogy leírásai
oly gyöngék, bágyadtak. Hideg, a természet képein, föl nem melegedö fantá
ziával, élénk hangulatot kelteni lehetetlenség... Mily bágyadt a kép, melyet
a Pán halála című költeményében a tengerről ad."

Az igaz, hogy csak a Garda-tó hullámain hajókázott, tengert nem látott,
de azért leírhatta: "A födélzeten ülök s a sirályok szaggatott énekét hallga
tom. A tenger végtelen magánya hasonlít lelkern elhagyatoUságához,az ágas
kodó hullámok rokonai lázas szívemnek s a viharmadár az én bánatomat zo
kogja el a dühös elemeknek." S megénekelhette, mirrt a magyar líra, az új poé-

. zis csapongó viharmadara, az álmodó görög tengert! Akár tetszik Palágyi
nak, akár nem! Hallaná .Iászaí Marrt, hogy éled, hogy piheg, az ő tengere!
A tengerüle. Az afkonybíbórban úszó hajó fedélzetére veszli utasait: hallga
tóit. S hogy pattog, lent a hajóban, ajkán a nóta. Mari megjeleníti, színpad
ra állítja a verset, drámát pergetve a láthatatlan s mégis tapinthatóvá váló
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díszleteik között: mint a művészet révkalauza Pán vi:lágába vezérli nézőít és
hallgatóit, S válaszol míndenkinek. Kétkedőknek és félremagyarézóknak, kri
tíkusoknak és kívülállóknak. J ászai érzi és megérti: a Pán halála dráma.

A Pán halMánaIk és Marinak sikere van! - lobogna kÖTÜl az asszony
hangja s újra ütlt volt nála, amikor csak neki,egyedül a költőnek, mondta,
játszotta el a költeményt s varázsolta testté a "titkos szózatot":

Ki szornorú nem volt, az mind pogány,
Ö renddé ezt így a Golgothan.
- Mari. " Miria, ahogy ő akarja, vagy Rezeda: mindig csak egyet jelent:

az új életet, az ismeretlen, izgalmas egymáshoztartozást, a test és lélek, tit
kos, rejtelmes összefüggését, amit szerelemnek neveznek.

- Míria... - nézte az alkonyodó nedves utcát és a távoli "oopadtlevelű

olajfáka:t". - Mennyit kapott tőle. F'orróságot és soha nem érzett mámort.
- És most kellene minden befejezni? Nem lehet. Ilyen kegyetlenség nincs

CI világon. - Felugrott és majdnem feldöntötte a kis asztalt, amelyről le
esett néhány papírlap.
~ Ezt is ő küldte - vette a kezébe a Iehullott kéziratot. - Paulayt rá

beszélte, hogy vele foa-díttassa le Ibsen Nóráját. Már majdnem elkészült. Az
egyetl,en rnunka, amit Arcóban végzett, néhány versen kívül. - Hogy harcol
értem - rendezgette a papirosokat. és közben hosszan, rázkődva köhögött.
Mennyit foglalkozik most is vele. Négy levelet kapott tőle eddig és egy sür
gönyt. Utolsó írására nem válaszolt és erre kétségbeesetten táviratozott: "Bar
mi oka hallgatasanak kerern tudassa velem Miría" - mcsolygott el a táv
irat ékezetnélküli szövegén.

Valamit félreértett, amit a színésznö abban a levélben írt. Arról volt szó,
hogy a nyarat együtt töltik Iványi Ödönnel és egy másik asszonnyal. Neki
nem tetszett ez a gondolat, mert kettesben szeretett volna lenni Miriával. _
Csak ők és senkil más. Capriiban nincs szükség társaságra...

Elővette az asszony leveleit: "Nagyon kezdem érezni a hiányéit. Istenem,
milyen jó volna egy kicsit beszélgetni magával. Mag-ával, akihez én tarto
zam, aki viszont az enyém" - írta az egyikben. - "Ha a doktor mennybéli
jussa elvesztésével fenyegette meg és nem ért célt, úgy én megpróbálom a
földi paradicsomának az eljátszásával ijeszltgetni és ha nem vigyáz magára,
ez talán többet használ?" - álLt az anyás fenyegetés a másákban. Ez akkor
volt, mikor míndenáron ki akart menni az esős sétaterre és, Gager doktor
visszaparancsolta. Ezután megszökött egy délután...

A sürgönyt követő levél a legkedvesebb. Izgatott, pongyola, szeszélyes és
izgalmas:

.,És még azt mondják, hogy az asszonyok kacérok!
Maga, maga borzasztőn kacér!"
- Mindig ez a kacérság -, vidámodott Gyula. Soha nem vádolták aze

lőtt ilyesmivel, Ezt is Miría találta ki. Csak azért, mert nem felelt nyomban
ana a nvaralási tervvel foglalkozó levélre. Tovább olvasott:

"Oh, ha tudtam volna, hogy csak érdekessé akarja magát tenni hallga
tásával. majd nyugtalankodtam volna! Hanem megszenved érte. Úgy kell.
De hogy nekem míért kellett - no azt ne nagyon keressük, az embernek mín
dig akad egy kevés megbűnhődni valója, ha a múll\:iban nem, hát a jövőben
- várjon, mert rá is fogaik szolgálru.

Szörnyűség! egyszerre csak se szó, se beszéd, hát mit gondoljon ilyenkor
a szegény asszony itthon!"

- Drága asszony - fényesedett a s'Z,eme.
" ... nem hiába, hogy a színpadon is csak sírni tudok, de m6g a leveleim

ben sem értik 13 tréfát - sem azt nem értette (ah, most én kerültem fölül,
Critikus úr, és én magyarázom, hogy ön nem érti az autorokat) Sic!"

- Bűbájos pongyolaság és angyali összevisszaség - nevetett fel hango-
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san és a szája körül maradt a mosoly, amint folytatta a már majdnem érthe
tetlen, szelíd és derűs pofozkodást a szavakkal:

"nem értette, hogy meg nem értette míért mondtam, hogy nyaraljunk
négyesben r

- Felülmúlhatatlan! - gurgulázott fel a nevetés újra belőle. - ÉrteHe,
hogy nem értette ... Azt az.értectéiét neki! - A papiros reszketett jókedvétől

a kezében:
"Mert nem hittem, hogy egyedül velem eljön, mert tudom, hogy nem

akarja, hogy a -vtlág a nyelvére vegye: nos hát ezért, de hogy ennek dacára
mégis elgyütt lehessűnk."

- A világ - legyintet,t Gyula. - Mit a világ nyelve. Csak az orruk ne
legyen közel, erről Vian szó. - Még néhány zilált mondat következett arról,
hogy mennyi a dolga: holnap játszik és azután Fehérvár és Sopron és közben
tanulni kell Rákosi Jenő Magdo'lnájáit. A befejezés a leveleniként visszatérő

panasz volt: a mell- és Iégcsöbánaalmak:
"A Iégcsőrn - kérern hipochondrika sem vagyok, az már voltam, ez te

hát .meghaladott álláspont' -, de a Iégesőm még mindig fáj. nem tudom,
hogy állom ki ezt a 8 jártétk,ot egymás után? - Szegény Ambrus, voltiam ná
lok - már jobban van, de tüdőgyulladása volt, Képzelje, Ö is, mások is már,
rám olvasták ám a .Rezedát'! Borzasztóan megijedtem és elég ügyesen véd
tem a maga - ízlését - legyen nyugodt."

- Biztos, hogy az én ízlésemet? - felhősödött Gyula s ha nem is mondta
- idézni nem szokta, nem is nagyon tudta saját műveit - hallotta a Reze-
dának Irt verset:

Mikor már alkonyodni kezd,
Kigyúló felhő jelzi ezt,
Az árnyon áttör egy sngár még,
Aztán kihűl, kihal a tájék

Kialvó éltem is kigyúl
Még egyszer vágyak lángitul,
És lelkemen, míg a' halállal
küzdök, meleg sugár tör által.

Tőled jön mind e M, e fény,
Enyém vagy, drága nő, enyém,
Míg a halál egyszerre orvul,
Édes, ki nem szakít karodbul.

Te itt maradsz s elképzelem:
Más fog nyugodni kebleden,
De mert jó vagy s lelkem rokonja,
Virágot küldesz tán síromra.

Oh, hogy csak most találkozánlc,
Midőn a vágy ölő fullánk,
Midőn, mi mindennel fölérő,

Téged viszontszeretni: késő!

- Talán erttől ijedt meg? Pedig nem is igaz, mert nem késő! - simítot
ta végíg izzadt homlokát. - Csak az idő [avulna, mínden megváltozna. 
Szegény, mennyí baja van a légcsőjével - szaladt vissza a levélre. - Az ap
jától örökölte ezt az érzékeny "légzőszervet" - mesélte a vallomások órá
jában. De emiatt a szentéletű ács és korbácsoskedvü apa nyugodtan túl-
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élte a nyolcvan esztendőt. - Mert já volt a gyomra! - tette hozzá Maid és ő is
ebben bízott.

- Ha nekern olyan gyomrom lenne, mínt Krippeléknek! - mcsolygott
fáradtan Gyula - szívesen elcserélném a tüdőmet a gégejükkel.

" ... semmitől sem szabad megijedni, nemhogy egy sürgönytől!" - ol
vasta a befejezést. - "Hátha én magam toppantam volna be, mint szeréttem
volna, de három nrapig feküdtem. És - és azonkívül pénzt is csak most ho
zok és azután sem megyek , hiszen nemsokára maga jön ide? Ugye, édes
Madárkám"! Szegényke, de irossz lehetetit neki, amíg nem írt Maríjának".

A név alatt még ott állt az elmaradhatatlan, tökéletes asszonyi utóirat:
"És most mégsem írom meg, amiért elkezdtem ezt a levelet! - Mari".
- lVIit akart írni tulajdonképpen? Ennél többet igazán nem mondhat,

Arra nem is gondolt, hogy Mari Iejőjjön Arcoba. Ne is lássa így, ahogy rnost
van. Majd, ha javul az idő. De különben sem ilyen "klimatikUiS gyógyhelyen",
köhécselő, rosszkedvű ernberek között, Majd Capriban. És akkor elmondja,
amit nem írt meg most ebben a kusza, bájos és kicsit zavaros, sőt talán hisz
tériás levélben.

- Majd - gondolta újra és tervek színes kőde gomolygott körülötte.
Kopogtak az ajtón, livtrés inas jött be. A Horteil Gagerban nagyon sokat adtak
a formákra és az előkelőségre.

- A [vendégeik várják a nagyságos urat! - hajolt meg az inas.
- Engem? - csodálkozott Reviczky és gyanakodva nézte az ezüstpaszo-

mántos szelgát. - Szép ruhája van - gondolta.
- Mindjárt kezdődik az ünnepség. A zene is készen áll, - magyarázta

elnézőerr és kicsit megbotránkozva az inas. Hogy nem lehet erről tudni? Ép
pen az ünnepeltnek - Gyula napjának előestéje Vian, a nagyságos úr tiszte
letéve rendezik az estélyt,

- Igen, - válaszolta zavartan a költő. - Kicsit szórakozott lettem -,
mentegette magát a lakáj előtt, Majdnem megfeledkezett arról, hogy az ar
cóiak valami összejövetelfélérőlbeszéltek tegnap.

- Nagyságos U1I1am el volt foglalva - emelte fel jobb kezét szertar-táso
san az inas. - Dolgozotit ...

- Igen ... szégyenlkezett Reviczky, hogy észrevették, amit titkolni igye
kezett. Nem aloart felItiinni a többiek között, Itt nem dolgozik senki ... 
Mindjáot lemegyek - üzent a lakájjal, aki fölényes, szemtelen alázattal
újra meghajolt:

- Jelentend fogom - és hátralva kilépett az ajtón.
- Remekül csinálja - ingatta fejét a költő. - Lehetetlen utánozni.

Felülmúlhatatlan.
A szekrényihez lépett és gondosan átöltőzött. Fekete ruhát is hozott ma

gával és amiikor megnézte a tükörben vértelen, fehér arcát, fénylő sötét haját
és csillogá szemét, mégtet'Szettis magának. Üjra aggodalmasan megvízs
gált mindent és kicsit lázasan, de vidáman, mintha majálisra menne a dettai
erdőbe, lesietett a lépcsőn.

- Még ünnepelnek is - mo:solygott útközben bátortalanul. Nagyon há
lás volt míndenkinek és biztosította az életet, hogy igazán szereti ...

Hogyan válhatnak a mindennapok maguk is imádsággá? Az önzetlenség és a
ezeretet által. Oh, ha jó szándékú és figyelmes tanulók lennénk, nem is találhat
nánk a belső lelkiember számára alkalmasabb tanítómestert a mindennapoknál.

Karl Rahner
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(cs. b.)

CSANÁDI ALBERT VERSES ZSOLOZSMÁJA

A XVI. század első évtízedel a magyar történelem legmozgalmasabb éveit fog
lalják magukban. A Mátyás király uralkodása alatt 'kibont.akozó humanizmus, 
külföldi példák szerírit -, ekikor érkezhetett volna fel a csúcsra, ha megfelelő kö
rülmények támogatják. A XVI. század első fele azonban az ország legtragikusabb
ideje, a Dózsa-féle felkelés (1514) és a mohácsi véSz (1526) eseményeli jelzik a
tragódiát. Hogy mílyen magaslatokra juthatott volna például a reneszánsz irodalma
Janus Pannonius után, néhány fennmaradt emlékből következtethetünk reá.
Egyik legjelesebb dokumentumunk Remete Szerit Pál átvitele ünnepéneik latin
nyelvű, verses zsolozsmája, Csanádi Albert alkotása. Kardos Tibor írja róla: a pá
losok "arra vállalkoznak, hogy fölveszik breviáriumukba Remete Szerit Pál életét
hexamterekben és klasszikusan megírt szaffilkus, himnuszokban. A hexameterek
megragadóan költőlek és tökéletesek. Janus Pannonius óta magyar tárgyalt vagy
magyar vonatkozású tárgyát így meg nem énekeltek. A rend történészed Csanádi
Albertnek tulajdonították az átvitel ünnepére írt officiumokat. Ha ez igaz ... ak
kor Csamádi Albertben ezeknek az évtizedeknek egyszersmind a legnagyobb hu
manista költőjét kell látnunk" (Köeépkorí kultúra, középkorí költészet, Budapest.
209. lap.) Csanádi Albert egy leveléből (1;;15. május 1ll-i dátummal) tudluk, hogy
magyar rivelvű verseket is írt, többek közötn megírta az Úr szenvedéseit honi
nyelven. Sajnos, ezek a versek elpusztultak, mert az érzékeny költő a gúnyolódó
társaik szavai miatt megsértődve, mérgében tűzbe dobta magyar verseit. Remete
Szerit Pálról írt latin zsolozsmája a bizonyíték, miillyen nagy értékek pusztultak
el a meggondolatlan gúnyolódás áldozataként.

VERSES ZSOLOZSl~;lA REMETE SZENT PÁL

ÁTVITELÉNEK UNNEPÉRE

(In 'translatione Saneti Pauli Primi Eremitae)

I. VESPERASRA

A: Ú, te d1csőséges hitvalló, Pál, ki vezérelsz
minket a szent élet ragyogó szép tájain egyre,
kérd, hogy az égi kapuk megnyíljanak egykor a népnek,
mely tisztel téged, nevedet nagy diccsel övezve.

R: Zengjetek éneket, Krisztus-hivők, ma az Üriuik,
Érte vetett meg Pál kincset, várost szeretetből,

s tisztán élt, szűzi életet Ertea földi hazában,
s gazdag erényekkel fénylőn így ment fel a menn'llbfl.

V: Most az apostolok és próféták közt ragyog ő is.

Magnificat-énekhez:

Tündöklő hírét hirdessük thébei Pálnak!
Krisztus Urunk., könyörmj rajtunk, szent érdemeit néld,
és kik a példáján megvetni tanuljuk a földet.
juthassunk egy7~or fel a boldog mennyei honba.

MATUTINUMRA

Hívogató ének:
TesivéreIC, zengjünk vigadozva az égi Királynak,
O örök éltet adott szent Pálnak a csillagokon túl

546



Himnusz:

Buzgó énekünk szavá Pált dalolja,
együtt zeng velünk a hivők csapatja
és dicsérik őt a nagy ég lakói

tiszta dalokkal.

Sokra tartották vagyonát a jOldön,
bölcsessége volt s tudománya bőven,

és a társak közt kora ifjúságban
, messze magaslott.

Jézus Krisztusért odahagyta kincsét,
drága otthonát, szeretett hazáját,
Istenért akart egyedül csak élni

távoli tájon.

Hírnevet, rangot, mely a bűnre csábít
megvetvén testét rabigába hajtja,
vétek nélkül így akar élni tisztán

már csak az úrnak.

O vezette a remetéket ősi
barlangok mé.lyén, hol az Ürnak: éltek
egyszerű szívvel, hogy elérhessék az

égi hazát majd.

Védd mindig, szent Pál, a mi üdvösségünk,
hogy feljuthassunk az egek honába,
s zenghessünk szentek seregében himnuszt

Krisztus Urunknak.

Ardás, tisztelet legyen az Atyának,
s bűnbe hullt világ Szabadítójának,
és a Léleknek, ki erősít osztván

hét adományát. Amen.

Első éjszakai órára.

A: Rég vita tárgya, ki volt remeték csapatába.n az első,

ám az atyák majdnem mind egyhangon bizonyítják:
szent Pál volt remeték seregében a fő vagyis első.

A: Gazdagsága nagyon nagy volt, a családja kiváló,
bölcsessége kitűnt, s a tehetséges, deli ífjii
Krisztus Urunkért élt, lángolt lobogó szeretettel.

A: Látva az embereket, kiket elragadott a ravasz bűn

festett arcával fertőzve: a rossz közeléből

fut, hogy Krisztusnak szolgáljon a néma magányban.

R: Nem könnyű szenvedni kemény fájdalmat az Úrért
és meghalni, de nem kevesebb letipornia sátánt,
s megfékezni saját testünk zabolátlan erőit,

s mind a szabályt híven megtartani sok-sok időn át.

V: 1m, az erős akarat kész volt eUúrni a kint is.

R: Étke szegényes csak, de a mennyei szent örömökben
részesedik, tömegek zsivaját elhagyva 's a várost.
Távol a gondoktól igy él az egek gyönyörétlel.

V: Teste a földön bár, de a lelke a csillagokban jár.

R: Antal a szomszédos helyeken tartózkodik akkor,
s egyszer hirtelenül szózat hallatszik a mennyből:

más is van kőzel itt, Teit tisztelhetsz remeték kiizi,
példáján ha okulsz, gyarapodhatsz bőven erényben.

V: Menj el azért hozzá, te keresd fel a puszta magányban.
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Második éjszakai órára.

A: Puszta helyet keresett, ahol élni akart a magányban,
a meredek hegyeken barlangra talált, ahol éppen
forrás volt közel és pálmák megrakva gyümölccsel.

A: Hogy meglátta e tájt, széttárva a karjait igy szólt:
Végtelenül jó vagy, te Uram, vedd hálaimámat
barlang szállásért, melyet adtál nagy szeretettel.

A: Itt zengem dalomat neked, én Umm, i.f.jan, örömmel,
s könnyek közt itt kell sóhajtanom égre fel eztán,
mig nem lá~thatlak Téged fent égi hazában.

R: Antal a vö-Igyben jár, szatír jön szembe az úton,
hozva ajándékát sok imát kér, Krisztus Urunkat
említvén, üdvünk szerzőjét, és tova léptet.
Antal elámul, hogy szólalhat ez emberi nyelven.

V: S örvend, hogy Krisztus neve így szétárad a földön.

R: Eljön az éj, Antal nyugoszik tovaűzve sok árnyat,
farkas jő, vele megy, s meglátja a vad hegyi sziklák
közt a kivájt üreget, bemegy és visszhangzik a barlang.
Pál meghallja a zajt, s tüstén rázárja az ajtót.

V: Halk. léptek finoman közelednek, szűnik a zörgés.

R: Antal az ajtónál lerogy, úgy könyörög szava halkan,
nyissa ki Pál, könyörög neki, és felnyílik az ajtó,
egymást átölelik békés, boldog szeretettel.
S újjongó szívvel hálákat zengnek az Úrnak.

zr: MindketJtŐ a nevén szólítja azonnal a társát.

Harmadik éjszakai órára.

A: Ételt és a ruhát a pálmafa adta, az égő
szomja tűzét meg a hűs forrás oltotta vizével,
ég örömét s tizedik mennyet forgatta szívében.

A: Hosszú idő múltán a gyönge tagok kimerültek,
Krisztus Urunk lelkek csapatát elküldte magasból
szent Pál lelkéért, mely már elhagyta a testet.

A: Antal szíve kemény és bátor, a csillagos éjben
megsejtvén a halált, siet is gyorsan, hogya testet
földbe temesse hamar, majd gyászban tér haza ismét.

R: Egyszer volt, amidőn ott ültek a pálmafa árnyán,
Pál így kezdte szavát vendégéhez, ki előbb jött:
Hogy van az emberiség, ó, mondd, ki ve.zérelí őke-t,

Krisztus U1'unk jogarát ismérik.-e szerte a földön?

V: Kriszius hívei azt kívánják, béke legyen már.

R: Közben a holló jő, száraz kenyeret tesz eléjük,
s Pál megszólal: Nézd csak, ebédünk küldi az Isten,
így táplálja az Úr szolgáit, akik bizakodnak.
Félkenyeret küldött nekem eddig mindig ebédre,

V: most meg a kétszeresét elküldte, mivel te' is itt vag'IJ.

R: I!:s miután hálát mondottak az égi vezérnek,
csörgedező forrás partján mindjárt le is ültek,
éhségiík lecs.itult, pálmák a vízre hajoltak,
s ők dícséreteket zengtek hálásan az Úrnak.

V: 191/ telt mind az egész éj nagy fönséges imában.

548



LAUDESRE.

Af Pál, amidőn eljött végso Ora30., halála,
térdre esett, kezeit széttárta a csillagos égre.
s kérte, a testétől könnyen váljon meg a lélek.

A: tgy történt, a testtől elbúcsúzva a lélek
szép ragyogó fényben tündöklőn szállt az egekbe.

A: Boldog apostoli kar s próféták hősi csapatja
s angyali nagy seregek kísérték őt vigadozva.

A: Krisztus Urunk a kezét széttárva fogadja a mennyben,
és helyet égi körök magasában rendel a szentnek.

A: Istent dicsérik, s mint csorgó méz, olyan édes
énekük, és soha meg nem szűnik a boldog öröklIég.

Himnusz

Hódolván hívők az Urat dicsérjük,
Ot szolgálta Pál, amíg élt a földön,
s szűzi életért koronás jutalmat

nyert az egekben. -
Pálmafák adták falevél-ruháját,
étke vad gyümölcs s a patak csitítja
szomjúságait, de sosem lakik jól

mind ejavakból.
egi hírnévről meditál gyakorta,
Jézus Krisztusunk ragyogó alakját
látja boldogan, s betelik nagy égi

édes örömmel.
Sok-sok éven át kenyeret kap enni,
holló vitte azt neki, mert az lsten
úgy rendelte, ím, a kifáradt ember

jobbat ehessen.
Dolgos életét amidőn bevégzé,
imádság közben a halandó testet
lelke elhagyván, sok erénnyel ékes

szent megy a mennybe.
Szembe jönnek már az egek lakói,
és a próféták kara elkíséri,
fényes angyalok viszik énekelve

mennyei várba.
Pál, ki fent vagy már az örök hazában,
kérjed az Urat, kegyeket hogy adjon,
éljünk bűntelen, s a hatalmas égbe

egykor elérjünk.
Aldás, tisztelet legyen az Atyának,
a bűnbe hullt világ Szabadítójának,
és a Léleknek, ki erősít osztván

hét adományt. Amen.

Benedictus-énekre.
A: Antal a holttestet teme'tési lepelbe takarta,

majd amaz új sírnak mélyére helyezte, mit ásott
két nagy oroszlán. A levelekből s.zőtt tunikát meg
elviszi ünnepeken hogy használhassa ruhának.

ll. VESPESARA.

Magnificat-énekre.

A: Pál, ki a mennyben vagy, nézz ránk a hatalmas egek Ml
szolgáidra, kik itt neved-et tisztelve dicsérjük.
Jó példát adtál minekünk a földi hazában,
ó, könvőrögJ értünk, hogy majd az egekbe meheuünk.

Csanád Béla fordítása
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A KIS ÚT

"Aki megismeri és megtartja az én pa
rancsaimat, az szeret engem." "Aki sze
ret engem, megtartja tanitásomat." "Ha
ezerettek engem, tartsátok meg paran
csaimat." (Jn 14.)

Szeretet és parancs. A szeretettel rendben
vagyunk. Kedves szo, mély tartalom.
Vonz is. De a parancs? Nem mindig hat
keüemesen, sőt többnyire riaszt. Ha az
evangélium szellemében nézzük, akkor
megenyhíti a szeretet, értelmet ad neki,
Egymásba simulhat-e a kettő? Ha Krisz
tus egybevonja őket, kell, hogy egymásba
fonódásukat felismerjük. O mindig mé
lyebbre utal, s erre a mélyebb gondolko
zásra akar nevelni, irányítani, ennek
meglátására és elfogadására ösztönö,zni.

Isten parancsai hozzátartoznak legbelül
az emberi természethez, annak velejárói.
Végső elemzésben az ember természeté
nek és céljának felel meg, hogy paran
csok, törvények útmutatása szerint kell
élnie. Merőben emberinek ítélt esetekben
is ez a helyzet. A fegyelmezettek igazod
nak a parancsokhoz, rendelkezésekhez. A
lázadók makacsul kötik magukat a láza
dásukat irányító parancsokhoz. Parado
xonnak látszik, de igaz.

Isten parancsai emberi életünk,et óvják
a veszélyektől, félrelépésektől. Hiápavaló
kilengéseink után azt látjuk értelmesnek,
hogy vissZ!atérjünk a célbav€zetO útra.
Ezektől a haszontalan s később keserves
nek érzett, fölösleges kitérőktől akar ~
isteni parancs megkímélni. Isten paran
csai lendítenek előre az örök élet felé
irányzott utunkon, biztonságot adnak. E
zért árul el meg-nem-értést, aki úgy gon
dolkozik, hogya parancsok embertelenek,
s lázadozik ellenük. Lehetnek nehezek,
de nem lehetetlenek. Ezért nem áll helyt
az elkeseredettségből születő kifakadás,
hogy Isten borzasztó, kegyetlen, mert pa
rancsol. Itt mindjárt tegyük hozzá: ke
gyelmével, szentségeivel, igazi .imádság
gal nemcsak lehetővé teszi, hanem meg
is könnyíti a parancsok megtartását. Na
gyon igaz: a kereszténység elveszítené sa
játos jellegét, karakterét, a benne ható
isteni lüktetést, ha parancsok nem ten
nék határozottabbá útját, tartalmát, éle
tét.

A parancs teljesítése engedelmességet
kiván. Rögtön a legmagasztosabb példát
állítsuk magunk elé. Krisztus "engedel
meskedett mindhalálig, mégpedig a ke
reszthalálig (Fil. 2.). Ez a példa kell, hogy
minden tétovázást, kétkedést elsöpörjön
bennünk. Parancs és engedelmes teljesí-
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tése akkor válik értelmessé, ha nem
szűnünk meg Istent keresni, jobban meg
ismerni. Ebből az bontakozik ki, hogy
megértjük akaratát és teljesitésére törek
szünk. Nem külső hatásra, ha
nem belső meggyőződéssel, teljes szív
vel, teljes lélekkel és teljes értelemmel.
Megérteni és megtartani: ez a fokozat.
Magunkénak tekinteni a parancsot. Ész
revenni, hogy az "valam,i" az Istenből.

A parancsnak, engedelmességnek leg
nagyobb akadályozója, ellensége az önzés.
Az egoizmus ferdeségeivel, ártalmasságá
val tisztában vagyunk. Elzár lsten elől,

korlátot von, falat emel embe1'társainJG
elé. Önmagát közösíti ki felebarátai kö
zül. Pedig az ember közösségi lény. S
ezt a közösségi vonást az egyformán
kötelező és összekötő parancsok nagll
mértékben tudatosítják. A keresztény
ség ezt a közösségi jelleget erősen alá
húzza, Istent nem tisztelhetjük méltóan,
ha nem vagyunk tekintettel jelebaráta
inkra, ha nem szeretjük őket. A feleba
ráti szeretet a parancsok rangsorában
mindjárt az lsten iránti szerétet után
következik. Az ember akkor érték, ak
kor teljesen önmagáé, ha beleilleszke
dik a közösségbe, segíti azt, átadja ön
magát másoknak. Ez is a parancs belső

értékére mutat.
Parancs és szeretet. Istent szeretni! A

ezeretet természetesen nem érzelem,
nem hangulat, hanem akarás, akarati
magatartás, Jézus önmagáról mondjg., de
tanuljunk mi is belőle: "Szeretem az
Atyát, és úgy cselekszem, ahogy az
Atya meghagyta nekem" (Jn 14). .l-1ny
nyira magától értetődő és szükség,es ez,
mint az étel. "Az én eledelem az, hogy
annak akaratát cselekedjem" aki engem
küldött" (Jn 4). "Ahol a kincsed, ott lesz
a szíved is" (Mt 6). Isten a kincsünk, b
tené a szívünk, Istennek parancsai ál
tal kifejezett akaratát engedelmesen tel
jesítjük: ez az igazi, gazdag szereiet;

Ezt az Isten iránti szeretetet a rendes
embe., szinte észrevétlenül gyakorolja.
"Uram, mikor láttunk téged éhezni és
adtunk enned... jövevényként . •. bete
gen . . . (Mt. 25). Máskor ugyanis észre
vehető módon, áldozatot ki1Ján. Csak szó
a szeretet ott, ahol hiányzik az áldozat.
Aldozat nélkül nincs ezeretet.

Parancs és szeretet egybefonódásának
megértését megkönnyíti az emberi élet.
Emberi tapasztalatokból megvilágítani az
isteni tanítást, ahhoz ezen az úton köze
lebb jutni, nem tiszteletlenség. Ami em-



berileg jó és helyes, az alkalmazható ci~
Istenre (Boros). Okos szülő nem hagyja
kényükre-kedvükre gyermekeit. Egyes
ügyekben szabadságot ad. Vannak dol
gok, amiket megtílt: rossz környezet, 1)e
szélyes cselekedetek. Vannak, amilcet pa
rancsol: tanulás, illő viselkedés. Miért
teszi? Nem azért, hogy hatalmaskodjék,
nem azért, hogy tekintélyét mutogassa,
hanem a gyermekek javára. Vitathatat-

lan, hogy ezeket és a hasonló tilalma
kat és parancsokat a szeretet diktálja.
Az a szeretet, amely nem percben, órák
ban gondolkozik és hat, hanem a gyer
mek jellemét kívánja erősítení, jövőjét

rendezni.
A Krisztus iránti szeretetünket a pa

rancsokat teljesítő engedelmes ezeretet
tel igazoljuk.

SZALOCZI PELBART

NAPLÓ
IRÁNYTŰNK KÉTEZEH FELÉ MUTAT

Ezzel a címmel tartotta meg beve
zető előadását H. J. Mundt müncheni
egyetemi tanár a FEECA CA felnőtitek

katolikus nevelésével foglalkozó európai
szövetsóg) "Szociális Képzés Bizottságá
nak" ez évi, az ausztráad Sankt Wolfgang
ban tartott kongresszusán. A rendezőség

nem véletlenül helyezte a négynapos ér
tekezretnek míndjárt a kezdetére a té
mát, A Szooíálás Bizottság svájci elnö
ke, Aemilian Schaer kifejezetten utalt is
rá bevezető szavaiban, hogy a felnőttek

katolíkus nevelésének feladatai a holnap
felé, a holnap érdekében vállalt munká
ra mutatnak. Az elmúlt két évtized sok
tapasztalata, nem utolsósorban a fel
nőttek számára készült, több nyelven és
mibliós példányszámban megjelent un.
Holland Katekizmus sikere igazoíja,
hogy a felnőtteknek vatóban "él-ett ke
resztényekxé" való nevelése a ma kato
likus életének egyik központi feladata,

A mind szélesebb területen elért ered
mények, a rohanó élet a ma kereszté
nyét nem csupán a síkerek nyomán ér
zett jóleső örömmel tölték el, hanem
egyszersmind felelős feladatok wégzése
elé is állitják. Oly munkára hívják, me
lyet a holnapért keN vállalnia. Ezért kí
vánt e különféle szakterület képviselői

ből álló értekezlet is a ma feladatai
ról tárgyalni, de úgy, hogy nem csupán
a tegnap eredményeit, hanem a holnap
várható lehetőségeit, követelményeít fis
számba vegye. A mának nagy tempója
mellett - homályos holinap felé szá
guldva - már nem lehet elég a rövíd
távra világító "tompított fényszóró", itt
teljes fényerövel, erős reflektorral kell
a távolba tekintenünk. Ha nem ezt ten
nők, a halálos balesetek sora az egyén
és a társadalom számára elkerülhetet
lenné válnék.

Ezzel a hasonlattal kívánta Mundt
megvílágítanl, hogy mily komoly és 1eJ.-

kídsmeretes tanulmányozása követel. a
ma emberétől az un. futurológia szerte
ágazó vizsgálódása. E viszonylag még
egészen új tudományág a ma tapaszta
lataíc és irracíonálís tényezőit, igyekszik
a racionális tervezéssel, a jövő tudatos
alakításával összhangba hozni. E fela
dat végzésénél a ma emberének komoly
segítőtársává lett a computer, Nemcsak
a számítások, a technikai feladatok el
végzésénél, hanem szárnos más terüle
ten, például fordító munkánál, alapozó
pedagógiai ismeretek közlésénél. stb.
Természetesen az alkotó munkának kö
telessége ma és holnap egyaránt az em
berre fog hárulní. Mindazonáltal a bo
nyolult, szerteágazó feladatok sora a
közeljövő embere számára is nélkülöz
hetetlen segítőtárssá fogja a computert
avatni. Nélküle lassan már el sem kép
zelhető a nemzetközi gazdasági együtt
működés, szaktudósok és tervezők orszá
gon belüli és a határoikon túl végzett
közös murikája, pénzügyi problémák
megoldása, stb. Nem feledhetjük azon
ban, hogy óriási forutossága mellett a
computer 'kísértést is jelent. Azt, mível
az ember hatalmi törekvéseinek, bűnös

manipulációinaik szolgálatába is állíthat
ja. Nem véletlenül hangeztacta már Op
penheimer, hogy mínden technikai és
magrízíkaí eredmény az ember teremtő

ereje és valódi lelkiismerete nélikül ko
moly veszélyt is fog minden időben az
emberiség számára jelenteni. Nem a fi
zikus, Illem is a techníkus, hanem min
dig az ember dönt saját maga és em
bertársai sorsa fölött.

Minderre gondolva megállapíthatjuk
- hangoztatta Mundt -, hogya mának
embere számára, aholnapot tudatosan
tervező, alakítani kíváno emberiség szá
mára, a futurológiai vizsgálódások nem
csupán valamiféle "hobby" kíélését, ha
nem felelős munkaterületet jelentenek.
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lt1etet őrző és alakító erőit biztosíthat a
tuturclógiaí kutatások során elért mín
den eredmény.

Mundt ellőadásából is, a hozzászólásole
nyomán azonban még inkább kitűnt:

napjaink sorsdöntő kérdései közé tarto
zi.k, vajon a ikülönböző berendezésű or
szágok, társadalmd rendszerek meg tud
nak-e az alapvető problémák megolda
sánáí egyezní ? Mindezeknek gyökerénél
pedig ott a súlyos és felelős feladat: a
közös emberi jövőnek közösen tervezett,
felelősen végzett alakiuisa. A szükséges
konvergencia életet biztosrthat egész föl
düník, az emberiség nagy családja szá
mára, Lehetséges-e azonban a "terve
zett" jövőalakításnál eilőítélet nélkül,
nemzeti, "népi stb. sovíndzmus nélkül ko
operálni? A futurológus e kérdésre fel
tétlen igennel felel. A tapasztalatok szé
les körű felmérése míndmáíg azt igazol
ja, hogy a szakemberek között - köz
gazdászok, technikusok űnkutatók, stb.
bizonyos "sports"'eI"Ű" együttműködést

találuruk. A komrnuníkácíó, a tapaszta
latcsere, a holnap" felelős alakításának
már ma egyik nagy realitása. Termé
szetesen nem lehetünk túlzón optimis
ták. Egy tragikus kcnfljktus, háború,
áthúzihat mindJen tervezést és közös szá
mítást. Itt újra csak az emberi alkotó
felelősségre kell míriden becsületes em
bernek gondolnia, ennek szellemében
cselekednie - s nem utolsósorban a
holnap fe[é tartó embereket erre kell
nevelna, ennek érdekében "érerbté" ten
ni.

A további vita során több résztvevő

katolikus teológus felliíV'ta a figyelmet
napjaanüc teoiógtáiánek két - örvende
tes módon - előtérbe került gondola
tára: a teológia "prófétai" és "pol.iti7cai"
fun7céiójára. Mindkettő nagy segítséget
nyújthat a ma emberének katolikus szel
lemű formálásánál. Amíg az előbbd, a
prófétai funkció végzésével Isten "üze
Hetét", kinyirJiatkJoztatortt tanítását kíván
ja a ma teológusa újra ernberközelbe
hozni, Isten tekintélyére támaszkodva
inti az embert az emberi méltóság tisz
teletben tartására, Isten életet bíztosító
parancsadnak megtartására. az utóbbi, a
"po,Htika,j" funkció mindenekelőtt az
emberi közösség' életében - családban,
társadalmi életben, az embereik béké
jének bíztosításánál, stb. - akarja Is
ten legfőbb parancsát, a szeretet törvé-"
nyét érvényre juttatni.

Az értekezlet természetesen egészen
konkrét témákkal is foglalkozott. A hol
napot nem lehet csak "elvileg" tervez
getmí. Szembe kell nézni sok konkrét
feladattal is. Ezek közé tartozik példá-
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ul a munka és a szabad idó problémája.
(Referens Bruno Gruber, Svájcbóil.)
Ugyancsak egészen "hétköznalp'Í" témá
val, az urbanizáció és a lakásviszonyok
adta nehéz kérdésekkel foglalkozott
Irmfried Speiser, linzi professzornő.

Mindkét előadó igyekezett rámutatni a
korukrét ika,toiliikus nevelés, szociális kép
zés felladataira is. Érdekes vollt hallani,
hogya ma és holnap embere számára
a szabad idő több" probíémát vet fel,
mint mondjuk a muníca-morállal, mun
kateljesítrnénnyel, munkaképességgel
stb. összefüggő kérdések. A technízáló
dás során mind több szabad i.dő jut az
embernek. A hatnapos munkéhétből

lassan öt-négynapos lesz. Ezért hangQf
tatta Gruoer: a holnap embere száma
ra a szabad idő éppúgy értelmet és tar
tallmat kell, hogy nyerj en, mint a "hét
köznapi" munka és alkotás. Új értéke
ket, célokat és lehetőségeket kell ~tt fel
fedezni a nevelőnek és az idejét helye
sen felhasználni kíváno, érett 11€11nő1lt

embernek egyaránt, A szabad időneképp
úgy a szellemí-Ielki-erkőlcsi gyarapo
dást kell szolgálnía, mdnt az alkotó
munkával eltöltött óráknak. Nem jó, ha
"pihenés" címéri az ember életének je
lentős részét elfecsérli, céltalan időpa

zarlássál tölti.
Ferdinand Reicnel bécsi professzor "Dia

lógus az ideológai határokon túl" cím
mel tartott nagy érdeldődéssel várt elő

adást. Sajnos, mind az előadá\s['a,· mind
az azt követő vitára viszonylag csak rö
vid időt szánt a rendezőség. Ezért a re
ferens alig tehetett mást, mirit tézise
ket sorolt, fel, számtalan kérdést vetett
fel, feladatot és célt jelöld meg. A részt
vevők egyöntetű benyomása az volt,
hogy a pusztán ternatdkává sűrűsödő

előadás egy toljes ülésszak számára
elégséges viüalnditó anyagót nyújthatott
voüna, A Reichel által felvetett legjelen
tősebb kérdések ezek voltak: mennyire
kívánatos ma és holnap a díalógus: mily
mértékben, mílyen keretek kÖZJÖtt lehet
séges annak megvalósítása ; hogyan vál
hat valóban termékennyé a holnap embe
re számára? Örömmel regisztrálta, hogy
lassan elmúlnak már azok az idők, me
lyekben az un. "negatív dialógust" (azaz
"süket embereknek" monológiát) jelöl
ték meg párbeszédként. Ma már a reális
dialógus útján Iépkedűník, ha olykor
még bizonytalankodó, lassú lépésekkel
is. A dialógus-készségre azonban önma
gunikat s egymást nevelnünk is kell. A
víta során felmerült a kérdés: vajon le
hetséges-e valóban dialógus a szeros
értelemben vett "záI1t", "dogmatikus"
rendszerek, ideológták között? Aligha,



volt az egyhangú megállapítás, mivel a
díaüógusban nem az "ideológiák", ha
nem rnindig az emberek vesznek részt.
Emberek, akik gondolkodnak, kérdez
nek és válaszokat várnak, nem pedig
"dogmákat" ismételgetnek. Papagájok
"beszélgetnek" csak úgy egymással, hogy
a betanult szavakat rnondják el újra és
újra. Az emberek dialógusa mindig fi
gyelés, hallgatás, meghallgatás, válasz
adás, kérdezés és legfőképp a mindig
felfedezhető közös feladatúkkijelölése
és végzése során halad célja felé. Sok,
igen sok feladat vár ezért e téren még
a 'katolikus nevelésre, a dialógus-kész
ség kíalakítására, A keresztény ember
sohasem léphet zárt, merev Ideológíaí
gettóbólkorunk és a holnap embere elé,
hogy dialógust folytasson vele. Épp ezért
mérhetetlenül fontos feladata a katolíkus
felnöttnevelésnek, hogy valódi dialógus
készséget alakítson ki. A díológust nem
degradálhatjuk néhány szakember, filozó
fus vagy kisebb csoportok intellektuális
játékává. Kétségtelen, hogy zöld asztal
mellett is lehet, sőt kell beszélgetni. Sok
kal inkább jelent azonban feladatot a
közös konkrét munka végzése. Az viszont
természetes - hangoztatta a holland
Mooijman -, hogy a díatógus nem válhat
soha a langyos, az elvtelen emberek min
den teremtő feszültséget félreM1ító gya
kortatává. CS3J~is az alkotó feszültség lesz
képes a holnap embere számára ís édetet
biztosító erőket szállítani.

Az ülésszak utolsó aktusa Arrnand
Claude (Svájc) összefoglaló zárószava
volt, Hangoztatta, hogy a katolíkus fel
nőttnevelésnél szükséges, de nem ele
gendő a retrospektív feladat elvégzése.
Az eredmónveket ugyan regisztrální kell
s józan k'r'i,tikát kell saját munkánk, ed
digi nevelési módszereinkkel kapcsolat
ban alkalmazni. Ennél azonban fonto
sabbnak tűnik a prospektív feladat tuda
tos váldalása. Ezért is fog,lalkozortt az
ülésszak viszonylag hosszabban a futu
rológia szerteágazó problémáival. A hol
nap előkészítésétvállalnunk keU. E mun
kánál, mint említettük, természetesen
szerep jut a "gépi munkának" is. A fe
lelős emberi életalakítás azonban míndíg
"emberi" feladat marad. E rnunka végzé
se során számos konkrét probléma megol
dását kell előkészítenünk, 19y foglalköz
nunk kel[ a családi életnek, az anyák
,,'kettős műszakjának", a nyugdíjasoknak
és öregeknek. a családtervezésnek prob
lémáival és sok más konkrét kérdés
megnyugtató, a korigényt kíelégítő és a
le~kek egyensúlyát megteremtő rnegoldá-

sával. Mindeme Madatok végzése való
ban érett, "nagyikofÚ" tkere8Zltiény embe
rek közreműködését igényli; kellő feJ.'ké
szülés és f~észítés nélkül ailiigha tudunk
eredményeket felmutatni.

Természetesen a hivő ember annalt is
tudatában van, hogy a folyamatos hala
dásnak és fejlődésnek útja nem merőben

"történellmi út", hanem egyszersmind az
üdvtörténetnek is útja. Ennek számbavé
tele pedig - miriden nehéz, sőt gyötrő

probléma ellenére - rníndíg a remény
ségnek is forrása, Ez 'a reménykedés ter
mészetesen nem "sült-,galamb-várás". A
Jelentkező új élmények és értékek folya
matos vizsgálódásaink középpontjában
kell, hogy álljanak Méríegelnünk kell,
ke'l'déseket kell feltennünk, - elsősorban

önmagunk felé. Mindenek előtt tán e
zekre a kérdésekre kell választ adnunk:
valóban eUg széles-e a keresztény föL
nőtt-nevelés spektruma? Igazi osthonra
találhat-e nálunk korunk felvilágosult és
a jövőt tudatosan alakítani kívánó em
bere? Melyek azok a specifikusan ke
resztény feladatok, amelyeket semmiféle
computer nem tud helyettünk elvégezni?

Az ilyen és hasonló 'kérdésekről a ke
résztények mínden jóakaratú emberrel,
mínt reális problémákról és egyben elfo
gulatlanul is tárgyalhatnak. Kétségtelen,
hogy az egyes emberek és embercsopor
tok nem fognak minden kérdésben telje
sen azonos válaszoket adni. De ahhoz sem
férhet Utétség, hogya holnapra mind
megfelelőbben felkészített keresztény a
közös emberi életet fenntartó erőfeszíté

seknél "közös nevezőt" is tud majd ta
lálni a mínden jó szándékú emberrel e
gyütt végzendő közös munkához. Az csak
természetes, hogy 'amidőn ma, itt és most
a holnap feladatait mérlegeljük, egyben
a holnap generációjának életét is fele
lősen kívánjuk mind több erkölcsi és a
nyagí eredmény felé vezetni. S e tudatos
vállalkozással talán többet tudunk majd
elvégezni annál, mínt amennyire a mín
'ket megelőző generáció képeis volt,

Érdemesnek tartjuk még megemlíteni,
hogy a 11 európai országból összegyűlt

52 vésztvevő (köztük lengyelek, magya
rok, csehek, jugoszlávok) a záró értekez
let előtt közös szentmísén vett rész, me
lyet a békéért ajánlottak fel. A felaján
lási könyörgéseket nyolc nyelven rnondot,
ták ugyan, de rníndannyian ugyanazért
imádkoztak Istenhez: a holnap emberé
ért, a mínket követő generáció békés,
munkás életéért.

SZENNAY ANDRAs
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A GYERMEK KRISZTUS.ÉLMENYE

Az istenhit önmagában még nem ke
reszténység. Istent jjelismerni és eíísmer
m, mi:IlJt teremtőnket (Urunkat) és Atyán
kat: az igazi vaülásosságnak aillapja és
kezdete. A keresztény vallásossághoz
azonbari hozzátartozik Krísztus ismerete
és az ő életében való részesedés is. "Az
örök élet az, hogy ismerjenek téged,
egyedül igaz Istent és aki.t küldöttél, Jé
zus Krtsztust'', - olvassuk Szent János
evangéliurnában (Jn 17, 3). A keresztény
tanítás és élet középpontja mínden idők

ben és körűlmények között: Krisztus. Az
istenhátet és Istentiszteletet is. Benne
és ÁLtala közölte velünk végérvényesen
az Isten. Ezért írja Ladislaus Boros lelki
gyakorlatos jegyz:eteiben: "A megélt ke
reszténység lényege: Krisztus élő, j,eJJen
levő közelsege. A keresztény első gondo
lata az élet minden helyzetében az keH,
hogy legyen: mivel sZÜilgálha<tdk legin
kább Krisztusnak, mít vár Wlem ebben
a pil'lanatban, ebben az egyszeri szituáci
óban", Más szóval azt is mondhatnók: az
örök élet (a kereszténység) élettorma
problémája lényegében nem más, mint
Krisztus jelenvalóságának problémája:
hogyan és meanyire "an, közöttünk és
bennünk jelen az élő Koísztus, Knsztus
ugyanis számunkra nem valami távoli
emLék, nem eszményi filozófiai rendszer,
nem is csak szavaíkba foglalt, előttünk

, álló idea, hanem sokíkal több: élő való
ság, tény, állandóan ható' és alakító erő,

cél és eszköz. S a keresztény pedagógia
nak nincs szebb és nagyobt; feladata,
mint az élő Krísztust a gyermekben élő

valóságga tenni. S ez egyben nagy prob
lémája is: Krísztus ne cssk történelmi
hős, emlékezésre és tiszteletre méltó tör
téneti nagyság legyen a gyermek számá
ra, hanem a míndenmapi élet alapja és
erőforrása. Hogyan és mint lehet ezt a
célt a keresztény nevelés által elérnünk?

Legfontosabb törekvésünk mándeneset
re az legyen, hogy mennél több Krisztus
élménye legyen a ránk blzottaknak. Az
élmények jelentősége ismert dolog a pe
dagógiábam, a mai lélektan erre vonat
kozó tételeit talán szükségtelen utt rész
letesen idéznünk. 'I'örténetí adatokkal is
bizonyítani lehet, hogy a kwesztény élet
forma kialakulásában döntő szerepe van
a Krísztus-élményeknek, sőt - részlete
sebben meghatározva -'anil1lak a "piI
Ianatnak", arnikor az ember élménysze
rűenrtalábkozík Krisztussal. Az evangé
Iíumoloban olvashatjuk, milyen hatással
vobt Krtsztus halála és feltárnádása az
apostolokra, Ez az élmény alapvetően
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meghatározza az evangélisták magatartá
sát, szemléletét. szerkesztői munkáját,
sőt, stílusát is. E,zt. a tényt - a húsvéti
rníszténíum élményének döntő jelentősé

gét - még azok (Bultmann és társad)
sem tudjék tagadni, akik egyébként az
Irások történetiségét sokban kétségbe
vondák. Az is ísmerös adat, hogy Szent
Pál apostolí életének és egész tevékeny
ségének meghatározója volt az a Krísz
tus-élmény, amelyet a damaszkuszi úton
(megtérésekor) szerzett. Szerit Pál taní
tásában, szemíéletmódjában állandóan
fel-felbukkan az élmény tartalma és md
nősége is: ez az élmény Iényegében misz
tikus Krisztus-Isrneret volt. Az apostoűd

idők után a szentek életében hasonló a
datokat találunk

A kérdés már most ezek után az, mi
kor és hogyan találko21hJat a kisgyermek
élményszerűen Krisztussal? Vázlatosan
felsorolva, a találkozás alkalmaí és lehe
tőségeí a következők:

1. Krísztus történeti (földi) életének
megismerése

a.) elbeszélésünk által
b.) Knisztusra vonatkozó jelek és

emlékek álltal
'c.) tőnbénolrni példáJk (személyes be

mutatás) bizonysága által
2.) Krisztus miS'2Jttkus jelenlétének

megtapasztalása
a.) az egyházban (a keresztlény kö

zősségben)

aa.) 'HZ egyház tanításában
ab.) a kegyelemeszíközökban (el

sősorban a Iiturgiában,
szentségekben)

b.) az emberekben (kiváltképpen a
családi közösségben). a krisztusí
szerétet gyakorlása áiLbaJl

c.) önmagunkban (a kegyelem és az
imádság öröme és "biztonsága"
által, a "Iell'ki élet" erőfeszítéseí,

felemelő eredményei által stb.)
Ez alllkalomma,l az elsö Lehetőségeket

vegyük fontolóra részletesebben, Krisz
tus történeti és történelmi valóságának
elfogadása feltétele annak, hogy rniszti
kus jelenléoét és az egyházzal való egy
ségét megértse és megélje valaki. Ezért
magától értetődő, természetes dolognak,
MllaJpotbeli kötelességnek tartjuk a vallá
SOlS szülő részéről, hogy Krisztus életét
idejekorán ismertesse meg gyermekével
az evangéliumok leírása és értelmezése
szerínt, Ezzel a feladattal egyébként mín
denképpen szembe kerül az igazán val
lásos szülő, hiszen gyermeke tailálkoziik
templommal, feszülettel, KI1tsztrus nevé-



vel. Régebben szokásos volt kieresztény
családokban, hogy vasárnaponként iközö
sen olvasták az evangéliumokat, A kJis
gyermek ís megéoti ugyan ezeket, de cél
szerúbbnek látsZJiik az egészen !kJicsinyek
számára, ha a szülő saját szavaival be
széli el az evangéliumi történeteket, reg
alább is a fontosabbakat. Ez hasznosabb
is, mert a gyermek kérdezni szokott, s
ezekre míndjárt válaszelm lehet. Arra
persze ügyelnünk kell, hogy meseszerű

elemekkel ne fűszerezzükelbeszélésünket
és egyáltalán ne meseként állítsuk be a
történeteket. Ellenkezőleg arra kell töre
kednünk, hogy Jézus Krisztus életének
eseményeit mínden mese fölé emeljük,
az események végső értelmének hang
súlyozásával. (Miért jött a földre? Mit
aikart ? Istennel kibékíteni! Istenhez ve
zetni! Mennyíro szeretetd l Példái adotit
és tanítottt) Idősebb korban, legalább
havonta egyszer-kétszer, a Szentírás ere
deti szövegét is olvassuk fel. (Mílyen
rendben? Vannak adamtink a középkor
ból, vagy a tanulóknak, még a királyi
fiaknak is fel keltett mondaniok a va
sárnapi evangéltum-szakaszokat.)

A Krísztusra vonatkozó jelek és emlé
kek, helyek és tárgyak korai megismer
tetése szintén fontos feladatunk, Az al
kalmak és helyek maguktól adódnak
Van, aki séta közben betér gyermekével
valamelyik templomba, s ilyenkor elma
gyarázza a templom képeit és szobrait.
A feszület (útrncntén és szobákban) ha
sonlóképpen az emlékezés és emlékez
tetés célját szolgálja. A kereszt, a ke
resztvetés, a templom épülete, a kereszt-

AZ OLVASÓ NAPLÓJA
József Attila egyik legnagyobb, leg

bonyolultabb verse az Eszmélet; ennek
elemzésére válilalkozott könyvében Sza
bolcsi Míklós". Dolgozatát "módsZieritani
kísérletnek" tekirrti ; "kísérlet a,rra - írja
bevezetésében - mí az, amit a nyelvé
szeti, statisztikai, stilísztikaí, irodalom
történeti, irodalomelemző módszerekből,

amelyeket a hazai és Ikülföldi szakiroda
lomban újabban alkalmaznak, egy vers
vizsgálatánál. magányos, egyéni lmtHtó
munkával hasznosítani lehet. Mí az, ami
mind a leíró, a struktura szabályszerűsé

geit kutató, mind a történeti jellegű eljá
rásokból valóban fontos eredményt ad a
szöveg mélyebb megértéséhez?"

Mi tehát a cél? Jegyezzük meg: a
szÖ'veg mélyebb megértése. De kinek a

út képei mínd-mínd jó a1ikia1mat nyújta
nak, hogy Jézus haláláról és feltámadá
sáról beszéljünk. Nem baj, ha a Jcísgye
rek az első alíkalmaíkkor sokat beszél és
kérdezget a templomban, ez nem tiszte
letlenség, s 'később, ha már ismeri a cse
lekményeket és tárgyakat, abbahagyja a
"rendetlenkedést".

A szentek példái is jók arra, hogy a
krísztusí élet nagyszerűségét és egyes
helyzetekben a gyakorlati míntát álJta
luk bemutassuk. Természetesen Itt is
vigyáznunk 'kell, hogya legendás eleme
ket rte Jcevet-jük össze a valósággal, és ha
csodálatos eseményekről szólunk is (az
rlyesrní mindig érdekli a gyermeket l)
ne túlozzuk el ezeket, és mindig mutas
sunk rá a történeteknek általános emberi
vonatkozásaira, főleg arra, hogy az em
beri szelídaritás és testvériség szempont
jából mily sokat jelent egy-egy szerit éle
te. Krisztus élete (és a szentek élete)
mindig közösségí vonafkozású és hatásu.
Meggyőződésünk, hogy a krisztusi élet
példáját megértő gyermek embertestvéri
érzéseiben is olyan mélységig jut el, a
meddig egyébként sehogyan sem vagy
csak nehezen jutna el. Az a gyermek, aki
Jézus történeti életében megsejti a meg
vábtói tett nagyságát, egész biztosan
értékelni fogja az emberi szeretet, test
vériség és szolidaritás többi hőseinek

tetteit és halálát is, s nem fog úgy vá
laszolni ezekre, mint egy semmiről sem
tudó kamasz, míkor Jézus halálának cél
járól beszéltek neki: "Nem mondtam,
hogy meghaljon értem."

CSANAD BÉLA

számára? Kirt akarunk hozzásegíteni a
szöveg mélyebb megértéséhez? És miféle
megértéséhez ? Mert föltehető, hogy más
ként ért meg egy szöveget, íüetve egy
verset mélyebben a nyelvész, másként
az az újfajta tudós típus, akit struktura
listának szokás nevezni, s ismét másként
egy verskedvelő olvasó, vagy egy költő.

A strukturaldsta számára a legmélyebb
megértés a sitruJMúrák megértése; de vé
gül rnit értünk meg egy versből (nem
egy "szövegből", hanem egy versből), ha
megértettük, "agy megérteni véljük a
struktúráját? Megállapíthatunk a "szö
vegben" (versben) bizonyos statisztikai
viszonyokat, de mit magyaráz meg végső

soron a statisztika? Sőt, túl a "magányos,
egyéni kutatómunkén", mít értünk meg

• Szabolcsi Mík'lós: A verseternzés kérdé seíhez, loodailJomtöI1téneti Füzetek.
Akadémiai Kiadó, 196,3.
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a versböl, mint versből gépesÍteltt mun
kaközösségek együttes munkájánalk föl
tehető eredményeiből? Nem túlságosan
csábító pe:rspektí~ sem a köLtőnek, aki
a verset kja, sem az olvasónak, aki a
verset a sajátjává éli, a tudományos ku
tatógyárak, iroda:Lmi-ikibeme1l.ikai Labo
ratóriurnok kJi.J.áltása, ahol a "szöveg}gé"
degradálcaíkotást "betápláljálk" ilyen és
arnolyan módszerű gépekbe, vagy gép
szerűen gondolísodó elmékbe, hogy végül
,,'kijöjjön" - de mi? A mélyebb megér
tés? Vagy egyszerűen csak valami "ered
mény", már nem is a megértés, hanem
az eredmény kihozása kedvéért'? Kijöjjön
egy különféle savaiklkJal szétmarr "szöveg
ből" néhány szám, egyenlet, képlet?
Megeshetik, hiszen aJkadrnak márís "szö
vegelemzések", melyek ~t a benyomást
keltik, hogy bennük nem annyira a mé
Iyebb megértés törekvéséről, mínt inkább
egy dehumanízált ,,:aI1Itropoil.ógia" labo
ratóriumi játékáról van szó.

Szabolcsi MikiJ.ós azonban nem esik
semmilyen Irodalomtudományí (illetve
"kommunikáció-elméleti") izmus egyol
dalú bűvöletébe. Ismeri az új elmélete
ket, de nagyon jól tudja,hogy ha meg
közelítően pontos értelmezést akarunk
elérni, együtt kell allkaJl~ul1ik a kü
lönbőző módszereket és egyeztetnünk
kell eredményeiket. Könyvének első fele
József Arttila versének ilyen komplex
vizsgálata.

Ezt az elemzést követi egy Szövegelem
zés és történetiség című tanulmány (ere
detrleg egy strasbourgí írodaíomeudo
mányí koníJerenciálnelhangzott előadás).

Ez lényegében a szinkróIllia-diakrónia
problémájához szól hozzá, és a túlzó
s'trulkturalizmusnak azzal az elvével száll
vitába, amely szarint egy-egy műalkotást

egyedül osak "önmagában", önmagán be
lül kel'l vli:a;gáilmi, függetil.enül míndenfaj
ta történetlségtől, vagyis a mű történeti
és társadalmi kapcsolataitól. (Szempont,
meílyel ma már az sem ért egyet, akire
hivatkozva hangoztatni szokták: Szabol
csi Mlklós is idézi Lévi-Strauss erre vo
natkozó fontos mondatait.)

Az irodalmi alkotás - mondja Szabol
esi Miklós - a maga sajátos "struktu
ráltságában" ugyan, de míndíg ,,'konkrét,

. prmJ.anatmyt, történelmi formájában léte
zik", és cssk úgy érthető meg, ha fölfejt
jük ezt a "tövténeti..ségért" is; mert 
mondía - "még a legalapvetőbb struk
rtúrák sem megváltoztathatatianok, és ér
tékelést, elemzést igényelnek, ami viszont
osak akkor lehetséges, ha megvizsgáljuk
a történelrní összefüggéseket, az írodelrní
hagyomány, az Irodalmi műfajolk és az e
gyéni alkotás viszonyát, stb". (Amihez a
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magam reszé.r6l szívesen hozzátenném,
mégpedig erős hangsúllyal, az alkotáslé
lelkitani szempontot.)

Itt vet föl aztán, Szabolcsi Miklós -,
más olyan kutatákkal egyetértésben, akiik
színtén látják, hogy a struktUT'aLizmus
könnyen válhat meddővé, vagy öncélú
tudományos jáJték'ká -, egy olyan szem
pontot, amelynek alkalmazása terméke
nyebb területek felé írányíthatná a struk
turalisták fígyelmét, Természetesen ha
tározzuk meg a struktúrákat, amennydre
csak lehetséges, de ne álljunk meg itt,
hanem egy lépéssel tovább lépve (vagy
is szinkróníát és díakróníát szintetlzál
va) ígyekezzüník arra is vállaszt keresni,
egy-egy strukltúm "miért éppen egy
adott történelmi és lélektani pillanat
ban tűnik fel", és "léteznek-e megkü
lönböztetett jelentőségű SJtrUlki1Júrák bi
zonvos jelentések hordozására, bízonyos
irodalmi áramlatok kifejezésére", Igy
lehetne aztán választ keresni a művé

szet és irodalom rtö,vténetében külön
féle változatokban vássza-vísszatérö ro
mantí'kák, klasszici2Jmusok, sót "szürre
alízmusok'' kérdésére: arra ís, hogy mi
érttérn,elk vissza, és arra iSI, hogy mi
határozza meg változatajkat.

De fordítsuk fdgyelrnűrtket, a könyv
nagyobbik felét kitevő tanulmányra, az
EszmélRt elemzésére. Abban a szeren
esés helyzetben vagyunk, hogy ennek a
bonyolult, nagy versnek (vagy inkább
cíklusnak) egy költőtől való értelmezé
sét is ismerjük: Nemes Nagy Agales ki
tűnő elemzését a Míért szép? kötetben.
AJkinek kedve van rá, ellenőrizheti, ho
gyan hatol a megértés mélyebb rétegeibe
a tudományos analízis; és hogyan a köl
tői megközelítés.

Szabolcsi Míklós elemzése, érthetőleg,

aikkor kezd igazán izgalmassá és meg
győzövé vá'1mi, amilkor a vers külső ré
tege felől közéledni kezd a belsőkhöz,

az ihlet és gondoskodás bentíbb körei
hez. Paradox módon: amikor a (per
sze vlszonylagos) "eg~al~tság" területéről
gondolkodás, alkotás; benső élet "bi
zonytelanabb'' világába lép. Mert lévén
szó költészetről, amelyről Radnártival
szólva jól tudjuk, mílyen "V1es~élyes" és
"szeszélyes" vílág, a tudományosan-sta
tísztíkailag egzaktnál végül is nernegy
szer "egzaktaJbbnak" bizonyulnak a meg
érzés és megsejtés irnponderabiliáí.

Mi Lehet például pontosabb, mint
egy statisztika a versben előforduló han
gokról, és a hangok arányáról? Megszá
molom a hangokat: az eredményből le
vonok bizonyos kövebkeztetéseket, Ha
egy strófa rÍmhan,gjaii "ikevés hang vari
álására korlátozódnak", követlreztethe-



telk a strofában foglalt hangulat mono
tóniájára, szornorúságára, "egyhangúsá
gára", Csakhogy az Eszmélet esetében,
mínt Szabolcsi Miklós alaposan kimu
tatja, sajátos "villoni" eredetű ihlet
ről, és villonlas formáról van szó, Egy
egy strófa nyolc som mindössze két rí
met játszat. Nos, aiM fordított már Vil
lont, vagy sorpárok hosszú során át egy
rímet futtató spanyol románcot, jól tud
ja, hogy nyelvünk az effajta rímeléshez
meglehetősen kevés lehetőséget ad, és a
költő-fordító kapva kap egy-egy rímso
rozat "ajá;ndékán", míközben el kell ke
rülmíe a kínrímek mesterkéltségét is. A
magyar rímelés így szükségszerűen egy
árnvalaeta; szűrkébb, egyhangúbb lesz,
mínt a villoni, vagy a spanyol aszo
mámc. (A legkönnyebben áUJtalában az
e-e, á-a, é-e rímhang párok adódnak.)
Annak tehát, hogy a költő egy-egy eset
ben kevés hangot variál rímelésében, ki
tudja, nem ebben a "nyclV'i kényszer
ben" kell-e ;keresni a magyarázatát.
Olyan "véletlen" elem ez, amelyet szá
mításainkba minden'képpen bele kell
kalkulá:lnunk.

Az Eszmélet értelmezésének egy~k

kardinálls kérdése: marxista költemény
e, vagy sem; marxista, vagy egzíszten
cialista ? Valószínűleg Szabolcsi Míklós
nak van igaza ebben a kérdésben; meg
győző allapossággal mutatda ki a vers
eszméinek marxista környezetét, egyes
gondolatainak marxista forrását, egyál
talán az egész ci'kűus marxísta ihletét és
dialektikáját. Hogy mégis van (illetve
egyes értelrnezőí számára lehetett) eg
zisetencíaliste hangzása? Úgy gondolom,
ez természetes, és ha nem abszolutizál
juk a dolgot, még jogos is. József At
t:iIruI1lak ugyanis a maga marxizmusa
..egzisztenciális kérdés" volt, azaz lét
kérdés, a szó sajátos és személyes értel
mében "üdvösség kérdése": nem puszta
filozófia, hanem a szó teljes értelmében
való élet, saját élete élésének lehetősé

ge és rnódja. (Épp ezért tudotit költőileg

SZfNHÁZI KRÓNIKA

A modern balettművészeti törekvések
iránt érdeklődő magyar né.zőnek ugyan
csak volt mit látnia az elmúlt színházi
évad utolsó hónapjaiban; áprilisban mu
tatta be az Operaház H. W. Henze "Un~

dine" című balett jét a vendégként meg
hívott Eck Imre koreográfiájával, már
cius végén tartotta Eok pécsi balett
együttese új premierjét, "A veronai sze
relmesek mártiriumá"-t a kubai Alber-

olyan páraíílanul hiteles lenmi : mutatja
az Eszmélet, vagy A város peremén.) Az
ő marxizmusa nem teória, még kevés
bé dogma; a világnézetét halálosan ko
molyan vevő és élő köllitő tleil.jes embe
ri elkötelezettsége. Ennyiben "egziszten~

cialista" ; és ennyiben - de úgy híszem,
csak ennyiben - az az Eszmélet is.

Érdekes, tanulságos, álúallában meggyő

ző munka Szabolcsi MiI1dós túlzott sze
rénységgel CIsupán "módszertani kísérlet
nek" nevezett elemzése. A magam részé
ről csak a következőket fűzném hoz
zá, és a következőket is inlkább cg,aik kér
désként:

Vajon a verset záró szakasz képe,
amely valóban a költő míndennapjainak
reális éiszakad oldalát viJlootja felénk,
ugyanakkor nem tágul-e sajátosan (és
József Attilára [ellernzően) kozrnikus
sá is. ("így íramlanak örök éjben - ki
világított holnapok - s én állok mímden
fülkefényben -, én könyök1ök és hall
gatok"); és ebben a végső szakaszban
valóban olyan egyértelenűen a "föloldás,
lezárás, színtézís" tényét kell-e látnunk,
ahogyan Szabolcsi Míklós ajánlja? úgy
érzem, a versnek ez a "lezárása" volta
képpen inkább valamíféle "nyitás" (egy
bizonyos modern ars poeticának is meg
fel,elő€n); nem annyira "gondolartJi győ

zelem", mint inkább fölfüggesztés; nem
annyira "fáradtság, kimerültség, maga
megadás", mínt inkább lezáratlan tűnő

dés. Úgy érzem, hogy ezzel a szakasz
szal a vers. és a benne végbement. Sza
baksi Mfklós által pontosan nyomon kí
sért, bár talIán klssé oldottabb. lazább,
"véletl>9npibb" gondolati küzdelem és ér
zelrní hullámzás nem annyira lezárul,
mirit inkább kinyílik, kihangzik a sa
ját jövője és lehetősésel (kítűnően [el
zett .,s21éténelillése") felé. Nem pont, ha
nem' gondolatjel; éppen "széténekIése",
.,folytatása" v:a[il ..befelezetlensége" mel
lett. Azzaű végződik. hogy tovább mu
tat, a saját távlatai fel 'P.

RÚNAY GYÖRGY

to Alonso betanításában, bár betegség
miatt gyakorlatilag csak májusban tűz

te műsorára a da.rabot a Pécsi Nemzeti
Színház, s végül június első napjaiban
vendégszerepelt Budapesten Alwin Ni
kolais iI'áncszínháza New Yorkból.

Százötven évvel ezelőtt a ba'lett leg
főbb funkciója a vizuális dekoráció és
atmoszférateremtés volt:. mintegy illuszt~

rálta az egyébként nélküle is teljes,
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klasszikus zenét. A huszadik században
a balettművészetben is lényegi átalaku
lás figyelhető meg. Olyan koreoaráiu
sok, mint a.z amerikai Isadora Duncan
vagy a svájci Jacques Dalcroze, a,mikor
cl század elején megteremtették az ún.
expresszionista balettet, a tánc ősi kez
deteihez nyúltak vissza, az emberi érzel
meket kifejező öntudatlan mozdulatok
ból, reflexszerű cselekvésekből indultak
ki, s erre építették a maguk egyéni szó
kincsét. Rudolf von Laban például az
idegi, értelmi és érzelmi reagálásokból
komponálta meg alkotásait, Igy aztán az
expresszionista táncnak nincs szüksége a
spiccelésre és egyre inkább elveti a ci
pőt a meztelen láb javára, idegen tőle

az önmagáért való vizualitás, a "batte
1'ie", (a,soks:zoros pintettek és a fizikai
ügyesség minden más demonstratÍ'!;)
megnyilvánulása. A klasszikus "danse
d'école" terminológiája mellett az új ba
lettiskolák impulzusokról, lökésekről,

összehúzódásokról ("contractions"), emel
kedésekről, hajlásokról beszélnek. Sú
lyos, sokszor komor és erősen nbsetrtikt
az expresszionista balett világa,

Ezzel függ össze az is, hogy a mo
dern balettben a mese, vagyis a téma
mind'inkább másodla,gos szerepet ját
szik, sőt el is veszti jelentőséget" míg a
szó szoros értelmében vett tartalom elő

térbe kerül. A kor "tartalmáról", a szá
zad alapvető konfliktusáról van itt szó:
a. mai miivészetből eltűnt az a fizikai
eszmény, amelyet egykor a görög, a re
neszánsz, a neoklasszikus, sőt még a 1'0

mant'ikus míivészet is felállított, az esz
ményi emberi alkat egyre ritkábban je
leni/, meg, he/tette az érzelmi és pszi
chológiai állapotokat - nem véletlenül
_ a test kiegyensúlyozottlannak, eltorzí
tottnak tűnő ábrázolásával fejezi lzi, A
formális széoeéünek: hódoló klasszikiis
balett mellett, melyet nagy technikai
:felkészültséggel mivel az Operaház ba
lettegyüttese, ezt az új belettet kísérel
te meg létrehozni idehaza Eck Imre,
amikor megalapította pécsi együttesét.
A:mál érdekesebbnek ígérkezett Eck: bu
dapesti 'Vendégszereplése - vajon mi
sziiietik a merőben más, úttörő utakon
járó koreográfus és a "klasszikus" eg'yüt
tes találkozásából? -, s egyúttal a Pé
csi Balett is vizspázott: mire képesek
Eck Iml'e nélkül? Az e1'edmény vegyes
benyomásokat kelthetett a nézőben.

Nyilván'való, hogy ha van "klasszikus"
és "expresszionista" balett (megmarad
va az általában használt terminológiánál).
ezek előbb-utóbb kölcsönösen hatással
lesznek egymásra, s olyan egyedi művek
sziiletnek, melyek nem skatulyázhatók

be egyértelműen sem ide, sem oda, Ilyen
találkozások már évtizedekkel ezelőtt is
voltak ilyen jellegűel~ az angol Frederick
Ashton koreográfiái, aki Prokojjev
"Rómeó és Júliá"-jában vagy éppen
Henze "Undiné"-jében (melynek libret
tóját is ő írta, s ő maitatta be elsőnek a
Covent Garden színpadán) a mű temati
kus felépítését úgy őrízte meg, hogy
mindeneke,lőtt a történet pszichológiai
aspektusait domborította ki. Ashton
"klasszikus" balett jeiben a "tartalom"
uralkodott mindenen, a zenén és a tán
con is, bár ugyanakkor oly mértékben
idomult a táncosok fiziológiai adottsá
gaihoz, hogy még a librettón is változ
tatásokat eszközölt alkatuknak megfele
lően. Ashton egyedülálló tehetsége vitte
sikerre tíz évvel ezelőtt Londonban az
"Undiné"-t, ami most az Operaház s;cín
padán nem ismétlődött meg.

Eck is a balett-tradició uralkodó mű

fajához kívánt közeledni az "Undiné"
vel, de nem sikerűlt megteremtenie azt
a modern nosztalgiát, mellyel Ashton
balettje a múlt századi romantikát idéz
te. Kereshétnénk sokféle magyarázatot
erre, dea leglényegesebb talán épp a
tegegyszerűbb: Eck nem Ashton, Eck
gondolkodása sokkal elvontabb és bi
zonyos értelemben eredetibb, mint Ash
toné. Ezt mutatja az is, hogy az előadás

legjobb részei azok, amikor korábbi ko
reográfiáit idéző mozdulatokat f.igyelhe
tünk meg a balett szövetében, s az is,
hogy valóban intenzív ereje most szintén
plasztikai-képi konstrukcióinak van, a
legi.nkább a sellinsiuu; megrajzolásában.

Egyébként a.z Operaház előadásában

kűZönösen k:iütköztek e neoromantikus
balett hibái. A mese túl naiv és egysi
kú - Palemon lovag koronás jegyese,
Beatrice helyett Undine, a sellőlány

mellett dönt - ahhoz, hogy mélyebb
mondanivalót hordozzon, s a nézőt még
a klasszikus balettől megszokott deko
rativ látDányosság sem s.zórakoztatja eL
A.z Operaház legkitűnőbb táncosai
Orosz Adéllal, Róna Vikton'al, Fülöp
Viktorral az élen ezúttal is tanúságot
tettek magas színtű technikai tudásukról.
biztonsággal és rutinnal formálv:l meg
szerepeiket. Mégis úgy hisszük, Eck Im
re 1965-ös operaházi l'endégszereplésé
amikor Maros Rudolf és Bartók ('gy~

egy miivét vitte színre. messze ,jobb
és kigyensúlyozottabb volt a mostaninál.

Eck pécsi együttese Alberto Alonso
keze alatt jobban vizsgázott. "A veronai
szerelmesek mártiriumá"-nak. lne/tl Ró
meó és Júlia történf'tét dolqo?za fel, im
dalmi forgatókönyvét is a koreográfus és
rendező Alberto A.Zonso írta; zenéjét szer-



zette, összeállította Vasquez Millares és
Láng István. De Alonso balletjében a ze
ne már egyértelmúen csak szolgálja a
mozgásművészetet: többnyire elektroni
kus zenét, zajokat hallunk, s nemegyszer
minden zenei aláfestés nélkül táncolnak
a szinpadon. Alonso jó anyagot kapott
a pécsi együttesben: ők már Eck keze
alatt megtanulták, hogya klasszikus ba
lett fölfelé törő, lebegő könnyedsége
helyett inkább emelvénynek tekintsék a
színpadot, ahol élő szoborként mozog
nak: iszonyú súlyok húzzák őket a föld
re, mozdulataik lefelé irányulnak, s
nemegyszer vízszintes testtartásba dől

nek vagyelterülnek a földön.
Alonso nem is arra törekedett, hogy

Gounod, Berlioz, Csajkovszkij és Pro
kofjev után egy újabb "Rómeó és Júlia"
balettet alkosson. A történetnek csak a
'L'ázát, az alapmotívumait őrzi meg, s
ezt tölti fel mai tartalommal: Rómeó és
Júlia szerelme lázadás az apák társadal
ma ellen. A két fiatal megformálásában
Alonso félreérthetetlenül utal a világszer
te jelentkező ifjúsági mozgalmakra, a
diáklázadásokra, a hippik protestálásá
ra, azt emelve ki belőlük, ami etikailag
a leglényegesebb: az "apák" hazug tár
sadalmával szemben felállított tiszta
ság-igényt. Ez az etikai nézőpont indo
kolja a "retablo"-nak nevezett belső

kisszínpadot: itt a gonosz erőket jelké
pesen megszemélyesítö alakok kelnek
életre, mint a középkori moralitásoIe
ban (bár a színlap indokolaf,/anul
"misztérium-játéknak" kereszieli el ezt
a moralitás-játékot). A sötét erők - Ön
zés, Önkény, Armány, Gyűlölet, Fenső
ség, Káosz stb. - valósággal rászakad
nak a két szerelmesre (innen a márti
rium-motívum), belevegyülnek a "való"
világba, átfertőzik kétszínűségükkel.

Ami a legcsodálatosabb ebben a kom
pozícióban: az az etikai tisztasá.g para
zsa, melytől a súlyos, szögletes mozdu
latok átizzanak, felszabadulnak és áitet
szőek lesznek, mínt Júlía fájdalom-tán
cában a kép előtt, Júlia és Rómeó sze
relmi táncában vagy Lady Capulet
gyásztáncában.

Alonso azonban nem elégedett meg
azzal, amit a tánccal az együttes kifejez,
meg is szólaltatja táncosait, valamiféle
"totális színházra" vágyva, De a tech
nikai megalapozással és főként a kon
cepció következetes végiggondolásával
adós marad; nem elég, hogya megszólal
tatott balettművészeknek - talán Han
del Edit kivételével - nem megfelelő

az artikulációja, de ráadásul banális, lé
nyegtelen szövegeket mondanak. "A kol
dus földre kár ily égi tény!" - kiált

fel a Csifó Ferenc által táncban reme
kül megformált Rómeó, s a néző arra
gondol, miért van szükség ily koldus
eszközökre, amilyennek itt a szó bizo
nyul, e "fény", e belső gazdagságú
tánc mellett? Alapvető tévedés a Ván
dor szerepeltetése is - Bánffy György
ebben a patetikus szerepben néha egye
nesen komikus hatást kelt -, aki nar
rátor1cént elmondja a történetet, melyet
nyilvánvalóan ért mindeki, részben a
táncból, részben mert egyébként is isme
ri Rómeó és Júlia történetét. Alonso
mégi.~ magyarázni igyekszik művét, de
ami már nehezebben érthető, ami pél
dául a két színpad belső összefüggései
ből következik, azt úgysem magyarázhat
ja, hisz épp ezért kellett ilyen áttételes
megoldásokhoz folyamodnia.

"A veronai szerelmesek mártíriuma"
tehát szervetlenül szétesik, s az igazán
nagyszerű epizódok ellenére is azt a be
nyomást kelti, mintha túl korán, kifor
ratlan formában realizálta volna alkotó
ja meglátásait. A vezető táncosait je
lenleg nélkülöző együttes táncteljesít
ménye igen magas színtű; külön elemző

dicséretet érdemelne Handel Edit Júli
ája; mély hajlásaiból úgy pattan ki,
mint egy megejtő természeti titok, össze
zsugorodik és megnövekszik, a szenve
délyek meggörnyesztik, földhöz szege
zik, a tisztaság átvilágHja; pantomi
mikus-színészi elemeket épít játékába,
számára Sztanyiszla1)szkij éppoly fontos
mint Cecenetti. Mellette Csifó Ferenc
villamossággal teli, mozgékony Rómeóját
s Uhrik Dóra nagyszerű Lady Capulet
jét emeljük ki.

Nehéz lenne tehát különválasztani az
egyes produkciókban, ami "klasszikus" és
ami "expresszionista", nem is beszélve
az egyéb elemekről. Bár Handel Edit
Júliája a szó legjobb értelmében ex
presszionista alakítás: a táncos teste
rezdüléseiben, mozdulataiban, szinte az
izmaiban látjuk megformálva Júlia ér
zelmeit, ragyogását és mártiromságát;
de Alonso balettje egészében véve még
i.s másfajta, komplexebb törekvések
szolgálatában áll.

Alwin Nikolais New York.ból érkezett
Táncszínháza már ilyen új esztétikát
hozott magával, mintegy arról beszélve,
hogyabalettművészeti "forradalom"
lényege sem a régi felcserélése valami
hasonló újjal, hanem az egyes alkotá
sok művészi intenzitásának erősítése.

Alwin Nikolais balettje annyira eredeti,
hogy már alig lehet balettnek nevezni
(ami egy percig sem teszi kétségessé,
hogy nagy művésszel van dolgunk):
szoros egymás mellé rendelésben él eb-
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ben a színházban a képzőművészet, a
zene, a világítás és az emberi test moz
gása, melyen mégis e,z utóbbi uralkodi~,

de visszahelyezve azokba a kozmikus dt
menziókba, melyekből úgy tűnik, a
modern városi élet kirekesztette az em
bert.

Az est azzal is kezdődik, hogll Niko
lais az "Imago" című darabban képeket
rajzol "egy különös város életéből": bá
bak, elmcchanizálódott gépemberek bi
zarr táncai követik egymást, szívszorító
magányossággal száguldanak ezek az el
torzult figurák Nikotais színes fénycsík
jai között, fojtogató, idegtépő villaná
sakról, eUörpült és mega,lázó szenvedé
lyekről vall Murray Louis grandiózus
szólója; -s ezekben a különös képekben
egyszerre valami nem is annyira külö
nös, nagyon ismerős dolog fogalmazódik
meg: a huszadik századi ember félelme.
A következő tánckompozíció, a "Sátor"
már erre épül, merész képzettársítások
kal egy modern apokaliptikus látomás
bontakozik ki előttiink. Az előadásnak

egyébként ez a csúcspontja: a körsátor
szabású textília a táncosok fölé emel
kedik, ekkor megpróbálják ők maguk
önmaqukból megépíteni a sátrat, de
építm€?nyük összecsuklik (itt tűnik fel
először cl Bábel tornya motívum); a sá
torvás.zon újból és újból alászáll, eresz
kedésében és emelkedésében különféle
alakzatokat vesz fel, melyek sajátos, né
ha mág.ikllS ta?'talommal telnek meg. De
csak a sátol'lap lebben fel újra s újra
az égbe, táncos egy sem tud "felleb
benni" ; s amíg a zene, a mozdulat.- és

. fényjáték elragadó szintézisben egyesül,
s a színpadon a húszas évek expresszio
nizmusát idéző kompozíció ragyog, Ni
kolais egy percre sem engedi, hogy
megfeledkezzünk az ,.Imago"-ban meg
rajzolt "elidegenedésről". Ezt idézi a zá
ró darab, a "Torony" is, melyben a ví
zió mintegy szétfeS'zíti a formát: bábe
li zsivajban rohangásznak táncosai, elő

ször csak játszva azokkal a fémdarabok
kal, melyekből ketrecet építenek maguk
köré, 7ei- és bezárulnak, vergődnek, tor
nyot építenek a ketrecükből, fölmásznak
rá, hadonásznak, szinte eszüket vesztik,
zászlókat lobogtatnak (LSD és egyéb
[elirással, ami jelzi, hogy szószerinti és
nem egészen szószerinti kábítószerek
.1elképei ezek), többdimenziós lámpák
fényei villognak a sötétben, rejtélyes
alakok suhannak, magnéziumláng lob
ban, s a legnagyobb "örömujjongás" kö
zepette összeomlik az egész tákolmány.
Leqördül a függöny.

Úgy tűnik, nem nehéz felfedezni AI
win Nikolais vízi6jában az atomhalál
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fenyegetettségében élő emberiség mo
dern Bábel-tornyát; Nikolais nevén ne
vezi, felmutatja a rémet és figyelmez
tet. Mindenekelőtt arra, hogya kérdés
nem oldható meg egy szinten; mélyebb,
mondhatnám, metafizikus szférában gon
dolkodik: Bábel sem technikai attra1:<:ió
volt az egykori embe1'iségtől, sokkal in
kább a belső egyensúly megzavarodásá
nak kivetülése.

S így azt is láthatjuk, amit bevezetőül

az "expresszionista" balettben a téma
és a tartalom szétt'álásáról mondottunk:
Nikolais voltaképp "absztra,kt" balettet
komponál, melynek tartalmi súlyo, meg
növekedett. Nem illusztrálni vagy mesél
ni akar az emberi mozdulat művésze

tével: mozdulatokban beszél a világról,
az egzisztenciális emberi drámákról. Ni
kolats balettje természetesen csak kiin
dulásában tekinthető expresszionistának;
például abban, hogy táncosai mindig
törzsmozgással fejezik ki magukat, ami
nek csak függvénye a végtagok mozgá
sa. De az olyan balettdramatu?'giai tőr

vényeken, melyek meghatározzák a tánc
kar és a szólótánc váltakozását, már gyak
ran túlteszi magát, s ami Alfredo Alon
sónak nem eikeriili; neki a "Torony"
ban sikerül: a beszédmontázs (igaz, nem
drámai szöveg!) szervesen illeszkedik a
"zenébe". Ugyanakkor bőven merít 
főként az •.Imago"-ban - az ázsiai moz
gáskultúrúból, az indiai templomtánco
sok művészetéből, pantomimikus varázs
lása a pekingi operát idézi, s a "Torony"
ban a pop-art elemeit figyelhet jük meg.
Mindez azonban csalc utalás Nikotais
Táncszínházának forrásaira, de aiioht:
érzékettetheti azt, amit Alwin Nikolais
mint koreográfus, díszlet- és jelmezter
vező, zeneszerző, világítástechnikus és
rendező teremt: egy új színházi műfajt,

melyben a színház mindenekelőtt dina
mikus erő.

Együttesében a legragyogóbb a,merikai
táncosok köziil láthatunk néhányat:
Murray Louis nemrég az Egyesült Alla
mok legmagasabb táncművészeti kitün
tetését is elnyerte. Mellette Phyllis Lain
hut és Carolyn Carlson nevét ken ki
emelnünk. Mindhárman szuaaesztio, sze
mélyes szenvedélyességgel é,~ teljes oda
adá.ssal megformált alakokat rajzoltak
meg a színpadon: lenyűgö.:;ó technikai
tudásuknak - ami egyébként az egész
tánckarra érvényes - szinte társszer.zői

szerepe volt abban, hogy maradékteta
nul igaz szinházat láthattunk.

PALYI ANDRAs



K~PZŐMŰVÉSZET

BUDAPESTI KIALL1TASOK

Az lll82-ben született és 1932-ben el
húnyt Ttuié Malcowski lengyel festő és
grafikus munkáít mutatta be júniusban
- Kisdéginé KiTimi ITén dT. müvészet
történész rendezésében - a Nemzeti Ga
léria. Makowskí sokáig élt Párizsban,
ott is halt meg. Életében meglehetősen

ismeretlen volt - megbecsülése csu
pán halála után, a 30-as évek végén kez
dődött el.

A művész az első világháború előtt

kubísta szellemben dolgozott; később

egy olyan kifejezésmódot alakított ik!i,
amely a "Vámör" Rousseau és 'más fran
cia naiv festök (Bornbois, Bauchant)
művészetével rokon. A tárlat eilső termé
ben elhelyezett tájékoztató felirat sze
rint Makowsíci - aki műveíben "köl
tői képet ad az emberről és a természet
ről" - a századeleji lengyel művészet

nek "érdekes, különleges egyénisége"
volt. A "Palu" című kép (előterében

négy tétova tekintetű emberi alakkal),
a sokfígurás "Palusi lalkodalom" és a
"Gyerme!khangverseny" a legszuggesztí
vebb munkáí Makowskinak, e valóban
érdekes különleges'', de meglehetősen

~gyhang(l, szűkös világú festőnek.

*
Július elsején záruüt a Műcsarnok

"Mai csehszlovák művészet" című tár
lata amelyen mintegv 230 festmény,
szobor, rajz és sokszorosított grafika
szerepelt. A kiállítás résztvevőinek ki
sebb része természetelvű szemléletű, na
gyobb része absztrakt. A művészek előb

bi csoportj ából a tájképfestő Josef Broz,
Stanislav Podhrazsky ("Szerelmespár"
és "Tóban fürdő nő"), Karel Hla
cli:k szebrász ("Leányport:ré"), Prachaticka
(.,V. K. szoborportréia'') és Vladimir
Janousek, az "Ülő női akt" című. élet
nagyságú, fából faragott kompozíció al
kotója, míg a nonfiguratívok kőzül B.
Lacina Janus Kubicek és Milán Lalu
ha fesltŐ'k váltaik ki.

Kubicek a finom, halk színek ("Kék
csendélet") Lacina elsősorban a sárgák
(,Táj"). L~luha a vehemens színorgiák
kedvelője. Delacroix 1863. június 22-én
- három héttel halála előbt - ezt je
gyezte be naplójába: "A (kép Legnagyobb
édeme az hogy ünnep a szem számá
ra." Lacil~a, Laluha és Kubicek munkái
maradéktalanul teljesítik a Delacroix-í
követelményt.

Az élete 45. esztendejében járó Sugár
Gyula festőnek, Rúdnay Gyula egykori
tanitvánvánaűcXépeit láthattuk az el
múlt hetekben a Váci utcai Csók Ist
ván galériában. A művész legújabb
munkáí mestorkólten modernkedők, a
mólységet csupán mímelő, kispekulált
csinálrnányok. Sugár akkor hoz létre
szép dolgokat, arrukor xnegmarad lényé
nek, adottságainak határain belül. Bu
dapesti városképei ("AstOll'lia", "Belvá
ros", "A Szerviták tere") értékes mű

veszi te,ljesítményeik.

*
A Tanács körúti Mednyánszky-te

remben két fiatal művész - Tót End
re festő és Seregi József szebrász - ál
lított ki májusban. Tótnak a Pop Art tő

relevéseire rezonáló munkái közül első

sorban a "Divatbaba", az "Egykalap"
és a "Régi szép idők" emelkedett (ki.

Sereg i József szebralnak legtöbbje
kőből faragott női akt: munkáiban
mi,nt a katalógus szövege jogmal írja 
"igen szobrászi gondolkodási mód" nyi
latkozik meg. Helytálló a katalógusnak
az a megjegyzése is, hogy "a romanti
ka, a pátosz és az érzelgősség távol
esik e csendes" szerény művésztől", aki
nek formanyelve az, idős, méltánytala
nul elfeledett szobrásznő: Földes Lenke
művészetének inspirációját árulja et

Tót is, Seregi is megérdemli a. közön
ség és a krttíka megbecsülését és továb
bi figyelmét,

Barcsay Jenő szentendrei tárlata. A
szemendred Ferenczy Károly múzeum
ban június végén nyílt meg Barcsay
Jenő Kossuth-díjas festő "Egy mozaik
születése és előzményei" című kiállítá
sa, amely a mester új 3 x 11 méteres mo
zalk-kompozícíójának genezísét mutatja
be; a kész mű - amelyen ülő és álló
női alakok lesznek láthatók arany hát
tér előtt - az új szentendreí Művelő

dési Központ épületét fogja díszíteni.
A tárlat falain ott találjuk a művész

néhány korábbi munkáját is ("Templom
kereszttel", "Umbrába;n vörös", "Kép
konstrukció Iilában", "Sárga kapuk",
"Róz!saszín kapuk"); e festmények vol
tak azok a lépcsőfokok, arnelvek elve
zlet:telÍ< a végleges mozaíktarvhez,
amelynek alapján rövidesen megkezdő

dik - színes velencei üvegmozaíkból
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- a technnkal kivitelezés. Igaza van
Petényi Katalinn,a'k., a kiállttás rende
zőjének, akí a szepen típografizáít, kata
lógus előszavában úgy ír erről a szüle
tőben levő műről, mína "Barcsay élet
művének betetőzéséről".

A kiállítás megnyitóján Barcsay fes
tészetc legjobb isrnerőjónek: a vernisz
százs előttí hetekben eíhúnyt Genthon
Istvánnak tanulmányaiból, cikkeiből 01
vastale fell néhány részletet: "Az elvo
nulltan dolgozó Barcsay Jenő munkás
sága igen részletes és árnyalatos vizs
gálatot érdemel. A művészt '- aki ma
gába fogadta a kubizrnus eredményeit
-,- zord következetesség [eflemzi. Alkotói
tevékenységének - amelytől távol áll a
látványosság és a boszorkányos virtuo
zitás - az értelem és a rend a fő voná
sai. A magános útjain vándoe-ló Bar
csav művészete tisztelni való, boldogí
tó, felemelő példa". Nem lenne értelme,
hogy Genthon e szavaihoz bármit is
hozzátegyünk.

*
Ez év novemberében fogja betölteni

élete 85-ik esztendejét az 1939 óta Auszt
ráliában élő Orbán Dezső festő. A mes
ternok ~ aki éppen hatvan évvel ez
előtt, 1909-ben alapútotta meg Czigány
Dezső, Czóbel Béla, Márffy Ödön és má
sok társaságában a "Nyolcak"-művész

csoportot - májusban él't v;éget egy tár
lata az Új-DérJ-Wale:s-áHambelri Newcast
le-ban, a Von Bertouch gialériában. A
kiállítás kataiógusából 'kitűnik, hogy 
"Hozsánna!" círnű tt-íptícnoniával - Or
bán 1967-b'2ln elmverte a vahlásos szelle
mű művoket jutalmazó Blake-díjat.

A művésznek egyébként 1968 végén 
"Undelrst:>nding Art" C,A művészet meg
értése") címmel - könyve látott napvi
lágot a Sydney-i Ure Smith kiadónál ; a
kötet a XX. század művészeti irányza
taimak, "izmus"-ainak tömör megvilágí
tását nyújtja avval a szándékkal, hogy
hozzájáruljon a nagyközönség és az
avaritgarde áramlatok közöttí szakadék
áthidalásához. A lapidáris stílusú, logi
kus okfejtósű Ikötet azt bizonyítja, hogy
Orbán nemcsak jelentős festő, de a mű

vészett i rcdalomna'k is hivatott művelője,

*
Búcsú Tersánszky J. Jenőtől. Ter

sánszikv J. Jenő, akiről ogy közelmúltbelí
rádiónyilatkozatában Lengyel József
mirit ,ia Iegnagvobo élő magyar író"-rál
emíékezett meg, ez év júniusában ehtá
vozott közülünk A "ViS'zontlá,tásra, drá
ga!", a "Kalkuk Marci", a "Legenda a
nyúlpaprikásról" szerzőjének halála
nemcsak olvasóinak széles táborát és í;ró-
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társait töl,tötite el szomorúsággal, de a
magvar képzörnűvészetí életet is.

Tersánszky az újabb magyar piktúra
történetében oly nagy szerepet játszó
Erdslv-szél.í városkában : Nagybánván
szüloteot 188S-ban. Az elemi Iskolában
egy padban ült a tüdővészben korán el
hunyt, nagy tehetségű Mattcska Jenő fes
tővel (1885-1906), - Iskolatársaí közé
tartozott Krazsán János festő (1886
1948) is. "Azt mondhatnám, hogy színte
a nagybámyai festőiskolával nőttern fel
- olvassuk "A félbolond" című Te1'
sánszky-regény utószavában. - A többi
utcagyerek társaságában én is hordoz
tam a kazettát és az áíllványt a festők

után. Nvilassy Sándortól egy hatost kap
tam, és elbeszélgetett velem... Még
festékkészítést iJS tanultam e,gy Kerékes
nevű, szerencsétíen, késöbb súlyos elme
bajban olpusztult festőtől."

Akisdiáik Tersánszky figyelmesen né
zegette a munkájában 'elmerülő Hollósyt,
Therma Jánost, Ferenczy Károlyt, Ivá
nyi-Grünwaldot, Horthy Bélát, Glatz
Oszkár-t és Nagybánya többi festőjét.

Különősen Ferenczy Károly egyénisége
ragadta meg őt; "A féllbolond"-ban szép
passzusokat talállunk "a nagyrnesterek
mesteré't-ről, aktnek lényéből "a tiszta.
művészet megrendíuhetetlen tisztelete"
sugárzott.

Az ifjú 'I'ersánszkyt erősen vonzotta a
festői hivatás. "Elhatá,roztam, hogy
ha törik, ha szakad - festőmüvész le
szek ..."

Mégsem lett belőle festő. írásai el
jutottak Osváthoz. 1910. február 16-án
megjelent első elbeszélése a Nyugat-ban,
s evvel az ircdalom véglegesen magához
láncolta 'I'ersánszkyt. De a képzőrnűvé

szethez sem let,t hűtllen: a Nyugat-ban
számos tanulmánya jeleint meg festőkről.

szobrászokról, r'ajzolóművészekrőd. Ezek
ről az volt az általános vélemény a kor
társak körében, hogy - ismét az írót
idézzük - "végre olyan kritikák ame
lyek a képzőművészetet - képzőművész

szemével ítélnk meg."
írt Pór Bentalan freskójáról, Benedek

Péter parasztfestőről. Fáy Dezső Dante
H:1usztrátorról, Mo!IJnár-C. Pál'fIÓil, Mo
dtglíani egyíkonl párizsí íakótársáról: Bá-
ldnt Rezső festőről. Bokros Birmari Dezső

szebrászról és a század elsó felének
több más prominens magyar képzöművé

szeről.

A feSltőlk, grafikusok, szebrászek kö
zött mí.ndig otthonoslan érezte magát;
"Nagy árnyakról bizalmasan" című me
moár-kötetébon gyakran vHl>anrt fel Réti
István, Berény Róbert, Scheiber Húgó,
"Vilkó" (azaz Fémes Beck Vi,lmos, a



fiatalon elhalt nagyszerű szobrász) ésa
"Kuka": a szeretctt Tihanyi Lajos alak
ja. "A félbolond' című könyvét - a
melynek cselekménye a nagybányai mű

vészkolónia fiatal Iestőnövendékei köré
ben játszódik - művészeinek legjobbjai
i llusztnálták (Kmetty, Czóbel, Szőnyí,

Bernáth Aurél, Ferenczy Béní, Ilosvai
Varga István stb.), az író markáns arc
vonásait több értékes képzőművészeti

alkotás (rnelyek kőzött első helyen Bor
sos Miklós remekmívű plakettje emlí
tendő) örökítette meg.

ZENEI JEG YZETEK

(G o n d o l a t o k a h a n g ver s e n y
é vad v é g é n.) Az 1968-69-es hang
versenyévad sok meglepetést, örömet,
felfedezést tartogatott a koncert látoga
tók számára. Itt e'lsősorban nem a ne
ves vendégművészek szereplésére gon
dolunk, nem az olyan óriási sikerű es
tékre, mint Doráti Antalé, Magaloffé
vagy Clifford Cur.zoné, nem is arra a
felkavaró, magával ragadó élményre, me
lyet Karl Richter szerzett a H-moll mise
tolmácsolásával. A vendégművészeket jó
részt ismerjük, s a Filmharmónia is első

sorban az ő vonzóerejükre számítva é
piti fel egy-egy bérletét. Nem hallgat
hatjuk el persze, hogy ha valamelyikük
lemondja szereplését, a bérlet egyensúlya
egyszeriben felborul, s még ha a hang
versenyrendező szeruek igyekeztek is
megfelelő helyettesről gondoskodni, a
bérlők nagy része vegyes érzelmekkel
veszi ezt· tudomásul. Doráti Antal pél
dául lemondta június-e fellépését. He
lyette Somogyi László vezényelte a Rá
diózenekart, Somogyira emlékeztünk ré
gebbről, jó karmesternek ismertük, de
aligha lehet Doráti Antal mellett emlí
teni. Kivált, ha olyan szaggatott, ideges
toredezeit Mozart-szimfóniát vezényel
pont ő, aki annak idején a legjobb ma
gyar Mozart-dirigens volt. Nem is szól
va a kolosszális méretű Mahler-szimfó
niáról, amely lehet karmesteri bravúr,
lehet a zenekari játék próbaköve, a hall
gató számára azonban inkább az ülő iz
mok keménJJ próbatétele. A mai világ
ban, amikor állandóan a gyorsuló idő

kategóriájában gondol1codunl" minden
képpen anakronisztikus egy majd más
fél órás mii, amelynek "miniatiir" tétele
(így írja a miisorfüzet) majdnem ne
glledórás. Az ilyenfajta eklektikus művek

alig számíthatnak tartós reneszánszra.
Mahler IV. szimfóniájának hallgatása
közben olyan érzésünk volt, mintha ke-

Tersánszky Józsi Jenő és a modern
magyar képzőművészet: eíválaszthatat
lan fogalmak, A Farkasréti temetőben

lezajlott gyászszertartáson nemcsak re
gény- és novohlairodalmunk páratlan
mcsterétől vettünk búcsút, de a "Nyol
caik" és a ikét világháború közöttí java
magyar művészek barátdától, küzdőtar

sától, megértő (és hoezáértő ...) kirIH~ku

sától is.

D. I.

resztid-kasul kóborolnánk aMonarchiát.
De hová lett a Monarchi.a ...? S kí az,
akinek ma is eleven, élő világ, komoly
probléma volna ez az emlék? Minden
tiszteletünk Mahleré, a zseniális karmes
teré, a Gyermekgyászdalok' szer,zőjéé,
de a Bartókhoz és Kodályhoz szokott
fülek s.zámára bizony poros az ő szim
fonikus világa.

Az évad igazi örömét az egyházi ének
karok és zenekarok szereplése hozta.
Sajnos, a "hivatalos" kritika ma sem ér
tékeli ezek teljesítményét, holott ország
világ előtt büszkélkednünk kellene azzal,
hogy egyházzenei kultúránk ilyen ma
gas színvonalat ért el. Hadd hivatkoz
zam példaképpen a Tamás Alajos emlé
kezetére rendezett két egyházzenei hang
vensenyre. Első alkalommal az AC Ka
pisztrán Gyermekkara és Gyermekzene
kara adott nagysikeríí és igényes mii
sort, melynek középpontjában Rossini
hallatlanul deriis miive, a Hit, remény,
szeretet címii kantáta állt, ez a szinte
bursikoz remeklés, amely arra tanít,
hogy Istent ki-ki olyan szívvel dicsőítse,

amilyen adatott. Rossini nem akar ko
molykodni, azt hiszem, nem is tudott
rolna. Szinte gyermeki egyszerűséggel

bontja ki miivében az igaz keresztényi
életforma három pillérét, s az a végte
len természetesség, ahogy megfogalmaz
za ezt az életprogramot, mindenképpen
'/Cnegfontolásra s követésre érdemes. ö
römmel ha1.lgattuk Rossini miive mellett
Tamás Alajos A kánai mennyegző című

alkotását is, mely bízvást a mai magyar
zene egyi], legértékesebb alkotása, s
amely érdemes volna arra, hog'y ne
csak a templomok közönsége ismerje,
hanem szélesebb körben is bizonyságot
adjon rola, milyen i2mos zenei generáció
növekedett fel Kodály Zoltán útmutatá
sai nyomán. Ez a kérdés persze megint
nagyon komo~y nézetütköztetést érde-

563



melne: hiszen valóságos fényűzés, hogy
nálunk két zenei kultúra létezik egymás
mellett: egy világi és egy egyházi, s a
kettő tudomást sem véve egymásról lé
tezik, lélegzik és nemzetközi sikereket
arat. Vajon 'nem az egységes magyar
zenekultúra nyeresége-e, hogy Durkó
Zsolt modern faktúrájú művei elisme
rést szercziek a külföldi [esztioálokon,
s hogy Kiszely Gyula miséje Rómában
arat sikert, hogy Ottó Ferenc Nagyfan
fárját az olasz lapok elismeréssel mél
tatják, orgonamiivei-t pedig a legjelentő

sebb kompQziciók.1cal mérile össze? Egyik
siker épp olyan jelentős mint a másik,
hiszen egyforma elismerést szerez a ma
gyar zene7cultúra számára. Meg kellene
találnunk 'l.'égre is annak a lehetőségét,

hogy "egységes" zenei lwltúráról szól
junk, s ne "kettős"-ről, amely zenei ér
telemben is képtelenség: hiszen aligha
lehetne a zenetörténet legnagyobb alko
tóinak életművében hasonló szemponto
kat érvényesíteni. Vagy ha ilyen meg
gondolásokat érvényesítenénk ís, bizo
nyára épp a legjelentősebb alkotásaik
sikkadnának el. (Azt már csak tényleg

.zárójelben említem, hogy egy-egy nagy
sikerű egyházzenei hangverseny fősze

replői többnyire ugyanazok, akik az
Operaházban és a hangversenytermek
bm aratnak diadalokat.)

Ebben 11 zenei él)adban kétségkívül a
Remetekertt'árosi Szentlélek-ről elneve
zett Plébániatemvlom énekkara s a
Bucsu László vezette Liszt Ferenc kórus
fe.1Ződött szinte ugrásszerűen. Az előbbi

kórus a zeneirodalom ismeretlen terré
numainak felfedezésére vállalkozott:
Schütz ritka alkotásait szólaltatta meg
adekvát módon, az utóbbi már képes a
leqhatalmasabb alkotást is magas művé

szi súnvonalon tolmáesolni. De hasonló
an emlékezetes benyomásokat szerez
tünk a Belvárosi Főplébánia templom
ének- és zenekaráról, melynek sikerei
Virág Endre munkáját dicsérík, az AC
Kapisztrán Kórusáról és Zenekaráról,
amely Bach Magnifi,catjának előadásá

val egészen kivételes élményt szerzett,
a Mátyás templom ének- és zeneIcará
ról, mely ismét "idegenforgalmi látvá
nyosság", az Öbiuiai Főplébániatemplom

múvészeiről, akik kissé talán visszahú
zódva ugyan, de igen jelentős művészi

tetteket hajtanak végre, s nem utolsó
sorban az OMCET zenei összejöt'etelei
ről, melyek mindenkor az egyházzene
ünnepei, az évadzáró hangversenyek pe
dig a legszínpompásabb és legszínvona-
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lasabb zenei események. (E felsorolás
ban nem szerepel, de feltétlenül emlí
tést érdemel a Bazilika ének- és zene
kara, s az ott kezdeményezett orgona
áhítatok, aztán a vidéki ének- és zeneka
rok, melyeknek működése egyszer meg
érdemelne egy nagyobb tanulmányt, hi
szen épp ők váltják valóra azt a sok ne
mes és nagy.~zerű elképzelést, melyet
Kodály és iskolája kezdeményezett,)

Régi rádió- és hangversenyműsorokat

lapozgatv,a minduntalan templomi ének
és zenekarok nevével találkozunk. A
"nagy" zenekritik~tsok pedig - Tóth
"4.ladár vagy Molnár Antal - egyforma
szeretettel és szigorral vizsgáztatták a
templomok és hangversenytermek mű

sorait és előadóit. Úgy érezzük: érdemes
volna példájuk felelevenítésével ismét
megteremteni a magyar Zlenekultúra
egységét.

(Lemezfigyeló.) A Magyar Hanglemez
gyártó egyik leglényegesebb, nemzetközi
szempontl~ól is jelentős vállalkozása a
"Kortárs magyar zeneszerzők" sorozat.
Köztudott, hogy a Bartókot és Kodályt
követő legfiatalabb nemzedék sok ko
moly nemzetközi sikert mondhat magáé
na.k, s például Bozay Attila, Durkó Zsolt
vagy mások kompozíciói iránt minden
kor melegen érdeklődnek a külföldi
rádióállomások is. Nyilván nagy része
van ebben a sikerben az elődök tekin
télyének is, de kétségtelen, hogy a fiatal
zeneszerzők egyike-másika méltó folyta
tója Bartóknak és Kodálynak, s mérték
tartó zenei [ormálásuk, mely a legJobb
műnekbeti ezerencsésen egyesíti a ma
gyar zenei néphagyományt a legmaibb
formával jó péld.ája lehet a mondani
való elsődlegességének. Mert ha érdekes
is egy-egy elelctronikus koncert, ha meg
hökkent és felkavar is a hangnemnél
küliség némelyi7c kiemelkedő példája, bi
zonyosnak látszik, hogy azok az alkotá
sok a maradandók, melyek a "hang
funkció" évezredes hagyományát és sze
repét új elemekkel színezik ugyan, de
nem szakadnak el a lényegétől, me ly
megőrzi a hang "hangzó" jellegét. Az a
két lemez, mely ebben g. sorozatban meg
jelent - Sárközy, Papp Lajos, Durk6
Zsolt, Láng István és mások: legjobb mű

veivel -, egy a hagyományokat szívósan
őrző, abból megtermékenyülni kész, élet
képes művészet híradása, melyre bizo
nyára felfigyel majd a művelt zenei
világ.

RÓNAY LASZLÓ



FILMEK VILÁGÁBÓL

Extázis 7-től IO-ig (magyar ríportfílrnl,
rendezte: Kovács A., közreműködik: az
Illés-, Metro-, Omega-, Olympia-együ1ltJes
és a Tolcsvay-Trfó.

Ez a film eredelllileg a tévére készült,
hiányosságadt talán ezzel mentegethetné
vailaJki. De képbeállításaiinak szabványos
ötlettelensége, az egész mű szerkezetkía
la'kításában tapasztalható, és a műves

gonddal alátámasztott hivatalos mérték
letességarról tanúskodik, hogya köze
pes művészi teljesítmény !inkább hazai
átlagművészetünk színvonalával függ
össze, ahol a ~ctemellkedő - s nyilván
nem szabádyos - mű is csalk az iskolás
tartalmi-fomnai keretek között képzel
hető el. Iilymódon hazai környezetben
már az olyan szavak lis, m:1rut under
ground, happening és csoportművészet

kéjes borzongast váltanak ki a művé

szettel és nem utolsó sorban a művé

szetből éíők seregében, így pótolva az
utóbbiakban a tényleges cselekvés föl
szabadító izgalmát az állandó késés
művészetével, ahol a minőséget a meg
fontoltsággal azonosítják. Ez a posztrea
lista - egykor rmlitáns - akadémiz
mus úgylátszik még az olyan rnűfajok

ban, mint a dokumentumé is, eluralko
dik, melyek leülönben lerázzák maguk
ról a középseert, mnt eb a vizet. Való
ban: egy olyan szociológiaílag-gazdasá
gtlag-esztétékailag izgalmas és páratfan
kérdéscsoport adatszerű földolgozását,
mirnt a beat, legfeljebb erőszakosan, a
tárggyal kapcsolatban robbanásszerű

egymásutániságban jelentkező művészi

fölismerések elfojtásával lehet a bemu
tathaeóság kívánta televíziós domeszti
kál11Jság korlátai közé szorítaní. Ez az
óvatos duhajság jellemezte már Kovács
eIW ismertebb játékfilmjét is, a Falakat,
ahol rapoeteri ügyességgel alkalmaztak
míndenből egy keveset, amerészségből

és leleplezésböj ugyanúgy, mint a diva
tos témákból (például az intelle~tuáHs

maoizmus) anélkül, hogy míndenből a
szokásosnál többet megtudhattunk vol
na; kűlönösen leleplező, hOlgyezek a
látszatra bátor vagy újszerű kérdéseik
a legszakállasabb művészí konzervatt
vízmus eszközeivel vannak megformál
va.

A beat és a v:ele kapcsolatos tömegje
lenségek ábrázolása önmagától kínálja
az olyasféle, a dokumentum műfajban

egészen természetes, mellbevágó ellen
pcntosét, mínt amiilyen az Élet szép
című lengyel !}Jisfilmben láthattunk
éveikikel ezelőtt. Egy ilyen példa emle-

getese persze nem az utánzás követel
ményét jelenti; csak figy,e'},meztetni kí
vánunk arra, hogy az ábrázolás formai
eszköztárának határait lényegesen
messzebbre tolhatták volna egymástól.
Mélyebb bepilla,n,tást~aphartottvolna a
néző, ha szelsőségesebb eszközökkel kö
zelítették volna meg a fölvetett kérdé
seket, hiszen megértésük egyelőre 
éppen teljesen új mivoltuk következté
ben - inkább az érzelmek, és magára
a beatre annyura jellemző ínvolvement
(rnozgással és együttműködéssel történő

részvétel) segitségével biztosítható, mint
koros világnézetd nOJ.1n ,~~al.

Ha ebből az érzelrní és mozgásritml
kai sokkirozásból valami mégts megva
lósult, úgy nem annyira a szerzők, mínt
inkább a beeet érdeméből. Ritlea az
olyan piltanat, amikor a szerzők jóvol
!tálból éri hideg zuhany a nyárspolgás-í
nac:ional:izmus világát, mint például a
"Kislálny a zongoránáű" című, egyfajta
kasztráít erotizmusf sugalló, túlrnérete
zett előadói apparátust megmozgató
show-sláger és az ilLés-együttes által
előadout, életszerű és a magyar népdal
pentatoníkáján alapuló beatszám szem
beállítása. Ez a fernti slágeren és az IL
Lés-számoikonalapU'ló polaritás egyéb
ként Kovács filmjének taktikai alapja
is. Bár művével foglalkozva elterjedt ál
lítás" hogy Kovács az állásfoglalást a
riézőre bízza, osak az, aki nem akarja,
nem veszi észre, mennyí re ízig-vérig
manipulálásra törekvő művész ő. Azt a
'tekintélyi, totalitásra törekvő - és ennek
következtében kissé parafasisztoíd ízű

- nacíonalízmust igyekszik nevetséges
sé termi, mely a magyarországi be.it
megjelenésére a hazafiság ürügyén
azonnal rendőrért kiált, és a "Kis vi
rág" című, a bartóki magyar népdalo
Non alapuló beat-számmal szemben az
előbbi sláger, Líszt-zenékből lopkodott,
magyankodó közhelyeire hivatkozva
nemzetellenes hatásokkal vádolja őket.

Persze a beat sem valamí megvaltó
csodaszer vagy áfogó szellemi újjászü
letés. Míndenesetre több, mint pusztán
zenei jelenség; Adorno véleménye, mí
szerínt a beatnál trlvializált hagyomá
nyokiról van szó, legfeljebb a zenei ana
lízisre lehet érvényes. Ezen túlmenően

egyszerre a fiatalok nemzedékéneik ma
gatartásformája, és ugyanakkor tontos
alkotórésze a szórakoztató iparnak. Bi
zonyos mértékben rá is érvényesek'
WaLter Benjamin szavai: "A divat előír

ja a rituálét, amely szerínt az áru is-
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tenségéttisZ'Íierni Ikell." A beat talán a
Iegfől.tűnőbb tünete annak az önsegélye
zésli folyamatnak, mellyel a fiatalság
szabadidejében foglalkozik. Ebben az ál
lapotban sikerült magukat abba az, il
lúzióba ringatni, hogy aktívak és sze
retetre rnéltóak (holott a kívülálló rend
szerkoníorm szemíéiö éppein mye[)Jkor
Iátja talám őket passzívnak és vissza
taszítónak). Egy-egy beat-révület során
az illúzió fokozódása éppen nem vala
mi passzív dolog a résztvevők szemé
ben, hanem tett és bizonyos mérték
ben cselekedet. Mások megint - ugyan
csak kívülátlók - szerétnék afféle til
takJozásnaiktekinteni, pedig inkább csak
a fogyasztól társadalom szavak és gon
dolatok nélküle vegetatív oppoziciója a
bead,

A i1i,lm a jelenség szocíáías összefüg
géseível, meg azzal, hogy keleten és
nyugaton egyformán ehterjedt, _alig fog
lalkozík. Valamilyen okJbólatJtól is tar
tózkodíik, hogy jellegzetesebb példányo
kat mutasson be a fiatalok seregéből,

Főleg a végletektől írtóztak, akikkel pe
dig - elég az ifj úsági park fölötti vár
oldalon sétáil:ni estefelé - még a laikus
is kedvére találkozhat; talán azért,
mert ők túlságosan megváltoztatták vol
na a szerzők előre elképzelt mondaní
valóját. A 'kevés eredetíségről tanúsko
dó fényképezés (kis számú kamerák, is
kolás kameramozgatás), a föltűnő és
többnyire a véletlenre bízott vágások, és
a jólfésült egyetemistáknak a harmin
cas évek mozgalmi aktívístáíra emlé
keztető igyekvő, naintáziaszegény beszél
getese ellenére a beatnek. rnmt zenei je
lenségnek magyarországi vonásaira a
:DUm végül mégis felhívja a t1ilgyelmeit.

Ahogy a beat sem a legmagasabb
szeldemíség hordozója, úgy az Illés
együttes (és a hozzá hasonlók) sem kép
viselik feltétlenül a magyarság új gé
niuszát. De ők legalább a "Tavaszi szél
vizet árasct" és a "Nekünk a legszeb
bik estét fekete gyászra festették" ma
gyar népdalainak vflágából "lopnak", a
Bartók-e-Kodály teremtette zenei alap
ból; soha rosszabbat! A beat - a maga
révüleitével és hisztériájával, harigor
leánjával és fizikai részvételt követelő

érzelmi ráhatásával - vezessen bárno->
vá, mimdenesetre megállíthatatlan íe
lenségnek bizonyult, aminek oka bizo
nyára a mai ipari társadalomban van.
Többek között magyarországi meghono
sodásáe sem akadályozhatta meg a leg
sikeresebb együttes néhány évvel ezelőt-
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til egéSz éves e1tiltáBa az tijúS4gi seer
vezetek rendezvényeiről. Az a tény,
hogy néhány fíatalemoer [óvoltából ez
a zene - nunden kampányszerű tárrio
gatás nélkül - észrevehetően valamí
valóban magyar és népi jellegzetességet
is kap, pillanatnyílag talán eiléggéfől

sem mórhető jelentőségű lehet. A beat
zenéje - még ebben az "llIésék" for
málta alakjában is - IDem ismer hatá
rokat, és ma már megakadályozhatat
Ianul érthető a városi munkásnegyedek
fiatalságának ugyanúgy, mint valamelyik
Szerét melléki csángó paraszt fiánaJk.
Ezérit ennek a zenének a "résztvevői" 
akár tetszik, akár illem - a velük fog
la~kozó művekhez képest, a maguk
szintjén, évekkel, ha nem évtízedekke;
előbbre vannak. Kovács érdeme, hogy
filmjéből ez fölismerhető.

RÖVIDEN: Alfa Rómeó és JÚUa. A
fHmvígjátek történetét ezúttal kritikus
írta: (Hámos György); a szerény igényű

mese nem úgy készüdt, hogy komolyan
gondoljunk arra: a "hóhért alffis'zltják".
Néhány humorosabb szakmai utalást
azonban a filrnkr-itikákut olvasgató né
ző is 'könnyen megérthet. Mamcserev
F. rendező, mumkájával általában in
kább fékezően hatott a forgatókönyv
Hámos fantáziája adta lehetőségeire. de
ez a gyermeteg vígjátéki környezetben
nem is annyira feltűnő. Az utolsó éden.
A színes nyugatnémet film tiszteletre
méLtó \kölhségiráfordítással. készült. A ki
halás veszélyének kitett állatok bemu
tatása a puszta érdekességen kívül még
egy erkölcsi kérdésre is fölhívja a fi
gyelmet.: a sorsuk és általában a földi
természet sorsa visszavonhatablanul az
ember kezébe van letéve. Kár, hogy a
bőkezű anyagi támogatás nem terjedt ki
arra, hogy nagyobb a]kotói képzeletoel
rendelkező művészeket is igénybe ve
gyenek így a film drágán készült, egy
szerű iernerettes-iesztő fölsorelás maradt;
Harc a sátánnal, és A Crossbow akció:
szovjet és amerikai kémfilmek a szoká
sos, tegnapelőtl:,ről származó kel1ékek
keL Maigret felügyelő csapdája. üdítő

detektívtörténetek G. Simenon irodalmi
munkásságának jóvoltából, rejtvényfej 
téssei. M. Fric: Életem legjobb nője. A
szerzők megint csak a rnonarchia terüle
tén visszamaradt Ikispdlgád világot áb
rázolják a csehszlovák filmekre jellem
ző óvatos, kerülő utakat kedvelő gúnyo
rossággal.

UNGvARY RUDOLF



RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

Je1'zy Jurandot lengyel drámaíró ne
ve nem ismeretlen a magyar közönség
előtt. A Madách Színház nagy sikerrel
játszotta színművét, nA harmadik csen
getés"-t, mos,t pedig "A kilencedik
igaz" című vígjátékának rádióváltoza
tát tűzte műsorára a Magyar uaau,
Horváth Zoltán forditásában és Marton
Frigyes rendezésében.

"A kilencedik igaz" műfaji meghatá
rozásaként talán jobban illenék a "sza-

,-tíra", vagy a "példázat", hiszen a szín
játék - .minden könnyed hangvétele
mellett - nagyon is komoly problémá
kat vet fel, mintegy éles tükörképét mu
tatja egy olyan társadalomnak, amely a
"nem-igazakat" fogadja csak be maga
közé, s "jellemes" polgárnak csupán a
"jellemteleneket" tekinti.

De vajon "nem-igaz" és "jellemtelen"
e mindeki, akit ez a társadalom annak
tart? Azok-e a valóban bűnösök, akiket
az átlag-polgár, a "beszűkült" látókörű

"közvélemény" bűnösnek ítél? Fennma
radhat-e egy olyan társadalom, amely
ben az igazak egy követ fújnak a bűnö

sökkel? Megmentheti-e a "tűz-, kén-,
hamu-esőtől", a végpusztulástól ember-

•társait, aki önzésből, egyéni jóléte érde
kében gyáva az igazságot kimondani és
nyíltan cselekedni a jót, akkor is, ha ez
ért gúny, megvetés lenne a része? tme,
kérdés kérdés után, amit Jerzy Juran
dot színjátékában föltesz, s aminek meg
oldását - jóllehet érzékelteti -, a néző

re - jelen esetben a hallgatóra - bíz
za.

Már a eimből is sejthető, hogy a szer
ző a Biblia elbeszélésére, Szodoma és
Gomorra sorsára utal. Csakhogy Szodoma
és Gomorra elpusztult, míg a hangjá
tékbeli "város" egyáltalán nem biztos,
hogy elpusztul. Egyébként is: a bibliai
keret, a szereplők nevei, az ószövetségi
utalások egyáltalán nem akarják az ere
deti parafrázisát, valamiféle modernizá
lását adni. Nagyon is emberi, mai, aktu
ális történet ez, emberi alakokkal, em
beri szereplőkkel, korunkbeli helyze
tekkel. A szerzőnek egyáltalán nem volt
szándékában "újra-fogalmazni" a Bib
liát. Egyáltalán nem kétséges, míféle
tűz-esőre gondol, hiszen Hod - a leg
fiatalabb "angyal" - ki is jelenti, hogy
hosszú idő óta folynak már "kísérleti
robbantások". A három angyal, a há
rom "égi követ", akik a városba érkez
nek, hogy kiválasszák a tíz igazt, szint
úgy nem valóságos, mennyből jött angya
lokat jelenítenek 1neg. Sokkal inkább az

átlag ember, a kategóriákban - az eni
bereket csak jóknak és csak rosszak
nak besoroló kategóriákban - gondol
kodó, "beszűkült" látókörű kispolgá1'
megtestesítői. Itéletiik - úgy érzik 
"abszolút és megfellebbezhetetlen" íté
let. Be kell azonban ismerniük, hogy té
vedtek.

Dehát kik is laknak abban a "város
ban", ahová a három küldött megérke
zik? Csalók, tolvajok, hazugok, képmu
tatók, prostituáltak, iszákosok. Robo
ám, a bankigazgató, azelot; kasszafúró
volt. Szebeon, a költő, aki többször ré
szeg, mint józan, fennen hirdeti: "Én
nem akarok egy lenni a tíz közül... Én
egyedül vagyok, elidegenült, indifferens,
telve pszichológiai komplexusokkal •..
Én széttöröm a formát, széttörörn a
szépséget, a gondolatot. Széttöröm, szét
töröm, széttöröm. . . Bennem zűrzavar

van. Én nem alkalmazkodom a valoság
hoz". És ott van Joász, a város köztisz
teletben álló polgára, akit egyszerűen

csak "a Gaz" névvel tisztelnek, mert
hírhedt a gaztetteiről. Ezek közül kell
kiválasztani a tíz igazt. A város fölött
napok óta mennydörög az ég, egy hatal
mas szózat hirdeti a közelgő pusztulást.
De senki sem figyel reá. Most azonban,
amikor a három küldött hírül adja,
hogy: "Megrendülnek a hegyek, ledől

nek a magas bástyák, és valamennyi fal
porba hull", tudomásul kell venniük a
fenyegető veszedelmet. Ugyanakkor
megnyílik előttük a menekvés útja is:
"Ha ebben a városban tíz igaz találta
tik, mind az egész helynek megkegyel
mezek azokért". Tíz igaz - "olyanok,
akik nem isznak, nem huligánkodnak,
nem csalják meg a házastársukat", tíz
igaz, "aki nem lop, nem csal és nem ka
csingat félre". De hiába: senki nem lép
elő, senki nem vállalja, hogy fölkerül
jön "az igazak listájára". Végül is a bí
rák döntene'k: sorra megnevezik az
"igaz-jelölteket", össze is szednek nyol
cat. Es akkor szólásra jelentkezik Cei
la akit mindenki úgy ismer, mint Jo
ász szeretőjét, és vallomást tesz: "Van
kilencedik ígazI Itt van közöttünk!. . •
Joász, Kaleb fia." Joász - akít "Gaz"
nak neveznek. Bebizonyosodik tehát,
hogy Joász - .iqaz ember. A pénzéből

utakat meg hidakat épített, kórházakat
és óvodákat tartott fenn. Közben úgy
tett, mintha mi1íden vagyonát elinná és

'Zányakra költené. Csak így síkerült meg-
őriznie mindenki tiszteletét. Ceila pe
dig - akit a szeretőjének tartottak -
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a felesége. Törvényes, hűséges házastár
sak. Csupán azért mondta a szeretőjé

nek, hogy nevetségessé ne váljon a köz
vélemény előtt. És Zorobábel, a legidő

sebb küldött kimondja a nagy igazságot,
az átlag-emberek, szűk-látókörűek "itéL
kezésének" csődjét: "Megteremtett'Ünk
magunknak egy viszony-rendszert. Azt
motuituk: ez jó, ez meg rossz. Ezt sza
bad, ezt igy kell, azt viszont nem sza
bad. És valóban kezdek attól tartani,
hogy ostoba fajankó k vagyunk". Meg
van a ktleneedik igaz. De egy még kell.
Egyre fenyegetőbben mennydörög az ég
- ám mégsem áH ki senki. Elpusztul
hát a város? Nem biztos hiszen - mint
Joász mondja: "Ilyen, mint én, sokszáz
sőt sokezer van ebben a városban". Mé
gis, hogy meneküljön végleg a pusztu
lástól, an1l:ak egy feltétele van: vajon az
igazaknak 'pan-e bátorságuk megvalla
ni, hogy igazak? "Ez a l~nyeg: van-e
bátorságuk meg'l.-'allani?" - kérdi befe
jezésül Zorobábel. Ezzel a nyitva ha-
gyott kérdéssel ér véget a darab. •

Jerzy Juratulot nem ~átványos cse
lekményekre, hanem gördülékeny, szel
lemes párbeszédekre, korszerű utalások
ra, nagyszerűen ábrázolt jellemekre épí
ti fel vígjátékát. A rádióváltozat a szín-

darab minden lén'lleaes mozz(t1tatát meg
tartotta. Az el6adás sikerében jelentős

része van mind a rendezésnek, mind 'a
kitűnő szereplőgárdának. A szereplők

közül hadd említsük meg itt Mádi-Sza
bó Gábor, Bánky Zsuzsa, Gera Zoltán,
Ladomerszky Margit és Glthy Magda
nevét.

..
Július ll-én volt 80 esztendeje, hogy

a századvég nagy költője, Reviczky
Gyula meghalt. Az évforduló alkalmá
ból a Kossuth Rádió Komlós Aladár
összeállításában, a Televízió pedig Koro
da Miklós válogatásában és bevezetl5jé
vel sugárzott műsort a kőltőről.

A Televízió műsora egy-egy kitűnően
megválasztott verssel jellemezte "a ma
gány költőjé"-nek és "a ezeretet poétá
já"-nak életművét, amely "lengő-lobogó

híd Arany János és Ady: a magyar lí
ra két partja között".

Az elhangzott verseket Kohut Magda,
Bánffy György, Gábor Miklós, Izsó! Vil
mos, Janka Béla és Sinkó László tolmá
esoltál~ élménytadó, művészi átéléssel.

BALASSY LÁSZLO

ELPOLITIZÁLT KERESZTÉNYSÉG ÉSZAK.ÍRORSZÁGBAN

"Nevel' a dull day in Ulster!" (Uls
terben nem fog unatkozní f), - Mikor a
brit utazási irodák eképpen csalogatják
Észaik-Írorszá,gba a turistákat, főleg a
"zöld szaget" pisztrángban és lazaeban
gazdag, bővizű folyóira gondolnak. Rek
Iárnötíetüáoet azonban drámai fordulat
tal igazolta a történelem: a múlt év ok
tóbere óta valóban "nincs unalmas nap
Ulsterben",

Az izgaűrnak október 5-én egy nagy
polgárjogi tüntetessel kezdődtek Lon
donderryben ahol a rendőrség közbelé
pésének százötven sebesültje volt. A ke
délyek csillapítására Eszak-Irország ak
kori miniszterelnöke, O'Neill haladékta
lan polí.tíkaí reformokat ígért. Ez a
"gyöngekezűség" viszont fölháborította
az úgynevezett "harcias protestánsokat",
a polgárjogi mozgalom esküdt ellenfe
leit, akik lan Paísley vezetésével Ar
magh-ba vonultak és megtámadtak egy
újabb poíLgárjogi tüntetést, A kedélyek
tehát nem cstllapodtak le. Az új év első

hetében egyetemi hallgatók több napos
polgárjogi menete vonult Belfastből

Londonderrybe, és ők is összeütközésbe
kerültek a paísleylstákkal. O'Neill "ka-
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pítány" ezek után Iemondatta belügyrnd
niszterét, majd bejelentette, hogy füg
getlen bizottságot hoznak létre a társa
dalmi feszültség . okaínak kivizsgálásá
ra. A polgárjogi mozgalom vezetői

örömmel fogdták a bejelentést és le
mondták Strabaneban tervezett, a 28
százalékos munkanélkülíség elden tiltako
zó menetűket. Eszak-frország katolíkus
püspökei nyilatücozaitot t,etJtek közzé: na
.gyon remélik, hogy a bizottság megta
lálja a bajok gyökerét. "Tragikus len
ne, - mondották - ha a helyzet tisz
tázásának és a tartós nyugalom meg
alapozásának ez az alkalma elveszne"..
A kormány egyes tagjai azonoari egé
szen másként reagáltak Néhány napon
belül tüntetően lemondott a képviselőház

elnöke, majd az egészségügyi míníszter,
aki a kormányfőt "puhánynak" nevez
te, és finomari célzott arra, hogy kor
mányváltozásra lenne szükség, A País
leyt támogató ex-belügyminiszter pe
dig kijelentette: "a harc még csak most
kezdődik, s rní harcolva harcolunk 00
vább", Az ingatag kormány így arra
kényszerült, hogy - O'Neill mímíszter
e1nök híveinek a parlamentben várható



megszaporodása reményében - február
végén rendIkívüli általámos választásokat
írjon ki. A választások eredménye azon
ban egyáltalán nem a várakozásnak meg
felelően aU'aJkulJ1:. Apolitiroa porondján
először megjelenő "szélsőjobboldali"
Paisley csak mínímáíís különbséggel
maradt alul a "mérséke,Lt" O'Neill-Iel
szemben, a képvíselötestülee összetétele
pedig vegyesebb lett mint valaha,

Koratavasszal Ulsterben "elsmbadult
a pokol". Időzített bombák robbantak
középületek lépcsőin, gyárak udvarán,
katolíkus templomok küszőbén. Közpon
ti vízvezetékek felrobbantása több várost
hosszabb időve megfosztott ívóvízétől. A
tüntetések és ellentüntetéslek tovább
folytak, s e viharban O'Nedll kormánya
végül is megbukcöt, Május másodikán
Eszak-Irországban új míníszterelnök
vette át hivatalát. Jamles Chichester
Clark első televíziós beszédében nyo
maltékosan roijelientette: helyre fogja á~

Iítaní a békét, a törvényességet és a
rendet, Mindez azonban máig sem szü
letett meg.

E pohtrkaí magasfeszültség hátteré
ben évszázados vallási ellentétek hú
zódnak meg. Az ír sziget lakossága
nemcsak hogy katolíkus, de főszerepeit

játszott az egész európai kereszténység
történetéoen, A pogány Európa jó részét
ir szerzetesek (illetve íll" kolostorokban
nevelkedett angolszászok) térítették meg.
Olyan kiváló egyéniségek származtak a
"Szenteik: szígetéröí", mint az idősebb

Szent Kolumbán, a híres Hy Szigetí ko
lostor megépítője; Szent Frtdolin, a sec
kingeni apátság alapítója: az ifjabb
Szerit Kolumbán, a burgundole és lon
gobárdok rnegtérftője, a Luxeuil-i és
Bobbio-i kolostorok megszervezője; és
Szerit Virgí.lius "Geometer", Karinrtia
apostoía. Ma is Írország mellett egész
ÉSZlak-Amerima és Ausztrália katolikus
egyházainak életét 'jóresz,t k püspököik
irányítják. Az ír sziget északkeleti ré
szén (Ulsterban) viszont többségben
varinak a protestánsok. Heves katolikus
ellenességüket már akkor elárulták. mi
Ikor az első világháború előtrt Anglía
önkormányzatot kívánt adni Irország
nak, és Ulster protestánsai mindent
megtettek, hogy az önkormányzatot er
re a vidékre ne terjesszék ki. "Home
rule is Rome rule!" (Önkormányzatee
római kormányzat) - kiáltották, Sir Ed
ward Carsen vezetésével önkénteseket
toboroztak, az Hit állomásozó bri,t egysé
gek lázadással fenyegetőztek és 1914
áprilisában a Clyde Valley gőzös 35
ezer puskával és hárommiUió töl1:Jémlyel
bellutott Larne..ba. A polgárháború kü-

szöbén aikkor "kő:cbejött" a világháború,
1920-ban aztán az angol parlament
megszavazta Irország fölosztását: az ll'
Köztársaság önkormányzadot kapott,
Ulster kilenc megyéjéből hat viszont az
Egyesüdt Királysághoz tartozó autonom
terüíet maradt.

ÉszaJk-frország társadalmi életében
azóta sem osőkllrent a v~ási ellentétek
feszültsége, AZ ország másfél mil.l1ős la
.kosságának kétharmada protestáns. A
számszerű többség pedig gyakorlatilag
poil.i:ti:kali. Ulr'aimat is jelent: a katoliku
soik nyíl,t megküíönböztetésnék vannak
ikitéve, valóságos ge1rtókban élnek, ahOl1.
eliképesztő a ml1Jn'k:ané]küli~ség és a la
'kálshiá;ny. A katolwkus iskOl1.álk állami
támogatást aJlig kapnsík. Ráadásul ez év
áprálísáig sajátságos választási rendszer
'ooZltoSlÍoo1lta, hogy ez a "rend" föl ne
borulhasson. A helyi választásokon
mimtegy 220 ezer ír azért nem szerepel
hetett, mert nincs inJgatlian vagyonra, vagy
OSMádJtagkJérut a szülőí házban Lakik. A
nagy vállalatok ezzel szemben [övedel
mük arányában 20-30 vokssal is rendel
kezhettek. Míndez persze a protestán
soknak kedvezett, mert a legtöbb válla
lat az ő kezükben van, s általában ők

a gazdagok, a katolikusok pedig szegé
nyek. Él1thető tehát, hogy az ír polgár
jogi mozgalom legfőbb sikerének a vá
lasztlásoik: reformját, a "business-szava
zatok" helyett a "one man one vote"
(egy ember egy szavazat) rendszer be
vezetését tal1tja.

A "proteSltantizmus" és "katoliciz
mus" tehát Eszak-Irországban sajnos
pooiti'kai fo~k. Az ulsterí Szabad
Presoyteríánus GYÜlekezet kimondottan
politikai és nem vallási csoportosulás.
Már 1920-000 szabályos rohamcsapato
kait hozott létre az ír nacíonalísták (=
katolikusok) elileni harcra, II ma ötszáz
ilyen rohamcsapata van az országban,
Londondenryben, a Szeint Bertalan szín
házJboo tartottgyűléseit a résztvevők ma
is ugyanazzal. a harcias indulóval kez
dik, amit 1914-ben Sir E. Carsors önkén
tesei énekelték: "No surrender!" (Nem
hátrálunkl) ; az angol himnusze1ső so
rát pedig a katolikusokhoz címezík;
mondván: "Isten óvja a IkirálynÓlt - tő
letek!". A gyülekezet vezetője lan País
ley ",ti'szteletes", "A Vatikán ti·tka",
"Habszolgaság a kolostorokban" és más
"lelepLező" művek szerzője, a'kJi sebtében
ácsolt emelvényekről prédikálja hívei
nek Londonderry utcáin: "poikolba a
pápával! pokolba az antikrtsztussal!"
Padsley meg akarta zavarni VI. Pál pápa
genfi látogatását is, a svájci hatóságok'
azonban a repillőrtlérről házaküldték.



Egyébkent 19li4 óta :mSiiaJk-lrorsza,gbain
is megtartjálc az évi ökumeníkus nagy
gyűlést. De íűyen körülmények kőzöltt

ímkább furcsa paródiakéIlit hat, hogy
protestáns és ikiatolikus küldöttek mose
például éppen a legnagyobb zavargások
közepeute Droghadaban a ,ikeres2ltéltly
együttműködésről" tárgyaltak, TőlÜIk

alig négy !kiilornéterre a Boyne folyó
pántján még ott hervadoztak a nyári
koszorúk azon az obelíszken, amelyet az
1690. július ll-én kivívoct győzelem

emlékére állítottak a protestánsok, mí
vel Oráníai Vilmos itt verte le a "pá
pistaságot", vagyis az angol uralom el
len fölkelő katolikus írekJkel szövetke
zett II. J akabot.

lan Paisleyt és "szármysegédét", Ro
nald Buntíng őrnagyot ugyan háromhavi
börtönre ítélték "fölforgató tevékenység"
címén, de ez szabadulásuk után valószí
nüleg csak népszerűségüket fogja növel
ni. Addig is hű páethíveík állnak a he
lYÜllU'e, és elísmétlík tüzes jelszavaikat.

Fff a kato[)ikusdk? Egyelőre becsukják
az abLalkol1mt, némán nekidőilrnek a j)a:l
nak, vagy füstös kocsmákban isszák az
"ír feketét" amiben j.Ó\'Ial több a whisky

es a melasz, mint a kávé. A Bogside-ba,
Londonderry katolíkus "gettój.ába" téve
dő ki.1lföldieknek mámorosan panaszol
j.ák: "négerek vagyunk mí uram, fehér
négerek, angol elnyomás alatt". Leve
Ieket írnak a " Univernie" szerkesztősé

gébe, hogy az acngoil katolikusok is imád
kezzanak éI"1ük Szent Patrickhoz, az
írek védőszerrtjéhez. A választásokon '
többnyire esélytelen önálló j. elöltekre
szavaztak, s ezzel tulajdonképpen gyen-
gíteüték az irántuk mérsékeltebb
O'Neill-t, és közvetve legfőbb ellenfe
lüket, Paísleyt támogatták - vagyis a
pohítikai érzék teljes hiányáról tettek bi
zonyságot. Nem szavaztak a "viszonylag
jobhikra". Az ír katolikusok többsége
valóban furcsán viselkedik. De furcsa
viselkedésük rnindenesetre jóval köze
:1eblb áll a kereszténységhez, mint azoké
az ír nacionalástáké, akik a katolikus
vallásból is nemzeti polit:ikai mozgalmat
próbálnak csinálni, és ugyanolyan
erőszakos eszközölokel harcolnak Paisley
presbyteriánusaí ellen, amilyeneket ve
lük szemben azok alkalmaznak.

SOMOGYI GYÖRGY

SZŰLETHETNEK-EMA KÖZÖTTŰNK SZENTEK?
A Katolikus Lexikon így, határozza

meg a "szent" fogalmát: "Ke1Jtlő;t jelent
- erkölcsileg kíválót és Istennel !köze
li kapcsolatban liévőt. Az Üjszövetség

. szeriteknek áJc1laiIáhan a kegyedemben
élő keresztény hivőket nevezi, mégis
különleges értelemben csak azoIkat a
megholtakat nevezzük szentekmek, akik
életükben hősi fokon gyakoroiLtáik a ter
mészetfölötti erényeket, főképp a hitet,
reményt, szeretetet, s aJkiket Isten ezérit
életükben vagy haláluk után. csodákkal
is kitüntetett."

A magyar nyelv érte1Jmew seótárának
hatodik kötetében pedig e címszó alatt
a következőker olvassuk: "Valláserkölcsi
szempontból tökéletesnek, példaképnek
tar1:otlt és vallási tíszteletben részesített
személy. Szigorúan a vallás törvényei
szerínt élő vagy társadalmi, erkölcsi,
szelterni értéke folytán nagy megbecsű

léSt érdemlő ember, akit le1lki nagyságá
ért, a közösség [avát szoügálő munkál
kodásáert Jcülönleges tiSZJtelet illet meg."

De mí az emberek véleménye erről ?
Egyáltalán korszeriineik érzik-e ma a
SZleIlJt fogalmat? Vajon benne él-e gon
dolacvilágukban ez a definíclió, része-e el
vont képelillmek, ítéletefknek? S ez a fo
galom sajátosan egyéni vagy kÖZihelysze
rűen áli1la:lámos, eseleg elutasító meg-
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fogalmazást kap-e? Ezekre a kérdések
re kerestünk választ, amikor kötetlen
beszélgetések, csoport-találkozások, írott
közílések alkalmával ismerősök és isme
rétlenele véleményére kiváncsiaik vol
tunk. Mínden esetben három kérdést
tettünk fel: 1. Hogyan határozná meg
Ön a "szent" fügalmát ? 2. Korszerunek
érzi-e? 3. Kiket tart ma szentnek? íme
a Iegjellemzöbb feleleték.

Iró (39 éves): 1-3. "Az életszentség
míndíg kaland, kockázatvállalás, a legna
gyobbak esetében csakúgy, mint a leg
kilsebbeikében: vajon Assisii Szent Ferenc
nem állt-e legalább oly közel ahhoz,
hogy eretnekként; elítéljék, mínt ahhoz,
hogy végül is az egyház oltáera emelje?
Az életszentség, mint mánden életelv
rendszer következetes megvalósítása,
nem más: a ,környezet, a világ rnegvál
toztatása, és egyben kihívás a tehetet
Iénekkel szemben."

Könyvesbolti eladó (26 éves): 1. "Akit
halála után az egyház szeritnek nyilvá
nít," 2-3. "Nem. Ma Uyen ember
nincs.'
Tanszékvezető docens (54 éves) : 1.

".Nkli a legnemesebb szellemi, erkölcsi és
társadalmi értékek elsajátítására törek
szik, tevékenysége pedig a közjóra irá
nyul." 2. "Ilyen értelmezése modernebb,



mint valaha volt," 3. "Szándékosan vá
lasatok neveket az el'lentétes pólusole
felől: John F. Kennedy vagy Martin
Luther King a szememben éppolyan
szJentek, mímt Teilhard de Chardin vagy
Simone Weil. Ök napjaduk Szerit Lász
lói és Aquinói 'I'arnásai."

Görögkatolikus lelkész (25 éves): 1.
"A szentségeket nemcsak megkapj uk, ,vi
seljük is. Egyik szemség sincs azonban
a másriknak alárendelve, mandegyik egy
forma értékű. Aki azokat egyenlő súly
lyal tudja élni - szent." 2. "Feltétle
nül." 3. "Sok ilyen embert ismerek.
Nem hivalkodnak, névtelenek. Paptár
sak, egyszerű hivők, világí előljárók."

Népm11velő (22 éves): 1. "Nem azokat
a tulajdonságokat. kell keresni, amiket
a régmúltban volt szokás. Szükséges ma
is, hogy csodákau esinádjon. bár a csoda
fogalma más lett. Szerút az" aiki arra a
csodára képes, hogy az emberekkel va
ló kapcsolatában megőrizve föggetlensé
gét minden esetben segíteni tud. Megvan
a hatalma ahhoz, hogy ne csak tetteIk
kel, tamáccsat, de saját életének példá
jával, imáival is befolyásolja mások
sorsának jobbra fordulását. És meghall
gatásra talál." 2. " Igen." 3. "Például
Schweitzer vagy Gandhi."

Újságíró (28 éves): 1. "A míndennapí
életben hitrbel helvtálló ember, aki Krisz
tushoz mérí magát, őt kívánja önmagá
ban napról-napra rnegvalósítaní." 2. "A
:hősiesség mindig korszerű." 3. "Tulajdon
képpen, mindenki lehet. Osak az egyes
emberen múlik s 'kegyelem kell hozzá."

Katolikus plébános (46 éves): 1. "Szá
munkra nem lehelt más, csak aki az
evangéliumí szegénvséget és szelgálatot
tökéletesen rnegvalósítobpa életében. Egy
szerűség, alázat, szeretet. Igaz, nem ke
vés aszkézist követel ez, de ma végered
ményben míndcn ember, ha küzd vala
miért, csalk lemondások árán érheti el
azt." 2. "Kezdettől fogva azonos jelen
téssei bíró aktuábis fogalom." 3. "Sokat
ismerünk név szerint: Kolbe atya, Padre
Pio, Sík Sándor, még többet azonban
nem. És nem is a mi dolgunk ennek
kutatása."

Tez-taa (58 éves): 1. "A Silent bibliás
ernber. Jeleket hord magán, arró! ismer
ni fel." 2. "Kevés maa csoda, régente
gyakorlibb volt. Szerit is ritkábban szüle-

tik." 3. "Neumann Terlézról hallottam.
Allítólag a szomszéd faluban is van :egy:
Jézus sebeit viseli."

Építészmérnök (35 éves): 1. "Lel:kiisme
rete szerirnt cselekszik, cselekedetei mín
dig arányban állnak a Iehetöségeível.
Szent az, la!ki Isten barátja, az ő kebelén
élő." 2. "Idő1)1en fogalom, De nemcsak a
ikeres'zténységnek vannak szentjeí l" 3.
"Minden:ki, aki O általa, O benne és O
vele él."

V'asesztergályos (40 éves): 1. "Aki a
szerétetet a Iegtökéletesebben valósítja
meg, mmdenben az embert SiW1gálja."
2. "Természetesen." 3. "Kevés ilyen em
berrel taIáJJkoztam."

Gimnáziumi tanuló (l8 éves): 1. "Ady
val válaszolok: Papnak índult lélek, de
szabad, pacsírtás, ! Szeritírásos ember,
,kinek. szent az írás." 2. "Igen". 3. "Rad
náti, XXIII. János, Eusébío."

Filozófus (43 éves): 1. "Az igazi prob
léma mínden ember számára az, hogy
eszményeit hogyan ültesse át a gyakor
latba, A keresztény esetében: ki hogyan
Ikeresztény, a maga személyíségének
megfelelően éli-e a hitét? Kiépítette-e a
közösséget Istennel. A szemtek ezt példa
mutató módon oldották meg." 2. "A hair
mánia kialakítása lel:künlkJben á; környe
zetünkben örök gond." 3. "Kaszap min
denekelőtt, de én megelégszem az egy
ház által újabban szerrtté nyilvánítottak
kal."

Kisiparos (57 éves): 1-3. "Ugyan ké
.rern, mit jelenthet az ma, hogy »szent«?
Semmit.'

Gyógyszerész (31 éves) : 1. "Nem akarok
nagy szavakat használni: a szent ma nem
mártír s nem is elsősorban templomos
ember. Egész egyszerűen: ember, de nagy
E-vel, vagy ha úgy tetszik, véglig nagy
betűvel. Olyan, amilyennek a képzele
tünkben él és amilyenek mí szerét
nénk lenni, külőnbek és igazak, Isten
nek valódi hasonmásai i:tt a földön. A
legnehezebb felladat ugyanis míndíg ez
volt: minden· iköriillmények !között em
bernek tudni maradni. Van ennél na
gyolbb elszántsáa és program?" 2. "Örök
törekvés." 3. "Csak a jövő tud félr.e:écr:1t
hetetlenül igazságot tenni. Lehet, hogy
nagyon sokan vagyunk ..."

HiGYI BÉLA'

A szentek nem tartják meg a távolságot a többi bűnössel szemben, inkább
azonosítják nuunücat velük. Minthogy mindenldt szeretnek, mindenkivel együtt
hordják a bűnök terhét. S ha a bárány leveszi róluk a bűnt, úgy az úta és újra
az egész világ bűne. S a megbocsátás, amit elnyernek, teszi őket még szeretóbbé,
még hálásabbá.
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FOUJITA
A Coupole és Döme Iármás környékén

a Montpannasse bohémvílága, festőlk,

táncosnők, modellek iegykorí paradicso
ma már a múlté, Az első világháború
előtt vált fdkapottá; népszerűsége a hú
szas években szölkkent magasra, aztán
lassnm alábbhagyott. Varázsos jelllegét
elsősorban a fe,stő,){1nek köszönhette, azok
teremtették meg alkotóláztól és mámor
tól forró légkörét. Ht vert gyökeret és
letlt szeretetreméltó közvetűenségével a
bohémvilág kedvence az elfrancíásodott
japán festőművész; Foüjita Tsuguharu
(jelentése szerínt: Lílaákácmező békéjé
nek örököse), aki nemrégiben halt meg
nyolcvankét éves korában egy svájci
kórházban.

1886-ban. született Dél-Japánban, Ku
mamotoban, Apja orvostábornok volt.
A TOlkyo-,i Osászári . Akadérnia elvégzése
után hamarosan ellhagyja hazáját, hogy
Európában telepedjék Ie. Párizsban 1913
ban tűnik .fleL Nyombari megismerkedik
Ficassóval, aki elvezeti Rousseau kocsi
szín-műtermébe és i!tt összehozza a
"Montparnos" környékén tevékenykedő
barátaival. Egyelőre Soutine és Modi
gliani mütorrnébcn dolgozik Fou-Fou a
beceneve, és római frlzurájával, arany
fülbevaűóíval, valamint tüneményes rajz
művészetével és pajzán csínytevéseivel
egyik leghíresebb és legünnepeltebb mű

vésze lesz a pár-izsi bohémviláginak
Párizsba érkez-éseikor képeivel nem

ikelt rníndjárt feltűnést, ezér>t különböző
a],1mlmi murskákat vállal!. Az e[ső világ
háború kitörésekor, hogy fenn'1Jartsa ma
gát, Londonba kö],töziik, ahol egy aíkairní
balett-együetes tagjaként egycsapásra
meghódítja az angol közőnséget. De
vdsszavágyik Párűzsba, Itt 1917-boo mu
t:altkoziik be önáiLi!.ó kiáJLH:táSlSal. Képeive[
sikert amt, és hamarosan széles körök
ben is fölfígvelnek reá.

1920-ban Olaszországba mezv tanul
mányútra, Rómában megfesti XV. Bene
dek pápa portréját. majd visszatérve Pá
rdzsba, Ilmrlf!ierjénelk csúcsára ér. Művei

bekerülneIk a Világ nagy képtáraíba, ön
álló kiál1ításrai mellett koliL,ekJtív tárlato
Ikon is részt vesz; így két ízben Szentesy
Hiesz Gézávrd, a Párizsba vetődött ma
gvar üvegszobrász-művésszelállít ki.

Kelet érs Nyugat festészetének hagyo
mánvate sikerült harmonikus egységbe
fogjlalnia. Rajzait hajszálfinom ecsettel
meghúzott koncurok közé: fogja és sajá
tos ezüstös-fehér lebegésben tartja, fö,l
Idézve vászmam a [apán festészet igéze
tes bá iát, de ugyanamkor a Montoarnas-
se művészetének Iégkörét is. Éleiroüve
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nemcsak híd K'elet és Nyugat művészete

között, hanem kísérlet is a 'két világfel
fogás és életstílus összehangolására. A
j.apálnrriűvÉs.z áhítattal szemleli a világ
látrnvaíóit, embereket. fákat, felhőket,

tengerpartot, völgyeket, hó alatt, megbú
vó kunyhókat, fákon ugráló majmokat;
könnyező tárgyakat, mert nem érez
semmilyen különbséget és elhatárolást
létük öröktől fogva összhangban álló tit
kai között, és eszébe se jurt, hO!1:Y szim
bolíkus értelmezést adjon a dolgoknak.
Az európai művészet szükséges kerülő

val,t számára ahhoz, hogy torzítás nélkül
közelítse meg a ViIáig lámivalóinak va
lóságos jel1en~ését. Festményei elsősorban

a sugalmazásukkal hatnak. Modelljei so
sem egy-egy festői téma személytelen
alanyai, hanern inkább mezhíet társak,
aikj]]~ munka. közben legbensöbb lényüket
közlik vele, észrevétlenül, vtüanássze
rűen,

1939-boo hazalátogat Japánba, hogy
hosszú évek unúltán viszontlássa nyolc
vannyolc éves apját. Ezt a magas kort
előíflt szertartással ünnepli meg az egy
begyűlt család. Az ünmepeltmek születés
napi ajándékul jellképes Homard-babyt
nyújt át, hajlott háttal, nagy bajusszal.
a rizs korwnaik nevezett hosszú é[et, szím,
bólumsként,

A második VJi.J.ágháboI'Ú idején Japán
ban lla:l"1:ózikodi~k és c~,alk 1949-ben tér
vissza. 1955-ben elnyeri a francia állam
polgárságot, Japánból magával hozott
feleségével együtt áttér a katolíkus hit
re és telveszí a Leonardo nevet, Leo
nardo da Vinci ká,nlti hódolatból. Ke
resztapja. egy gazdag pe'Zsl~őgyáros.

Monsieur Lalou, annak mílldóíból építtet
kápolnárt Reims városának egyik kert
jében.

Tervei szerlrst készül el ez a ..Notre
Dame iLe la Paix" néven hÍ'lTssé vált ká
polna kapuzatával. harangitornyával, Í'Í
zenhét színes ablakával. Nagy lelkese
déssel iránvítja a murrkát, majd mélv
hiltte'l fog hozzá a belső dekoráoíóhoz:
száztíz négyzetméter telrjedele.mben bo
rítja freskóival a falakat; Utolsó alko
tása. hábtéroen a reimsi székesegyhézzal,
a "S7Jólőkerrllek Madonnája". Az Isten
anya szőlőtőkén ül. fűrtöt nyújt a gyer
mek Jézusnak EZ:2'e-l a főművének va-l
'1ott remekéveí fejezi be nyilvános sze
replését ; hátralevő nalpj'ait fmmján a
Chevreuse völgyében 1ölrti, a -leglnagyobb
visszavonu'ltságban. Földi maradványai,
végső akarata szerírut a Reims malletti
kápolnában pihennek. .

HAITS G~ZA
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COM PTE-RENDUS ET CRITIQUES

La rubraque des beaux-arts rend compte de I'exposttion: "Les beaux arts d'
aujourd'huí en Tchécosíovaquíe", de celle du peintre polonaís Thadée Makowskí,
mort a Paros en 1932 et de I'expositíon il Sumtendre d'un des plus émínents ar
tístes de La peírrture moderne hongroise, celíe du constructivrste Jenő Barcsay.

Un des arrticles de larubrique fait le panégyríque de Jenő Józsi Tersánszky,
le grand écrívain auteur de rornans et de nouvelles eit éminent crí tique d'art 
récemment décédé (1888-1969).

CHRONIQUE MUSICALE

Les nouveaux enoegístrements de la séríe publiée par Ia Fábrique hongroíse de
disques Quoliton permettont de j'eter un coup d'oeil sur les créatíoms de la généra
tion des compositeurs homlgrois d'aujourd'hui, La [eune génératien émule de Bartók
et de Kodály remporte de grands succés internatlonaux.

Les deux dísques de Qualiton prouvént que Zsolt Durkó, Attila Bozay, Sár
közy et les autres réalisent heureusement la synthese de la tradition de la Iangue
musicale et de l'inrer1I1Iationalisme. A I'écheííe tntermatíorrale aussi, la série "Com
posrteues horugroís conternporains" est unique en son gen1'€'.

MAURICE BLONDEL ET LA DIALECTIQUE DE UACTlON
par Ferenc Szabó S. J.

En exposant l'oeuvre de Maurice Blondel, I'auteur, pere [ésuite ert collaborateur
de la radio du Vatican dont plusíeurs livres de sujets philisophiques ont déja été
publíés, tire les concíusíons suívantes:

Blondel ne professe pass l'imma:nenrtisme c'est-c-á-e-dire une docteine qui couv
rirait le pa:nrthéisme. En effet, I'applicaríon oonvenable de sa méthode mene jus
temene au Dieu dranseendent; A vant de créer un systeme défíní, sa philosophíe
est placée sur le terrain de la il'é~l\irtécoocrete et de I'expéríence voomplete et, il
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priori, ne supesse rien, n'affirme ráen. Au COUl'S de I'étude de sa dialectaque de
l'action il expl ique non seulement oe qui est caché dans notre volonté profonde ;
done nous n'armvons pas stmplement de l'implicite a I'explicite. Il s'agít d'un vrai
progres, d'un développernent, d'une créatíon permanente : nous sortens de nous
mérnes, nous franchissons rtoutes allégations et volontés llrnltées pour nons ret
rouver enfin totaíement nous-memcs dans la Nécessité Unique, le désir de la vo
lonté de Dieu.

Blondel appartient a ces espríts qui (comme son mair1Jre Leibnitz) ne progres
sent pas Iinéaírcment) c'est pourquoí il est diffícile de désígner "Ia voie de leur
développernent spárűtucl"), maís qui, durarit toute leur vie, développent Ieur pen
sée índtíale et Ieur irrtuitíon ortgínalo d'ensemble, C'est pourquoi l'oeuvre de Blon
del tout eritiere se trouve déja dans la thése de' 1893, dans la premiere Action.
De 1893 il 1927, Blondel n'a pas beaucoup écrrt: dans sesartticles, il a suntout
corrtgé les ímterprétations erronées de l'Action, tour en entretenant une vaste
corresponda:nce. Mais entreternps. il rnúrissadt sa svnthese, la Trilogie (La Pensée,
l'Etre et les étres, I'Actiom) qu'il publia en quelques années a la fin du sa vie,
et qui est plus proche de la méJt aphysíque traditionelle (nouvelle scolastlque).
Bien qu'il soít guidé par la rnéme íntentíon Iondamentale, et que sa svnthése
établie a un age avanoé soit aussi inspírée par lesinrtuitions de sa jeunesse, sa
méthode charige. Il ne s'agít plus ici de "phénoménologie" mais d'ontologíe. La
lir ilogie étudie I'essence métaphvsique de la pensée, de Vette ert de I'actíon. BJon
del consacré un ouvrage spécial it Ja religion chrétienne ert aLa questíon du sur
naturel (La philosoplrie ert I'esprít chrétien). Bien que oe dernier ouvrage présente
beaucoup d'ímperfectlons. il n'em représente pas moíns - selon I'intentíon du
phitosophe lul-rnőme - "le comble et I'apogée de toute la constructton philosophd
que. Ce n'est qu'a la Iurníere de cet ouvrage que les déductions "intierrompues"
de ilia triloge deviendromt elaíres. (C'est pourquoi il est plus exact de parLer de
tétralogíe au lieu de trflogíe.)

INFORMATIONS

Le 18 [uin, Je 121e anníversaire de sa fon dation, la Société Szerrt István a
tenu son assemblée générale de cette amnée dans les locaux de la société, sous
la présidenoe de M. Antal Réthlv, professeur d'uníversíté enre:Ú!'aite. Dans son
díscours d'mtroductdom Mgr József Ijjas, archeveque de Kalocsa a dóclaré : "Notre
pcuple -Ejt notre société - célebrerit de hon coeur Jes [ubilés et se préparent
avec joie a féter le millénaire du chris.tíanísme en Hongríe. Des 1966, Mgr. Endre
Hamvas, archeveque de Kalocsa, avatt soulevé la question du rnüllénaíre du
christianisme en Hongríe, et réscmrnent a la conférence du corps épiscopal tenue
le 26 mars de eebte amnée, une commísion préparatoíre a été déléguée". Mgr
l'archevéque Ijjas soligma ensuíte que tout d'abord c'était I'anmée de la nai
ssance de Sa init Etiemme qui devait marquer le mtllénajre, maís eUe es't i'llcer
taine, et se situne entre 969 et: 975. Le début du chDi:slti?nisme en Hongrie do it
plutöt eke considéI'é a ip~rrtk du baptéme du prinre Gé7:a et de sa maison. ees
temps-ci, trois émiments savants historiens sont tombés d'aeeoll'd pour fixer cette
date it l'année 972. L'araheveque lui-meme a discuté cette questio'n avec deux
experts émérües qui pensemrt également que l'année 972 ou 973 peut iMre cons,i
dérée comme re11e du début offideI du ehvis,tianisme en Hongirle. ra est cerrrt:aJin,
pOUI'Suivit l'archeveque. que Géza, succédalllit a son pere Taksony apres la mOlf1t
de ce dernieI', cimmenGiU par envoyre1r un messager au souveraim de Baviere pour
lui offrir pa:ix et amitié, en p:rometltant de se faire mptliS'er ert en demandant
des missionmaires. Tout eeci se passa en 972, lorsque Les prermiersi milSlsdonnai,res
comduits par Wolf,g8in, religieux d'Elinsiedelm, arriverent chez mous. L'aI'cheveque
cita encore plus'ieuI's données puis, il déclaI1a que, sur la base de tout ce qui pré
eeeLe, l',année de la célébrartion du millénaire du christiamisme en Hongl1ie sem
1972-73. Puis il posa la quesr1Jion: Comment célébreroIlis,-mous ce mitllénaire? La
Société Szenlt Isitván pourmi,t y par1Jiciperen publiant durant ees années les liv
res de la littémture e81iJholique qui sunt Ie plus nécelS,saires dans notre pays. Il
y a encore de 'l1ombreux sujets du moyen-age catholiqure a élabore:r. Pour notre
vie relligieuse, un manuel qui ,00000tiendrait un résumé des dogmes de notre foi
est une des exig€lnces de l'époque. Mais le plus beau .serait pourtant, a l'occasian
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du cmílíénaíce, la publíeatdon par 1Ja Soeiété de la nouvelle traduction hongroíse
cornplete et uniforrne de I'Ecriture Sainte, sous une présenmation soígnée répon
dant aux exigences actueííles. Nous rpréterons, nctreconcours a ce travail et, s'il
le faut, nous ferens aussí des sacrífices, a dit pour terrníner le Présídent du CO[1PS
Episcopal Hongroís, Apres le discours solennel, le vice-présídent József F'élegy
hazy a donné lecture du rappont du comité dírectorial sur le fontíonnement
de la Société, puis il a parlé de I'armiversaire du présidont Aratal Réthly, ágé de
90all1iS, le doyen des météorologues du pays. L'administrateur délégue Miklós
EstY a exposó les cornotes de clöture de I'anmée écoulée et le projet de budget
de l'année 1969. Apres I'ordre du jour officiel, Mgr. I'évéque Imre Szabó, admí
nístrateur apostoídque d'Esztergom a resnereié Mgr József Ujjas, archeveque de
Kalocsa de son díscours €Il1 soulngnarrt qu'en sa qualtté de garde de la Sainte
Dextre c'est avec joie et reconnaíssance qu'ííl a pris connaíssance du projet de la
célébration du míllénaíre de notre christdandsme.

Dans sa circulaire, Mgr JÓZJsef Bánk, évéque diocésain de Vác, s'est adressé
aux pretres du díocese, les priant d'aider au recueííl de I'hístoire des paroísses,
Le prélat a énuméré les poimts de vue pouvant servír de directdves dans la pré
parartion de I'hístoire des paroísses, En méme temps, Mg)Y I'évéque Bánk a deman
dé que dans toutes les paroísses, pour garder 'la mémoíre des curés et des ví
caíres, on établisse une Iíste séparée des curés ert des vicaires qui les ont des
servíes, et que les événemonts marquants de leuI"sac,tivités sacerdetales solerit
perpétnétué s pax des photographies.

Le 22 juin, des ordínations en langue hongroise ont érté célébrées a Eger. Se
Ion I'autorísataon de JJa Congrégatíon des Rítes, datée de 1968, Mgr Pál Breza
nóczy, archeveque d'Eger a procédé 'a I'ordinatíon en langue hongroise de huit
diacrespour la premiere fois dans I'histoíre de l'archidiocese, A la fin de la
messe pastorale Mgr I'archevéque Brezanóczy a adressé un sermon il I'assístan
ce en lui recomrnandant de prier avec ferveur, car "l'un des principaux motífs
de JJa faiblesse de. notre vie chrétienne en ce monde, c'est que nous ne príons
pas assez", Les nouveaux vprétres cornmencercnt leurs actívités, le der aoút aux
lreux qui leur seront désígnés, .

Le 27 [uín a Eger, JÓZJSef Leskó, bibldothécaire retraité de I'archídaocese, ágé
de 99 ans, a célébré ile jubi.lé de 75 ans de son sacerdoce. A I'occasion de ce [u
bilé eJdtr"emem€ll1t rare mérne a l'échelle mondiale, en égard a I'áge avancé du
vieux prétre, c'est Mgr Pál Brezanóczy archeveque d'Eger qui a concélébré la
messe avec prés de 40 vícaíres, en présence du prétre jubílaíre. Apres la messe,
ce dernier dOIl'I1a sa bénédiotion aux assistants.

Cente année aussí, sous la dircetion de I'Aetío Catholica, la société catholí
que hongroíse a céléoré I'anníversaíre de I'Introndsatíon du pape Paul VI. Le 29
[uín en la basilique Szent István de Budapest Mgr I'archevéque József Ijjas,
président du Corps Episcopal a célébré la messe d'aotíon de gráce, Apres l'évan
gíle, le chanome Barna Csontos dírecteur du bureau du quartier nord d'Eger a
prononeé un sermon pour Ies fideles. L'orateu[" a souli,gné que c'étai,t le pape Paul
VI qui avait libére ,1'Egliise d'un certain isolement. 8es voyages, ses J)elations
avec d'auWes églises ohrétiennes, et des, religioos non-chrétiennes' son dialogue
avec les non-croyan'ts prouvent que l'Eglise prend co.nsilen'Üe du monde ré
el, vent coonaitre la maniere de vOiÍJr de il'homme d'aujourd'hui, ses besoins ef
fectifs, et qu'en conséquen~e el!Le veut répondre a ses problemes, a la lumiére de
la foi. Puis il a fai,t l'éloge des activités de Paul VI. en raveur de lia paix. lJa
messe paSlto,rale s:e1lermill1la aux ·accents du Te DeUITI et des hymnes pontificatl et
hOllllgroiS.

Les 25 et 26 juin, ile Conseil Mondial de la Paix a t€ll1U ses délibér3ltions ju
bilali.l'es. Au nombre des délégués hongrois se trouvait Mgr József Ijjas, archevé
que de' Kalocsa, président de la Commissi,OIll Ca1JhoiLique de Conseil National de
la Paix, qui pTit la pa:role le deuxieme jom des elI1!uI1eti'ens. Il est déja tradi.tion
nel, dit-U, que les J:1eprestell1tan,ts de l'Egiise hongroi:se prennent la parole aux con
férences du ConS'eU MOIlldial de la Paix, pour manifesiter ,en faveur de la Paix.
Au nombre de ces laniliocutions la déclaraJtion de feu Mgr Gyula -Czapik, archeve
que d'Eger qui énon~a en 1955 au Congres Mondial de la Paix d'Helsinki: "Je veux
la paix dans le monde entier, parce que je suis homme, je suis chI1étien et je suis
hOll1grois" est devenue c1Jassique. En répétant ces mots il la conféJ)ence actuelle du
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Conseííl Mondiial de La Paix, JerenouveJ.[e notre profession de foi en fuveur de la
paíx au nom de I'Opus Pacis hongroís et du Consedl Natíonal de La Paix, et en té
moígnant de notre désdlr de la paíx et de la sincéríté de notre partícípatíon au
mouvement de la paíx je reste fidele il nos tradífíons, a déclaré Mgr l'archevéque
Ijjas. Le mouvernenrt hongrois en faveur de La paix souligne la nécessíté de ra
sembler sans dístanotíon de paI1ti ou de conceptíons mous ceux qui consíderent la
paix comme un trésor essentied ert; vátal de I'humaníté, Les ,relatiO'Ils qui se sont
constátuées dans notre pays entre les Eglíses et l'Etart, et les efforts réciproques
pour dévélopper ces bcnnes.eelatíons résultent de ce ralPprochemenlt. C'est au nom
de oes pensées que j'adresse rnes chaleureuses salutations fl la présideace du Con
seíl Monddell de la Paix, aímsi qu'a tous Les paettcíparrts au Congres, a dit pour
terminer Mgr József Ijjas .archevéque de Kalocsa.

Le 25 juin, dans I'aula de l'Académie Centrale de Théologie de Budapest, a
a eu Heu la réunion spéoiale des gens reíigíeux - pretres et laiques - qui par
eu líeu la promotion de dooteurs en théologíe avec la mentíon "Summa cum Iau
de" de Zsoht Hajdok, de Gyula Márfi, István Tuba O. S.P et d'Aífréd Turay,
avec la mention "Magna cum laude" de Pál Bolbericz, IsrtNán Kneip, Jenő Koltai,
Mdklós Vedres, avec Ja mentíon "Curm laude" de László Bécsi, László Fekete, Já
nos Fóti, ZQ11áln Gergye, eit avec lia mentíon "Rire" d'Irnre Bujtás et de Lajos Pá
pai.

Le prévöt Imre Várkonyi, custode, díreoteur Natiorrliall d'Actio Ga1Jholica a
pris pant il la séance de juin du Conseil Mondial de la Paix en qualité de memb
re lia présídence de lia commísíon interinationale de la conférence de Berlín, et
en méme temps au Conare« Mondial de la Paix organísé il Berlin. - "Ce que je
trouve Itrei> important, c'est que Jes délíbératíons de toutes les commíssions ont
été exerémement ouveotes, sinceres €It muíeílatérales. Dans Ja questíon du Viet
Nam, par exemple, une partaite concordance de vues s'est manifestée. Le 23 [uín
a eu Iíeu la réunion spécíale des gens relígíeux - prénres et laéques - qui par
ticipa:ient au Congres Mondíal. L'essence de I'allocutíon que j'y aLi prononcée c'est
que I'évangíle, de par son origli'ne, n'est pas un manífeste politique. J',ai exprí
mé ma convíctíon de ce que la paix est I'oeuvre de ilia véríté et de lia jUl'lItioo et not
re aspíration la plus sacrée, il nous autres croyants, est de voíre le plus tót possí
ble la réalísatíon de oette oeuvre" a déelaré Imre Várkonyi au 00ng]r'ies Mondíal
de lia Paix de Berlan.

Dan sa derniere 1ettre pastorale, Mgr, József Cserháti, éveque de Pécs, commu
nique des prtnedpes dareeteurs pour le renouvelíement des conseils paroíssíals, Il
attire I'attentíon sur le fait que des Iemmes peuvént aussí y admíses, A propos du
röle des conseíls paroissials Ie prelat cíte Ia xíécísion du concile Vatican II qui s'y
rapporte et explique que les mernbres du conseíl, par Ieur vie relígíeuse exemplaíre,
doívent rendre notre foí attrayante aux autres, fideles. Les conseíís paroíssíaís
dcívent réellement représenter la communeauté tout entiere, égarlement selon ila re
partition d'ag:e, d'iJnstruction, de profession et de terri,toire. Le conseil dűit partici
per il tous les évenlemerr1Jts importants de lia vile du diocese, et un rőle doit aussi lui
etre attribué daIllslia Vi'e liturgique commune.

Au cours de ees derniel'S mois plusiel.liI'S importaJntes revues étraIlgel.'es ont pub
lié les études d' András Szennay profasseur il l' Acadérmie de ThéolJogie délégué en
quaUté d'expert par le corps épiscopal hongrois au secrétariat des non-croyants. La
revue Seelsol.'ger a publié l'étude intitulée "Réflexions théologo-pastnrales sur 1&
rencorntwe des chlr'étiens et des athées", ,la Théo1ogie der Gegenwart: "Le dialogue en
tant que serrvice" puis de nouveau ila Seelsorger "Théologie fondamentale au poi'lllt
de vue de l'homme qui qUJestiOOJI1e", enfin l'Internationale Diailogzeitschri,~: "Réf
lexions relatives au dil:dogue chI'éti,en-m~rxiste dans l'esprit du concile Vatican II."

,~... ~-------------
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KÖZLÉSEK É S VÁLASZO K

A Szent István Társulat, fennállásának 121. évében, június 18-án tartotta ez évi
rendes közgyűlését a társulat helyiségében Réthly Aincal nyugalmazott egyetemi
tanár elmökletével. A megnyitó beszédet Ijjcs Jó2,s,2Í, kalocsai érsek mondra, aki
hangoztatta: "Népünik - és benne xársuladumk - szívesen, jó lélekkel ünnepel [u
bileumot, LS boldogarnkészül a magvar kercsztcnysóg ezeréves évfordulójának
megLlnlnepl.{19~~'re. r'\.. MI:l,g',;"(lT' P ÜSj>öki Karr.an Fl~~il?'vas Endre kalocsai érsek már
19Ci6-ban felvetette a magyar kereszténység ezeréves jubileumának ügyét, legutóbb
pedig az ez év március 26-2n tartott püspükkarí konferencia foglalilm:wtt ezzel, és
az előkészítésre bízottságot is 'küldött ki." Ijjas érsek ezután rámutatott arra, hogy
elsőnek Szent István születésí éve kínálkozík az ezeréves évfordulóra, de ez bi
zonytalan, mert Szoort István 969-975 között született. A magyar keresztónvség
kezdetének azonban sokkal Inkább Géza fejedelem és házanépének megkereszte
lése tekinthető. A közelmúltban három kiváló magyar történettudós véleménye
megegyezett abban, hogy 972-t fogadhatjuk el. Maga az érsek is tárgyaj; e kér
désben két kiváló szaktudással. Véleményük szerin.t a 972. vagy a 973. év az, me
Iyct a magyar kereszténység hivatalos kezdetének tekinthetünk, Annyi bizonyos
- folytatita az érsek -, hogy Géza, amikor atyja, Taksony halála után átvette
az uralkodást, azzal kezdte, hogy követet küldött Bajorország fejedelméhez, békét
és barátságot ajánlott fel, és megigérte, hogy megkeresztelkedí'k. Hittérítőket kért.
Mindez 972-boo történt, és ekkor érkeztek hozzánk az első híbtérítők Wolfgang
einsiedelni szerzetes vezetésével. EZUJtán több adatot sorolt fel az érsek, majd hang
súlyozta, hogy ezek alapján a magyar kereszténység ezeréves jubileumát 1972-73
ban [elöljük meg. Felvetette a !kérdést: hogyan ünnepeljük meg az ezeréves év
fordulót? A Szerit István Társulat úgy járulhatna hozzá az évfordulóhoz, hogy
olyan könyvekkel szolgálná ezekben az esztendőkben a katolikus irodalmat, me
Iyek ma leginkább szükségesek hazánkban. Még sok feldolgozásra váró téma van
a keresztény középkorból. A kor igénye, egy olyan kémkönyv vallásos életünkben,
mely összefoglalva tartalmazza vallásunk hittételeit. A legszebb mégis az lenne,
ha a jubileum ünneplése idején a társulat szép kiállttásban és a mai igényeknek
megfelelően kíadná a Szeritírás egységes és teljes új magyar fordítását. Segítsük
ezt a munkát, s ha kell, hozzunk érle áldozatot is - fejezte be beszédét a Magyar
Püspöki Kar elnöke. Az ünnepi beszéd után Félegyházy József alelnök olvasta
fel az igazgató választmány jelentését a társulat működésérőí, majd megemléke
zett a 90 éves Rérthly Antal elnök, hazánk legidősebb meteorológusának évfor
dulójáról. Est y Miklós delegált adminisztrátor ismertette az elmúlt évi zárszáma
dásokat és az 1969. évi költségelőirányzatot. A hivatalos tárgysorozat után Szabó
Imre püspök, esztergomi apostoli korrnánvzó köszöntötre I.i1as József kalocsai érsek
beszédét, s kiemelte, hogy min,t a Szerit Jobb óre hálás örömmel vette keresztény
ségünk ezeréves jubileumáról szóló beielentését,

Bánk József. váci megvéspüspök körlevelében felhívással fordult az egyház
megye papjaihoz. hogy támogassák a plébánia-történetek összeállítását. A főpásztor

részletesen felsorolta azokat a szemporrtokat, melyek a plébánia-törcénet előké

szítésében [rányadók lehetnek. UgyanH.t kérte Bánk püspök, hogy a plébánosok
és káplánek emlékének megőrzése érdekében minden plébáníán és lelkészségen
készítsék el külőn ösazeálbításban a plébánosok (lelkészek), külön összeállításban
pedig a káplánek névsorát. és örökftsék meg fényképeken a lelkipásztori munka
kiemelkedő eseményeit.

Magyar nyelvű papszentelés volt június 22-ém Egerben. Brezanóczy FáI, egri
érsek a Rítuskongregáció 1968. évi engedélye szerint a fóegyházrmegye történeté
ben először magyarul szentelt pappá nyolc diákonust. A főpapi szentmíse végén
Brezanóczy érsek beszédben fordult a jelenlévőkhöz, és felhívta hallgatóit, hogy
buzgón imádkozzanak, mert "ha vérszegény keresztény életünk e világban, egyik
legfőbb oka, hogy keveset imádkozunk". Az új papok augusztus elsején kezdik
meg munkájukat a kijelölt helyeken.

75 éves papi jubileumát ünnepelte Egerben június 27-én I,esk6 József, a fó
egyházmegye 99 éves nyugalmazott könyvtárosa. A világviszonylatban is rendkívül
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ritka [ubíleumon az idős pap korára való tekintettel Brezanóezy Pál, egri érsek
közel 40 paptestvérével. a jubiláns [elenlétében koncelebrálta az ünnepi misét,
mely után az ünnepelt áldást adott.

A magyar katolikus társadalom az Actio Catholica rendezésében az idén is
megemlékezett VI. Pál pápa koronázásának évfordulójáról. Június 29-én a buda
pesti Szent István bazilikában Ijjas József kalocsai érsek, a Püspöki Kar elnöke
mutatta be hálaadó szontmísét. Evangélium után Csontos Barna egri kanonok
intézett szeritbeszédet a hívekhez. A szónok rámutatott: VI. Pál pápa az, aki ki
szabadította az egyházat egy bizonyos elzárkózottságból. Utazásai, kapcsolatai más
keresztény egyházakkal, nem keresztény vallásokkal. párbeszéde a nemhivőkkel.

mind azt mutatják, hogy az egyház tudomásul veszi a való világot, meg akarja
ismerni a mai ember gondolkodásmódját, valóságos szükségletelt, s azok szerint
akarja megadni a feleletet a hit fényében a mai ember problémáira. Ezután
méltatta VI. Pál békemunkáját, A főpapi míse befejezéseként a Te Deum, a pápai
és a magyar himnusz hangzott fel.

Berlínben tartotta június 25-26-án [ubilárís tanácskozását a Béke Vílágtanács,
A magyarországi küldöttség tagjai közönt jelen volt Ijjas József, kalocsai érsek,
az Opus Pacis és Országos Béketanács Katolikus Bizottságának elnöke, aki a
tanácskozás második napján szólalt fel. - Hagyományossá vált immár, hogy a
Béke Világtanács konferenciáin a magyar egyház képviselői is hallassák szavukat,
és hitet tegyenek a béke mellett. Klasszikussá vált a múltban ezen felszólalások
közül boldogult Czapik Gyula egri érsek nyilatkozata, aki 1955-ben Helsinkiben
a Béke-Ví lágtalálkozón jelentette ki: ,.Bé·hJ·" aka-ok a fö1dl<Pl'C'ks i gen, mert em
ber vagyok, mert keresztény vagyok és mert magyar vagyok." Amikor a Béke
Világtanács mcstaní konferenciáján ugyanezt megismételve hitet teszek a magyar
Opus Pacis és az OBKB nevében békeigényünkről és a rnozgalomban való rész
vételünk készségéről. hű vagyok hagyományainkhoz - hangsúlyozta Ijjas érsek. 
A magyar békemozgalom kiemeli annak szükségességét, hogy pártállástól és világ
nézettől függetlenül össze tudjanak fogni azok, akik a békét az emberiség lé
nyegbe- és életbevágó kincsének tekintik. Ennek az ÖSS7Rfo"'ú~!1:)k az f'1'~dm{')1ye

az a viszony. amely hazánkban az egyházak és az állam között kialakult, és köl
csönös szívélyességgel munkálja a jóviszony további fejlödését, Ezekkel a gondo
latokkal üdvözlöm a Béke Világtanács elnökséget, a kongresszus minden részt
vevőjét - fejezte be beszédét Ijjas József, kalocsai érsek'.

A Központi Hittudományi Akadémia aulajában június 25-én teológiai dokto
rokká avatták "Summa cum laude" fokozattal H'ljd->k Zsoltot. Márji Gyulát, Tuba
István O. S. P.-t és Turay Alfrédot, "Magna cum laude" fokozattal Bolbericz
Pált, Kneip Istvánt, Koltai Jenőt, Vedres Miklóst, "Cum laude" fokozattal Bécsi
Lászlót, Fekete Lászlót, Fóti Jánost, GerfJye Zoltánt, "Hite" fokozattal pedig Bujtás
Imrét és Pápai Lajost.

Várkonyi Imre prépost, őrkanonok, az Actio Catholica országos igazgatója.
mínt a berl iní konferencia nemzetközi bizottságának elnökségi tagja részt vett a
Béke Világtanács júniusi ülésén és az ugyanekkor megrendezett berlini Béke
Világtalálkozón, - Amit nagyon lényegesnek tartok: minden bizottságban rnér
hetetlentil nyílt, őszinte és sokoldalú tárgyalás folyt. A vietnami kérdésben pél
dául teljes egyetértés mutatkozott. Június 23-án volt a Világtalálkozón résztvevő

vallásos emberek - papok és világiak - külön '.~ l úlkozója. Ezen az ülésen történt
felszólalásomnak lényege az volt, hogy az evannelíum, már eredetét tekintve Sl"1l1

politikai manifesztum. Annak a megavőződésünknek adtam kifejezést, hogy a
béke az igazság és az igazságosság műve, és nekünk vallásos embereknek leg
szentebb törekvésünk az, hogyeza mű mielőbb megvalósuljon - nyil.atkozta
Várkonyi Imre a berlini Béke-Világtalálkozóról.


	505-515
	516
	517-521
	522-524
	524
	525-531
	531
	532
	533-540
	541-545
	545
	546-549
	550-551
	551-572
	573-576
	577-578

