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HOLCZER GYULA - KASSA LAszLO

AZ IDŐK JELEI
A felszabadulás hatása teológiai gondolkodásunkra

"Az egyháznak, hogy említett feladatát teljesíthesse, szüntelenül vizs
gálnia és az evangélium fényénél értelmeznie kell az idők [eleit. Köteles rá
azért, hogy minden .egyes nemzedéknek korszerü választ adhasson az örök
emberi kérdésekre az evilági és a túlvilági élet értelméről és a kettőnek

egymással való összefüggéséről" (Gaudium et spes 4. p.).
"Az idők jelei" kifejezéssel XXIII. János pápa ismertette meg a vilá

got. Ez a teológiában azelőtt alig ismert kifejezés több, mint fogalom. A
jánosi apertúra egész távlatát hordja magában, mert az idők jeleinek ku
tatása megadja az egyháznak azt a történelmi szemléletet, melytől teoló
giánk évszázadokon keresztül elszakította magát. Aki viszont megérti az
idők jeleit, az tudja, hogy az igazság - noha általános érvényű - mindig
az emberhez szól, aki a történelem folyamatában él s valósítja meg emberi
létét.

Az idők jelei a katolikus világegyházban gyakorlatilag a II. Vatiká
num által realizálódtak. A magyar katolikus egyház azonban már 1945
ben találkozott az idők jelével a felszabadulás tényében. A hitleri fasizmus
legyőzése s ennek nyomán a szocialista világrendszer létrejötte ugyanis
nemcsak a nemzetközi politikában, s ezen belül hazánk társadalompoliti
kájában teremtett teljesen új történelmi helyzetet, hanem a magyar kateli
kus egyház számára is eddig járatlan utat nyitott meg. 1966-ban Ancel ly
oni püspök ezzel az új történelmi adottsággal kapcsolatban - egy beszél
getés atkaimával - ezt mondta: "A magyar katolikus egyháznak és benne
a híveknek és papságnak óriási történelmi szerepet és feladatot adott az is
teni gondviselés, pontosan azzal, hogy az egyház történetében ők találkoztak
először a szocializmussal, s nekik járatlan utakon kell keresniök és megta
lálniok az egyház helyét ebben az új történelmi adottságban."

Huszonöt esztendeje járja a magyar katolikus egyház az isteni gondví
selésnek ezt az új történelmi útját. A negyedszázad mérföldköve feljogosíthat
bennünket az emlékezésen túl egy kis szellemi számvetésre is, amelyben a
lelkipásztorkodó teológus felvethetí az első olvasásra talán furcsán hangzó
kérdést: milyen volt a felszabadulás hatása teológiánkra?

A marxizmus - leegyszerűsített és általánosító fogalmazásban - azt
vallja, hogy a társadalom gazdasági viszonyai, pontosabban a termelési vi
szonyok képezik a társadalom életének alapjait, s ezekre épülnek az élet
egyéb irányú megnyilvánulásai. A gazdasági viszonyok képezik az alapot,
a kultúra, erkölcs, vallás a felépítmény. Ez utóbbiak az előbbinek befolyá
sa alatt állnak, s annak változása szerint - ha nem is azonnal és nem is
közvetlenül, hanem áttétéles módon - maguk is változnak. Más szóval : vál
tozik a társadalmi tudat, melynek megnyilvánulásai többek között a kultú
ra, erkölcs, vallás is folytonosan változik, és változásának legfőbb előidézője

a termelési viszonyok változása.
A keresztény bölcselet alapján álló világnézet azt nem fogadja el, hogy

az ember lelki-szellemi élete mindenestől az anyag függvénye, sem azt, hogy
determinált módon függ a külső körülményektől. De ezzel a külső befolyá
soknak csupán kizárólagosságát tagadja. Azt azonban nem tagadjuk, sőt

állítjuk, hogy a társadalmi - és gazdasági - viszonyok rendkívül erős ha
tással vannak szellemi életünkre.
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Ez az alapja a fenti kérdésfeltevésnek, hogy ti. milyen volt a felszaba
dulás hatása teológiankra ? Huszonöt évvel ezelőtt új. társadalmi viszonyok
közé kerültünk, kialakult körülöttünk egy marxista-szocialista társadalmi
rend. Az életnek ez a gyökeres változása, az új társadalmi rend, a folytono
san fejlődő szocializmus nekünk teológusoknak is mindig új kérdéseket vet
fel, új meglátásokra tesz fogékonnyá, s megindította és állandóan táplálja
bennünk azt a belső átalakulást, mely alkalmassá tesz a korunktól kapott
feladat végrehajtására (amit természetesen csak későbbi nemzedékek fog
nak befejezni): megteremteni azt a humanizmust, mely a világ mértékére
van szabva, de ugyanakkor Isten szándékait tartja szem előtt.

1945 egy korszak végét jelenti. Korfordulóhoz jutottunk, és minden kor
forduló válsággal jár, amelyet sok-sok zökkenő jellemea; ez pedig szükség
képpen riyugtalanságra, aggodalmakra vezet. Ez alól nem volt kivétel a szo
cializmus és az egyház találkozása sem.

Milyen volt a találkozás?

1. A felszabadulás előtti magyar társadalom vallásosnak mondta magát,
vallásossága azonban (a társadalomé általában, és nem egy-egy személyé
vagy csoporté) jobbára konvencionális volt. A krisztusi igazságok torzultan
vagy hiányosan tükröződtek benne. A felszabadulás előtti államhatalom
szintén kereszténynek nevezte magát, a valóságban azonban a vallás in
kább csak politikai célokat és hatalmi törekvéseket szolgált.

2. 1945-ben a magyar katolikus egyház olyan történelmi helyzetbe ke
rült, melynek precedense az egyház történelme folyamán még nem volt: az
évszázados feudális rendben élő egyház máról holnapra proletárdiktatorikus
államformába csöppent. "

3. A magyar katolikus egyházat évszázadokon keresztül - mondhatni,
kezdettől fogva - a nyugati kultúrkörhöz való szoros kapcsolódás jellemez
te. 1945-ben tudomásul kellett vennie, hogy a földtekén keleti kultúrkör is
létezik.

4. Az a katolikus egyház, melynek védettségét az állam évszázadokon ke
resztül biztosította, a felszabadulás után minden átmenet nélkül szembe
találta magát egy marxista-ateista uralkodó szemlélettel és világnézettel. Úgy
látszott, hogy az egyház és a marxizmus között kizárólag antagonisztikus
ellentétek lehetnek, s alkotó vitáról szó sem lehet.

5. Mindezek mellett adva volt még egy igen fontos új körülmény: a
felszabadulás utáni években a földreform nagymértékben érintette a magyar
katolikus egyházat, hiszen az egyházi nagybirtokok megszűnése az anyagi
továbbélés hogyanját vetette fel. Az általános államosítási törvények érin
tették az egyházi intézményeket is, és így azon kellett gondolkodni, hogyan
tartható meg továbbra is a lelkipásztori kapcsolat a hívekkel ?

Majd jött a mezőgazdaság szocialista átszervezése, és ez nemcsak a hí
vek életkörülményeinek változását jelentette, hanem a lelkipásztorkodó pap
ságnak is szinte át kellett szerveznie egész eddigi munkamódszerét, sőt élet
módját is. 1945-ben, a felszabadulás politikai tényében ugyanis nem egysze
rű forrnai. változás történt, hanem lényegesen több: a szellem, a felfogás, a
szemlelet. tehát a dolgok legmélyebb és legbensőbb valósága változott meg.
Abban mutatkozott a felszabadulás ténye által az idők jele a magyar kato
likus egyház számára, hogy kétségtelenné vált, nem elegendő a pasztorá
ciós eszközök megváltoztatása. A formai változásnál sokkal többre volt
szűkség: a magyar katolikus egyháznak benső valóságában, felfogásában,
szemléletében, szellemiségében kellett megváltoznia és megújulnia. A teoló
gia meglévő, de berozsdásodott kapuit kellett nehéz munkával, sokszor a
belső és külső támadások között megnyitni, hogy a kinyilatkoztatott isteni
igazságokról letisztítva évszázadok porát, a magyar katolikus egyház ."meg-
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adhassa a korszerű választ azokra az örök emberi kérdésekre, amelyek a
Jelen és jövendő élet értelmét és a kettő kölcsönös viszonyát illetik".

Bármilyen paradoxonnak tűnik: a felszabadulás ténye s ennek nyomán
a marxizmus térhóditása termékenyitő hatást gyakorolt a magyar katoli
kus egyház benső teológiai megújulására. Nyomatékosan hangsúlyozni kell
azonban, hogy itt nem az egyház úgynevezett "alkalmazkodásáról" van szó,
hanem többről és lényegesebbről, a szó legteljesebb értelmében vett aggíor
namentóról, vagyis korszerűsödésről: arról, hogy a teológiai gondolkodás
változó és feszűltségekkel teli korunkban és társadalmunkban Isten vál
tozatlan igéjéhez új utakat nyisson és új felismeréseket találjon.

A teológia válaszúton

A magyar katolikus egyházban már 1945-ben, a felszabadulás adta új
társadalmi helyzet válaszút elé állitotta teológiánkat.

1. A teológiai gondolkodás körülmények diktálta átalakulását minde
nekelőtt az jellemezte, hogy a figyelem a természetfeletti valóságok embe
rekhez és világhoz való viszonyára tevődött át. Ez természetesen nem azt
jelenti, mintha a teológusok az isteni dolgok helyett a tisztán földi huma
nizmus felé fordultak volna. Tulajdonképpen egy teológiai "félrecsúszás"
helyreigazodása kezdődött el: az, hogy a természetfeletti valóságok hitelesen
szinkronba kerüljenek a természetes valóságokkal.

2. A felszabadulással együtt felvetődött korproblémák oly sürgetőek. sú
lyosak és nagyrészt visszautasíthatatlanok voltak, hogy azokat nem lehetett töb
bé megoldottaknak tekinteni az iskolás tanítás örökölt képletei alapján. A
keresztény gondolkodásnak okvetlenül számot kellett vetnie mindazzal, amit
az ember il világban és önmagában felfedezett .

A teológia azelőtt igen gyakran olyan tételeket tanított, amelyeket is
kolák dolgoztak ki, kézikönyvek adtak tovább, s amelyek nem vették kel
lően figyelembe sem az emberi valóságokat, sem a történelem és tapaszta
lat konkrét tényeit. Ezeket láttuk ugyan. de inkább csak mint ellenvetése
ket soroltuk fel; válaszoltunk rájuk, ha kellett cáfoltuk őket, és igazoltuk
velük szemben a mi "győzelmes tételeinket". A teológiánknak mindenről

"szabvány álláspontja" volt; az emberi alkotó szellem, valamint az élet sok
féle áramlatával szemben igen sokszor védekező és apologetikus állásokba
vonult, A felszabadulással megújuló teológiai gondolkodásra viszont éppen
az élet és az emberi alkotó szellem iránt való nyitottság, vagyis az ember
elfogadása nyomta rá bélyegét.

3. A felszabadulás után rájöttünk, hogy a magyar katolikusok és teo
lógusaik hosszú ideig zárt világban éltek. A felvonó hidak ugyan le voltak
engedve, hogy másokhoz kimehessünk, s hogy azok bejöhessenek, de a má
sok kérdései és gondolatai egyáltalán nem hatoltak be a falak mögé, A
felszabadulást követően a teológia kilépett az iskolákból. hogy szembe
nézzen más gondolatokkal is. Ez a lépés az egészséges fejlődés egymás
utáni fázisain keresztül minden bizonnyal nagyon messzire fogja vezetni
a teológiát. s beérett gyümölcsei közül máris legjelentősebbnek látszik az,
hogy megváltoztattuk hibás magatartásunkat, mely a világ bűnösségére

való hivatkozással félreismerte valódi értékeit is, amelyeket Isten oltott
beléje. s amelyeket továbbra is általa valósít meg.

Bizonyos értelemben az egyház is világ, és a világ is egyház. Az egy
házat ugyanis a mindenkori emberek alkotják, akik ugyanakkor a világ
összefüggéséből sem szakadnak kl. A világ az az emberiség, amelynek
istenivé alakítására jött el Krisztus. Az egyház egészében nem nélkülözheti
sem kapcsolatait az emberi társadalommal, sem a társadalomba illeszke
dés valamiféle formáját. A keresztény ember és az egyháza maga egészé
ben szolidáris az emberi társadalommal, amelynek továbbfejlődése bele
tartozik Isten üdvözítő tervébe.
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A magyar katolikus papok békemozgalma

A teológiai gondolkodás átalakulása természetesen nem máról holnapra
megy végbe. Amikor 1950-ben megalakult a magyar katolikus papi béke
mozgalom, szervezetileg is testet öltött az a határozott teológiai törekvés,
amit másfél évtized mulva a zsinat így fogalmazott meg: "Az egyház b_enne
él a mában, tehát köze van a ma emberéhez, annak minden problémájához
és törekvéséhez."

A mozgalom gondolkodása kezdettől fogva történelmi jellegű volt.
vagyis .az igazságot nem elvontan szemlélte, hanem a konkret történelmi
emberhez való vonatkozásában: mínt ami annak az embernek szól, aki
abban a történelmi helyzetben él, amelyet ez a kor és ez a kultúrterűlet

szab meg. Ez pedig nem történhetett másképpen, csupán annak állandó tuda- I

tában, hogy a magyar katolikus egyház marxísta-szocíalísta társadalomban él.
Ennek a realitásnak a hatása alól teológiai gondolkodásunk sem von

hatta ki magát. Es az adott történelmi szempontok - nevezetesen a szo
cializmus - figyelembevételével egyszerre új lehetőségek tárultak elénk.
Számos olyan problémát ismertünk fel, amelyről korábban talán azért sem
vettünk tudomást, mert nem tartottuk lehetségesnek, hogy valamikor ilyen
fejlődés megindulhasson. Ú). szemlélet alakult ki, amely kész volt tanulni az
idő követelmépyeiből, és kész volt szükség szerínt átalakulni. Olyan szem
lélet, amely a világot Isten teremtményének tekinti, de az emberiséget s
annak alkotásait is elismeri. Olyan egyház képe rajzolódott ki számunkra,
amely az emberiségnek testvére és társa akar lenni a fejlődés nehéz útján.
Ez a szemlélet leszámolt azzal az önelégült, konvencionális, komformista,
legalista kereszténységgel, amelynek inkább arra volt gondja, hogy a bűnt

kerülje, mintsem arra, hogy a jót megtegye ; s inkább akart elvont bűn

listákat felállítani, semmint felnyílni a pozitív felebaráti szeretet, az evan
gélium követelményei és Isten gyermekeinek szabadsága iránt. Leszámolt
azzal a magatartással. mely - érzéketlenül a visszaélések és igazságtalan-

o ságok iránt - elsáncolja magát a kultikus és szakrális világ jámborságába.
Leszámolt az olyan vallásossággal, amely idegenül tekirit az emberre és egy
új, emberibb világ felépítésére.

Az új keresztény típus igen érzékeny minden iránt, ami az emberi sze
mélyt és elidegeníthetetlen jogait érinti, a lelkiismereti szabadságot, ide
értve még a tévedés szabadságát is, ami előfeltétele az igazság hiteles ku
tatásának. Az életmódban és az emberek egymás közötti vonatkozásaiban
egyszerűbb és igazabb stílust keres. Azt vallja, hogy a keresztény életben
nem az előírások betűinek külső teljesítése a döntő, hanem a lelkület és a
szándék. A keresztények széles körei ébredtek rá annak tudatára, hogy a
keresztény élet nem csupán külső cselekedetekből áll. mint például a va
sárnap megszentelése, vagy a böjt megtartása, hanem hozzátartozik a krisz
tusi élet állandó vívódása a hitért. reményért, szeretetért, s az Istennek és az
embertársaknak való teljes odaadás.

A marxista filozófia hatása gondolkodásunkra

A marxista filozófia is termékenyítőleg hatott a teológiai gondolkodásra.
Ezen nincs mit csodálkoznunk, hiszen az egyház történelme során mindig
magába olvasztotta az emberiség értékeit. Prohászka mondta: "A kultúra
sok új gondolatot vet fel. E gondolatokat le kell foglalnunk, s e világosság
mellett egyre arra az égi fényre kell utalnunk, mely tény és nem vív
mány ... így tettek a Gergelyek, Vazulok, Agostonole az antik kultúrával,
így a Szent Tamások az arabs-zsidó világnézettel, s mit tegyünk mi? Kö
vessük őket!" Lippertnél pedig ez olvasható: finom leírást hallottunk arról,
"hogy az olasz képíró miként ábrázolja Aquinói Szent Tamás diadalát: a
szokásos csillag ott ragyog az alak mellén, de a csillag sugarai között ott



vannak azok a csillagok is, amelyek a pogány bölcseletből sugároztak ki,
mert Szent Tamás ezeket is összegyűjtötte. Eppen ez a katolikus valóság
fogalom, hogy semmi sem vész el benne, és akár az egyházon kívül tör
tént sikerek, vagy elért szellemi eredmények is, az élet ujjongó áradatába
torkollanak, mert az egyetlen nagy cél felé törekszenek mindahányan."

E két idézetben rejlő gondolatokat még egy biológiai hasonlattal lehet
jól megvilágítani. Köztudomású, hogy a növények környezetükből kiválo
gatják a számukra hasznos anyagokat s azokat gyökereikkel és leveleikkel
magukba szívják. Ezáltal nem változnak meg, hanem ellenkezőleg, önma
gukat építik és fejlesztik az asszimilált anyagok segítségével. Az egyház is
ilyen élő organizmus. Kiválogatja szellemi környezetéből mindazt, ami szá
mára hasznos lehet, s azt természetének belső törvényei .szerínt asszimilál
ja. Így építi, fejleszti tovább önmagát, és közben mindig azonos marad ön
magával.

Ezek után jogos a kérdés: konkréten hol és miben mutatható ki a
marxista filozófia ösztönzése teológiai gondolkodásunkra?

1. A marxista filozófiát Marx következő mondatával szokták jellemez
ni: "A filozófusok a világot csak különbözőképpen magyarázzák, de a fel
adat az, hogy megváltoztassuk" (Tézisek Feuerbachról). A marxizmus tehát
azt vallja magáról, hogy nem pusztán szemléletet ad, hanem ennél jóval
többet, aktív célt: a világ forradalmi átalakítását. Nos, ez az a pont, ami
mellett nem mehetett el közömbösen a teológia: hogy ti. a gondolkodás kö
zéppontjában célként az életnek kell állnia. Ennek megfelelően a felszaba
dulás után teológiánkat és világnézetünket mi is jobban az élet köré koncent
ráltuk. Igaz, a keresztény tan sem puszta szemlélet, hanem erkölcsi követel
ményei is vannak; nemcsak hitet, hanem keresztény életét is kíván híveitől.

Ez a követelmény azonban - a régi megfogalmazás szerint - elsősorban az
egyéni lelkiismeret területére korlátozódott. Az élet megváltozásának, jobbu
lásának természetesen mindig az egyénnél. a lelkiismeret világában kell leg
először végbemennie, de itt nem állhatunk meg. Aki az igazságot őszintén

szomjazza, nem elégedhet meg azzal, hogy csupán a maga életét teszi igazzá;
arra törekszik, hogy az egész életet jobbá tegye. A mi felszabadulás utáni
teológiánk célja is a világ megváltoztatása lett, a mi speciális eszközünkkel :
szolgálni a világot fejlődésében.

Ez a szolgálat csak akkor lehet őszinte és eredményes, ha bizonyos alap
vetően fontos feltételekkel rendelkezik. Nevezetesen:

a) Ha kellő önkritikával kezdődik.

A magyar katolikus egyház volt olyan tárgyilagos és erős, hogy a fel
szabadulást követő évek zavarai után - bár kissé megkésetten. de nem él
késve - ezt az önkritikát őszintén elvégezte, XI. Pius pápa a század botrá
nyának nevezte, hogy elvesztettük a munkásosztályt. De hogyan nyerhet
tük volna meg, ha érdekeit nem tettük a magunkévá, nem álltunk határo
zottan melléje, nem harcoltunk ügyeiért? A felszabadulás újra megtanított
bennünket, hogy az egyháznak mindig a kizsákmányoltak, a jogaikban csor
bítottak, a szegények mellé kell állnia és igazságaik érvényesítéséért dolgoz
nia. Nem új dolog ez, hiszen maga az evangélium. De - sajnos - bizony
ság rá a történelem, hogy mily kevésszer vállaltuk teljes hittel és meggyő

ződéssel ezt a programot. Ami pedig a gyakorlatban elsikkad, az az elmélet
ben is beporosodik.

b) Az egyháznak abban a tudatban kell végeznie szolgáló munkáját,
hogy egyház és állam évezredes összeforrottsága megszűnt, a katolikus val
lás többé nem államvallás, a keresztény világnézet többé nem hivatalos tár
sadalmi ideológia.

Éppen az önkritika nyomán rá kellett eszmélnünk arra, hogy az ural
kodó egyház pozíciója nem kedvez az evangéliumnak. Az uralom rengeteg
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kísértést jelent arra, hogyelfelejtsük azevangéliumot és evilági ambíció
kat tápláljunk. A hatalom kényelmes álláspontja és az anyagi jólét sokszor
foglyul ejtette az egyháziak lelkét is, és sokan megfeledkeztek igazi hivatá
sukról. Az uralomtól és hatalomtól távoltartott egyház készségesebb az evan
géliumi alázatosság megvalósítására ; nyitottabb annak megértésére, hogy
szolgáló szeretetre és nem uralkodásra hivatott. Igaz, az uralkodó egyház az
evangélium terjesztésében élvezte a hatalom támogatását is, csakhogy az így
nyert eredmény fölöttébb kétes értékü volt. Valódi hitet és valóban lelkiis
meretből fakadó erkölcsöt hatalmi támogatással aligha lehet megvalósítani.
Nincs annak más eszköze, csak az igazság és a szeretet. Ezek azonban a ha
talern részéről jövő támogatás könnyű és kényelmes módja mellett sokszor
elsikkadtak. A társadalom keresztény jellege jórészt csak máz volt, s ez a
festés sokszor üres tradicionalizmust, vagy hit nélkül való alkalmazkodást
takart. A hatalomtól i leválasztott egyház viszont kénytelen a maga igazi er
kölcsi erejére támaszkodni.

c) Az egyház szolgáló munkáját csakis a megértő és megbecsülő szcre
tet dialógusa útján valósíthatja meg.

A megbékélés lélektana azt kívánja, hogy elsősorban ne a szétválasztó,
hanem az összekötő elemeket tartsuk szem előtt, s így felfedezzük a mások
értékeit is. Ez az alapja a dialógusnak, mely arra hivatott, hogy a szakadé
kokat minél jobban betöltse, az elválasztó mélységeket áthidalja, és a ' két
félt kölcsönös megértésben, megbecsülésben, közös munkában hozza közelebb
egymáshoz.

Az egyház évszázadokon keresztül egyszerűen elítélte a keresztény hit
tagadóit vagy reformálóit, istentelennek vagy eretneknek bélyegezte. és kiát
kozta őket. A kiátkozó egyház kora azonban lezárult, helyébe a dialogizáló
egyház lépett. Az emberek szellemi világa sosem volt homogén, rriost azon
ban különlegesen a pluralizmus jellemzi az emberi társadalmat: sokféle
szemléletnek, többféle világnézetnek kell egymás mellett békésen megférnie,
s mindnyájunk közös javára összefognia. Ez így van szerte a világon, s a
felszabadulás után parancsoló szükséglet lett a mi társadalmunkban is, ahol
a marxista ateizmusnak és a vallásos hitnek kell békésen egymás mellett
élnie. A dolog, kivált kezdetben, nem ment könnyen; ma már mégis meg
állapíthatjuk, hogy nálunk a két fél évtizedek óta hasznos párbeszédet foly
tat, és társadalompolitikai koncepciórik, az össznépi nemzeti egység megva
lósításának egyik szellemi bázisa a dialógus.

d) Végül az egyház szolgáló munkájában érvényre kell jutniuk a kol
lektív szempontoknak.

A szocializmus egész társadalmat szolgáló kollektív szempontjai könnyen
visszhangra találnak teológiánkban. Annál is inkább, mert vallásunk főpa

rancsa az önzéssel ellentétes szeretet törvénye: "Szeresd felebarátodat, rnint
önmagadat". Ez azt követeli, hogy embertátsunkat magunkkal egynek tart
suk, s az ő érdekeivel éppúgy törődjünk, mint a magunkéval.

Erkölcstanunk - legutóbb tanított formájában - az individualizmus
századaiban nyert megfogalmazást. Ennek következménye, hogy elsősorban

az egyént' és az egyének kőzőtti kapcsolatokat tartotta szem előtt, és alig
foglalkozott a közösségi élettel, s az egyénnek a közösséghez való viszonyá-
val. .

A szocializmus ösztönzést nyújt arra, hogyerkölcstanunkban a kollek
tív szempontokat is hangsúlyozzuk. Nevezetesen, hogy az egyén érezzen fe
lelősséget a társadalomért és az egész emberi közösségért, tőle telhetőleg fá
radozzék annak fejlődésén; és másokkal összefogva tevékenyen vegyen részt
a kőzjó munkálásában, küzdjön az igazságtalanságole és embertelenségek
ellen. Főképpen pedig a szeretet gyakorlását nem szabad egyéni kapcsola-

. tokra szűkíteni, hanem társadalmi méretekben és a közjó intézményesített
formáiban kell megvalósítani.
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A szocializmus azonban nemcsak erkölcstanunk számára nyújt ösztön
zést a kollektiv szempontok felé való kítárulásra, hanem a keresztény tár
sadalomtudomány, a szocíológía számára is.

A szociológiában régi katolikus tanítás, hogy az anyagi javakat nem
egyeseknek adta az Isten, hanem az egész emberi közösségnek, Tehát rnin
denkinek egyformán joga van hozzájuk és ahhoz, hogy az anyagi javak se
gitségével emberhez méltó életet éljen. Következőleg senki sem sajátithatja
ki azokat olyan mértékben, hogy másoknak igazságtalanul kevesebb jusson
belőle. Ha egyesek mégis kizsákmányolnak másokat, s ennek révéh meggaz
dagodnak : ilyenkor jogos, hogy az államhatalom elvegye jogtalan vagyo
nukat és a közjóra fordítsa. Ez már Aquinói Szent Tamásnál világosan sze
replő katolikus igazság. Mi is egy nálunk már lefolyt földosztás és államo
sítás után, az így teremtett új helyzetben értettük meg igazán ennek jogos
ságát.

2. A világ belső törvénye a fejlődés, és nekünk ezt a. fejlődést szolgál
nunk kell. Ehhez a tételhez kapcsolódik a marxista filozófia következő ösz
tönzése teológiai gondolkodásunkra.

A fejlődés mikéntjére vonatkozóan két tipikus felfogást ismerünk. Az
egyik - evolucionizmus - az ugrás nélküli folyamatos átalakulás híve, a
másik - a marxista dialektikus materializmus - a szakaszos fejlődést vall
ja. Az utóbbi szerínt egy történelmi szakasz mennyiségi változásainak fel
halmozódása ugrásszerü minőségi változást hoz létre. Ennek következménye
a társadalmak életében a forradalom.

E két vélemény mögött a megvalósulás két különböző elképzelése rejtő

zik. Az evolucionista a társadalmak fejlődését simán, erőszakmentesen sze
retné megoldani; a marxista szerínt szükségképpen jönnek a forradalmak,
amelyekben az osztályharc" kiéleződik, uralmi változás következik be: az
újabb uralkodó osztály megtöri a régi erejét. Lehet, hogy ez fegyveres össze
csapást is igényel, lehet, hogy nem; de erőszak alkalmazása nélkül nem va
lósítható meg.

A katolikus egyház mindenkor az erőszakmentesség híve volt, s inkább
a folyamatos fejlődés követelményét hirdette. Nem kétséges, hogy' az erő

szakmentesség elve az evangéliumban gyökerezik. Kérdés azonban - és ez
a kérdés ma fokozott élességgel vetődik fel mind a gyakorlatban (pl. Ca
milo Torres), mínd az elméleti teológiában -, hogy ezt az erőszakmentes

séget a magát Krisztus követésére teljesen odaadó egyén életén túl, a tár
sadalmak életére is lehet-e általánosítani. Bármennyire hiszünk is a türelmes
jóság erkölcsi erejében, látnunk kell a gonoszság hatalmát is. A krisztusi
erőszakmentesség lehet tanácsolt az egyéni életben, de nem általánosítható a
társadalmak életére - mondják ma sokan keresztény gondolkodók is.

Az olyan társadalmakban, ahol ember és ember között nagy a külÖnb
ség, ahol embereket társadalmi hovatartozásuk miatt lenéznek vagy meg
vetnek, ahol egyik a másikat kizsákmányolja, ahol igazságtalanul leigázot
tak és jogfosztottak vannak, a keresztény szeretet nevében föltétlenül türel
met kell-e prédikálni? Ez a szeretet nem a zsarnokok, kizsákmányolók ha
talmát hosszabbítaná, és ezzel együtt nem a jogfosztottak sanyarúságát
nyújtaná-e.. Az önvédelem minden élőnek legelemibb joga, amit tőle elven
ni nem lehet. A kisemmizettek, emberi méltóságukban megalázottak, az
elemibb emberi jogaiktól megfosztottak miért ne védhetnék meg magu
kat, ha kell, erőszakkal is?

A marxista forradal omelmélet ösztönzésére arra a következtetésre jut
hatunk, .......:. és jutnak sokan keresztény gondolkodók szerte a világban La
tln-Amerikától Európáig -, hogya társadalmi viszonyok erőszakos megvál
toztatása a keresztény teológia szemszögéből sem jogosulatlan, ha az erő

szak az igazságtalan helyzetben lévők felszabadítására és jogaik érvényes í
tésének útjában álló gátak szétrobbantására irányul, valahányszor ez békés
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úton nem sikerül. Egyébként burkoltan ugyan, de VI. Pál pápa is elfogad
ta a forradalom jogosságát "a nyílt és huzamos önkényuralom esetében, mely
sérti az alapvető emberi jogokat és súlyosan veszélyezteti a közjót az or
szágban" (Pop. prog. 31.).

3. Szükségképpen hatott teológiai gondolkodásunkra az a tény is, hogy
II bennünket körülvevő társadalom ideológiai alapja a történelmi materi
alizmus.

Körülöttünk az életben lépten-nyomon a materializmus szelleme nyilat
zozík meg. Ez a materializmus nem ismer másvilágot csak evilágot. Számá
4'a az egyén életének határai a bölcső és a sír. Az embernek ezek között a
keretek között kell boldoggá lennie, em az életet kell széppé tennie. Törek
vése tehát, hogy minél nagyobb mértékben termeljen anyagi javakat, hogy
a földi életet a lehető legkényelmesebbé tegye a civilizáció és technika ál
dásaival, hogy a lehető legmesszebbre tolja ki az élet határait, és kiirtsa az
életből a szenvedést és betegséget.

A keresztény gondolkodó erre csak azt mondhatja, hogy mindez - ki
véve természetesen az olyan végső cél megfogalmazását, amely a földi bol
dogságnál messzebb nem terjed - helyes. Az álláspont nem új: elvileg ed
dig is helyesnek tartottuk. Gyakorlatilag azonban nem volt ilyen egyértel
mű a keresztény lelkiség állásfoglalása az evilági boldogság kérdésében.
Bár dogmatikailag nincs semmi probléma, hiszen az emberi test megbecsü
lése és az anyagi javak szükségessége elismerést talál az egyház alapvető

tanításában, a lelki nevelésben mégis állandóan ott kísértett az egyszer már
legyőzött manicheizmus : a világ megtagadása, rossznak, bűnösnek, a "sátán
országának" minősítése, Természetesen a dogmatika helyes látása korrigálta
a végletességet ; de tagadhatatlan, hogy gyakorlatilag a keresztény lelkiség
inkább világellenes volt.

Természetesen ennek az általános szellemi magatartásnak súlyos követ
kezményei lettek az utóbbi évszázadokban. A vallásos ember alig-alig ka
pott ösztönzést arra, hogya földi élet fejlesztésén, kényelmesebbé tételén,
világnézetéből kifolyólag, meggyőződéssel fáradozzék, sőt azt egyenesen kö
telességének tartsa. A földi élet természetesen ettől függetlenül egyre gazda
godott; s közben egyház és világ míndinkább elszakadtak egymástól. Mert
hát a világ fejlődése és történelme nincs kiszolgáltatva az egyháznak. A
fejlődés és a történelem nem áll meg, ha az egyház bizonyos pontokon
meg is áll és meg is merevedik.

Most aztán - materialista társadalmi környezetünkben - szükségsze
rűen felülvizsgáltuk eddigi magatartásunkat az anyagi és evilági kultúra
értékelésében. Az evilági élet fejlesztését nagyrabecsüljük, benne isteni kül
detést, emberméltóságunk érvényesítését, szellemi és erkölcsi értékeink ki
bontakozásának alkalmát látjuk. Természetesen nem tartjuk végcélnak, de
igenis útnak, melyen át végcélunk felé közeledhetünk. És ez az új szem
lélet már nem visszatart, hanem egyenesen sarkall, hogya fejlődést javall
juk és előmozdítsuk.

4. A marxizmus a fejlődés bölcseléte : az anyag, az élet, a társadalom
fejlődését foglalja törvényekbe. A világot nem általában, hanem mozgásában,
alakulásában szemléli. Ezért az emberi lét, illetve a társadalom alakulá
sát megszabó és a történelmet irányító törvényeket igyekszik Kifejteni.

Itt érdemes a teológusnak megállnia és felfigyelnie. A keresztény böl
cselet ugyanis eddig nem tartotta eléggé fontosnak, hogya dolgokat moz
gásukban, fejlődésükben szemlélje, illetve hogy a változások törvényszerű

ségeivel foglalkozzék. Jóllehet már régóta történtek próbálkozások, megbíz
ható és részletesen kidolgozott modern katolikus történelembölcselet a mai
napig nem született. Pedig bizonyos, hogy az emberi életről, meg az egyház
ról alkotott képünk mindaddig hiányos lesz, míg rajtuk a történelem tör
vényeinek hatását fel nem ismerjük. Nem hiszünk ugyan abban, hogy bi-



zonyes törvények a történelmet mechanisztikusan meghatározzák, de hin
nünk kell, hogy a történelemnek és a fejlődésnek van belső logikája, hogy
bizonyos tényezők - gazdasági, társadalmi viszonyok, lélektani elemek és
még sok más - törvényszerűen befolyásolják a történelem alakulását. Sőt

még a jövőre is lehet a jelenből bizonyos valószínűséggel következtetni.
Bármilyen furcsán hangzik is, éppen a marxizmus ad ösztönzést egy mo

dern katolikus történelembölcselet kimunkálására. Természetesen nem öncé
lúan, mint ahogyamarxizmus sem öncélúan foglalkozik a fejlődés elméle
tével, hanem hogy segítségével a jelen tennivalóit kidolgozza. Számunkra is
a történelembölcselet nyújtana segítséget, hogy az "idők jelét" és parancs
szavát jobban megértsük, é~ az egyház történelmi hivatását minden korban
konkrétabban tudjuk megfogalmazni.

Hogyan viszonylik mindez a Zsinathoz?

Végére érve eszmefuttatásunknak, úgy érezzük, nem szorul különös bi
zonyításra, hogy a magyar katolíkus egyházban a felszabadulás óta eltelt
huszonöt év alatt kialakult új szellemi irány, magatartás és szemlélet össz
hangban van a zsinat nyomán a világegyház életében kialakult új szelle
míséggel, Aki nemcsak felszínesen; de mélységeiben ismeri a zsinat 16 nyi
latkozatát, az előtt ez egészen világos.

Az idők jeleit kutatva a világegyháznak a zsinatban rá kellett ébred
nie arra, hogy a történelem jelen korszakában ki kell lépnie a társadalmi el
zárkózottságból. és rá kell térnie a modern kultúra különféle területein fel
merülő értékeknek az egyházi hagyományokkal való összhangba hozatalára.
A zsinati szövegek és a bennük lévő eszmék e kortörténeti fontosságnak
megfelelően két gondolat köré csoportosulnak: egyik részük az új egyház
képet határozza meg, a másik részük pedig az egyháznak a mai világban ki
alakított és kialakítandó állásfoglalásáról szól.

A magyar katolikus egyház életében is ez a folyamat indult meg a fel
szabadulás után: kilépve a társadalmi elzárkózottságból, egyrészt kísérlet
egy új és helyes történelem-szemléletben fogant egyházkép alkotására, más
részt nyílt állásfoglalás a szocialista társadalmi rend mellett, amelyben
élünk, természetesen nem f~ledve és nem kendőzve el az ideológiai ellenté
tet a katolikus szemlélet és a marxizmus között. Ezt az ideológiai ellentétet
azonban a magyar katolikus egyház teljesen a zsinat szellemében oldotta
meg, amikor világosan, elvi nyilatkozat rangján megfogalmazta álláspont
ját, mely magatartásának időtálló alapja; 1. Nemet mondunk az ateizmus
nak, s minden erőnkkel azon vagyunk, hogy népünk megőrizze hűségét egy
háza iránt és gyakorolja vallását; 2. ugyanakkor munkánkkal és őszinte hű
séggel támogatjuk és szelgáljuk hazánk társadalmi, gazdasági és politikai
haladását, mert ez az egyetlen lehetséges módja és útja annak, hogy népünk
szellemi és anyagi jólétét emeljük.

Az egyház mindig benne él a történelemben, de nem a mozdulatlan
parton. Ebben a mozgásban Isten örökkévalósága, élete, igazsága és hű

sége kíséri. Éppen ezért nem is kell félnie ettől a történelmiségtől. A törté
nelem folyama nem a halál, hanem az örök élet partjai felé sodorja.

A prófétai lelkű János pápa mondta: "Nekünk komoly akarattal és fé
lelem nélkül annak a munkának kell szentelnünk magunkat, amelyet a mí ,
korunk megkövetel tőlünk." A nagy teológus, Karl Rahner a Stimmen der
Zeit 1965 márciusi számában pedig ezt írta: "Az egyháznak szükségszerű

en és kötelességszerűen meg kell hajolnia a történelem új törvénye előtt:

ami tegnap jó volt, nem okvetlenül az még ma is; új idők, amelyeknek el
jövetele és jellege nem az egyházon múlik, más cselekvést követelnek meg
az egyháztól, mint amivel az elmúlt időben élt."
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A magyar katolikus egyház a felszabadulás óta eltelt huszonöt évben
komoly akarattal és félelem nélkül szentelte magát annak a munkának, me
lyet korunk megkövetelt; szükségszerüen és kötelességszerűen felismerte
a történelem új törvényét, és az új id ök új cselekvésével tölti be küldetését.

A zsmat (ZSinati Bizottság. Róma, ,19661): A II. vatikáni zsmat (Zsinati murukaközösség,
München, 191>7); Gál Felrene : A hit éi::>lreslzil-ése {ISllt. István TámsU'tat. 196,61); H<>rvá th Richárd:
Keresztény ember a mábem (Ecclesia,. 19'63): Kialrl Rahnc'l": SC'hiriften zu.r Tll1eo'lo,gie, Vr.
(Benziger, E[nsiledellll, 19(6); Országos Béketanács Katolilkus Hi'Zottsá,ga: TiT. ev cl béke
szotgájatában (a Katolskus StlJÓ ktacasaj ; Saád Béla.: A zsinat budapesti szernrnel (Vigilia,
1!l1í7); Az egyiház a mai vdJJiá,g!ban ('zsma,ti konstrtúcíö) ; Sucnens: La cc.rresponsubitf tó dans
L'Église d',aujoulvd'hui (Desclée. 196B); A Zsinat után (Bécs 196B): Fetes et saísons: L'église
dans le moride (1\l66. mai); Heinz Lírunerz: Das Komzil hat g'esprocl1en (Ver\ag Butzori, 1006).

-----.,...----

HEGYI BÉLA VERSEI

GYÖNGYKAGYLÓ

...És így szólt tit,lcon lelkemben a Lélek:
Ne szólj I Tiéd a hallgatás hona,
hol földön felhők futnak szembe véled,

s a tengeren hegyek úsznak tova;
hol a vágyak mind, mind szertegurttllnak,
s nem marad más, csak a könnyek nyoma.

Ne tallozá kelyhét elliullo sziromnak,
és ne sirasd a magtalan esztendőt,

rndyben sajkádba ágak nem hajoltak,

sem víztükrödre rügyek árnya nem nőtt -,
de díszként csillogott rajtad a szégyen.
Téged fojt meg a fuldokló, ha feljött,

és partra vetnek a hajók az éjben.
De ne szólj, - kérlelt lelkemben a Lélek 
hogy gyöngy lehess a szenvedés ölében.

NEK ROLÓG

Hiába haltál meg.
Arcod hiába ,lepi rozsdás zuzmó.
s szádra nyüves gombák telepiünetc,
csigák hiába tapaszt ják nyállal omló tested,
bőröd hiába vettük' magunkra emlékeinkkel
kökörcsint prédál tavasszal a föld.

l!:jszaka bölé.ny fekszik lábaidhoz
s hosszú fűhajat legel le rólad ...
Ne szoríts markodban férgeket,
ne gyűjts sírodra friss-zöld lombokat,
szemed ne fedd be koriuuit szemfödővel

füled ne rejtsd szuvas deszkák közé,
csupasz tested ne bújtasd sziksó-ruhába,
bőröd ne oszd szét emlékezők között.
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Kökörcsint nevelj ágyékodban,
és [orrást, mely szomjuhozókhoz igyekszik,
engedd át madarak fészkéül elsápadt öled,
feküdj, mint az ágy, szerelmesek alá
s figyeld patyolat szemeddel nyugalmukat,
merülj tavakba hűs kagylók közé,
hogy a zátony t elkerüljék a hajók,
s lebegj felhők fÖlé: a pilóták lelkét,
a pilótákét, ó, szabadítsd meg a gonosztól!



BANGÓ JENŐ (LOUVAIN)

URBANIZMUS ÉS TEOLÓGIA

Az .urbanista' mint kifejezés új keletű, alig tíz éves. A Larousse enciklopé
diában első helyen azt hívják urbanlstának, aki Urbanus pJ,.pa követője, másod
szor a Szent Urbanus rendi szerzeteseket, és csak végül, harmadik helyen emli
tik il. szónak olyan jelentését, mely szerint az urbanista az, aki szépíti és nagyob
bítja a várost.

Egyelőre meg kell szokní, el kell helyezni fogalmi raktárunkban ezt az új
szót. Mindenkinek, akinek valami köze van a városhoz, tudatosítania kell ezt az
egyszerű, de döntő jelentőségű tényt, hogy az emberiség városlakásra van kár
hoztatva, tehát az emberiség új lakóhelyét tudományos alapossággal kell tárgyal
ni. Egyes szociológusoknál már egyre világosabban mutatkozik az a tendencia,
hogy nem. társadalmi rétegekről. csoportokról, osztályokról beszélnek - hanem
először is két részre osztják az emberiséget: városlakókra és aztán a városlakók
városi integrálódási foka szerím osztályozzák a társadalmat. De a szociológuson
kívül a legkülönbözőbb foglalkozások szakemberei kell, hogy átértékeljék mester
ségbeli koncepciójukat a városjelenség láttára és annak hatására. 1\ mai modern
politikus - akinek parlamenti maridátumát döntő részben a városiak szavazatai
erősítik meg - nem gondolkozhat olyan terminusokban, melyek talán régebbi idők

ben érvényesek voltak, de ma már nem állják meg a helyüket. A svájci kanto
nális szövetségi állarnberendezés például nagy részben a történelmi parasztkan
tonokra és azok érdekeire épül - holott az ország paraszti rétege rég a tíz szá
zalék alá csökkent! A teológusnak a városi egyház dimenzióiban kell gondolkoz
nia - nagyszerű példát szolgáltatnak erre Harvey Cox és Joseph Comblain írásai,
akik lényegében a városteológiát megalapozták.

A legtöbb urbanisztikai szakkönyv a szokásos "számkörsétával" kezdődik. A
tudományban járatlan olvasót így akarják a szerzők szenzibilizálrii, ráébreszteni
az urbanizáció jelenségének megdöbbentő jelentőségére. 1910-ben - írják - még
csak tíz város lakossága haladta meg az egymilliót az egész világon. Hatvan év-o
vel később a milliós városok száma meghaladja a 99-et. Többségük földrajzi ta
nulmányainkból is .csak alig ismert kínai, dél-amerikai, ázsiai és észak-amerikai
iparváros. Kétezerben a világ lakosainak egynegyede fog egymilliónál nagyobb
lélekszámú városban lakni. Ugyancsak kétezerre várják az első ötvenmillió la
kosú város megjelenését, melyet nemsokára a többi is követni fog. Talán Los
Angeles és a kaliforniai partvidék fog helyet adni ennek az első szuper-városnak,
hiszen Los Angeles lakóinak száma naponta ezer lélekkel növekedik.

Nagyon lényeges lenne az urbanizáció számára, hogy végre általánosan el·
fogadott definíciót szolgáltasson arról, mi a város. Sajnos ilyen általános érvényű

definícióval még nem találkoztunk. A 'leghelyesebb az a módszer, ha röviden meg
vizsgáljuk a különféle segédtudományok által szolgáltatott városdefiníciókat és
azokat összevetjük - még ha első látszatra nem is látszanak általános érvényű

nek. A város földrajzi meghatározása igen sokrétű: aszerint milyen égöv alatt,
a tengerparton, a szárazföld belsejében, hegyen, völgyön, síkságban, sivatagban
vagy őserdőben található-e, A légi térképészet fejlődésével egyre jobban kr istá
lyosodnak ismereteink a város formáját, terjeszkedési tendenciáját, övezeteit ille
tően. Az adminisztráció hivatalos meghatározása közel áll a város szociológiai meg
határozásához : itt is funkcióról van szó - de csak egy bizonyos funkcióról, mely
a többi, esetlegesen fellelhető funkciót egy és ugyanabban a városban dominál
ja. Beszélhetünk garnizonvárosról, iskolavárosról, múzeumvárosról, iparvárosról,
mezőgazdaságl városról, stb.
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Európai viszonylatban négy várostípust különböztethetünk meg, függetlenül
a városok funkcióitól, inkább a településforma szerint. A séma széles, és termé
szetesen bőven vannak kivételek a szabály alól. Az északi várost a széles utcák,
nagy térségek jellemzik, a közép-európait a körkörös, feudális védelmi szervezet
nyomait tanúsító térségi rendezés. A kelet-európai város alig különbözik nyugati
társától - s mivel a városiasodás Európának ezen a tájain később indult meg:
ezekben a városokban a barokk burzsoá rendezési elve dominál. A mediterán
városok alkotják a negyedik csoportot, ahol a legfontosabb jellemző a központi
piazzába torkolló keskeny utcák hálózata.

A számok, a statísztíkák a kérdés földrajzi, topográfiai megközelítésére bár
milyen beszédesek. mégsem elegendők a városi jelenség tanulmányozásához. Pon
tosan meg kellene határozni, hogy mí a város. A prágai statísztíkus konferencia
a számok tükrében dönti el a kérdést, és úgy Héli, város minden olyan emberi
lakócsoport, melyben legalább kétezer egyén vitális akcióinak lényeget fejti ki.
Az 1933-as athéni városmérnöki és tervezői kongresszuson született egy olyan defi
níció, mely már közelebb visz az óhajtott és keresett szociológiaí definícióhoz.
Athénben a szakemberek (Le Corbusier már jelen volt!) kijelentették: városnak
nevezünk minden olyan emberi együttlakást térséget, ahol az ott élők ténylege
sen laknak, dolgoznak, közlekednek, testüket és szellemüket ápolják.

A szakértők azonban csakhamar belátták, hogy a város ilyen sommás meg
határozása nem kielégitő. Ki kell szélesíteni a város fogalmát, és újabb szakki
fejezések segítségével jobban meg kell közelíteni ezt a komplex jelenséget. A szám
talan sok - és sajnos, néha konfúzióra is okot adó - szakkifejezésből idézzünk
csak hármat: 1. A suburbanizáció. Ez a jelenség Európában, főleg Belgiumban és
Hollandiában figyelhető meg - a város és a vidék közötti szimbiózlst jelenti. 2.
A .connurbatíon', Szintén Észak-Európában találunk példákat erre a jelenségre 
vagyis arra, mikor nagyvárosok pár kilométeres távolságban egymásitól uralkod
nak egy meghatározott iparvidéken (pl. Lille-Roubaíx-Tourcoíng vagy Rotter
dam-Arnsterdam-Haga), 3. Végül az amerikai úrbanisták kedvelt meghatározását a
.metropolítan area-ról: százezernél több lakos bizonyos adminisztratív egységet
képez, melyban a bennroglaltak 650/ o-a nem agrár foglalkozású.

A városdeífnícíó kérdéséhez kapcsolódik - de inkább a divat és a szenzá
ció, mint a tudományos vizsgálódás síkján - néhány olyan város-fogalmi elneve
zés, mely többségében avantgardista várostervezők elképzelésében született meg.
Tudunk olyan tervekről, melyek gigantikus kifeszített acélhálókra függesztenék
az épületeket (.hálóváros'), vagy olyanokról, ahol folyótorkolatot vagy tengeröb
löt átívelő hídra építkeznének (.hídváros') - s említhetjük még a .szalagváros',
a .cölöpváros', és az egyszerű .házváros' tervét. A városszocíológusok egyik leg
fontosabb törekvése, hogy elkerüljék az emberi egészséges együttélésre káros el
mechanízálódást, és emberhez szabott városokban valóban emberhez méltó életet
teremtsenek.

A történelem folyamán ugyanis ritkán találkozunk igazán emberszabású vá
rosokkal. Az ókorban a városok - Babylon, Peking, az egyiptomi városok - val
lási hiératikus törvények szerínt épültek. Az istenek laktak ott igazán, az ember
csak vendég volt. A középkor városa klerikocentrikus város; a katedrális tor
nya uralkodik rajta, vagy a kolostorok vjJága. A sugáralakú, vagy a körkörös
széÍesebb utak' a körmenett felvonulást, vagy a püspök, herceg, király diadalmas
bevonulását szolgálták, és nem a közlekedést. A barokk város a díszt, a pompát,
a pénz és a gazdagság csillogtatását szolgálta. Végül a kapitalista kor városa meg
teremtette a proletár külvárost, amelynek eltüntetése még napjainkban is folya
matban van.

A huszadik század urbanistáinak jutott az a nagyszerű feladat, hogy huma
nizálják a várost. A feladat nem könnyű, hiszen a régi, az elavult nyomában kell
haladni; nem lehet egyszeruen mindent lerombolni és újraépíteni. A tragédiák
sokszor segítenek: a háború pusztításai (Rotterdam, Covent.ry), vagy a földren
gések (Líszabon, Skopje, Agadir) lehetövé teszik, hogya régi romjain gondolkoz-
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va újat, emberibbet tervezzünk, építsünk. Az új városok azonban nem míndíg
felelnek meg az emberszabású város követelményének - nincs még elég össz
hang, együttműködés a tervező és a szociológus között, A városszocíológus fő

feladata az lenne, hogy a városlakó szocio-kulturálís integrációját. elősegítse. Gon
dolni kell az iskolásokra, a fiatal asszonyokra. a munkában aktívakra és az öre
gekre. Minden korcsoport lakó, mozgásí, kulturális és kommunikációs igényét össze •
kell hangolni, olyan harmonikus egészbe, ahol minden korcsoport szabadon, lehe
tőségeihez és igényeihez képest élhet és fejlődhet. A feladat hallatlanul komplex,
és csak csoportmunkával oldható meg.

Az emberszabású város tervezése előtt a szakembereknek saját szakterületü
kön el kell végezniük az előtanulrnányokat, melyeknek eredményét a városépí
tök rendelkezésére bocsátják, akik a beérkező szakjelentések részletes megvizs
gálása után fognak munkához.

Ilyen mesteri szaktanulmányt végzett a már említett J. Comblain professzor
nagyszerű könyvében (La théologie de la ville, Paris 1968). Tanulmányának lénye
ge, hogy megpróbálta újra meghatározni a vallás és az egyház szerepét a modern
városban. A város az .Isten jele'. Az emberiség üdvtörténete a paradicsomkert
ben kezdődik és a városban fog végződul. Comblain felállítja a város dialekti
káját, melyben a tézis a bűnös város (Jeruzsálem, Babylon, Róma) antitézise
a megszantelt város (ugyancsak Jeruzsálem vagy Róma, más szemszögből, más
történe1rni perspektívában), és végül szintézísük lesz a .cité de Dieu' - az Isten
által megszentelt emberi város. Ezt a színtézíst keresték a nagy keresztény gon
dolkozók Szent János Apokalipszisétől Szent Agoston Civitas Dei-jéig; majd az
újabb korban Morus, Campariella vagy legújabban Péguy és Saint-Exupéry. Az
egyház kezdettől fogva a városban integrálódott. Az apostoli térítők a városok
ba mentek (Korintus, Efezus, Athén, Róma), s csak a középkor elején lett az
egyház feudális-falusi, vidéki egyházzá. A jelenlegi vallási krízis egyik oka, hogy
az egyház újra keresi a várost. A megoldást Comblain abban látja, hogy a városi
plébániáknak új szervezetet kell adni az urbanísták szerint általánosan elfogadott
szomszédságí-közösségí elv alapján.

Egyes szociológusok már elkezdték az úgynevezett .városnegyed elmélet' kidol
gozását. A városnegyed a városon belül szoclálís-gazdaságí és kulturális egység;
lényeges új jellemzője, hogy ott kollektív élet helyett (ami a falvak jellegzetessé
ge) csak szocíálís élet van. A kapcsolatok tehát az ott élők között csak egyes
funkciókra korlátozódnak. A szomszédságí-érzelmí kapcsolatok bizonyos szempont
ból jelentőségüket vesztik; a baráti-emberi kapcsolatokat nem az egymáshoz la-.
kás közelségének ténye, hanem az egy foglalkozás, egy érdekkör, egykorúság, azo
nos kulturálís igény fejleszti tovább. Eszerint az elmélet szerint végső elemzés
ben a nagyvarosban a kapcsolatnak több lehetősége van, mint faluban. Ezt az
állítást még sokan kétségbe vonják. A falu közösségí-szomszédságt kapcsolatai ér
zelmileg valóban telítettebbnek látsmnak, mínt a városnegyed embereinek szo
ciális-funkcionális kapcsolatai. A vitát itt aligha lehet eldönteni. Egy azonban két
ségtelen: a város az, ami fejlődik, és a falu is a városiasodás felé fejlődik; szo
cíológiaí szempontból tehát a városi emberközősségek kapcsolatai az irányt mu
tatók.

Hans Bahrdt szerint (Humáner Stádtebau, Hamburg 1968) a modern lakó
negyedben is van szomszédságí kapcsolat, de már intézményesített, más szóval
technikai-organízatoríkus. A szervezettség, a technicitás szükségszerűen csökkenti
az érzelmi kapcsolatomat. Az érzelmi kapcsolatok a család körére szűkülnek, ezért
Hans Bahrdt nagy figyelmet szentel könyvében a modern város lakáskultúrájá
nak. A living-room nagyobbodása a nagyobb .család befogadására, családi ünne
pek házi rendezésére egyre alkalmasabb. A hobby-helyiség (rnelyet szerinte köte
lezővé kellene tenni az új építkezéseknél!) a szükséges aktív kikapcsolódást se
gíti elő - nem beszélve a teljesen mechanizált, sőt automatizált konyháról és
háztartásról. A lakás nagyságának és formájának még jobban kellene igazodnia
a modern családi életforrnához.



Ebben az éntelemben ir J. Remy louvaíní professzor (Millieu urbain et com
munauté chrétienne, Paris, 1968), amikor keresi az új kapcsolatokat a személyek
és a' társadalmi élet egésze között az új komplex városi társadalomban. A falu
szerinte nem volt a legtökéletesebb közösség, A modern városnegyed életére az
a jellemző, hogy a kapcsolatok funkcionalizálódtak, és megszületett az úgyneve-

, zett szociális kommunikáció. Ez utóbbit a mass-media fejleszti, vagyis a tömeg
kommunikáció eszközei: a saitó, a televízió, a rádió, a lemezek, a mozík stb. A
tömegkommunikációs eszközök a hordozói annak a kultúrának, amely nem más,
mtnt egy meghatározott társadalmi csoport tipikus gondolkodása és viselkedése.
Mível a városlakók nagy 'általánosságban véve egy meghatározott társadalmi cso
portot képviselnek - leegyszerűsítve a nem városlakókkal szemben -, ezért kul
túrajuk és kultúrközlő, kultúrhordozó eszközeik természetszerűleg különböznek a
faluétól.

A szakemberek véleménye, mint már említettük, megoszlik. Ki a családkö
zösség, ki a szomszédságí csoport, ki pedig a városnegyedi szocio-Iunkcionális cso
port fejlesztését tartja elsőrendű feladatnak. A vita tart, és valószínűleg sokáig
tartani is fog. Közben születnek, nőnek, alakulnak az új városok - a tervek tö
kéletesednek, s azt lehet mondani, hogy az ernberek .emberíbben' laknak. Nehéz
lenne még ajó megoldást a rossz megoldástól elválasztani. Sokan kárhoztatják
például a rezidenciális kis-kertes lakónegyed szisztérnát. Belgiumban a lakosság
szinte menekül a városból, és gombamódra nőnek a nagyvárosok körül az új
rezÚ:lenciáIís negyedok. A mozgás azonban kétirányú. A faluból kétségtelenül to
vább tart a város felé áramlás, - ugyanakkor a városközpont egyre inkább ki
ürül. Sok európai és még inkább amerikai városban a .cítv' már régóta nem la
kónegyed, hanem bankok, irodák, közületek foglalják el. A városi building-lakók
egyre inkább vásárolják a telkeket, hagyott felépíthessék villájukat, lehetőleg

messze a várostól. Minderre csak egy logikus, ügyes kombináció tud megoldást
találni.

KÉK SPIRITUÁLÉ

tavasz van újra
virágteremtő édes idő

mondja a kéklő ibolyák
illata az alkonyi szélben:

"karácsonyi aranydió a szíved
gerezdjeit kirágták apró mokusok
te azért ne búsulj

a könnyű héj átviszi árnyad a nagy vizen
lebegő súlytalan

lesüllyed ott a nehéz
vagy fönnakad a dimenziótlan éj
komor kikötőiben

a tisztulás mlwdópartjain
hol nem lehet a sorsot kijátszani

, búcsúzz el magadtól ídőben

ízenként búcsúz;;; el magadtól
ahogy ízenként válik le rólad a test

üresen indulj a királyi lagziba
hová érdemest úgysem vihetsz
ott ragyog minden mit másnak adtál
egyebet nem fogadnak el

csupán maroknyi hit legyen veled
ha netán felborulna csónakod
gyalog meh~ss tovább a vízen"

Pálos Rozíta
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BALINT SANDOR

A VALLÁS VILÁGA
A SZEGEDI NÉP PÉLDABESZÉDEIBEN

A beszélt magyar nyelven belül különbséget teszünk köznyelv és tájszólás kö
zött. Erezzük, hogyanépnyelvnek máig olyan sajátságai és értékei vannak, ame
lyekkel szinte csak az ünnepélyes költői nyelv vetekedik: gazdag a megfigyelés
ben és képekben, a rögtönzésben és árnyalatokban, ízes a megfogalmazásban, haj
lékony a kifejezésben. A paraszti szó folytonos vonatkozást teremt a mondanávaló
és a természet világa, illetőleg az emberi környezet közott. Innen a hasonlatok
szeretete: a beszéd nyomatékot és távlatot kap általuk. A számtalan ki nem mon
dott utalás, az összefüggések egynémely részletének elhallgatása. a szűkszavúnak

tetsző tömörség a népnyelvet a táj közösségén kívül állók számára sokszor te
szi érthetetlenné, de föltétlenül érdekessé. Nem ;életlen, hogy nyelvünk legna
gyobb mesterei erejüket, ízeiket mind a népnyelvből. édes ,anyanyelvükből mar-í
tették. A sok közül csak Mikes, Arany, Tömörkény, Móricz, Móra, Tamási, Ko
dolányi nevére és műveire emlékeztetünk.

Az ihletett népnyelvből még leginkább a közmondások kerültek át a köz
nyelvbe. és váltak általánosan ismertté. Nem is csoda, hiszen a népnyelvnek leg
nagyobb remeklései közé tartozik a tapasztalatnak és életbölcsességnek szemlé
letes f'ogalmazású, csattanós tömörségű kifejezése. Megnyugtat, vitát vág ketté,
pörpatvarr oszlat el egy-egy idejében alkalmazott, találó példabeszéd.

A következőkben a szegedi népnyelv gazdag világából azokat aszólásokat,
példabeszédeket emeljük ki, amelyeket így vagy úgy a vallás ihletett. Akadhat
nak közülük, amelyek már Dugonics példabeszédei és jeles mondásai között is
megvannak. illetőleg más vidékeken sem ismeretlenek. A kép teljessége érdeké
ben mégsem hagyjuk el ezeket sem.

A vallási hagyomány világából való szegedi szólások közül legrégibbnek
tetszik az Isten vére áldjon mög, amely az állhatatos kérlelés, rábeszélés, szinte
könyörgés jellegzetes alsóvárosi formulája: az Isten vére áldjon mög, ne igyál már
többet! A szólás nyilvánvalóan azzal a régebben szeritvér néven is emlegetett,
középkori szegedi vérző ostya tiszteletével függ össze, amelyről Laskai Ozsvát tesz
említést. A míraculurn már régen elenyészett, a szent vér ereklyejét tanuságul
szólrtó mondás azonba-n máig él.

A XVI. század hitvitáít, vallási ellentéteit idézi föl a hitetlen, gonoszul meg
átalkodott jelentésben használatos árjányoshitű, amely akor arianizmus néven
is emlegetett unitárius felekezetére utal, és amellyel mlnd a katolikusok, mind
pedig a kálvinistálc ádáz harcot vívtak. A kunhitű, azaz alattomos, rosszindula
,túan kétszínű, szintén ezekre az időkre, a kunok nehézkes beolvadására vezet
hető vissza.

Mi már nem hallottuk, de Csaplár Benedeknek (1872) még sikerült megörö
kítenie egy szegedi szólást, ami még föltétlenül a hódoltság viszontagságai kö
zött született. Eszerint aki csak hírét hallotta valaminek, azt így is mondották:
hallotta hírit, mint az apátiak a Miatyánknak. A szólás nyilvánvalóan még az al
sóvárosi barátok hajdani misszíós tevékenységével kapcsolatos. Messze környéken
nem volt pap, templom, és így a szétszórt hívek ritkán részesültek oktatásban.
A török időkben - jegyezte föl Csaplár a szólás mondai magyarázatát - egy
pap eljutott az apátiakhoz és megkérdezte tőlük, hogy tudnak-e imádkozni, tud
ják-e a Míatyánkot. Erre felelték, hogy csak a hírét hallották.

Szeged népe a hódoltság idején az alsóvárosi templom és franciskánus kolos
tor körül húzta meg leginkább magát. Érthető, ha a templom a város nyelvi tu
dntát is gazdagon ihlette. Szeged múltjából ismeretes, hogy II. József tiltó rende
letéig asylum, vagyis egyházi menedékhely volt: bűnösök, de sokszor igazságra-
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lanul üldözöttek is oltálomra találtak benne. A jogszokás már majd két évszá
zada megszűnt, de öreg alsóvárosiak arra, ha valaki, valami biztonságban van,
jó helyre kerül, ezt mondják: áziomba van.

Ismeretes, hogy a szerzetesí tonzúrának, azaz hajkoszorúnak pilfs az ősi.

középkorí magyar neve. Ez népünk szójárásában kissé módosult értelemben máig
használatos. Arra, aki attól fél, hogy megpofozzák, megöklözík a fejét, ezt mond
ják: félti a pilíst, azaz félti az irháját. Korán fölkelt: korán fővötte a pHíst.
(Szatymaz) .

Kifürkészhetetlen az eredete annak az alsóvárosiakat bosszantó, valószínű

leg világi papok ajkán született, és nem sokat érő dologra célzó mondásnak:
olyan is az, mint az alsóvárosi mise. Olykor még ezt is hozzáteszik: amit húsz
krajcárért mondanak a barátok. Sokszor még bővebben: nincs benne sle glória,
se krédó. Ami mögmarad, azt is sebössen mondják.

Szeged másik ősi temploma a palánki, azaz belvárosi Dömötör templom volt,
a mai Fogadalmi templom helyén. A templom búcsúnapján természetesen elma
radhatatlan volt az ünnepi eszem-iszom, amelyből védőszentjük tiszteletére a ju
hászok is derekasan kivellték a részüket, és amely sokszor kevéssé épületes ré
szegséggel végződött. Innen már a Dugonics följegyezte szólás az állandóan része
geskedő emberre: neki mindég Dömötör napja van.

A palánki útrnapi búcsú valamikor jeles társadalmi esemény volt, amelyen
a deákok is nagy számmal vettek részt. Érthető tehát a régi hasonlat a tömeges
kivonulás érzékeltetésére: kirukkoltak, mint úrnapján a deákgyerökök. Az egy
szeri diák is szépen felöltözött, de míruthogy csizmája nem volt, mezítláb volt
kénytelen a körmeneten részt venni. Ezért szokták azután arra mondani, akinek
valami nincs rendben az öltözetén: fölőtözött mint úrnapkor a diákgyerök.

Rókus városrész a XVIII. században bontakozott ki. Lakói ebben az időben

még sokat foglalkeztak kukoricatermeléssel, dísznóhízlalással, birkatartással. A go
noszkodó más városrészbeliek úgy találták, hogy a rókusi kukoricapolgárok egykori
fa temploma akoira emlékeztet. Ebből a következő csúfolódás keletkezett: Rókus
város jól csinálja, akolba jár papja, nyája.

A szegedi görögkeleti szerb templom tornyába '1820-ban belecsapott a villám.
.Ennek nyelvi emlékezetét őrzi a máig közismert, Tömörkénytől is emlegetett tré
fás szólás: inkább a rác templom tornya dűljön össze, minthogy ez vagy az meg
történJék. A templom jellegzetes ikonosztázisa ihlette a feltűnően szokatlanul dí
szes. holmi érzékeltetésére a következő szőláshasonlatot: cifra, mint a rác ótár.

A régi szegedi zsidóság hagyományvilágának találó megfigyeléséből került áIt
a halászok szaknyelvébe a zsidó utca, zsidó utcát áHít, főszödi a zsídóutcát szólás.
A zsidó utca valamikor a halhasító tanyák szélén készült póznasor, ahol a már
kihasított és sósiében a kívánt ideig áztatott halak zsinórra terítve száradtak. A
régi hagyományokhoz ragaszkodó zsidók nagy tiszteletben tartották a szombat
nyugalmát. Lakóhelyükön kötélből vagy láncból korlátot feszítettek ki, amelyen
túl ezen a napon nem volt szabad haladniok. A zsidó hittel függ még össze az
éber várakozást szemléltető, népünk körében is emlegetett szólás: várja, mínt zsi
dók a Messiást.

A Víz néven emlegetett szegedi árvíz (1879) előtt a piactéren. a városháza és
vendégfogadó szomszédságában egy barokk Szentháromság-szobor is állott. Itt gyü
lekezett szerdán és szombaton a hetipiacozó nép, vasárnap pedig itt hullámzottak
a külvárosok férfiemberei, legényeí, hogy a' heti elfoglaltság után találkozzanak,
elbeszélgessenek, munkát keressenek, vagy elszegődjenek, továbbá a dobszóval ki
hirdetett tanácsi rendeleteket, tudnivalókat meghallgassák. Innen a régi alsóvárosi
öregek körében élő szólás: mindön újság mögteröm a Szentháromság lüvibe. Ha
sonló régi. de inkább a piaci életre vonatkozó mondás: mögteröm mindön a Szetit
háromság' laposán, vagyis a 'piacon minden megtalálható. még rossz termés ide
jén is.

Magához a templomhoz, paphoz is számos, részben közismert szólás fűződik.

Aki elszegényedett és koldusként a templom elé kellett állania, hogy alamizsná-
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ért könyörögjön: templom alá jutott. A békesség kedvéért megteszem ezt vagy
azt, hogy így: a faluban maradjon a templom. Tréfásan komoly figyelmeztetés,
ha valaki nem kellő tisztességgel öltözve jelenik meg, vagy nem illendően visel
kedik valahol: csiba ki a templombú, ha nincs olvasód. Más változat szerínt: ki
lcutya az anyaszentegyházbú. Tápén így is: ki kutya az anyaszentegyház pallásárú.
Élő tápai szóhagyomány szerint egyik régi szigorú plébános, a szegedi szárma
zású Szilber Gyula (tl905) e szavakkal utasította ki a kóruson rendetlenkedő

legényeket a templomból. Aki vasárnap a kocsmában tölti az időt: abba a temp
lomba jár, ahun üveggel harangoznak. Vállalkozásainkban ne legyünk kicsinyesek:
ha akar, lögyön templpm, :'11inek az a kápolna.

Nem térül meg sohasem: majd mögfizeti a ,kecskeméti nagyharang. Dugonics
nál: megfizeti a nagyharang. Tápaiak ezzel hűtik le a Ielkendezőt, aki újságként,
fontoskodva mond el valami ismert, vagy jelentéktelen dolgot: nagy csuda, mégse
harangoznak. Gyerekre szélnak rá, arnikor ültében a lábával kalimpál: ne ha-
rangazz az ördögneki .

Idézzünk az Isten belefoglalásával született szólásokból is. Durván káromko
dik: feszíti az Istent. Él, de nem fejlődik jószág, gyerek: tarti az Isten. tarti, de
nem neveli. Ész nélkül, meggondolatlanul megy, törekszik: mén. mint az Isten .ökre.
Nagyon régen volt: akkor még az Isten is kisgyerök vót. Itt Jézusról van szó, An
nak adja az Isten a sarkantyút, aki nem tudja pöngetní, vagyis [ómódjával nem
tud mit kezdeni, nem akar segíteni a rászorulókon. Jó az Isten, jót ád: bízzunk
az Istenben, megsegít. Tréfás változata: jó az Isten, ád a zsidó, vagyis hitel ís van
a világon. A rontásból származó betegség a tápaiak, régi városiak szerint: nem
Isten nyavalyája. Szégyenre, csapásra mondják önvigasztalásul: az Isten engöm evvel
szeretött. Légy nagylelkű: amit az Istentú sajnálsz, elviszi az ördög. Isten malmai las
san őrölnek:az Isten se nem siet, se nem felejt. Másként: az Isten nem ver bottal.
Ahol nincs, ott ne keress: ahun nincs ott az Isten se tanál. Aminek nem akar
vége szakadní : nincsen vége,mint az Isten országának.

Tréfás átkozódás: Hogy az Úristen tönné rá a bal ~ezit. Semmiért, semennyi
ért sem: az Úristen magváért se, alsötanyaíak ajkán: az Isten váltságáért se, azaz
a Krisztusért se.

Tréfás fohászkodás munka kezdetén: Uram, Jézus eressz rá, szabadíts mög, ne
.soká. Az elvetemedett embernek se Jézusa, se Krisztusa. Én sem vagyok alábbvaló
a többi embernél: míndnyáiunkért möghalt a Jézus. Elfogyott, nincsen: Jéz'lLsnál
a többi, majd máskor ideadja. Ételért könyörgö gyereket neveltek e szólással tü
relemre. Összevissza, szanaszét hever a holmi: úgy áll, mint a Krisztus tűzreval6ja.

Ez nyilvánvalóan a papnak jUJttatott, kényszerűségből adott járandóság emléke
zetét őrzi. Akinek jó összeköttetései vannak, boldogul: akinek Krisztus a barátja,
könnyen üdvözül. Könnyű eltervezní, nehéz véghezvinni: Teremtő vóna, csak Mög
váltó lögyön. .

A szeritekről azt tartja a tréfás szegedi néphagyomány, hogy három igazi szent
van: Búzavágó Szent János (június 24), Borszűrő Szent Mihály (szeptember 29),
Disznóölő Szent András (november 30). .

Szent Mihály táján már kezd hűvösödni az idő, innen a szorongás tréfás ki
fejezése: fél, mint a cigány Szent Mihálytú. Ami kárba ment, továbbá elveszett
vagy kölcsönadott dolog, ami nem került meg: elhegedűlte Szent Dávid. Dugo
nics szerint: hegedűlt arrul Szerit Dávid, el is magyarázta. Rokon vele a máig
hallható: elirta Szent Dávid, el is magyarázta. Orbáncos kiütés támad az arcán:
kiverte a Szetit Antal tüZe. Mondják részeg emberre, altinek bortól piros a ké
pe, de vörösre vert gyerekre is.

Idézzünk a papokhoz, barátokhoz fűződő sz6lásokból is. Aki szeret uraskodní:
u1'adzik, mint a pap kutyája. Nem rimánkodom közönyös, kelletlen embereknek:
minthogy betegös papot imádjak (kérleljek), inkább gyónatlan halok mög, A jó
pap is holtig tanul. Sokszor még hozzáteszik: mégis tanulatlan hal mög. Dugo
nicsnál olvassuk, de olykor máig hallható: jobb az Isten száz papnál.
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A kolduló barátok hajdani világára emlékeztet: beszél a barát, alamizsna a
vége. Aki elfogad valamit, de nem kérdezi meg, mivel tartozik érte: barátgarassaL
fizet. Ismeri, nyilvánvalóan szegedi éveiből Mikszáth is.

Aki nagyon tele van valami mondanívalóval és folyton arról beszél: tele van
mint kántor aneLujával.

E;gy-két szólásunk a hitélettel, a szentségek és szenfelmények világával függ
össze. A magunk hibáival szemben elnézőbbek vagyunk, mirrt másokéival: más
búnit minden embör jobban ismeri mint a magáét. A bűnbánat belső megnyug
vással jár: szánás, bánás: isteni áldomás.

A szegedi tájon a böjtölés, nagyböjti megtartóztatás régebben igen szígorú
volt. Csak olyan eledellel éLtek, amelyet a harmat nevelt, amelyet tehát az anya
föld termett. Még tejfélét sem ettek. Innen a tápaí öregek rosszallása a böjt egy
házi enyhítései miatt: könnyű a bűt túrún, kinyérön. A könnyelmű költekezést né
ha keserves áron )ehet helyrehozni: rövid farsangnak hosszú a bűtje .

. Régebben a rabról így emlékeztek meg: lábán az olvasó, úgy imádkozik. Aki
nem tud mit kezdeni a vagyonával, segíteni sem akarja belőle a rászorulókat: an
nak adja az Isten az oLvasót, aki nem tud rajta imádkozni.

Tréfás tápaí szólás: előre van, mint Bord az Úrangyalával, vagyis elvégzett már
valamit.

Dugonicsnál olvassuk: pénzzel járják a búcsút: pénz mindenhez szükséges, Út
ját nagy kerülővel teszi meg: elindult, mint Istenős Jancsi a búcsúra.

Népünk valamikor szívesen zarándokolt a marosmentí híres búcsújáróhelyre,
Badnára. Úgy látszik, némelyek dicsekedtek is vele. Innen kerekedhetett az íroní
kusan dicsérő szólás a hetvenkedő, nem egészen becsületes emberre: szereti a
meggyet, vót Radnán, jó táncol, szépen fordul. A régi radnai búcsúsok kéthetes
útjukra egy-egy füstölt sonkát is vittek magukkal. Ezért biztatták, biztatják ma is
disznóvágáskor a böllért: akkora sonkát kerekítsön, hogy Radnát is mögjárhassuk vele.

Ami biztos, szilárd, az a tápalak nyelvén erős, mint a római vallás. Más
ként: úgy áll, mínt a Sion högye,

Akadnak bibliai eredetű, ihletésű szólások is. Nem vagyunk rokonok: Adám
'ML, Évárú vagyunk atyafiak. Csak rövid ideig tart: eltart addig, mint a Matuzsá
lem kerítése. Sírva fakad: Abrahámra vicsoríti a fogát (tréfás). Sovány, kiéhezett;
olyan, mínt a hét szűk esztendő. Néha még hozzáteszik: egyvégbe.

Az öngyilkos nehezen üdvözül: aki magának gyilkosa, mönyországnak nem
lakésa.

Az ördögöt emlegető szólásokból is néhány: takarodj innen: vígyön ördög, tart
son pokol. A részeg ember, aki jól összetörte magát: a pokol küszöbibe verte a
fej it. Gyomorégéstől kínlódó részegben ég a pokol. A gonoszság föltételezi, ki
váltja a jóságot, szeretetet is: ördög nélkül angyal se vóna. Dugonics hallomása
szerint: sok ördög se ér egy angyalt. Minden rosszra kész, komisz ember: talpon
áll benne az ördög. A 10po1Jt jószág ördög révín gyütt, Az egyik kutya, a másík
eb: az egyik ördög, a másik gonosz lélök. Megtérní, megjavulni érdemes: mögtért
bűnösnek nincs pokolra útja.

Nagyon is szemelvényes előadásunk befejezéséül egy olyan szólást idézünk,
amelynek forrása egy, már az Érdy-kódexben is olvasható középkori exemplum,
vagyis szószéken elhangzott, mesekíncsünkben máig is élő épületes példázat.
Eszerint az ördög míndég ott van az ember sarkában, hogy bajt szerezzen neki.
Még a templomba is követi. Kezében bivaly-, esetleg ökörbőr, amelyre fölírja
mindazoknak a nevét, akik az Isten házában helytelenül cselekszenek. így azokét
is, akik míse, prédikáció alatt elszundítanak. Innen az itt alvó embert jellemző

tápaí szólás: kör'(i,lfogták az ördögök. Egy máig emlegetett tanyai szentember, En
gi Tüdő Vince is mondogarta, hogy aki imádság közben elalszik, vagy nem kellő

komolysággal imádkozik, azzal az ördögök incselkednek.
Nyilvánvaló, hogy az ország más tájaira is kiterjeszkedő hasonló kutatás szép

eredményekkel jutalmazna, Belevilágítana katolikus népi hagyományunk egyik alig
ismert tartományába.
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SZÉKELY LÁSZLÓ VERSEI

NAGY CSODÁKKAL SZEMBK\

Tipródtam az oltár előtt

S nem jött egy gondolatom.
Nem súata bennem Jézus:
"Figyelj, én itt lakom!"

Űt fogtam. Felmutattam,
S kezem nem remegett.
Fás szívem meg se moccant,
Nem érzett itt eget.

Be bús ily bénán állni
Roppant csodák előtt!

O látást adj szememnek,
S 'szívemnek új erőt!

Mit érnek a nem-látó,
Látásra lett szemek?
Hiszek, Uram, segítsd meg
Hitetlenségemet!

Ó MÁR NŐNEK AZ ÁRNYAK

O már nőnek az árnyak!
O már rogynak a szárnyak!
A barna erdő-sarkon

Les rám, les rám az alkony.

Már minden hull merengve
Méla, fekete csendbe.
Belehull minden lárma
A szép elhallgatásba.

Lám, minden dolgok vége
Meghiggadás és béke.
Szívedben nagy hatalmak
Elbékélnek, ha' halnak.

O. nem lehet az rossz sor,
Elnyújtózni utószor,
Mosolygón temetkezve
Tiszta, ölelő csendbe.

AZ EGYHÁZ

Most más arcot kell fölfedeznem,
Mint kedvest kedves, évek múltán.
Már látom, most is igen Fép vagy,
Illúziók és ködök múltán.

Arany palástod levetetted,
Itt állsz előttem via/ában,
De szép vagy így, kék alázatban,
Megmosva könnyed patakában.

Mint gyermek, aki édesanyját
ÚJ ruhába még szebbnek látja,
Hiszek tebenned, Jézus Krisztus
Magdolna-arcú szép arája.
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pALYI ANDRAS

HEVESI SÁIVDOR ÖRÖKSÉGE

A XX. század első felének legnagyobb és legtöbbet támadott magyar
rendezője' volt. Munkássága kétségkívül mérföldkő a magyar színháztör
ténetben : amit Hevesi előtt lehetett, utána már nem lehet. S ha igaz, amit
lelkes tanítványai vallanak, hogy forradalmat vitt végbe a magyar színpa
don, akkor ez a forradalom a művészí igényesség elsödlegessé tételében áll,
melyhez mindíg mindenütt könyörtelenűl ragaszkodott. "Forradalma" így
nem zajos és látványos lázadás volt, hanem kemény művészi alkotórnunka.
Ami zajossá tette, az a körülötte támadt visszhang. Igaz, még a dilettán
sokat is megértő elnézéssel, bár értéküknek megfelelően kezelte, mégis szám
talan ellensége támadt. Nem személyi konfliktusai voltak, hanem mélyebb
összeütközései: az ál-művészettel szemben igazit akart, a hazugsággal szem
ben az igazság realitását. Egész életműve hadakozás azzal a közeggel, amely
ben élt. A harcban szétforgácsolódott ereje, tehetsége.

Sok mindent csak sejtett, érzett; zseniális meglátásaiból azonban nem
rajzolódott ki az új színház képe, csupán halvány utalásokban. Látta, hogy
a modern európai színjátszás eredetét a gőrög-római-kőzépkorí pantomimiká
ban kell keresnünk; látta, hogyaszínészképzésnek épp ezért a hamis gesz
tusok, beidegződések lebontásával kell kezdődnie; látta, hogy "a XX. szá
zadnak színpadi látványossága - a film", s hogya színház specifikuma
nem a dekoráció, hanem a színész testi-lelki jelerWalósága; látta, hogy a
mai színpad a "festőiségből" az "építészeti hatások" felé fejlődik, mert
"az építészet valósággal tér-művészet". Sőt, azt is látta, hogya színház
misztérium; de ez a gondolat - jellemzően - inkább a passiójátékok, val
lási szertartások iránti rokonszenvében, vonzódásában fejeződött ki, míg
nagy színpadí : rendezései - melyek saját törvényei szerint valóban pontos
ökonómíájú, nagyszerű alkotások voltak - nem tudtak kilépni a tradicio
nális formák közül. A XIX. században szűletett, s a "nem írott színjáték"
iránti mínden szimpátiája ellenére sem tudta elképzelni, hogy a rendező ne
az író eszméinek alázatos szolgálója legyen.

Ez egyébként egész művészí alkatát jellemzi. Nem törekedett eredeti
ségre, de rendíthetetlenűl etikus, szilárd világnézetű alkotó volt. "Egy pil
lanatig sem voltam soha pogány, nem voltam ateista' és nem voltam agnosz
tikus. Elolvastam az ilyen irányú könyveket, de kezdettől fogva a legna
gyobb hévvel fordultam szembe minden homályos és határozatlan modern
szkepszissel" - írja. 27 éves korában, érett férfiként konvertált, s élete vé
gén, amikor Possonyi László, a Vigilia szerkesztője felkérte, írja meg kon
verziója történetét, így vallott: "Az evangéliumból Jézus Krisztus alak
ja belém költözött, s bennem élt... Az én Krisztus-hitem nem ment keresz
tül a hitetlenség, az evolucionizmus, az anarkizmus iskoláján ... gyermekko
romba visszanyúló istenhitem a katolikus dogmákban magától értetődően

találta meg szépséges formáját."
Életművének érdemi értékelésére nemigen vállalkozott még senki. Mél

tatta már Móricz Zsigmond, Németh Antal, Csathó Kálmán; halálakor hó
dolattal szóltak róla a nekrológok. László Anna 1960-ban monográf'iát je
lentetett meg róla, de a perspektivikus kitekintés ebből a munkából is hi
ányzik. Staud Gézát elsősorban Hevesi munkásságának bibliográfikus fel
dolgozásáért illeti dicséret. Utóbb legjelentősebb írásait három gyűjtemé

nyes kötetben tette közzé a Gondolat Könyvkiadó (A drámaírás iskolája.
Amit Shakespeare álmodott, Az előadás, a színjátszás, a rendezés mfivészete):
de Székely György és Kazimir Károly e kötetekhez írt bevezetői is inkább
ünnepi megemlékezések.
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A Nemzeti Színház élén

1391-ben, tizennyolc éves korában jelenik meg első írása: Csíky Ger
gely A nagymama című művéről ír bírálatot a Magyar Szemlében. Krití
kája máris olyan elméleti felkészültséget jelez, hogy méltán vetélkedhet a
kor legjelesebb színikritikusainak írásaival. Tanári diplomát szerzett, s rö
videsen jónevű kritikus, műfordító és író lesz. 1904-ben Lukács Györggyel,
Benedek Marcellal és Bánóczi Lászlóval együtt megalakítja aThália Tár
saságot, melynek lelkes fiataljai aztán nem minden eredmény nélkül fá
radoznak a leginkább Ibsen nevével fémjelezhető, korszerű színház hazai
megvalósításán, Hevesi ekkor már a Nemzeti Színház fiatal rendezője, 1907
ben k~rül a Máder Rezső keze alatt fellendülőben lévő Népszínház-Vígope
rához, s itt Bizet Carmenjének színpadra állításával kezdi meg jelentős

opera-rendezéseinek sorát, amit majd 1912 és 1915 között az Operaházban
folytat. Oláh Gusztáv "az Operaház hőskorának" nevezi ezt a három évet:
Hevesit drámai szempontból érdekli az opera, hangsúlyozza a műfaj szín
játék-elemeit, mint "hatványozott drámáról" beszél az eperáról. De ezt
megelőzőleg már négy évig a Nemzeti Színház főrendezője, 1915-ben az
Operától visszatér a Nemzetibe, 1922-ben kinevezik a Nemzeti Színház igaz
gatójává. 1932-ig áll a színház élén, amikor az évek óta folyó alaptalan táma
dásokat, rágalmakat beérieli a gazdasági válság: Hevesi beadványában ada
tokkal igazolja a vádak [ogosulatlanságát, de a Bethlen-kormány bukása
után alakuló új kormány kultuszminisztere tudomásul sem veszi Hevesi
beadványát, s eltávolítja az ország legkiválóbb színházi szakemberét a
Nemzeti éléről. Hevesi a főiskolán tanít, ír, majd a Magyar Színházhoz ke
rül rendezőnek, 1939-ben már súlyos betegen rendezi meg :A:eltai Jenő Az
ezerkettedik éjszaka című mesejátékát. Ez az utolsó műve. I

Ritka termékeny művész volt. Jókaitól Móriczig számos magyar író re
gényét alkalmazta színpadra, maga is több darabot írt, melyek közül a Csá
.szár és komédiás a legértékesebb mű. Ez a dráma, mellyel kapcsolatban a
xorabeli kritika - egyébként nem kis túlzással - shakespeare-i és goethei
csúcsokat emlegetett, valóban a szerző mesteri dramaturgiai tudását és jel
~emrajzoló képességét tanúsítja, de úgy tűnik, ennek ellenére inkább gon
dolatíságában nagy ez a mű, s nem annyira művészí szempontból. Talán
akkor járunk a legközelebb az igazsághoz, ha a nagy rendező-művész drá
mai megfogalmazású ars poeticaját látjuk a Császár és komédiásban, mely
voltaképp vallomás a színészetről és a hitről. Bár Genesius, a darab főhőse,

kétségkívül a világirodalom egyik leglíraibban és legmélyebben megrajzolt
színész-figuráj a.

Rendezői-igazgatói pályáján neve elsősorban Shakespeare, Moliére,
Shaw népszerűsítésével fonódott össze. Moliere-ben látta a modern színját
szás megteremtőjét. aki a francia deklamációs iskolával szemben a termé
szetes színészi játék realizmusat kívánta érvényesíteni; Shaw-val morális
közösséget érez, fáradhatatlanul dolgozik népszerűsítésén, amit fordításai és
rendezései mellett a Shaw-breviárium is tanúsít. De a legtöbbet Shakes
peare jelenti számára: "a teremtés felét", ahogy maga is idézi Petőfi mon
dását. Shakespeare-ciklusai világhírűek voltak. 1924-ben 1. T. Grein angol
színházigazgató magyarországi tapasztalatairól cikksorozatban számol be,
mely Hevesivel és Shakespeare-ciklusával foglalkozik: "... én többet hal
lottam Shakespeare-ről egy hét alatt a magyarok földjén, mint amit egész
év alatt hallok Angliában" - írja, s hozzáfűzi: "Milyen magasra tudnánk
mi repülni, ha csak egy Hevesink lenne Londonban!" A Shakespeare-cik
lu sokat azonban megelőzik Shakespeare-ről írt elméleti, újraértékelő mun
kái, melyek nemcsak a rendező nagy felkészültségét jelzik, hanem máig a
hazai tudományos Shakespeare-irodalom csúcsát is jelentik.
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Az igazi Shakespeare

Hevesi Sándort előkelő hely illeti meg annak a nagy lendületnek a ki
bontakoztatásában, melyet a XX. században vesz a Shakespeare-kultusz, hogy
leszámoljon a müvekre rakódott évszázados konvenciókkal, felmérje az igazi
Shakespeare-t. Shakespeare-rel foglalkozó tanulmányaiban (melyek kétszer
jelentek meg gyüjtményes kötetben, bár egyik sem teljes: Az igazi Shakes
peare, 1919; Amit Shakespeare álmodott, 1964.) a legnagyobb tudományos
szigorral közeliti meg e monumentális életművet, s lépésről lépésre bontja
le a Shakespeare-kutatás újból és újból előtűnő - és nemegyszer egymásra
épülő - buktatóit. Hiszen mindjárt Shakespeare halála után legtöbb darabját
(Lear király, Rómeó és Júlia) átdolgozták, átírták, és mintegy másfél év
századon keresztül happy end-es változatban adták elő. S bár a romantika
visszaállította az eredeti szövegeket, ezzel még nem ért véget a Shakes
peare-torzítások sora: "Londonban eldurvították, Párizsban megfinomították.
Bécsben udvarképessé tették." Azt azonban nemigen látta senki - csak a
Lear királynál maradva -, hogy több ez a darab, mint a gvermeki háládat
lanság, a megtébolyodott apa drámája. Hasonló volt a Hamlet vagy az Otel
ló útja, az egész Shakespeare-életrnűé: egy-egy nagy lendület, melynek nyo
mán újra s újra kibontakozott, mélyült a Shakespeare-kultusz, mindig ma
gán hordta a legjellemzőbb betegséget: hogy nem az Erzsébet-korból, ha
nem saját századából kiindulva akarta Shakespeare-t megérteni. így a ha
mis hagyományokkal való szakítás csak újabb hamis hagyományokat szül
hetett, s a legnagyobb elmék is eltévedtek Shakespeare megértésében. Goet
he és Coleridge magyarázatából vezeti le Hevesi azt az általános Hamlet
szemléletet. melyből kikristályosodott a "wertheri, melankolikus, fölényes,
romantikus és feladatának hálójában vergődő Hamlet, a halál és az öngyil
kosság árnyékában tévelygő, az élettől a filozófiához és a művészethez me
nekülő királyfi, aki a preromantikusoktól kezdve a postromantikusokíg,
Werthertől kezdve Musset-n keresztül a reichstadti hercegig, költők álma és
modellje lett, és a Shakespeare-tudomány továb fúrt és faragott az alakján,
minden kommentátor egy új Hamlettel ajándékozta meg a világot, egy saját
külön egyéni Hamlettel, akinek a köldökzsinórja azonban nem szakadt el
Goethétől és Colerídge-től."

De a goethei látásmóddal szemben, mely végső fokon látszatellentmon
dásokon akadt fenn, s ezért kereste hamis úton az akarat és a cselekvés
egységét a Hamletben, Hevesi nem akar ilyen kívülről hozott szintézist te
remteni. Helyette a hős belső világából kiindulva, azt mutatja meg, hogy a
hamleti ellentmondás, a "gondolatnak és a tettnek, töprenkedésnek és cse
lekvésnek, intellektualitásnak és aktivitásnak összeférhetetlensége" valójá
ban igaz és emberi, belső ellentmondás, mely magából Hamlet jelleméből

fakad. S így a problémák nem a fehér-fekefére mosással tünnek el, ahozv
a romantikusok tették, hanem épp ellenkezőleg, ezen ellentmondások áf
tal lesz Hamlet igazán drámai hős. Hamlet nem azért habozik - állítja He
vesi -, mert ez jelleméből folyik, hanem mert bizonyságot akar szerezni.
S csak akkor ítél, mikor a'. bizonyíték a kezében van.

Ez a szemlélet, mely al többi drámák vizsgálatánál éppígy érvényesül.
nem más, mint alászállás az alkotó titkainak legmélyébe, hogya kor, a tár
sadalom és a shakespeare-i elme rejtélyeiből világítsa meg a kérdéseket.
fejtse meg a ,.szfinx titkát".

A szinpadi illúzió

Az igazi Shakespeare felfedezését azonban további feladat követi: Sha
kespeare darabjainak mai megrendezése. Hevesi felidézi a londoni Old Vic
színház kísérletét, mely eredeti, a mai kabarészínpadhoz hasonló, bedíszí
tetlen színpadon próbálta meg színre állítani a reneszánsz drámaíró műveit,

454



De a shakespeare-i színpad mechanikus átvétele már nem "igazi Shakes
peare", hanem újabb hamisítás. A színpad törvényei az évszázadok során
jelentős változáson mentek át, s e változás lényegét Hevesi a "színpadi il
lúzió" modern igényében látja.

"A mai színpadtól megkívánj uk - írja -, hogy ha szobát ábrázol vagy
erdőt, bennünk is a szoba vagy erdő illúzióját keltse. Régebben csak azt
kívánták meg, hogy szép legyen." Az európai színpad a fejlődés következ
tében - olvassuk másutt - "dobogóból színpaddá változott át, amelyen a
színész nem előad, hanem ábrázol, a cél tehát nem a produkció többé, ha
nem az illúzió." A színpadi illúzió mikéntjét tárgyalva, Hevesi egymás mel
lett elemzi a "külső illúziót" (maszk, jelmez, s}:ínészi alak és hang) és a "bel
ső, művészi illúziót". A külső illúzió funkciója a színpadi varázslat megte
remtése az első percben, ami viszont csak úgy lehetséges - szögezi le He
vesi - ha "a szép, úgynevezett előnyös öltözködést" felváltja a .Jcarakte
risztikus öltözködés", vagyis ha a színpad látványa mindjárt utal a szín
padi szituációra.

Amikor a belső illúzióról szól, mindjárt hozzáteszi a .znüvészi'' jelzőt,

ami nem hagy félreértést az általa képviselt értékrendet illetően. Külön kell
beszélnünk akcióról és beszédről - írja -, s történetileg tekintve, nyil
vánvaló, hogy az akció, tehát a mozgás és a mimika volt az első. A szí
nész akciója vagy hangsúlyozza, vagy kiegészíti, vagy pótolja a szót. Ter
mészetes, hogy a szavak "megjátszása" a legalacsonyabb rendű e három
kőzül, ezt ma már jószerivel csak komikus színész használhatja; s a mimi
ka elsődlegességéből következik, hogy a "kiegészítő" és "szövegpótló" akci
ók adják a színjáték specifikumát. Jászai Mari alakítását idézi Szophoklész
Elektrájának urna-jelenetében, amikor Elektrának el kell siratnia Oresz
tészt, akit a nézők épen, egészségesen láttak oldalán. Jászai egy fokozatosan
fejlesztett kiegészítő akcióval (mely az, ál-urnának roppant gyöngéd simo
gatásával kezdődik) lassanként elfelejtette a nézővel a tényleges szituáci
ót, vagyis azt, hogy Oresztész életben van, ami a nagy erejű akció nélkül,
pusztán a szó erejével lehetetlen lett volna. A kivánalom tehát, hogy a szí
nész ne csak azt a mozdulatot végezze, amely szükséges és jellemző, hanem
egyúttal úgy is végezze, hogy őt magát ne vegyük észre benne, azaz színész
és szerep olvadjon eggyé. "Kell, hogy a színész őszinte, szubjektív mozdu
Iata az alak mozdulata is legyen, tehát egyúttal objektív" - foglalja össze
az illúzióról szólva azt, amit majd másutt "szinészi paradoxonnak" nevez.
S itt a rendező munkája mellett a színész fantáziájanak eleven kibontakoz
tatására is szükség van, ami addig mehet - Hevesinél csak elméletileg -.
hogya játék a szó értelmének ellenkezőjét fejezi ki.

A mai olvasó számára meglepő. hogy Hevesi A színjátszás művészete

című, 1908-ban írt munkájában milyen jó érzékkel ragadja meg a modern
színjátszás fejlődésének fő mozgatóit. Még akkor is, ha megállapításai nem
mentesek minden ellentmondástól. A belső és a külső illúzió "erőviszonyát"

szemlélete szerint mindvégig az írott dráma határozza meg, vagyis az iro
dalmi szöveg: "az igaz és jellemző mozdulat az, amely teljesen megfelel a
szövegnek" - írja. A szó és az akció viszonyát végső fokon nem az elsődleges

mimikai elemből, hanem a "hagyományos" irodalomcentrizmus felől köze
líti meg.

A "természetes" színész

De "korántsem elegendő, hogya mozdulat csak igaz, csak jellemző, csak
helyes legyen - állapítja meg. - A mozdulattól természetességet és köz
vetlenséget is kivánunk ; a jellemző és igaz mozdulat akkor természetes és
közvetlen. ha nem érezzük benne a színészt, aki csinálja". A színpadi illú
zió tételéhez szorosan kapcsolódik a színész természetességének követelménye.
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A színjátékban a szó és az akció dualizmusaboi következően különbsé
get kell tennünk a retorikai és a drámai produkció kőzőtt. A modern szín
játszás kialakulását Hevesi a valamikor kizárólagos "retorikát" kiegészítő

"drámai produkció" térhódításában látja. A "retorikus színház" klasszikus
példáját a görög színjátszásban vagy Racine és Corneille színházában látja,
míg a drámai színjátszás már a görög-római pantomimikában megjelent.
Ez utóbbi elsősorban népi eredetű, szemben a "retorika" irodalmi forrásai
val. Shakespeare és Moliere színházában ötvöződik először a "r,etorika" és
a cselekvés, de a Shakespeare-i színház a maga sajátos formájában egy
újabb veszélyt hord magában, amit Hevesi nagyon jól meglát: a dikció el
uralkodását a színpadon. Shakespeare színpada tudvalevőleg egy be nem
díszített, három részre tagolt, egyszerű, szinte kopár alkotmány volt, mely
a különböző színhelyeket csak jelezte, de nem ábrázolta. A színpadi illú
ziót így a költői illúzió helyettesítette: "Shakespeare-nek minden személye
a maga egyéni karakterén kívül költői is, vagy legalábbis a poéta szócsöve,
s így kerültek a Shakespeare-i dialógba merően dekoratív elemek, amelyek
ről későbbi színészek tévesen azt hitték, hogy dramatikus szavak, s éppoly
dörgedelmes pátosszal zengették bele a nézőtérbe, mint a szitkokat és átko
kat ... Ez a dikció már nem is gazdag, hanem pazar, sokszor túlbő és da
gályos, igazi kicsordulása azoknak a hatalmas, erős, túltengő egyéniségeknek,
amelyek e nyelv mögött állnak."

Shakespeare pazar színpadi költészete sokszor a legjelesebb színházi em
berekkel is elhitette, hogy a színház lényege a költészet, s csak egy Garríck
vagy Kean vonhatta ki magát e hamis Shakespeare-mítosz hatása alól: ők

jól érezték, hogy Shakespeare-nél a költői illúzió a játék, a mimézis szolgá
latában állt. A modern Shakespeare-játék lehetőségeit keresve, Hevesi meg
állapítja: "Több mint egy évtized óta úgyszólván Signor Grasso az első szí
nész, aki a színpadi realizmus hódításaiban talán nagyon is eljózanodott
színjátszást ismét az eruptív lelki erők, a nagy, primitív érzések féktelen
viharaival és záporaival akarja fölfrissíteni. Egy igazi Shakespeare-rene
szánsz. .. csakis ilyen módon volna lehetséges a színpadon."

A színészi "természetesség" igényét a legkézzelfoghatóbban a "színészi
paradoxonról" írt fejtegetéseiben fogalmazza meg: "A színészi paradoxon
tulajdonképpen abban áll, hogya színész személyHeg a legtökéletesebb nyu
galmat őrizze meg, művészileg pedig a lehető legszenzibilisebb legyen." Ez
zel a tétellel kívánja áthidalní a mesterként tisztelt Sztanyiszlavszkíjnak a
színészi átélésről szóló tanítása és a meyerholdi biomechanikus szemlélet közti
ellentmondást; de annak megállapításánál. hogy "a művészet tökélye" ab
ban rejlik, ha "a színész teljesen megfeledkezik arról, hogy neki eszközei
vannak", nem jut tovább. Ezzel nem a fenti megállapítás jelentőséget akar
juk csökkenteni, hisz elegendő belelapoznunk az egykori feljegyzésekbe. s
jól láthatjuk, hogy Hevesinek milyen kemény, sokszor reménytelennek tűnő

harcot kellett vívnia a primitív színészi hiúsággal. a színpadi parádézással ;
csupán jelezni kívánjuk azt a pontot, ahol Hevesi megállt: nem látta, hogy
a nagy paradoxonok újabb forradalmi robbanás lehetőségét hordják ma
gukban. Nem látta, hogya színész belső nyugalmának és művészi szenzíbí
litásának dualizmusa, abban a pillanatban, ahogy a néző számára nyilván
való lesz, a színpadi illúziót teszi kérdésessé.

Pedig azt írta: "Mihelyt rájöttünk a csalásra, végképpen kijózanodunk."
De ő ezt inkább a meiningeni iskola színpadi parádéjára vagy a naturaliz
mus hamar elevülő "életszerűségére" értette. Mert számára a leglényege
sebb szempont "a színpadi illúzió teljessége, amelyről már Lessing is álmo
dott, amikor azt írta, hogy a színész tökéletessége éppen abban áll, hogy
a néző nem egy kötött dolog ábrázolását véli látni, hanem azt hiszi. hogy
7lwgát a való történetet látja". A színész "természetessége" így azt jelenti,
hogy a színész a természetes ember benyomását kelti a színpadon.
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Rendező és rivalda

Nem tud megbarátkozni az "autonóm színház" gondolatával, sőt meg
állapítja: "Az európai dráma és színház csakugyan összekapcsolódott az
irodalommal, de ez az összekapcsolódás, jobban mondva összenövés a rene
szánszban ment végbe, amikor az antik irodalom beáramlott a népies játé
kokba s az akkori élet beágyazódott az antik irodalom formáiba. .f;s ez a
fejlődés szülte Shakespeare-t, Calderont, Molíére-t, végeredményben Schil
lert és Goethét, s ezt a fejlődést az európai színház --::... legalább az eddigi
tapasztalás szerint - soha vissza nem csinálhatja."

Mégsem vonhatta ki magát a század első felében hódító "rendezői szín
ház" hatása alól. Még Reinhardtról is, aki "a színpadi rendezés történeté
ben. .. a legnagyobb virtuóz és a legtehetségesebb ripacs", elismeréssel
szól, de az igazi vonzást Gordon Craig jelentette számára. Ö ír bevezetőt
Craig The Art of the Theatre című művének eredeti angol kiadásához, az
1910-es évek elején egy nemzetközí, közös rendezőiskola megalakítását is
tervezik. A terv azonban sosem valósul meg: Hevesi nem követi Craíget leg
nagyobb látomásaiban, bár gyakran él a nagy angol rendező részeredményei
vel, elsősorban a színpadi optika tekintetében. Nem érti viszont Craiget,

amikor az arról beszél, hogyaszinház müvésze egy személyben költő és
színész, s Craig elméletével is a "természetességet" szegezi szembe: Craig
szerint ugyanis a színháznak az "élethasonlóság" helyett "életesszenciát"
kell adnia. Amit Hevesi nem látott, talán mert nagyon messziről kellett in
dulnia (a magyar színjátszás nemcsak a "nagy reformról" nem vett tudo
mást, de Ibsen, Stríndberg ís csak Hevesi révén jutott a magyar színpadok
ra), Craig már érzi, hogy a színház lény-ege szerint a tér és a mimézis ösz
szefüggéseiből születik: a hagyományos dráma mindinkább csak a szituáci
át adja a játékhoz. Ebből a látásmódból születik meg a század derekán a
"mágikus", "rituális'~ stb. színház gondolata, vagyis az emberi cselekedet
transzformálódásának színháza.

Hevesi nem ezt, hanem veszélyes tévutat sejt az önálló rendezői törek
vésekben. A rendező és a rivalda címmel 1922-ben cikket ír a Nemzeti Új
ságba, melyben szenvedélyes hangon kifejti nézeteit: "a rendezőnek. .. visz
sza kell térnie a kulisszák mögé, akár a névtelenség ködruhájába . .. Me
gint azzá kell válnia, ami volt az igazi termékeny áldásos időkben: szer
vező erővé, tanító mesterré, erkölcsi és szellemi kapoccsá író és színész kő

zött." Hevesi ítélete elsősorban a "színészboldogító" és "színpadmegváltó" if
jú "doktorok és filozopterek" ellen irányul, a "fiók-Reinhardtok" ellen, akik
"rendezői trükkök és találmányok kísérleti porondjává teszik a színpadot" ;
de a hév és az indulat túlcsap ezen, s végső fokon minden modern rendezői

törekvést gyanússá tesz.

A misztérium-színház

Másrészt viszont maga is -érzi, hogya színház szinte fiziológiai muve
szet: a szó, a gesztus, a cselekedet a domináló eleme.' Ezért hangsúlyozza,
mint fentebb láttuk, a dikció mellett az akciót. Azt is érzi, hogy a szín
házat, mely valamikor a vallási élet része volt, ez rokonítja a liturgiával.
Székely Júlia feljegyzése szerint foglalkoztatta a gondolat, hogy megírja a
mozgás történetét.

Még pályája elején cikksorozatot írt a Magyar Szemle 1899-es évfolya
mában Dránwíró papok címmel, melyben a spanyol dráma születését vázol
ja fel az 1500 körül élő Juan del Encinától Lope de Vegán és Calderonon
al Horswitháig, e nagyszerű apáca-írónőíg. A spanyol példa számára azért
is érdekes, mert "egyházat és népet így eggyéforrva nem látunk a görö
gök óta", és "az egyházi és világias szellem csodás harmóniájából születik
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meg a dráma s fejlődik ki a drámaírásnak olyan virágzó korszaka, amilyen
re azóta nem volt példa a világon s azelőtt is csak egyetlenegy: a görögök
drámája". A klasszikus spanyol dráma vizsgálata így általános érvényű meg
állapításokhoz vezethet. Igy vonja le a következtetést: ,.Bármely nemzet drá
máját vesszük is szemügyre. a fejlődés kezdetén ott találjuk a vallást a ma
ga szimbolikus szertartásaival. Bármennyire különösnek, sőt talán profán
nak tetszhetik is, az első dráma a vallási szertartás, s ehhez képest a drá
ma első előadója a pap." Hisz "a vallási szertartás nem egyéb, mint szim
bolikus cselekedet", mely "szétválaszthatatlan egységben" tartalmazza ,,2.

dráma költészetét és ábrázolását".
A Drámaíró papokban azt vizsgálja Hevesi, miként válik ki a keresztény

szertartásból a misztériumokon és moralitásokon át az újkori dráma; s a
vallási szertartások iránti rokonszenve is később leginkább a rnisztérium
játék műfaja iránti vonzódásban realizálódik. 1926-ban, amikor bemutatja
Grebannak Jézus Krisztusról szóló igazi passióját, misztériumszínpadra al
kalmazva rendezi meg Az e'l1'l,ber tragédiáját. De a legnagyobb sikert Vojno
vich Géza Magyar Passiójával aratja, melyet előbb a Nemzeti Színházban,
majd 1931 nyarán a szegedi szabadtéri játékokon rendez meg. Az előadás

ról az egykori kritika elragadtatással ír, elsősorban a Magyar Passió monu
mentális látványosságát "ragyogó űnnepélyességét" emelve ki. S ez már
mérsékelheti is szemünkben e lelkesedés jogosultságát. Sebestyén Károly, aki
él Pester Lloyd-ban írt kritikát a passióról, utal is Reinhardt salzburgi Je
dermann-rendezésére. Hevesi ezúttal valóban Reinhardt bűvkörében maradt.

Ez az a pont, ahol megérthetjük Hevesi Sándor rendezői szemléletének bel
ső ellentmondásait. A vallási szertartásban, a misztériumjátékban, a passi
óban az ünnepélyességet érezte dominálónak, és nem a cselekedet transzfor
málódását. Ezért ilyen jellegű rendezései mintegy igazi fejlődésének pere
mén születtek, s a 'színházról, mint misztériumról lpontosabban és hitelesebben
beszélt Shakespeare kapcsán. "A színház örök létjogosultsága, hasonlítha
tatlansága, egyetlensége az - írja Shakespeare frakkban és frakk nélkül cí
mű, 1926-ban kelt írásában -, hogy a közönségnek és aktornak együttes
jelenlétében inkarnálódik a költő. Ott eleven a közönség, eleven a színész.
s a kettő összeforrásában válik elevenné a dráma. A jó színház misztérium.
A színésznek jelenvalóságán, valóságos jelenlétén fordul meg, azon, hogy
minden este újra fellángoló hittel, újra fellobbanó tűzzel, az átélésnek meg
újuló ihletében kell újból megelevenítenie a költőt: s a kOzös élmény izzó
erejével minden este újra összeforrni a közönséggel, A filmből és rádióból e?
a misztérium, ez a közös élmény, ez a kultusz, amelynek a legmélyebb val
'Jási gyökerei vannak: teljesen és végérvényesen hiányzik."

Azt a kérdést, hogya film korában, mely épp a "természetesség" tekin
tetében messze maga mögött hagyja a színházat, mi a színház feladata, va
lójában nem tette fel.' Különben megértette volna, hogy az (tl rendezői tö
rekvések leglényegesebb motívumaiban az új kultíkus színház megszületését
szolgálták. Ez az új színház már nem a "rafinált" fllúzióra. hanem az "esz
szenciára", a szimbolikus gesztus-nyelvre, "a közönség és az aktor együttes
jelenlétére" épül. Mégis, útkeresése, írásai erre, ebbe az irányba mutatnak:
ez a színház körvonalazódik a fentebbi idézetben is. S úgy érezzük, Hevesi
Sándor igazi öröksége is ez; szelleméhez akkor leszünk a leghívebbek, ha
tételeinek mechanikus átvétele helyett a magyar színművészet ilyen jellegű

fejlődésén munkálkodunk.

Gondolkodni annyi, mint Istennel tá'rsulva alkotni.
Henry Ward Beecher
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SZEGHALMI ELEMÉR

MÁNDY IVÁN NüVELLÁI
A sors véletlen Iátéka-e, vagy a dolgok belső törvényszerűségéből fakad, Mándy
Iván elismerése s a munkásságával kapcsolatos. megváltozott kri tikai hang is
értékelés éppen egybeesik novelláinak gyűjteményes kiadásával." Mándy kivételes
írói tehetsége, - mert hiszen a jó írót tüzetesen megvizsgálhatjuk és próbára
tehetjük, akkor is jó író marad - kiérett, magvas írásai nem az életmű summá
zása által váltak értékessé, hanem jóval korábban, a ritka megjelenés sajátos
szűrőrendszerében is. Egy-egy napvilágot látott Mándy-novella a maga zárt,
hamisítatlan légkörű világával teljes fegyverzetű színrelépést jelent; az írói fejlő

dés látható folyamata a korai írások egymás mellé helyezésével sem demonstrál
ható, mint amikor az élő szervezetet már a csontok kialakulása, a hús lerako
dása és az izmok elrerideződése után vesszük szemügyre.

Az első kortyok Mándy műveiből a ritka pezsgőfajták kettős ízeire emlékeztet
nek: fanyarok és mégis lekötik érzékszerveinket, helyenként ellenállásra is ingerelnek
szénsavas telítettségükkel. Sokszor szemére vetették, hogy írásait elsősorban II

társadalom periférikus alakiainak ábrázolása, a hiteles atmoszféra megteremtése és
a filmszerű vágási technika jellemzi; - ezek tények, de az átfogó értékelés há
lózatában mégis csak féligazságok. S ami még rosszabb, megrekednek egy bizonyos
ponton, amelyről a további kritikai lépés már csak negatív eredményre vezethet:
kiderül, hogy a társadalom alsó rétegét nem eléggé árnyalt szociális figyelemmel
kíséri, az atmoszféra öncélú és mindent egybemos. a montázs-szerű villantások
pedig az írói modor állandó ísmétlődéseí.

Legalább nyolc-tíz megértéssel induló. majd más irányba kanyarodó bírálat
összegezese ez. Mándy éveken át joggal idegenkedhetett a ,.kesztyűs kézzel" írt kriti
káktól, az egyértelmű elutasítás néha hízelgőbb lehetett a felemás értékeléseknél.
Az igazság tételes keresése és felismerése, a klasszikus típusformálás vagy akár
a téma pontos körülhatárolása éppen úgy nem kérhető számon Mándytól. mínt az
énekesmadártól a skálázás, - a szó irodalmi' értelmében nincsenek "témái", leg
alábbis nem azzal a módszerrel választja ki azokat, .mímt a legtöbb író. A téma
jobbára beleolvad a belső világba, az élményeket felfogó medencébe és innen
bomlanak ki - látszólag illesztgetés nélkül - a jellegzetes képsorok, a Mándy
féle novella alapelemei. Éppen ez a sajátosság vezeti a bírálókat rossz irányba,
nem veszik észre, hogy Mándy teljes világot rajzol - s hogy írásaiban ez a lénye
ges, és nem kétes egzisztenciájú alakjailllak , kórképe", "kiúttalansága" vagy az
ebből leszúrt különféle tanulságok. Persze, n~m könnyű ezt az írásművészetet
elemzessel papírra rögzíteni: az ábrázolt világ minden apró részlete reális leve
gőt áraszt, és mégis mintha sejtésekből. félig véghezvitt tentekből és gesztusok
ból összeálló, álomszerű világ épülne a részletek fölé; a kisember közérzetének s
nyiltan hordott magányának mozaíkkrístályai villannak szemünkbe. sokszor csak
egy-egy tűnő vázlat formájában, nem erősebben, mint amikor a ceruza hegye
éppen hogy érinti a rajzlapot. Másutt jobban meghúzott határok között zajlik az
emberi élet, de az alakok belső mozgásiránvát nem lehet kiszámítani.

Papírvékony cselekményekben nehezen követhető sorsok és furcsa, panoptikum
ba illő figurák hemzsegnek, s mindezt nem a nyílt dokumentálás hevíti - az
emlékezetből újra feltörnek a régi, elmarasztaló krifikák. A kulcsot a megértés
berozsdásodott zárjához Rónay György találja meg elsőnek a Vigilia hasábjain
közölt cikkeiben. Rónay egészen új csapáson közelit Mándy írásaihoz; észreveszi
az élet iránt táplált "finom. burkolt részvétét", s a szeretetnek és humanitásnak
arra a meglévő, de leplezett 'igényére rnutat rá, amely az író állhatatos figyeimét az
"élet bozótjának" sajátos figurái, elesettjei felé fordítja. Mándy eszmei kiindulása
nem eltorzulást takar, a groteszkséget figyelő irónia többnyire tragikus alapízzel

* Egyérintő. 1969. Magvető Könyvkiadó
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egészül ki: "az élet végzetesen ismétlődő félreértéseiben, kicsinyes komiszságaiban
és végleges, végső magárautaltságaban majdnem ~lviselhetetlen; s mégis van benne
valami, ami széppé és elviselhetővé teszi éppen azért, mert ilyen."

Ez az alapvonás választja el az egzisztencialista felfogástól (hányszor sütöt
ték rá ezt a bélyeget is); a részvét, a humanitás belső tartása nem a művekre

ráaggatott póz és külsőség, hanem írói világának szerves tartozéka és fedezete.
Novel1ái csak bizonyos mértékig forognak a létfenntartásért vívott erőfeszitések

vagy tétova próbálkozások körül, - a megélhetés gondjánál mélyebb bennük az
emberhez való tartozás igénye, még ha a ,legszerényebb lelki alamizsna formájá
ban jelentkezik is. Mándy alakjait egy bizonyos vonásuk (valamiféle hiány vagy
túltengés) megakadályozza abban, hogy életük" menetén változtassanak, javít
sanak; suta rnozdulaetal kikerülik az erre alkalmas helyzeteket és pillanatokat,
s a jövőt ugyanaz a 'tompított, ködös-homályos fény permetezi feléjük, mint
a múlttal ösgzeolvadó jelent. Az emberhez való fordulás belső kényszere és ne
hézsége, az emberi testmeleg vonzása megalkuvásokra szorítja őket; az élet tel
jes birtokbavétele helyett többnyire csak kisebb életszeleteket kanyarítanak ma
guknak.

A H a j n a t i s z é t házi míndenese egy csavargó fiút fogad be szegényes
életrendjébe, hogy a rideg falak közé egy kis melegséget hozzon. A fiú nyugtalan
ságtól űzve rövidesen kereket old, de egy sötét hajnaion újra bekopog [ótevőjé

hez. Ezt megelőzően a magányos férfi a kocsmákat látogatja, de nem az ivás ked
véért, csak hogy emberek között legyen. A talponállóban elhangzó félszavak,
áthallgatott órák vagy közös dúdolgatások által míntha érvényes belépőt váltana
az emberi közösségbe való tartozáshoz. A F á t ó l rá i g öregasszonya látszatra nem
magányos ember, mert fiával együtt él. Magárahagyottsága így még keserítőbb

és szégyenletesebb; fia, mínt palackból az oxigént, elvonja tőle az emberi környezet
frissítő erejét, sőt a beszéd lehetőségét is. Végül az ablaka előtt tanyázó csavar
gókkal elegyedik széba, de ez az "élmény" csak egy-két napig egyhítheti kínzó
eg,yedüllétét. A K ö n n yez ő f á k bolondos cigánylányát a részvét lírai sugár
zása övezi körül. Ahogy megjelenik, fején falevelekből és ágakból összetákolt
koszorú, kezében hervadó virág, arcán a réveteg mosoly, mintha a nyomorúság
Ophélaáját látnánk magunk előtt. E.gy kültelkí tréfa "férjhez" juttatja, de ez a
kérészéletű öröm még inkább elmélyíti a senkihez sem tartozás kegyetlen valósá
gát. "A lány valósággal becsúszott a szobába, mint akinek itt már semmi keres
nivalója. Ellenségesen álltak a bútorok, megsűrűsödött, nőtt körülöttük a csönd
és a magány. Olyan volt ez már, akár egy elhagyott templom." Mándy néhány
mondattal az egyedüllét borzongtátó légkörét idézi :liel, I azt a közérzetet. amely
minden zugból ott leselkedik csetlő-botló hőseire.

A megszokott, szegényes környezetből való elvágyódás. a távolba kívánkozó
nosztalgia feszítő érzése számos Mándy-alakot utolér, hiába törődtek bele látszó
lag a világ változatlanságába és monoton rltmusába. Mindez nem lépi túl a gon
dolat - rendszerína egy mániákussá rögzített gondolat - mezejét, de az áb
ránd buborék-vélága legalább arra az időre megszfnesítí az élet rnindent elbo
rítá szürkeségét, Az I d e g e n s z o b á k férfialakja szinte helyből gyújtja be
képzeletét: "Hogyha fölnézek az égre, az olyan, mint a végtelen tenger. Mi meg
idelent vagyunk, a víz alatt. Valahonnan fentről süllyedtek alá a hegyek, az esze
veszetten bókoló, hajlongó fák egymás lombjába gabalyodva. De ha egyszer fel
lázadnánk itt a víz alatt, elmosott, ázott kertjeinkben?"

Csempe-Pempe, a kiöregedő futball-róka is, a tengerre gondol: hajók és tá
voli öblök tűnnek fel szeme előtt. A parton néger nők sétálnak, fülük és nya
kuk tele gyönggyel... - s mindezekkel szemben az .elnyűtt, pinceszagú asszony,
a hideg és homályos konyha, a félig kiürült lekvárosüvegek és a pecsétes asz
talterítő jelentik a valóságot. Az élet-pótlékok közül a Mándy-figurák legvon
zóbb makonya a film - helyesebben: a rnozí. Egyik réveteg gverrnekhőse ugyan
megjárja a filmezés mesebeli tájait is - sztereotip élményeitől végül nem tud
szabadulni. a stáb egyes tagjainak neve. mint valami modern litánia peregnek
emlékezetében; de a többség a mozi érdekes atmoszféráj ához, sajátos világához
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ragaszkodik. A némafilmek lelkes korszaka ez, ahol a mindent felszívó érdeklő

dés egyetlen momantumot sem enged elsikkadní a történésből s a szereplők ma
gánéletébőr; a pontos regisztrálás mellent az egyes filmek átélése és érzelmi elrak
tározásta is kollektív formában történik, mint egy közösen végzett lelkigyakorlat.

Az olcsó kis mozí egyik előadásán elszakad a fílmszalag, nem tudják folytat
ni a vetítest. Már-már botrány és hangzavar tör ki, amikor a jegyszedőnőnek

mentő ötlete támad: leoltatja a villanyt és az üres vászon mellett mesélni kez
di a film folytatását. A kedélyek megnyugszanak. Semmi baj nem történne, de
a jegyszedőnő Glória sorsának végleges rosszra fordulásáról számol be, s ez új
ra felkavarja a hallgatóságot. Nem akarják elhínní, hogy a szerelrnespár élete
nem fordulhat jóra többé, egy-egy közbekiáltás után elemi erővel robban ki a
tömeg belső igénye: a jegyszedőnő bizonyára félre akarja őket vezetni és köve
telik a :Bilm "igazi", kedvező befejezését. A népítéletnek ez a formája csak egy
filmmel kapcsolatosan és egyetlen novellában fordul elő; a magánnyal, különc
séggel vert Mándy-hősök az élettel szemben már nem tudják ennyire felvértez
ni magukat.

De Mándy írásai keményebb, szúrósabb változatban is jelentkeznek, az itt
ábrázolt személyekben a jóra való hajlam teljesen elkérgesedebt és széthullott,
már alig foszforeszkál bennük az emberség parányi szikrája. Sivár, kietlen vi
lág tárul szemünk elé, az atmoszféra megrendítősri híteles és eredeti. Az E g Y 
é r i n t őben nem annyira a bűnügyi anyag feltálalása az érdekes, hanem az a
mód, ahogyan a tér és környéke magától értetődőnek veszi a két Opra jelen
létét és garázdálkodásait; az öreg mosodás meggyilkolása után olyan nyugalom
mal állnak le egyérmtőzni, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne a gyil
kosságot követő labdajáték.

A F a g y l a l t o s o kban egy presztízs-veszteség elegendő a halálos vereke
dés kirobbantásához; ezeken a tereken az árusok és csavargók dzsungel-életé
ben épp az értékek erős devalválódása folytán nagyon közeli a halál és a pusz
tulás lehetősége.

Számos novellában már nem is a figurák mozaikokra hulló arca a lénye
ges, hanem a helynek és a környezetnek a "szelleme" és jellemző foltjai; Mándy
miliő-ábrázolása annyira sajátos, hogy színte védjegy nélkül sem téveszthető

össze más alkotásával. "SzűMorkú, hosszú utca: a házak mellett székeken, sám
likon ülnek, akár egy bennszülött otörzs. Fehér szakállas bácsi pipázik, fiatal lány
lóg ki egy ablakbóL.. Igen, az ablakok is tele vannak, míntha odabenn a szobák
ban nem lehetne élni. Arcok suhannak el: lilára, vörösre mázolt arcok."

Mándy Iván "tájai" merőben mások; mint az íróké átalában, ő nem az esz
tétikai értelemben vett szépet, a hegyek és erdők szabályos vonulatát akarja
megragadni. hanem a terek és utcák különleges világát. Ebben is rejtőzik. líra,
- csak meg kell találni és ki kell hasítani környezetéből. Egy piac-zárást kö
vető életképet így örökít meg: "Szeretem a reggeli napot: friss, üde, míntha mín
dent kimosna az emberből. A tér ponyvái leszakadtak, sátrak cölöpei maradtak
csak a vásárból. Két vászon remeg a levegőben, aztán lehull az is. Eltaposott
gyümölcsök, apró krumplík . .. Bő szoknyás asszonyok az úton, kosarakkal. Mind
egyszerre beszél, és egy szót se érteni."

Mándy ott is érdekes világot ábrázol, ahol a "téma" és a megírás módja
nem annyira a kialakult "mándys" .vonásokat tükrözi. Az E g Y e s k ü v ő és
az (J g y n ö k a k ó r h á z b a n Ironikusan kanyargó történetei, a mai fiatalok
életét és viszonylata.it jól sarkító L o c s ol ó k, L á n y a z u s z o d á b ó l vagy
a S z o b a a h a r m a d i k o n az író széles skálájáról, kiszélesedő területeiről

tanúskodnak. Vallomásairtak "terhelő" kitételei - saját képzeletéről és megfigye
léseiről - azonban nem helytállóak, hiszen ez a sajátos eszközökkel összerótt
világ ízgatóbb és sokrétűbb, míntha az író csak fordulatos meséket pergeme
előttünk. Biztosak vagyunk abban, hogy Mándy Ivánt belülről fakJadó elhiva
tottsága, önmagát s az irodalmat becsülő, művészí meglngathatatlansága és a
"sokat szenvedett utcákhoz, terekhez" való hűsége a megérdemelt sikereken kívül
az írói magatartás és lelkiismeret igazi, hamisítatlan közérzetével is megajándékozza.
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VOLLY ISTVAN

"SZENTÉNEK" A SZABADTÉREN ÉS UTCÁN
Kodály Zoltán már felfigyelt karácsonyi énekeink vidám táncritmusára,

mely lassan eltűnik az utcáinkról, a karácsonyi köszöntőkkel együtt. Az ő gyer
mekkorában nemcsak az utcán zengett a pásztortánc. hanem III falusi dudás az
éjféli misén bement a templomba, és a kóruson is elfújta. Nem csoda, ha ilyen
kor a templomi fapadok alatt titkon topogni kezditek a lábak ...

Ajtatos búcsújáróink pedig külországokból hazaplántáltak nemegyszer olyas
féle friss dallamokat, amelyek indulónak is beille1Jtek volna. Komoly egyházze
nész a fejét csöválta, ha ilyenekkel léptek be a búcsúsok a templom íve alá.

Szabolcsi Bence zenetörténészünk is szóvá tette, hogy a régi egyházi zenébe
sok világi dallam áramlost be észrevétlen vagy szándékosan. Hiszen Luther
egyenesen kijelentette, hogy nem kell minden jó dallamot meghagyni - az ördög
nek!

A világi dallamok és táncritmusok belepása vagy beültetése a templomi
"szenténekek" közé régi történelmi folyamat. Haszna volt belőle a népdalgyűj

tésnek is, mert sok elveszettnek vélt világi dallamot leltünk föl a templomok
táján.

Ellenben a f'ordítottjára, hogy "szentének" dallrumából legyen világi nóta,
vagy tánczene, a múltban ritkán láttunk példát, napjadnkban azonban mind su
rűbben bukkanunk rá ilyen folyamatra is. A legérdekesebb volt 1958-ban a hí
res Pancsoló kislány dallama, mely szinte hangról hangra történő kölcsönvétel
volt: eredetije egy ősi dalmát Mária-ének, "Zdravo budi Marí]o ...", mely év
századok óta zeng Kotortól Bledig a dalmát tengerparton.

Érdekes az európai dallamvándorlások mai útja - folyamata, és ebben a
"szentélnekek" dallamainak sokszor frissítő, színező hatása jelentkezik. Luther
szinte beparancsolta a világi dallarnokat a templomokba, manapság pedig mintha
épp az ellenkezője történnék: sok jó dallam kilép a hűs bolthajtások alól, és a
napfényes utcán él tovább. De hogyan."! ...

Kilenc országban jártunk az utcazene nyomában, jártunk Észak- és Közép
Európában, és ezen a turista-úton tett tapasztalatainkról számolunk be most,

Helsinki tündéri tengerpartján elárvultan áll az egykori olimpiai csónakver
senyek lelátója. Azaz dehogy is árván! Derűs nótázás hangzik föl benne, és száll
a tengerre ...

Fölsietünk a lépcsőkön és a fedett lelátón legalább ezer főnyi közönséget ta
lálunk. ülnek és énekelnek. Az újonnan érkezőket vidáman köszöntik: új éne
kesmadarak érkeztek! Látszik, hogy itt mindenki jó. barát, jó szomszéd, sőt da
lostárs! Az érkezőknek helyet szorítanak, dalos fűzetet nyomnak a kezébe, és
rnosolyogva bíztatják, nyissa csak ki a száját: tilt az is énekel, aki nem tud! ...
Véletlenül ismerős finn népdal zendül: Szép az én kicsi angyalom, hej, csak bús
n,e volna! Még III budai képzőben tanuLtuk. Olyasféle dallam, mint a kanásztán
cainké. Beleénekelünk az ezres kórusba - magyarul. Jól kezdődik a mulatság !
Egy óra alatt legalább félszáz éneket. elénekel a lelátó, dr. Jonleo Pesola, volt
operaénekes és tanár-karnagy vezeti a közös énekórát. A lelátó alján állpulö
verben, simlis, kék tengerészsapkával. . Mikrofonba mondja, rnelyik dal követke
zik, és amíg előlapozzuk, elmond egy jó viccet. Fínnül nem értünk, így akkor ne
vetünk, amikor a többi. Sok a polka- és a mazurka-rítmusú dallam, az AABB
fonna. Gyorsan lejegyezzük a dallamokat, és a következő verseket már mi is
énekeljük a füzetből. Némelyik dalocskának tucatnyi verse is van, eltart egy-két
percig. Kísér egy harmonikás.

Néha zsoltáros áradású dal szövődík a szabadtéri mulatságba: ~asárnap

csend honol - fordítja a szöveget a szomszéd. Ime, eljött a .,szentének" a sza
badtérre. Aztán :liilmdal következik, nemcsak népdalok. Az omsz románcokra em-
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lékeztet ez a terere emelkedő moll dallam: Rózsadal a címe, és az egyik moziból
költözött ide a délutáni nótás találkozóra.

Észre se vesszük, hogy fehér habot ver a tenger, és vijjogva szállnak a si
rályok. Valaki 'izgatottan integet a kék-fehér nemzeti zászlóval, hogy siessen ki
a vízből az a csónakázó pár. Hirtelen nyári vihar támad. Az ólomszínű felhők szín
te a tengerbe lógnak, és megered a zápor. Bever a tetőnk alá is. A karnagy fel
ölti az esőköpenyt és vezényel tovább. Külön köszönti azokat, akdket a zápor ker
getett ide közénk, Amíg csurgatják, facsarják magukról a vizet, elkezd egy dalt
az elázott emberről. Nagyot nevet a társaság, tetszik az ötlet! Még az elázottak
is éneklik az elázott ember dalát.

Ilyenféle derűs szórakozás a közös énekóra a Helsinki-ri tengerparton, A vá
rosi ídegenforgalrní hivatal rendezi és hírdeti, és a rádió egyenes adásban közve
títi. Ezúttal éppen egy magyar rendező vezette a közvetítést: Szintay István, aki
a gyakorló idejét tölti iltt.

Bárha a magyar népdal-mozgalorn is kítalálna efféle vonzó formát Buda
pesten: önfeledt, közös éneklést, és nem rémítgetnék többé komolyszavu "zsűri

bizottságok" vállalkozó kedvű népdalénekeseinket!
A friss virágoktól illatos tengerpartról az ezernyi énekes vidám arcát fe

lejthetetlen emlékként viszi magával mánden vendég.
Stockholmban ugyancsak virágok között találkoztunk egy kisebb szabadtéri

ének-zeneegyüttessel. A 25-30 tagú ifjúsági kórus a Kunstgarten szabadtéri szín
padári állott, délutáni napsütésben. Tőlük jobbra három trombítás, balra gitáros,
dobos, bőgős és zongorista helyezkedett el. Ezek a svéd fiatalok egy órán át csu
pa "szenténeket" énekeltek, muzsikáltak; és milyen tempóban! Mindjárt a be
kezdés szvinges indulódal volt, csak a szövegből kihangzó "Jézus-Mária" árulta
el, hogy "szentének" szól. A "szenténekek" formája - vers és refrén is - a tánc
dalokét követte. A refrént sokszor együtt énekelte velük a közönség, Sokan a pa
dokon ültek, mások a virágágyak szélén. A közeli cukrászdában errefelé fordí
tották a székeket, és a fagylalt mellé ingyen muzsíkát kaptak, Sőt "tanítást" is:
egy kopaszodó ifjú két-három "szentének" után "szentbeszédet" rögtönzött, már
amennyit a csapongó figyelrnű közönség elbír. .

Egy fiatal, fitos orrú, szőke énekesnő Inga-May 'Johansson saját gitár kisére
tével adta elő a "Jézus-énekét". Szerzeményo olyan volt, mint egy hawaí lassú
táncdal. Megtapsolták, ismételnie kellett. Előadás után elmesélte nekünk, hogy
zeneakadémiát végzett, több hanglemeze forog, és átnyújtotta dedikált kottáját,
melyet gitáros fényképe díszít. Megtudtuk. hogy' édesapja hanglemezgyárban dol
gozik, bizonyára ez is elősegíti' hanglemez-sikerét, de tény, hogy lemezei és kot
táj - csupa "szenténekkel" - jól fogynak.

Egy-egy ilyenféle hétköznap délutáni szabadtéri "szentének"-műsor szinte hoz
zátartozik Stockholm utcazenéjéhez.

Ilyenképpen nem meglepó, hogy az itteni ifjúsági tánczenébe is belecsúszik
olyan dallam, mely inkább "szentének", mínt világi színezetű,

Amikor az első ember a Holdra lépett 1969. július 20-án, este a svéd rádió
egyórás ifjúsági hangversenyt adott, csupa olyan dalt, amely a Holdról szólt és
jó részét aznap szerezték a város ismert ifjú táncdalszerzői, grtárosaí. A rögtön
zött hangverseny színhelye egy hajóklub vobt, öreg bárka a tengerparton, Iam
pionokkal, papírdíszítésekkel, kis bárpulttal, és meghívott közönség ült a tábori
székeken. padokon és a kötélcsomókon, kinek hol jutott szűkös hely. Stockholm
népszerű "trubadurja", egy testes és jó humorú kikiáltó vezette az egyenes adást
meglepő közvétlenséggel. Tucatnyű szólísta és kisegyüttes lépett föl, köztük a tri
nidadi is. és az egyik nagykalapos ifjú "hangszere" két fémdoboz-tető volt, be
lekalapált körökkel, és a körökre ütve csodálatos zengő dallamokat játszott.

A húsz éves Ali Hambe, stockholrnd asztalossegéd, kedvelt slágerszerző sa
ját gitárkíséretével adta elő erre az alkalomra komponált "hold-dalát". Lassú
táncütem volt, kellemes muzsika, de kísértetiesen hasonlított régi európai "szent
enek"-dallamra.
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Amszterdam közepén, a királyi palotával szemben áll a fehér márvány hősi

emlékmű. Széles, kerek talapzatát ezen a nyáron megszállták a vándormadárifjak,
az úgynevezett hippik. Éjjel kivált megsűrűsödött a sereg, és ott aludtak a kövön.
Volt, aki hálózsákot bontott, de a legtöbb csak a csomagját, vagy egy ruhadarab
ját gyúma a feje alá pálmának, és a csillagos ég volt a takarója, illetve az a
sok fényes világitótest és szempár, mely esténként körös-körül rájuk szegeződött.

Valóban érdekes látvány volt, kivált a "szerelésük". Nyugodtan mondhatjuk, hogy
rongyosak és píszkosak is voltak szép számmal közöttük. Több este oda látogat
tam, hátha hallok igazi gttármuzsikát, hiszen többnél volt hangszer, de kiderült,
hogy az inkább dísz az oldalukon, ruíritsem művészetük tükrözője, Ellenben minden
este megszelal t az ülő és elfekvő sereg közepéri egy kopaszodó fejű, nagybajuszos
"török", és hosszan elnyújtott kolorált dallamot énekelt, melyből ki-kíhangzott
sűrűn az "Allah, Allah". A mosztárí mecsettorony müezzíniétől hallottam hasonló
esti dalt. Ez a "török szentének" estéről-estére óriási sikert aratott, pedig hosszú
volt, mint a Szeritiván-éji ének, néha éjfélig tartott, mégis nagyon "bírta" a hip
pisereg!

Talán ebből is tánczene-motívum válik hamarosan?
így találkoztunk "szen1énekkel" a szabadtéren és utcán, Észak- és Közép

Európa délutánjaín, nyárestéin. Alig-alig [elentett vallásos élményt, inkább szó
rakozást, [átékos időtöltést. Az ifjúság nem is tudja, hogy amikor dallamokat sze
rez és saját világát kívánja kifejezni, a kifejezés zenei eszközeit néha - akarat
lanul - igen régi hagyománylanesből kölcsönzi.

Haragudjunk-e érte, hogy a tiszteletreméltó hagyományokkal rendelkező

,,szentének"-kIincs egy-egy dallama manapság el-eltéved a szabadtérre, az utcára,
söt táncdal kerekedik belőle ... A jó Huszár Gál jut eszünkbe, aki majdhogynem
elkáromkodta magát, olyannyira kifakadt azok ellen, akik nem átallották Krísz
tus szerit dicséretét kocsmán és virágénekek között "kordéra zengeni" ... Mit ért
el vele? - A "szentének"-dallamoknak innen 000- és onnan ide-vándorlása ko
ronként változó erővel folyt és folyik. A kutatók vagy felfigyelnek rá, vagy nem:
de hogy népzene-rnozgás ez is, az tény. S nemzetközi méretekben történik ma is.

RASZUL GAMZATOV
(Szovjet-avar költő)

IMÁDSÁG

Ha széttekintesz a kéklő oromról,
hol kézzel tcipinthatod az eget,

. s hallod a folyam hangját a szorosból,
e sok százada zúgó éneket,
ha fölnézel a köröző madárra,
s látod, hogy ballag a nyáj a hegyen,
imádkoznál, Bzülőhazádat áldva,
bár nem imádkoztál még sohasem!

Ha a tengernek hajó-távolán át
megpillantod, hogy halványul a nap,
mintha egy bágyadt, tíz-sugarú lámpát
lassan lecsavarna az alkonyat,
s ha látod aztán, hogy süllyed a mélybe
tűz-csíkot vonva a széles vízen
imát mondva hullnál előtte térdre,
bár nem imádkoztál még sohasem!

Látod, ahogy űldögélnek a vének,
borzolva mind dér-lepte, ősz haját,
és századszor is megrendülve nézed
a csecsemőjét szoptató anyát,
és mindent, minden földi-égi dolgot
érteni szeretnél... 1!Js akkor a
szavad elhal, ima feszíti torkod,
bár imát nem hallottál még soha!

Balássy László fordítása
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PROFÁN PASSIÓ
szólókra és kórusokra

Írta BALAssy LASZLö

I.

Ének a csontmezőről

A FERFI

VALTAKOZÖ
KORUSOK

~ A VISSZHANG
VISSZAFELEL RA

EGY HANG

AZ ASSZONY

Először EGY HANG
jajdul
Azután li többi
tompán felel rá

KORUS

Ime Ezékielnek, a prófétának Igéí ;
"Az Úr hatalma volt velem,
elragadott Lelkének erejével,
s letett egy mező közepén,
és csontokkal volt tele a mező".

Csontok álma csontok csöndje
gyökerekkel által-szöve
országnyi-nagy sír fölötte

Lánc lánc eszterlánc
Golyó szisszen - 
Koppan omlik rög a rögre
feneketlen sírgödörbe
Hajnala nincsen napja nincsen
nem menekülhetsz már soha innen
Csontok. álma csontok csöndje
mindörökre mindörökre

Mind. " ö... rök... re
mind... ö... rök... re

II.

Az Asszony látomása

Ki vagy te, akinek ruhája az éjfélnél is feketébb,
és talpig gyászba öltözötten nézed a csontok mezejét?

Asszony vagyok, anyja e földnek,
r;nelytemető lett.
Elnyomóírn országút-félre dobták,
megaláztak és megtapostak.
Hazugság-rácsok mögé zártak engem.
Pálrnákat lengettem vasárnap - s a készület napján

temettem. ..
O jaj, Gyötrelmek, Kínok Útja: Magzatomat vére-hullani

láttam;
panaszos zsoltár sirt fel ajkán a hályogos homályban:

Éli Éli lámrná szábáktáni?

Éli Éli lámmá szábáktáni?
Éli Éli lá:mmá szábáktáni?
ÍVIegosztoztakruháimon
köntösömre sorsot vetettek
szétfolytam mint a vizpatak!
minden csontom szerteszakadt
erőm mint a cserép kiszáradt
és nyelvem ínyemhez tapadt



:És most megint
A HANGOK Éli Éli Iámmá szábáktáni?

Éli Éli lámmá szábáktáni?
Éli ÉLi lámmá szábáktáni?

AZ ASSZONY Halált-lehelő csend suhant a falvak és a városok felett.
mínt ama péntek délután, amikor elvégeztetett!

A KÚRUS feljajdulva,
súlyosan Elvégeztetett!

Elvégeztetett!

III.

Ének a szörnyetegről

ütemes dobpergés
mint kivégzéskor

AZ ASSZONY

, NOIKAR

KÚRUS

AZ ASSZONY

A FÉRFI

EGY HANG

FARIZEUSOK

Kannibál-táncot
idéző groteszk
zene
FARIZEUSOK ÉS
IRASTUDÖK
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A csont-mezön kopog
kopog
kopog az eső

és csattog a szél
Táncol és kering és fütyül és csattan a csattan a

szél
a szél a szél a szél
a korbácsos iszonyú szél

Jeleket látok lángoló jeleket
villámok villámló [elét
a lcigúnyolt Értelemét
a megalázott Emberét
Förtelmes - rnarkokban pörög

pörög
pörög a kereszt

pörög országnyi tűz felett
pörög világnyi tűz felett
pörög

pörög a kereszt
HORGA izmot húst szaggat mint a dárda
NYILVESSZOV:É torzul az ága
Imhol a trónus

a Szörnyeteg trónusa
Jöjjetek farizeusok
s ti írástudók jöjjetek
kiáltsuk együtt;
Szent szörnyeteg

hódolat neked!

Dobokon dobokon dobokon
lüktessen a szent tánc - tamtam
üsd üsd üsd
pörgesd dübögő dobokon
pörgesd
pörgesd
pörgesd .
pörgesd csak a bűzlő máglya körül
tetemektől bűzlő máglya körül
hol vörhenyesen sül az emberi hús
üsd üsd üsd
tört kőtáblák cserepei közt járd járd csak a táncot
Szent Szörnyeteg eja eja



lRASTUDOK

EGY HANG
FARIZEUSOK ÉS
ÍRASTUDOK

A tamtam meg
szakad. Csend.

Szent Szörnyeteg eja tiéd a mi táncunk
lándzsák bíbor hegye tamtam
lándzsák véres hegye - tamtam
sokasodnak a skalpok a zanzásított lők eja tamtam
Szent Szörnyeteg eja eja
pörgünk tamtam pörgünk tamtam trónod szent bűvöle

tében
Dalolunk - daloljatok
dobolunk - doboljatok
táncolunk - táncoljatok
S lázasan dübög a dob-zene - tamtam

Vérezzen el a Hold
vérezzen el a Nap
letöröljük az égről a csillagokat
Szent Szörnyeteg eja eja
letöröljük az égről a csillagokat
II a te szerit nevedet szörnyű nevedet vérrel írjuk fel

az égre

IV.

Ének az éjszakáról

AZ ASSZONY Embernek Fia Ember
Embernek Fia Ember
beszélj az éjszakáról!

Most HANGOK szakad
nak föl a csendből, sür-
getve, egymás után: Embernek Fia Ember

Embernek Fia Ember
beszélj

beszélj
beszélj

A FÉRFI

A KÖLTÖ

beszélj
beszélj az éjszakáról!
Azon a szörnyű éjszakán az igazakat eladták
és az Arulónak - miként Júdásnak a hamninc

ezüstpénz - vérdíj ütötte markát.
És elindultak a pribékek; csupasz testeken

csattogott a kínok ostora ...
(O, rnennyí Getszemáni-kert volt, ó, mennyi,

mennyi Golgothal)
O ti. új kereszt-hordozók, ti, bitóra-ítéltek,
é; ti és ti.' kiknek szívében bérgyilko

sok golyóí tépték,
ti, kőbányák mártírjaí, kikkel megásattáki a

gödröt, hogy abba hulljatok,
és ti, kiket halál-menetben hajszoltak, mínt

az állatot,
Ti, Akik Hittetek az Égben, és Ti, Akik

az Emberben Hittetek,
Egyek Vagytok Az Aldozatban" A Föld, A Föld,

Az Anyaföld Együtt Ölel Már Titeket.
Daloltam, míként Orfeusz, de lantom össze

törték,
tarkónlőttek az úton, testem árokba lökték,
még hörgött, hullámzott a föld, arndt szí

vünkre hánytak,
a fekete égbolt alatt meg nem védett sem

emlék, sem varázslat ...
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feltámadnak-e még

VISSZHANG

AZ ELLENALLO

VISSZHANG

EGY HANG

A PARTIZAN

VISSZHANG

AZ ASSZOJJY

HANGOK

Sem emlék... sem varázslat ...

Mint megszaggatott zubbonyok, mint átlyugga
tott köpenyek,

rongyos felhők csüngtek a szélben, a budai
hársfák felett ...

Pisztoly csattant - s meghalt egy ember: érte
tek halt meg, emberek!

Ertetek halt meg... emberek ...!

Sopronkőhidán elítélt partizán leveléből:

A hadbíróság kötélre ítélt:
bítón ölnek meg, míne gQ!losztevőt.

Vétkekben vétkes nem vagyok,
bűnökben bűnö!' nem vagyok,
de gerincern sosem görnyedt a gyilkosok előtt.

A hadbíróság kötélre ítélt
a vétkesek vétkeiért,
a bűnösök bűneiért.

Csontok között csonttá leszek;
de ti, akik; túléltek engem
ti, akiket nagyon szerettem,
tanúskodjatok majd helyettem...
Tanúskodjatok, emberek!

v.

A Jelek

Embemek Fia Ember
Embemek Fia IDmber
feltámadnak-e még ezek a csontok?

Embemek Fia Ember
Embernek Fia EJnber

feltárnodunk-e még

feltámadnak-e még
feltá1madnak-e még ezelc a csontok?

Szélzúgást idéz6
zeneszó.

A Flr:RFI

KORUS

Most harsonák

EGY HANG

KÓRUS

MAsIK HANG
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Halljátok meg az Űr igéjét,
így szól e csontokhoz az Úr, Ezékiel próféta által:
"Ime, én lelket bocsátok belétek,
idegeket szövök körétek,
és húst növésztek rajtatok,
bőrrel vonlak be titeket,
hogy feltámadjatok!"

Hogy feltáImadjatok!
Hogy feltámadjatok!

harsannak.

Jelek lobognak a Napban a Holdban
a vérző csillagokban

A csillagokban
a csillagokban

Szüld meg magzatodat Vajúdó
szüldmeg te vérben-megmerült
szüld meg a Szabadítót!



HARMADIK HANG

A FÉRFI

NEGYEDIK HANG

EGY HANG

KÓRUS

I4AsIK HANG

HARMADIK HANG

A FltRFI

KÚRUS

EGY HANG

KÚRUS

Dübörgés, majd hir
telen éles csattanás
Két géppuskasoroza:t.
Fojtott csönd.

AZ ASSZONY

A FltRFI

VISSZHANG

Eszmélj
eszmél] magadra Ember

miként a Hatodik Korszaknak hajnalán
Káin bűnétől érintetlenül
a tiszta gyermekség bűvöletében!

El a' régi kovásszal !
Ki rejtené véka alá a gyertyát
ha azt akarja hogy világosság legyen?
Harmadnap újra épül
ami leomlott pénteken!

Viskók küszöbén kuporogtam
számkivetettek ivadéka voltam
vérem - a véretek
Anyámat felfalták a férgek
apám is az enyészeté lett
de én az ő kínjukból éledek
Égig nyújtóztak a bérpaloták
a luxus-hotelek
de tövükben rokkant viskók halódtak
füstfekete
nyomortanyák
jövök

jövök a proletár-negyedből

vér-mocsárban gázolt a lábam

A vérből a fű újra nó!

Moccan
SZUS62Jan

zihál
ébred a csont-mező

Tépett gyümölcsfák jajongva kidóltek
korbács szurony juhászította dög-faló állattá

az embert
A száműzött veritékezve vérrel taposta csak ta

posta a rögöt

lts Ívt a Kéz a láthatatlan
skárlát-betúket rótt

az égre a vonagló mezők fölött:

Mene
Tekel

Ufarszin
Mene

Tekel
Ufarszin

Jelek lobognak a Napban a Holdban
új Hadak-Útján csillagok görögnek

Babilon Falai Rombadőlnek!

És a farizeusok újra öltek!

J aj nektek farizeusok!
Követeket küldtem

meggyilkoltátok öket I

Meggyilkoltátok . .. őket ... !



A vonósokon panaszos
sírató dallam jajdul,
melybe időnként bele
dübörög a Dies irae
egy-egy motívuma, fe
nyegetően, keményen.

A Ff:RFI

EGY HANG

Most már csak a Dies
irae dübörög.

HANGOK - gyors
egymásutánban
kiáltva

Jaj nektek, farizeusok, akik a tanítók székében
ültök,

másokra raktok terheket, s a szenvedőn nem könyö
rültök!

Jaj nektek, jaj, képmutatók! Prófétákat öltök
és bölcseket,

prédikáltok a szeretetről, de átkot lehel a ke
gyes szó és ragályt és gyűlöletet!

Jaj, fehérre meszelt koporsók! Bensótökben bom
lás és rothadás van,

zengitek az élet igéit, de tobzödtok a gyilko
lásban!

Kiontottátok az igaz vért, s az öldöklésből. há
borúkból sosem volt elég,

de mossátok kezeteket a történelem bl) vizében;
Pilátus is mosta a kezét!

Megöltétek az igaz Abelt, a templom és oltár
között megöltétek Zakariást, Barakiás fiát,

mellet-verve ölnétek újra, ha elpusztul is a
világ!

Jaj, térdre-roskadt ház-sorok! Jaj, hidak tört
gerince: megroppant ívek fuldokolnak a
habok között,

teterneket sodor az ár, a jeges ár véresen höm
pölyög...

Jaj nektek, farizeusok, hétszer megátkoznak
a csontok,

visszahull rátok az igaz vér, amit kezetek
a földön kiontott!

Visszahull rátok az igaz vér ...!

Lídíce
Oradour

Leningrád
Varsó

Drezda
Mauthausen

Auschwitz
Bergen-Belsen

Dachau
Hirosima

Közbevág A KÓRUS
sokfelől Hirosima

Auschwitz
Bergen-Belsen

Dachau
Drezda

Mauthausen
Varsó

Oradour
Mdice

Leningrád

lIir~en várakozástel
jes csend támad.
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AZ ASSZONY

HANGOK

KÖRUS
Harsonák

A FÉRFI

Üjabb harsonák.
AZ ASSZONY

KÚRUS

AZ ASSZONY

VALTAKOZÚ
KÚRUSOK

A FÉRFI

KÚRUS

Fölzúg az orgona.
KÚRUS

A költeményt az orgo
na és a hangszerek
fortissimója zárja le.

VI.

Ébredés

Embernek Fia Ember
Embernek Fia Ember
parancsold meg a csontoknak:, hogy feltámad

janak!
Parancsold meg

parancsold meg
parancsold meg

parancsold meg a csontoknak

hogy feltámadjanak!

Kiszáradt csontok keljetek!
Kiszáradt csontok keljetek!
Megalázottak megszomorítottak
századok által megtiportak
akdk a Szörnyetegnek soha nem szelgáltatok
s nem viseltétek förtelmes jeIét
most fölemelt homlokkal álljatok
az újra-kivirult mezőn

a tökéletesség igézetében
s osztozzatok az igazság jutalmáu
a közösség szokása és a sokak törvénye szerint!

Ime: a rettegést kénkővel-lángoló tüzes tóba vetik,
hogy ne rémítse többé a föld nemzeteít!
A kiszáradt csontok életre kelnek:,
és énekelnek, énekelnek:
A Győzelem Elnyelte A Haláltl
Halál hol a Fulánkod?!
Halál Hol A HATA~MAD?!
Mint amíkor a vizek leapadtak
és a negyvenedik napon a szivárvány felivelt az égre.,
fölemelkednek a gerincük-tört hidak és átívelnek a

folyam felett,
mely századéveket
hömpölyget a tenger ölébe;
fölemelkednek a gerincük-töre hidak, miként a gyúlö

let örvényei fölé a béke.

Elmbernek Fia Ember
Embernek Fia Ember

békét hoztál nekünk
a Te békédet hoztad el nekünk

és a kiszáradt csontok élnek újra
Összedőlt a nagy Babilon
és föl nem támad többé -

Alleluja!
Alleluja!

Alleluja!

Aldott, Aki Az Igazságért Vldözést Szenvedett,
es AZdott Szenvedése Altal Mifldenkinek Mifldene Lett,

És Magát Aldozatul Adta, Hogy Megszabadítson A
Szenvedéstől!

471



KÍNPAD
1rta SZARKA aJtZA

Eltörtem, háteltörtem! Minek tettétek ide a dohányzóasztalkára?! Talán
sok volt benne a virág, a vize meg kiszáradt ebben a dög aszályban?! ...
Elvesztette az egyensúlyát, amiben én is segítettem a könyökömmel . .. Saj
nálom, fiacskám, tudom betéve a pedigréjét : anyád húsz évvel ezelőtt úgy
kunyerálta el az öreg Badár Balázstól, hogy adja el neki, mert az öreg fa
zekas, nem' akart megválni semmiféle remekétől még pénzért sem ... És most
itt hever tíz darabban.

Ragasszam össze?! Csak úgy! Ebben a förtelmes melegben?! Hát nem
ragasztok össze semmit! Elég embert ragasztok én a rendeléseim alatt! A
jód és gennyszagban. Az izzadt, pállott testek között. Nem! Szerzek más
vázát, ha nem is Badárt, de nem ragasztok . .. Tudod, Eszti, testet se lehet
mindig , " Erről aztán tudnék! ...

Elnyomta félig szívott cigarettáját, ez is csak a meleget árasztotta. Le
törölte a verejtéket homlokáról a keze fonákjával. Az asszony összeszedte
a féltett, "pedigrés" cserepeket, és nehezeket sóhajtott. Logikailag szinte mín
dig igaza van Bélának, de a váza mégiscsak el van törve, és a logíkán túl
van .a több: a jéghegy kilenctized része ...

- Tudod jól, Eszti - folytatta az orvos -, én ebben a fullasztó aszály-
ban csak félember vagyok, vagy még annyi se ...

Ivott egy jaffát, és törölte averejtéket.
- Ha fáraszt ~ beszéd, Béla, akkor ...
- Nem. Beszélnem kell, érted?! Most igenis beszélnem kell... Perzselő

melegben mindig hallom a szaggatott síp szót . .. Odatapad averejtékhez
és a fulladáshoz . .. Akkor is... - no mikor? Tizenkét éve, - még nem
voltunk együtt - '" ilyen rettentő aszály volt ... Az erdőbe menekültem
Tónival, a ló-dokival. Szombat délután volt, a rendelőt egy órával előbb be
zártam, ezt jól figyeld meg, de hidd el, nem bírtam már! Zörgött az erdő.

július eleje volt.. Százhúsz napja már nem volt llendes eső. Ha egy kis
vándorszellő lopakodott, hát nem susogtak, hanem zörögtek a levelek ...
madárének is alig volt, mert - mínt Tóni mondta - annak is a víz a gyan
tája. .. A birkák összedugták a, fejüket a kiégett tisztásokon ..., láttunk
egy-két háztáji marhát, talán valami erdészé lehetett, a szájuk cserepes
volt, a tőgyüle elaszott... akkor láttam életemben először fekete naprafor
gót és tövén elszáradt ökörfarkkórót... az égett-dombí halastó inkább
iszaptó volt, "elköltöztek a vidrák" - mondta a tógazda ... Nem tudtam
megfürödní, mert csak pocsolya volt ebihallal és békanyállal ...

Mondja mellettem a Tóni: "Most agyon tudnék lőni egy embert. Az
tán ledobta magát a zörgő fűre.

Kis szünetet tartott, ivott.
- Hát én is elterültem a kiégett füvön, az árnyék az áldott volt, föl

ért most egy fél fürdéssel ...
Egyszercsak szaggatott sípszó a bányavasút felől. A síhtes vonat moz

donya, a szénnel. Hát csak füttyögess, komám! Bizony elaludtunk - mö
göttern aznap délelőtt már volt vagy harminc-negyven páciens ... Jó óra
múlva ébredhettünk.

Még mindig a füttyögetés. Aztán hirtelen elnémult.
Most vágott mellbe: Mi lehet az?
Jó félóra múlva talált rám a bánya autója. Kerestek otthon is, a ren

delőben is, de mondtam már, egy órával előbb zártam. Nem tudom, érde
kel-e téged egy ember, egyetlenegy ember élete?! De hiszen orvos felesé
ge vagy, nekünk a Halál is páciensünk. megazokjuk - legalábbis így gon-
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dolják a laikusok. Pedig, ugy!'}, mi tudjuk, hogya halált nem lehet megszok
ni. Mint a mongúz a kobra ellen, úgy harcolunk ellene. De csak úgy győz

hetjük le, ha mindent beleadunk, többet, mint amit tudunk ...
- Sok a filozófia ma, Béla. Ebben a melegben. Mi ütött beléd?
- Ha téged nem érdekel, akkor nem beszélek.

Tudod nagyon jól, hogy érdekel. 11';s örülök, hogy kivételesen köz-
lékeny vagy. Mi nők ...

Csak semmi filozófia!
Mondd már, az Isten áldjon meg, mi volt a sípolás mögött?
Egy éles kanyarban fölborult a sihtes vonat mozdonya, de csodák

csodája, a mozdonyvezető megmaradt. Képzeld le tudott ugorni az utolsó
pillanatban, de a lába bennszorult a felborult mozdony tűzszekrénye és a
mozdonyba szaladt szerieskocsi közé ...

- 11';s a sípolgatás?
- A vezér SOS-jele. Messze volt minden lakott helytől, de a karjával

el tudta érni a síp-kart. A szerencsétlen ember se ülni, se feküdni nem tu
dott csak állni, de hol? Egy tüzes harapófogóban . .. 11';s most én megint el
vesztettem egy jó negyedórát. amíg morfiumért mentem a kocsival. Míkor
az elsőt beadtam neki, majd megcsókolt. ,,11';des doktorkám, az Isten áldjon
meg te vagy az én legnagyobb jótevőm. Most olyan jó ...". Még könnyezett
is boldogságában, és a morfium eufóriájában viccelt is.

- Tegezett téged?
- Bélyeggyűjtő volt ó is, gyakran jártam hozzájuk... Mindent próbál-

tunk, hogy kihúzzuk a lábát. Nem ment, Akkor zsákot rendeltem oda egy
jó csomót meg lajtban vizet. Vizes zsákkal borogattuk a tüzes lábát, hogy
meg ne égjen... Vizes zsák, morfium - vizes zsák morfium - ez volt a
nyomorult therápia!... Soha olyan tehetetlen '. senkinek nem éreztem ma
gamat, mint akkor ...

- De hiszen kaptál valami elismerést is később, nem?
- Hagyj békén azzal az elismeréssel! A generálisok kapják az érdem-

keresztet, a közlegények pedig a fakeresztet. Node itt, ennél a Pintér Jóska
féle esetnél a körűlmények összeesküvése volt a főludas. A városi mentők

csak két óra múlva jöttek, mert valamí dohánypajta összedőlt a Mátra al
ján ... No de ők se tudtak semmit se csinálni. Csak néztek és tipródtak.
Aztán jöttek a bányamentők is. Jó későn, mert szombat délután volt. A pa
rancsnokuk a Mátrába menekült baklesre a kegyetlen aszály elől. Hoztak
mindenfélét, még oxigénkompresszort is, de oxigén nélkül. A héten ugyanis
omlás volt a bányában, ott kellett, és még nem pótolták ... Hát látod, ilyen
apró réseken tör be a romlás! ...

- Dehát miért kellett oxigén?
- Várd a sorját! Ha a tűzszekrény ajtaját ki lehetett volna nyitni és

a tüzet kíszórni, akkor a láb nem sülne. Ha a daruskocsi, amit a bánya
mentők vezetője szerzett valahonnan, háromszor akkora, terhet tudott volna
fölemelni, akkor minden rendbe jött volna. De nem tudott! Ez a bánya
mentő, valami Pőcz Feri, ez külőnős emberfajta volt. Orvvadászból átved
lett törvényes vadász, és ezek a legszenvedélyesebb és legféltékenyebb pus
kások - az én mozdonyos barátom, a Pintér Jóska pedig még az első "fo
kozatnál" tartott. Néha-néha ki-kilépett holdvilágnál az erdőbe - sutyiba
- baklesre. 11';s ezt a bányász tudta. Ellenségek voltak a javából. De most
a veszélyben ez a Pőcz minden elfelejtett: emelt, szervezett, telefonált, ká
romkodott, és biztatott, bátorította a megszorult ellenséget is, hogy "így
egykomám, úgy egykomám, így büdös róbsic, úgy büdös róbsic, Jóskám,
megmentünk téged, ha addig élek is!" Nekem, Esztikém, ez a bányászvir
tus nem újság. Az apám, hisz tudod, bányagépész volt. ismerem őket. Most
rengeteget emelkedtek, némelyiknek kocsija, sőt vadászterülete is van már,
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az életük a felszínen, fönt, már polgári, vagy még ennél is jobb - de a ré
gi véres-verejtékes szolidaritásuk a bajban ma is töretlenül megvan.

De egyelőre nem volt segítség a vezér számára. A szén tovább izzott
a kazánban, Pintér, ha a morfium hatása csökkent, csak jajgatott, a láb
főtt, vizes-zsák, morfium, vizes-zsák, közben morfium... Míndenki akart
segíteni. Pedig csak egy láb volt. De ez a láb most emberszámbament. Én,
te, ő, mindnyájan, az egész vergődő, csődbe jutott emberiség. Még búcsú
sok is jöttek oda, mert valami Mária-ünnepre igyekeztek, te biztosan tu
dod, milyenre, mert te az ünnepek és a templomok számadója vagy ...

- Július eleje? Sarlós Boldogasszony. Talán Verebélyre mehettek.
- Éppen rájöttek a fájások az emberemre. oda kiáltotta hát nekik, hogy

a lábáért imádkozzanak. Hogy le ne vágják a lábát!
Mert már arról volt szó, A mentőorvos - fiatal gyerek - ügyetlenül

elszólta magát, kár volt, kiejtette az "amputálás" szót. Erre csak ennyi
jajdult ki a vezérből: "Inkább meghalok!" Köztünk szólva, orvosi műhiba

volt ez az elszólás, mert nem is volt reális alapja. Hol van itt sterílitás?
Hogyan lehetne itt amputálni?! Fiatalos fontoskodás, rosszízű páciensijesz
tés ~ semmi több.

No, akkor aztán kiadták a bányamentők a jelszót: szétdarabolni a sze
neskocsit oxigénhegesztővel. Ez az egyetlen út a lábhoz. Kolumbus tojása
- de kemény tojás. Mégis mindenki föllélegzett. Mennyi időt elveszteget
tünk eddig! Gyorsan, gyorsan oxigént!

Szóval meglett az oxigén, és a vezér megmenekült!
- Türelmetlen vagy fenemód. Akkor nem mesélem tovább.
- De értsd meg, Béla, a fodrászhoz ...
- Rendben. Menj a fodrászhoz! Legalább dögölhetem!
Dühösen csörtetett be a 'kabinetbe, és ledobta magát a kanapéra. De

nem bírta sokáig. Két perc múlva, mintha mi sem történt volna, visszament.
Az asszony jó pszichológus volt, úgy csinált, mintha csak egy megkezdett
mondatot kellene folytatni.

- No és mi lett az oxigénnel? Hozták, és a te barátod ...
- Hozták? Hozták volna! De éppen az a bökkenő, hogy nem volt. A

bányamentőkről szóltam már. Még két kilós kis oxigénpalackuk sem volt.
(Ez persze a, jegyzőkönyvben nem szerepel ...) Az Allarní Gazdaságban is
kellett volna lenni oxigénnek, de a raktáros vadászni vitte a kulcsot. Ne
röhög], Esztim, ne röhög], ez így igaz, ahogy engem látsz. Nem giccs és nem
fordított Deus ex machina ! Marha pech az egész. Aszály és slendriánság!
Ez az. Disznók voltunk!

- Nono. Te megtettél míndent ... már amit tudtál! Hiszen a jegyző

könyv kiemelt... Vagy... Talán ez csak felület?.. Epidermis?
Kémlelődve nézte az orvos verejtékben fürdő arcát. A férfi keserűen

legyintett. "Vedd, ahogy akarod! Mindent nézhetsz mag:nak és epidermís
nek is. A szemponttól függ ... Az egész életicink epiderrnís, ha röntgen
szemmel nézzük ... no de ez megint filozófia ..."

- Lett, vagy nem lett oxigén?
- Hát persze, hogy lett. De este félnyolckor. Valami erőműből .. , Ez

a Pőcz Feri... Persze én teljesen oda voltam láncolva Pintérhez meg a tar
tó-osztagokhoz. Ezek voltak azok az emberek, akik felváltva tartották a
szerencsétlen embert átölelve, hogy állni tudjon. Kutyanehéz szolgálat volt,
magam is próbáltam, idegekre ment, no de Pintérnek még szörnyűbb volt.
A morfiumot is mind sűrűbben kellett beadnom, mert a hatása mindinkább
gyengült, s a hegesztök lépés közelben sustorogtak, recsegtek, villogtak.
Szelték a kocsit.

És pap nem volt sehol ebben az életveszélyben?
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- Hja, ezt majd elfelejtettem. Az öreg Suki akkor· még aktív volt.
Képzeld, odajön a hatvanöt esztendejével meg a cukrával overállban, és
tartó-emberként tüsténkedik. Mondtam is neki, mire való ez az ő korában?
De csak nem engedett. Valamit sustorgott a Pintér fülébe ...

- Biztosan gyóntatta.
- Pontosan ezt gondoltam én is. De nem úgy volt. Később megkérdez-

tem tőle diszkréten, azt mondja, hogy az új életéről beszélt neki, majd ha
innen megszabadul. Hogy nem lesz semmi baj, esetleg egy kis bőrfoltozás.

fog ő még személyvonatot is vezetni! ... Mondja nekem: a hit és a remény
ilyenkor a legjobb gyóntatás, hiszen közvetlen életveszély nincs. De azért
ott maradt készenlétben, hogy hátha mégis szükség lesz rá. Az esti Bucar
bánját is ott vette be.

Atya Isten! En ott tudtam meg, hogy mi az a szubjektív idő. A mázsás
súly a .percmutatón. Mintha már napok óta ott kínlódtunk volna tehetetle
nül! '" Mondja a mentőkolléga: Talán nem ártana egy vérátömlesztés. Vér
veszteség is van, meg az új vér új erőt adna neki... De képzeld, volt
ugyan vérampullájuk, de nullás éppen nem volt, Pintérnek pedig nullás a
vére, az meg minden vércsoportnak adhat vért, de kapni csak nullástól
kaphat.

- Honnan tudtad, hogy az az ember nullás?
- Hivatalból évente teljes vizsgálat alá vetettük az ilyen fontos pasikat.

mínt a Pintér is. Egy héttel előtte vizsgáltuk... Szóval, valahogy nem tör
tént meg ez a transzfúzió ...

Megtörölte a homlokát. Cigarettára gyújtott.
- Es a felesége? Hol volt az asszony?
- A felesége? .. Persze. Kijött ő is, de rosszul lett. Túl finom ideg-

rendszer ... Neki is' kellett injekciót adnom. Aztán hazaküldtem kocsival.
Most az orvos tízéves fiacskája zúdult be az ajtón fürdőruhában. .A

légpuskaért jött, verebezni és gerlézni akar. Még mit nem? Csak úgy egye
dül? Most? De már adta a kezébe a puskát, "lődd szét a világot, csak hagyj
békén, és vigyázz magadra!"

Az asszony egy pillanatra lekapcsolta a fiát. A fodrásznőnek üzent vele.
-A végét már én ís tudom - mondta az orvosnak -. Megmenekült.

ugye?
- Igen. Aiultan esett a karjainkba, mikor az utolsó kocsidarabot is

eltávolították a lábáról. A morfium meg a pokoli szenvedés kikészítette...
De a lába megfőtt. A szó szoros értelmében ...

- De ha nincs víz, akkor meg megsült volna, igaz?
- Igaz.
- Felgyógyult?
Az orvos nem figyelt a kérdésre. Félhangosan mormogta:
- Kilenc óra, az kilenc óra. Mert éjfél körül lett szabad a lába... Ha

egy-két órán belül megindul az oxigénes hegesztő-vágás, akkor megmene
kül. De kilenc egész óra!... Oszd föl percekre. - Szinte kiabált már. 
Oszd föl percekre! Három perc alatt fől meg egy tojás, öt perc alatt egy ke
mény tojás... Száznyolc kemény tojás fől meg egymásután ennyi idő

alatt ... ~s egy láb, egy láb volt! ...
Az aszony furcsán nézett rá.
- Miért szeleteled te most azt az időt ennyi idő után?! Tizenkét év!

Ha nincs akkor az a szörnyű aszály ...
- Ehhh, az aszály csak kibúvó! Most kimondtam. Az ember, az em

ber! En egy órával korábban zártarn. ~s a többiek? Jó néhány apró mu
lasztásból jön ki az a kilenc óra ...

- Hát nem mondtad, hogy mindenki versenyzett a megmentésében?!
Még a bőrüket is felajánlották. - ha majd kell a bőrpótláshoz.

Most először történt, hogy megsimogatta a férfi erős, csatakos karját.
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- Nézd, Bélám, ezen már nem' lehet változtatni. .Ennek Igy kellett tör-
ténnie.

- De éppen az, hogy nem kellett!... A kobra megölte a monguzt!
Az asszony eleinte nem értette, de aztán izgatottan mondta:
- De hiszen él! Megmenekült!
- Ki mondta azt neked? Nem él. Három hónapra rá meghalt a kórház-

ban. Cukros volt, és a rettenetes seb nem bírt begyógyulni.
- No látod! Akkor mít gyötrődsz? Biztosan nagyon cukros volt, és

végeredményben ez végzett szegénnyel.
Csengett a telefon. Az orvos vette föl a kagylót.
- Halló, szerkesztőség... igen, én vagyok ... Igen, megkaptam az avi

zót, de én mégsem tudok rá vállalkozni. Már pontosan nem emlékszem
erre a Pintér-féle esetre... Különben is szerkesztő elvtárs, vannak jegy
zőkönyvek róla... Ami mögötte van?.. Nincs mögötte semmi.

Letette a kagylót,
Az orvos gondolkodva nézett a füstkarikába. Pár lépésre volt tőle a szét

tört Badár-váza, egy lépésre szép, ápolt felesége, az udvaron lődözött a fia,
körülötte a szép, modern lakás: az aprópénzre váltott élete. Nyugalom és
eredmény.

Mégsem tudott hallgatni.
De igenis van mögötte... valami.
Az Isten áldjon meg, hát nem azt mondtad, hogy cukorbajban halt

meg?!
Eppen az, hogy nem volt régi cukros.

- Honnan tudod?
- Nem mondtam, hogy egy héttel a szerencsétlenség előtt volt előírá-

sos rutinvizsgálaton? Teljesen negatív volt vér is, vizelet is... Ott lett cuk
ros a kilenc óra alatt! A rettenetes sokk megzavarhatta a hipofízis működé

sét, nem termelt pankreotropot, és a hasnyálmirigy kiválasztása megakadt.
Kész a diabetes!... Ritkán, de előfordul az ilyesmi ...

Az asszony felcserélte keresztbe rakott lábát.
-' No és?! Hát kiváltotta. Tehetsz róla? Te siklattad ki a vonatot? Vagy

arra az egy óra záráskülönbségre gondolsz"! Akkor már inkább az oxigén
hiány....

Az orvos most megdöbbentően nyugodt lett.
- A látszatvalóság talán ez. De a fogható valóság! ...
- Ezért nincs nekünk Fiatunk ! Amelyik orvos a foghatatlan valóság-

ról regél tizenkét évvel egy megoldott orvosi eset után, az legfeljebb csak
egy Trabantig juthat. így van, Hamlet úr?

Az orvos konokul kitartott:
- 11:n mégis azt mondom: ha akkor, ott mindjárt vérátömlesztést ka

pott volna, érted?.. akkor talán kikerülte volna a diabetes-sokkot. Az új
vér esetleg segített volna.

- 11:s ha így is volna, mi közöd az egészhez? Különben is te magad
mondtad az előbb, hogyamentőkocsiban nem volt nullás vér.

Az orvos hosszan nézett a feleségére, aztán tompán hangzott a szava:
- De nekem nullás a vérem! .
A csend, ami közéjük zuhant, örvényt kavart föl az asszony lelkében.

Egy darabig kémlelődve nézte .a férfit. A vergődő, hamleti orvost, az ön
maga ácsolta kínpadon.

Gyengéden megsimogatta a verejtékes arcot.
- Nézd, Bélám, ha lett volna is ilyen sokk, az mindjárt az elején ke

letkezett volna. A megrázkódtatáskor . .. Akkor pedig te még az 'erdőben

voltál!
A férfi elgondolkodva, táguló szemmel nézett rá.
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A Z EGYHÁZ A VILÁGBAN
AZ EGYHÁZ A FORRADALOMRA ÉRETT DÉL-AMERIKÁBAN

"Kedden, február 17-én 14 órakor az
Operacao Banderiantes keretében (az OB
eredetileg a közlekedés biztonságát cél
zó rendőri akció volt, most azonban a
katonai rendőrség eljárása a polínikallag
megbízhatatlan elemek ellen) kihoztak
a Tiradentes börtönből. Maurizio kapi
tány és két rendőr jött el értem. Ma
urizio azt mondta : Meg fogsz ismerked
ní a pokol tornácával. Bilincselt raktak
a kezemre és begyömöszöltek egy Volks
wagen podgyásztartójába. Közben re
volverrel fenyegettek. A fejem és vál
lam már útközben fájDii kezdett" 
így loezdődík Tito de Alencar braziliai
domonkos atya bőrtőnből kicsempészett
beszámolója, amelybon leírja, hogyan jú
tant el pap létére addig a pontig, hogy
a börtönben öngyilkosságot kísérelt meg.
A beszámolót a Nyugat-Németországban
megjelenő Pub/ik .kőzölte ez évi május
l-i számában.

"Alig hogy megérkeztünk az OB-ra
- folytatja beszámolóiás Tito de Alen
car - azonnal kiihallgattak. Maurizio
kapitány csoportja előbb két személlyel
állitott szembe. A kihallgatás tárgya az
UNE (Nemzeti Diákszövetség) kongrész
szusa volt, amelyet 1968 októberében
Ib!iunában tartottak, Azt akarták, hogy
néhány ott történt eseménnyel kapcso
latban nyilatkozzam. Noha kijelentet
tem, hogy semmit sem tudok az ügy
ről, mindent megtettek, hogy szóra
bírjanak. Valamivel később a »pau de
arara-s-ra, a papagáj hintának nevezett
kínzóeszközre kerültem. A kezeimet és
lábadrnat összekötözve mezítelenül föl
akasztottak. Majd a fejemre és az ujj
izületeimre elelctródákat szereltek és
elerotromos sokkoknak vetettek alá. Az
áramot egy telep szolgáltatta, Hat pri
bék foglalkozott velem Maurizio kapi
tány parancsnoksága alatt. Telefonokat
is kaptam, vagyis üléseket mindkét fü
lemre és közben szídalmaztak. Mindez
körülbelül egy ÓTa hosszat tartott. Az
tán egy negyedórára békében hagytak
és levettek a "pau de arara-s-ról. A ki
hallgatás azonban tovább folyt. Egyre
csak ugyanazokat a kérdéseket tették
fel, és mennél inkább tiltakoztam, an
nál hevesebben vertek. A kínzások és
a kihallgatások este 22 óráig tartottak.
Amikor kikerültem a szobából, testem
tele volt véraláfutással. fejem nehéz
volt és borzalmasan fájt. Egy katona
bevitt a 3. szárnú cellába, ahol egye-

dül maradtam. Acellla 3x2.50 m nagy
volt, tele bolhával és svábbogárral. A
szag kibírhatatlan volt, nem volt mat
rac és takaró sem. üres gyomorral
aludtam el a hideg, piszkos cement
padlón."

Tito de Alencar kínzatása péntekig
egyfolytában tartott. Közben megismer
kedett a "sárkáinyszék" nevű kínzóesz
közzel is. Ez egy villanyszékszerű szer
szám, amelynek segítségével a test kü
lönböző részeit lehet elektrosokknak alá
vetni. A kíhallgatást egy még hírhed
tebb kapitány, Albernaz vette át. Mí
közben a fogoly testére a villanydróto
kat fölszerelté, ilyeneket mondott:
"Amikor az OB-ban dolgozom, a szí
vemet otthon hagyom. Mérhetetlenül
utálom a papokat, és nem rettenek visz
sza attól, hogy megöljem a terrorístá
kat. A háború az háború. Ha te nem
ölsz, téged ölnek meg." Az állandó ve
rések, elelotrosokkok, a bőrén eloltott
égő cigaretták következtében Tito de
Alencar négy nap alatt testi és lelki
erejének végéhez érkezett.

"A cellámban nem tudtam aludni 
írja. - A fájdalom állandóan fokozó
dott, úgy éreztem a fejem tízszer. na
gyobb a testemnél. Aggaszto1Jt; a lehe
tőség, hogy más papok is ugyanerre a
sorsa juthatnak. Itt volt az idő, hogy
végét vessük a dolognak. Csak egy
megoldás kínálkozott: az öngyilkosság.
A cellámban, amely tele volt piszok
kal, felfedeztem egy takarításra szol
gáló pléhdarabot. A cementpadlőn éle
síteni kezdtem a bádog szélét. Mellet
tem f,ekvei fogol)"társamészrevette szán
dékomat, kérte, hogy maradjak nyugod
tan. 6 még többet szenvedett, mint én
(a nemi szerveit szétroncsolták), és még
nem őrült bele a szenvedésbe. Az én
esete:nben azonban erről volt szó; meg
akadalyozni, hogy még más embereket
is kínozzanak. Azorikívül a közvélemény
és az egyház tudomására akartam hoz
ni, hogy mí történik a brazil börtönök
ben. Úgy gondoltam, ez csak az éle
tem föláldozása révén lehetséges."

A domonkos páter öngyilkossági kí
sérlete másnap vált lehetövé, amikor
borotválkozní vitték és még nem volt
kész ezzel a múvelettel, amikor a ka
tona már érte jött, hogy visszavigye a
cellába és Ő· kérite, hogy hagyja még
egy kicsit nála a borofvát, Míkor a ka
tona elment, a borotvával felvágta. a
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kezén az ereket. A katonakórházban
múlt el eszméletlensége és itt tudta
meg, mi történt vele. Maurizio kapitány
kétségbeesetten mondta az orvosoknak:
.Semmí körűlmények között nem halhat
~g, mindent meg keH tenni a meg
mentésére. Különben elvesztünk."

Camüo Torres példája

Azt, hogy Tito de Alencar esete nem
elszigetelt jelenség, világosan bizonyít
ja az a dokumentáció, amelyet a Stim
men der Zeit ugyancsak ez évi májusi
száma tett közzé "Kínzások Brazíliá
ban" címmel. A dokumentumok elé írt
kommentárjában a többek között eze
ket írja a német jezSuiták nagytekin
télyű folyóirata:

"Brazíliában nem újkeletű dolog a
kínzás. A hatvanas évek eleje óta egy
mást egyre sűrűbben váltó rendszerek
rníndegyíkének megvolt a maga sajátos
poli:tikai kényszerítő módszere, a »meg
sértett rend« helyreállítására. Új és drá
mai a kínzásnak, mi'llJt rendszeres esz
köznek alkalmazása a baloldali ellenzék
végérvényes kiirtására. Kivételes álla
potot bevezető törvények, a halálos íté
let politikai búncselekményekre és a ra
díkáíís sajtócenzúra szolgál ve dráma
formális hátteréül.

A börtönökből kicsempészett beszámo
lók és vallomások elemzése egész sor
megdöbbentő megállapításra késztet:

A kínzásnak alávetettek a legkülön
bözőbb társadalmi rétegekből származ
nak, van köztük munkás, paraszt, főleg

azonban értelmiségiek; Ügyvédek, újság
írók, diákok.

Kínoznak asszonyokat, gyermekeket,
aggastyánoloat, és kiskorúakat.

Kínoznak papokat, apácákat, szerze
teseket.

Kínoznak brazíliaiakat éppen úgy,
mint külföldieket.

A kínzásokat a Iegszőrnyűbb módsze
rekkel hajtják végre: papagáj hinta,
sárkányszék. elektrosokk, verés, égetés.

A kínzások a legmegalázóbb, legem
bertelenebb módon folynak, rendszerint
mezítelenül, gyakran a' családtagok je
lenlétében.

A kínzások nem ritkán az áldozat
haláláig folynak. Legalább húsz halállal
végződő eset biztosan tudott, fel tehető
azonban, hogy a valóság ennek többszö
röse.

A kínzások következtében sok áldozat
számára az egyetlen kiút az öngyilkos
ság. (A kommentár itt uta'! a későbbiek

ben közölt akták egyikére - ezeket a
Sao Paolo-í Tiradentes börtönből esem-
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pészték ki -j valamint Alencar domini
kánus atya esetére.)

A kínzások egyik következménye,
hogy egyre többen adják fel a reményt,
hogy a jelenlegi állapot a hagyományos
módszerekkel megváltoztatható. Igy
például Solígo barzil munkáspap hat
hónapi börtön és kinzás után nem tért
vissza sem plébániájára, sem a rendjé
be, hanem a földalatti mozgalornhoz
csatlakozott.

Az ilyen tények hátterében érthetővé

válik, hogy a már legendás hírű Ca
milo Torres nemcsak Brazíliában, ha
nem egész Latin-Amerikában követőkre

talál."

A Stimmen der Zeít cikkében emlí
tett Camilo Torres columbíaí katolikus
pap volt, aki a diktatúra ellen küz
dű paetizánokhoz csatlakozott és azok
sorában el~s esett. Előzőleg lemondott
a papsággal járó kiváltságokről és ezt
még 1965 jÚllliusában levélben jelentette
be érsekének. A levélben a többek kö
zöt,t ezeket írta:

"Ha olyanok a körűlmények, hogy
akadályozzák az embereket abban, hogy
Krisztusnak szenteljék magukat, akkor a
papnak feladata, hogy küzdjön az ilyen
körűlmények ellen még akkor is, ha ez
által megfosztódik a lehetőségtöl, hogy
az oltár áldozatát bemutassa ...

. . .Azért választottam a keresztény
séget, mert arra abelátásra [utottam,
hogy a kereszténységben a legtisztább
formában lehet a felebarátot szolgální.
Amennyire hittem, hogy Krisztus válasz
tott ki arra, hogy pap legyek mindörök
ké, annyira rnegíndított az a vágy is.
hogy teljesen a felebaráti szeretetnek
szenteljem magam.

Mint szocíológus a:zJt akartam, hogy ez
a szeretet a technika és a tudás hatal
mának segítségével is megvalósuljon.
Amikor a colúrnbiai társadalmat elemez
tem, meg kellett állapítanom. mennyi
re szükséges a forradalom ahhoz, hogy
enni tudjunk adni annak, aki éhezik,
és inni annak, aki szomiúhozík, felru
házni a mezítelent és megvalósítani né
pünk többségének jólétét.

Úgy vélem, hogy a forradalom keresz
tény és papi harcunk. Országunk "korik
rét viszonyai között csak így valósítható
meg a felebaráti szerétet. Mióta csak
pap lettem, minden eszközzel azon
igyekeztem, hogy a katolikus laikusok
nak és a nem katolikusoknak is segít
ségére legyek abban, hogya nemzeti
harcnak szentelhessék magukat ...

... Ezt a tevékenységet - mint co
lumbiai is - alapvetőnek tekintem ke
resztény és papi életem szempontjából.



Viszont olyan feladatot jelent ez, amely
pillanatnyilag ellentétben áll az egyház
iránti engedelmességgel. Nem szerétnék
ezzel az engedelmességgel szembefordul
ni, viszont nem szeretném lelkiismere
temet sem elárulni. Ezért kértem a bí
boros úr őemineneciáját; hogy mentsen
föl papi kötelezettségern alól, hogy vilá
gi alapokon szolgálhassak a népnek.

Fel kell áldoznöm ezáltal azoknak a
jogoknak egyikét is, amelyeket legin
kább szeretek: papként bemutatni az
egyház áldozatát, Szerétnék azonban hoz
zájárulni azoknak a föltételeknek meg
teremtéséhez, amelyek ennek az áldozat
nak bemutatását igazabbá teszik. Úgy
vélem, hogy a felebarátaim iránti elkö
telezettség megköveteli tőlem ezt az ál
dozatot.

Az emberi döntések legfőbb nermája
csak az irgalmasság lehet. A természet
fölötti szeretet. Én elfogadom ezt a leg
főbb normát mindazokkal a kockázatok
kal együtt, amelyekkel jár."

Camilo Torreshez hasonlóan nem ke
vés katolikus pap és laikus küszködik
ma Dél-Amerikában azzal a problémával,

<vajon megengedhető-e a keresztény szá-
mára az erőszak alkalmazása is, ha
olyan igazságtalan és erkölcstelen álla
potokkal áll szemben, mint amelyek ma
úgyszólván egész Dél-Ametikára jellem
zőek. 'A latin-amerikai püspökök egy
közösen kiadott memoranduma állapítja
meg, hogy országaikban "a lakosságnak
mindössze két-három százaléka osztozik
a nemzeti jövedelem tekintélyes részén."
A népesség szaporodása ezen a koriti
nensen a legmagasabb százalékú az
egész világon és az élelrníszertermelés
képtelen ezzel lépést 'tartani. A termelés
némi emelkedése ellenére ma jóval ke
vesebb ennivaló áll a ma 260 milliós la
tin-amerikai lakosság részére, mínt még
harminc év előtt. Egy Mexikó városban
tartott szalernai kongresszuson közölték
a gyermekorvosok, hogy Latin-Ameriká
ban naponta 1500 négy év alatti koru
gyermek hal éhen. A vidék a maga
gyakran még feudális földtulajdon-viszo
nyaival nem tudja a hatalmas tömeg
megélhetését biztosítani, igy egyre töb
ben áramlanak be a milüós városok
nyomornegyedeíbe. Az iparosodás csiga
lépésekben halad, az analfabéták száma
szaporodik, ahelyett, hogy csökkenne, s
a fejlődést a szakmunkásképzés hiánya
js gátolja. A hatalmas szociális felada
tokkal szemben a latin-amerikaí kor
mányok úgyszólván mindenütt csődöt

mondtak, Az ésszerű szociális reformok
helyett az erőszakot állítják szembe az
zal az erőszakkal, amely az emberibb vi
szonyokat akarja kiharcolni.

Lehet-e itt, Latin-Amerikában keresz
tény dolog az erőszak? Ezt kérdezte meg
a Spiegel című hamburgi hetilap tudó
sítója Ivan Wichtól is, aCIDOC nevű,
Mexikóban székelő és a latin-amerikai
helyzettel foglalkozó tudományos és do
kumentációs központ vezetójétől, aki
szin:tén fölmentést kért a papi funkciók
végzése alól, miután radikális nézetei
míatt összeütközésbe került a Hittani
Kongregációval. A lap tudósítóiának
kérdésére ezt válaszolta: "Itt lis különb
séget kell tenni az egyház és a keresz
tények között. Én, a katolíkus keresztény
Ivari Illich, Isten segítségével soha nem
fogok erőszakot gyakorolni. Mindenkor
kész akarok lenni arra, hogy elviseljem
a velem szemben alkalmazott erőszakot,
míközben ezt az erőszakot kípellengére
zem. Elísmerem viszont más kereseté
nyeknek azt a jogát, hogy az erőszakkal
szemben más álláspontra helyezkedje
nek, mánt én, és ennek megfelelően más
képp cselekedjenek. Az egyház nevében'
azonban az erőszak alkalmazását elvi
leg sem elítélni, sem megengedni nem
lehet. Ezek ugyanis politikai döntések."

A medellini fordulat

A későbbiekben majd látni fogjuk,
hogy az erőszak vagy nemerőszak vi
tájában Latin-Amerika társadalmi fel
emelkedésének rettenthetetlen előharco

sa, Helder Camara érsek az erőszakmen
tesség útját választotta, mert e2JtI ítélte
a keresztényíbb útnak. Mielőtt azonban
egy éve útnak indított mozgalmát rövi
den ísmertetnénk, vessünk egy pillan
tást a latin-amerikai egyház és társada
lom helyzetére és viszonyára annak a
két cikknek alapján, amelyek a sváj
ci jezsuiták lapja, a zürichi Orientierung
közölt ez év januárjában és áprilisában
dr. Galo Martinez Arona tollából.

Egy év telt el azóta - írja Arona -,
hogy a columbiai Medellinben megtar
tották a latin-amerikai püspöki kar kö
zös értekezletét. Ma aligha vonhatjuk
kétségbe, hogy ez az esemény a nemze
dékek óta hagyományaiba merevedett
latin-amerikai egyház számára a meg
újulás kiindulópontja lett. Medellint dön
tően ihlette az elnyomott népek fölsza
badulásának gondolata azzal a céllal,
hogy ezeket a népeket az emberi méltó
ságnak megfelelő állapotba emeljék. Az
egyháznak ez az új magatartása, amely
mélyen az evangéliumi üzenetben gyö
kerezik, már önmagában is tiltakozást
vált ki míndazokban az emberekben,
akik mindeddig nem ebben a szellem
ben gondolkoztak és cselekedtek. Ki hit
te volna két vagy három évvel ezelőttig,
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hogy ami "nyugati és keresztény Latin
Amerikánkban" papokat üldöznek, ki
rioznak és ölnek meg csak azért, mert
a tiszta evangéliumot hirdetik?

És mégis rníndennek igy kellett bekö
vatkeznie. A békéről szóló dokumentum
ban a Medellinben tanácskozó püspökök
rámutattak arra, hogy nagyon is konk
rét felelősség terheli őket a szociális fe
szültségekkel és az azokból eredő erő

szakos cselekedetekkel kapcsolatban, A
püspökkari konferencia irányvonalainak
megfelelőerr az egyes dél-amerikai nem
zetek püspökei hozzákezdtek, hogy ala
posan elemezzék országaik helyzetét és
:a nyilvánosság előtt bélyegezzék meg az
igazságtalanságokat, A reakció nem ma
radtel: szemrehányásokkal, fenyageté
aekkel, erőszakos cselekedetekkel vála
szoltak az egyháznak. "Minthogy az egy
ház ebben a világban - nyílátkozták
Paraguay püspökei - az ember teljes
felszabadításának jeleként létezik, telje
sen jogos a lelkipásztori érdeklődés az
evilági rend iránt. A püspökök tehát
nem állhatnak félre, amikor az ember
nek arra irányuló fáradozásairól van
szó, hogy teljes szabadságát elnyerje."

A latin-amerikai egyház tehát szílár
dan elhatározta, hogy a maga küldetésé
nek Keretein belül előmozdítja ennek a
földrésznek fejlődési folyamatát. Ez az
elkötelezeffség szükségképpen mélyreha
tó revíziót követel egy sor olyan teoló
giai s egyházi problémával kapcsolat
ban is, amelyeknek befolyásuk van a
konfliktus-szituációra. Ez a revízió nem
történhet belső feszültségek és sokfelől

mutatkozó ellenállás nélkül.
Az átmenet a megmerevedett és elpol

gáríasult institucionalizmusból a dinami
kus profétizmusba, elkerülhetetlenül vál
sághoz vezetett az egyházon belül. S a
válságot még jobban kiélezte az a tény,
hogy az egyház nem állt teljesen távol
apolitikari establishmenttől. Kdváltságok
és kölcsönös engedmények révén vett
részt benne és támogatta szellemi be
folyásával. Végül az egyház maga is
politizált, amennyiben jobboldali klerí
kalizmusával gyengítette az evangélium
hirdetésének hatékonyságát. Az igazság
talan struktúrákkal szemben gyakorolt
konformizmus alapjában véve nem volt
más, mínt hallgatólagos beleegyezés a
fennálló politikai hatalorngyakorlásba.
Egy beszűkitett és erősen Individualisz
tikus lelkipásztorkodás előterében a sze
mélyes megváltás tana állott s ebben
nem volt hely az igazságtalan társadal
mi struktúra bűneinek ostorozására. S
ha mindezek a jelenségek nem is voltak
tudatosak és szándékosak, valójában
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mégis a teljesen, individualista keresz
ténység alapján álló teológiai és lelki
pásztori koncepció következményei vol
tak.

Az egyház most hozzáfogott, hogy úgy
hirdesse üdvözítő üzenetét, hogy nincs
többé szövetségben a politikai hatalom
mal és lelkipásztori gyakorlatát is

. igyekezett a kor követelményeihez iga
zítani. Ez a törekvés természetesen nem
talált egyöntetű támogatásra még a püs
pökök körében sem, és a medellini püs
pökkari értekezlet bizonyos értelemben
a választóvíz szarepét is játszotta eb
ből a szempontból. Az egymással üt
köző nézetek jellemzésére néhány püs
pöki megnyilatkozást idéz Galo Mar1li.
nez Arona.

Carlos Parteli montevideói püspök
Iagútóbbi adventi körlevelében a többek
között a következőket írta: "Akár akar
juk, akár nem, a strukturális reformok
nak be kell következniök, mert a tör
ténelem folyamatát nem lehet megállí
tani. A reformoknak nemcsak hogy nem
tudunk ellenállni, hanem még elő is kell
mozdítant őket azáltal is, hogy együtt
működünk minden [óakaratú emberrel,
aki a különböző szervezetekben egy új
és emberhez méltóbb rend megterem
tésén fáradozik." Egészen másként vé
lekedett ezzel szemben Antonio Corso
Punta del Este-í püspök, akl a La Ma
nana című uruguayi kormánypárti új
ság egyik rtporterének ezeket mondotta:
"A haladók nem mondiák meg, mit
értenek forradalmon és a struktúrálc
megváltoztatásán, mert pillanatnyilag ez
nem hasznos számukra; amikor azon
ban elérkezik az ideje, köntörfalazás
nélkül megmondják majd: e forradal
mak egyike a kommunlsta struktúrát
hozza majd el számunkra."

Helder Camara recífei érsek már is
mét így nyilatkozott New-York-i sai
tókonferenciáján: "Régebben, vagyis
Medelldn előtt kommunistának mondták
azt a püspököt, aki vette magának a fá
radságot, hogy struktúraváltozásokról
beszéljen. Ma már nem egyetlen püs
pök beszél a struktura megváltoztatá
sáról, hanem egy egész hierarchia
mondía, s így nem lehet többé az egyes
püspököket kommunistának bélyegezni."

Egyházi kezdeményezések egy em
beribb világ érdekében

A medellini püspökkari konferencián
kezdeményezett új vonal azonban azzal
is járt, hogy sok helyen összeütközés
be került az államhatalommal - álla
pítja meg az Orientiel'ung számára írt



második cikkében dr. Galo Martinez
Arona. A kontinens legkülönbözőbb or
szágaiban növekszik az állam és az
egyház közöttí feszültség. Es ez a fe
szültség annál fájdalmasabb, minél szo
rosabb volt ki kettő közötj a kapcso
lat. A két intézmény sokrétű összeszö
vődése a gyarmati uralom öröksége La
tin-Amerikában és ez a gyarmati ura
lom a spanyol kultúra teokratikus kon
cepcióján alapult. Az itt lakó népek ke
resztény hitre térítése összekeveredett
a katolikus Spanyolország politikai ér
dekeivel. A lelki és világi hatalom kö
zöttí szellemi egységet később a szeku
larizáció lerombolta, az egyház azonban
ugyanakkor sajnálatos tévedés folytán
továbbra is megőrizte azokat a privi
légiumokat, amelyek időközben elveszí
tették eredeti funkcióikat. Végül is a már
amúgy is csak látszólagos egysége az .
államhatalommal szégyenteljes kompro
mísszummá lett, amikor az időleges

struktúrák tökéletesen elveszítették ko
rábbi keresztény tartalmukat.

Évtizedeken, sőt évszázadokon keresz
tül maradt meg az egyház ebben az ál
lapotban, míg végre a zsinat után és
még fokozottabb mártékben a medel
lini konferencia után a latin-amerikai
egyház vezetőinek tekintélyes része tu
datára ébredt az embertelen valóság
nak. Az éhség, a kizsákmányolás és a
nyomor nem új dolgok Latin-Ameriká
ban, de napjainkban olyan méretűvé

váltak, hogy a keresztény lelkiismeret
számára immár elviselhetetlenek. Ehhez
jönnek az állandó kisebb-nagyobb kí
sérletek a rendszerek erőszakos meg
döntésére, a kubaí kísérlet, a "szövetség
a haladásért" kudarca, a véres diktatú
rák: a trazikus helyzet megannyi té
nye, amelyek kényszerítően követelik
meg az egyház/tól. hogy fölemelje sza
vát az igazságtalan társadalmi viszo
nyok ellen.

Latin-Amerika egyháza Medellinben
köteleme magát arra, hogy aktív köz
reműködést vállal népeinek a belső és
külső kolonializmus alól való felszaba
dításában. Felelősnek érzi ez az egyház
magát, egy iF','azságos társadalmi rend
megteremtéséért, amely nélkül nem le
het béke. Globális. bátor. sürnős és
mélyreható változás mellett száll sík
ra, hogy vpgre túljussunk az intézmé
nyesített erőszak-uralom helvzetén,

Az Orientierung dél-amerikai cikkíró
ja, Galo Martinez Arona néhány ada
tot sorol fel arról, hogy az egyes dél
amerikai országokban hogyan fogott
hozzá az egyház ennek a megújított
programnak megvalósításához.

Brazíliában C. Padin lorenai püspök
készítette el a püspökkari konferencia
számára azt a tanulmányt, amelyben
a jelenlegi katonai diktatúra ideológiá
ját és stratégiáját az egyház tanításá
nak fényénél elemzi. Az úgynevezett
nemzeti biztonság doktrinájával kapcso
latban C. Padin ezeket írta: "Mint
ahogy a nemzetiszocialista Németor
szágban is voltak keresztények, akik el
fogadták a rendszer alapelveit, anélkül,
hogy észrevették volna, hogy azok ellen
tétben állnak a kereszténység szellemé
vel, ugyanúgy ma Brazíliában sem vet
mindenki számot azzal, hogy bizonyos
elvek, amelyeket a politikai hatalom
gyakorol, összeegyeztethetetlenek a ke
resztény tanítással." A püspök a to
vábbiakban párhuzamot von a náci ura
lom és Brazília nemzeti politikája kö
zött, rnely utóbbiról megállapítja, hogy
noha az kereszténynek mondja magát,
valójában visszaél a nép vallásos érzé
seivel és ezért meg kell bélyegezni.

Paraguayban a le~tóbbi években
egyre inkább kiélezodött a viszony
StrQessner diktátor rendszere és az egy
ház között, aminek következtében több
magasrangú hatalmasságót közösítetrtek
ki az egyházból. A Comunidad 'című és
a püspöki kúria által kíadott' hivatalos
lap azóta betiltott egyik számának ve
zércikkében ez volt olvasható: ,Már
több ízben fígyelmeztettünk arra, 'hogy
a katolikus vallás hivatalos vállalása,
amelyet a rendszer emberei oly gyakran
hirdetnek, nem mentes a képmutatás
tól és az önzéstől. Ezek az emberek csak
olyan mértékben barátai az egyháznak,
amilyen mértékben az egyház erkölcsi
támogatást ad nekik, amennyiben fede
zi politikai céljaikat és beleegyezik ab
ba, hogy mándenben ellenőrizzék.

-Uruguayban az állam és az egyház
1917 óta tökéletesen el van választva
egymástól és a hierarchia és a klérus
függetlensége a világi hatalomtól ma
gától értetődő valóság. Mintegy két év
óta súlyos társadalmi és gazdasági vál
ság öntötte el em a Ris országot. A kor
mányzat az elnyomás, a személyí sza
badságok korlátozásának, az üldözésnek
és erőszaknak politikáját választotta. A
montevídeóí érsekség, amelyhez az or
szág lakosságának majdnem fele tarto
zik, alapos vizsgálat alá vetetrte a nem
zet helyzetét a Medellinben elhatározott
irányvonal fényénél. A vizsgálat ered
ményeképpen a fennálló igazságtalansá
gok és a korrupció erélyes elítélésére
került sor. A kormánysajtó erre rága->
Iomhadjáratot indítotIt ~ klérus és lel
kipásztori tevékenysége ellen.
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Columbiában, amelynek katolicizmusa
is aggasztóan elmaradott, Msgr. Gerardo
Valencia Camo vezetésével alakult meg
az ún. "golcondai csoport" (nevét első

összejövetelének helyéről nyerte) amely
az ország valóságos helyzetének pon
tos elemzésén dolgozik. A csoport első

jelentésében már ilyeneket olvashatunk:
"Igazi forradalom nélkül nem. változtat
hatjuk meg helyzetünket. El kell távo
lítani a hazánkban uralkodó rétegeket,
akiknek hibájából ilyen mértékben füg
gővé lettünk a külföldtől. Az új kolo
nialista kapitalizmus, amelyet teljes ha
tározottsággal ítélünk el, nem képes ar
ra, hogy az ország súlyos problémáit
megoldja; ez arra indít bennünket, hogy
akciónkkal egy szecialista jellegű tár
sadalmi berendezkedés felé tájékozód
junk."

Argentínában Movlmiento para el ter
cer mundo (Mozgalom a harmadik vi
Iágért) jelszóval mintegy négyszáz pap
jött össze Cordobában és szolídárísnak
mondották magukat a columbíaí golcon
da csoporttal. Programjukat röviden így
foglalták össze: "Az a meggyőződésünk,

hagya, mindannyíunk által annyira
óhajtott új rend struktúrajának a szo
cialista társadalomhoz hasonlónak kell
lennie, egy olyan társadalomhoz hason
lónak tehát, amelyben az embernek em
ber általi kizsákmányofása a legsúlyo
sabb bűncselekmény."

Nem kétséges, hogy Latin-Amerika
egyháza felébredt az elmúlt századok
Csipkerózsika álmából. Felébredését táj
dalmas döntések kísérik, a kontinens
szenvedő népei viszont reménységgel
tekintenek a megújuló egyházra, amely
immár meg akarja hallani a szegények
és jogfosztottak kiáltását és amely ma
már gyakran maga is az üldözöttek kö
zé számít. Így zárja cikkét Galo Martinez
Arona, montevideói professzor.

Helder Camara érsek erőszakmentes

mozgalma
A latin-amerikai beszámolót nem fe

jezhetjük be anélkül, hogy ne emlékez
nénk meg legalább néhány szóval ar
ról a mozgalomról, amelyet a délameri
kai társadalmi haladás egyik legbátrabb
előharcosa, Helder Camara, Recife és
Olinda érseke indított mintegy másfél
évvel ezelőtt. "Az igazság és a béke
nemzeti mozgalrna" - így nevezte el
Helder Camara érsek kezdeményezését,
amelyről a bolognai Il Regno számolt
be röviden. Mozgalmához azonnal csat
lakozott Rio de Janeiró öt segédpüs- I

pöke. Ezek egyike Castro Pinta kijelen
tette, hogy a brazíl katolikus egyház tö-
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kéletesen egyetért Camara érsek kez
deményezésével és hozzáfűzte: "A fej
lődésben elmaradott országok népeinek
politikai jogaiért és e jogok védelméért
az egyháznak is síkra kell szállnia, mert
hiszen ezt tanácsolta beleértőerr II zsí 
nat éppúgy, mint a latin-amerikai püs
pökök medellini konferenciája."

Mozgalrnának megindításával kapcso
latban Helder Carnara érsek ismételten
kijelentette, hogy szílárdan hisz az esz
mék, az igazságosság és az igazság ere
jében. Álláspontját az erőszak alkalma
zásának kérdésében így fogalmazta meg:
"Amikor az ember emberrtelen helyzet
ben él, nincsenek többé eszményei az
élet, számára, csak legfeljebb a halál
számára. Az erőszak alkalmazása, amely
az én véleményem szerint katasztro
fális lenne, mert kiszámíthatatlan mére
tű imperialista háborút robbanthatna ki,
tehát az ilyen erőszak és a karok nyu
godt egymásba öltése és tétlenség kőzőtt

(amely utóbbi megelégszik a résztvevő

nyílatkozatokkal), mi úgy érezzük, van
egy másik út is: nevezetesen a felsza
badító erkölcsi nyomásó. Fel akarjuk
szabadítani a latin-amerikai tömegeket,
amelyek a gazdasági, társadalmi, kultú
rálís és vallási élet pcrifériáján élnek.
Fel akarjuk szabadítaní Latin-Amerikát
az imperializmus alól." És Camara ér
sek ugyanebben a nyilatkozatában fi
gyelmeztetést is intézett az érdekeltek
hez. "Erkölcsi nyomásunknak - mon
dotta - azok felé kell irányulnia, akik
a saját kiváltságaik védelmében szem
befordulnak a közjóval. Ezeknek a ki
váltságosoknak számára figyelmeztetés
ez, és alkalomul is szolgálhat, mert ha
az erkölcsi nyomás csődöt mond, akkor
nem marad más út hátra, mint az erő

szaké. Ebben az esetben azonban nem
mi leszünk felelősek az erőszakért, ha
nem ők, a kiváltságosak."

Helder Camara érsek kezdeményezé
sére azonnal rokonszenvnyilatkozattal
reagált a latin-amerikai keresztény szak
szervezetek szövetsége, A szövetség tit
kára Maspero a többek között kijelen
tette: "Támogatjuk ezt a mozgalrnat,
ment tudjuk, hogy nem fog megeléged
ni sem az egyszerű erkölcsi elvek han
goztatásával, sem általánosságokban moz
gó erkölcsi nyomással, hanem nagyon
is konkrét módon fogalmazza majd meg
mi a hatékony és annyira sürgetővé vált
felszabadulás útja. - Az egyház és kon
tinensünk egyéb szellemi .crőí,' amelyek
arra törekszenek, hogy megszüntessék
azt a hatalmas rosszat, amelyet a fenn
álló rend okozott, s amelyet mintha



módszeresen latin-amerikai népeink el
lenére vezettek volna be, mcstantól fog
va az eddiginél sokkal hatékonyabb mó
don és minden paternalizmus nélkül
társulnak majd azokhoz a mozgalrnak
hoz, amelyek ma sokkal nehezebb hely
zetben harcolnak az igazi erfiberi és né
pi felszabadulásért, a fokozódó fasizmus
és az imperializmus ellen, és a kivált
ságos rétegek belső kolonializmusa el
len, hiszen ezek a rétegek felelősek az
egész Latin-Amerikára jellemző ember
telen, kereszténytelen és népellenes tár
sadalmak Iétrejöttéért."

NAPLO

A Nyugat-Németországban megjelen ó
Neue Perspektiven közli legutóbbi számá
ban (s ezt már csak az információ tel
jessége kedvéért fűzzük a legutóbb mon
dottakhoz), hogy Helder Camara érse
ket a Pax Christi nevű békemozgalom
előterjesztette az 1970-ben esedékes bé
ke Nobel-díjra. Az ajánlólevél, amelyet
Alfrink bíboros is aláírt, kiemeli, hogy
Cumara érsek rendkívül sokat tett a
népek közöttí megértés és a társadalmi
igazságosság érvényesülése érdekében, ez
utóbbit főleg Latin-Amerikában.

DOROMBY KAROLY

MARIE NOEL JEGYZETEI
CHRISTIANE AIMERY "A JAMBORSAG ÉS A MűVÉSZ KONFLIKTUSA

AZ IRODALMI ALKOTASBAN" . ClMű ANKÉTJAHOZ

Konfliktus? Ez számomra ismeretlen. Egyszerűen engedelmesség van
csupán. Ahogyan a méhecskét mélységes engedelmesség fűzi a mézhez.

11 méh, mikor mézet gyűjt, mér, rajzol, viaszlépét építi, a virágok, mi
kor vakon dolgoznak bóbitájuk formáján és színein, a fü, mikor zöldre, a
cseresznye, mikor pirosra festi magát, a rend és a szépség. törvényének en
gedelmeskednek, mely bennük, értük Isten akarata.

És a művész, az iró, amikor az arányokon, a ritmuson, a képeken, a ben
ne élö modell szerinti alakokon dolgozik, ugyanúgy engedelmeskedik ennek
az Isten-Szépségnek, és követi a szavakba öntött törvényeket, melyeknek
semmi köze nincs a valiás vagy az erkölcs szabályaihoz, de parancsolnak,
köteleznek, s egyenértékűek a "pénteken ne egyél húst" parancsával.

Ha az orgona "egészen Istennek" akarja adni magát - ahogyan önök
mondják -, lemond illatáról, mert följebbvalója, Bossuet azt mondta neki,
hogy illata első lépés a bűn felé: akkor a virágok kolostoraiban és gyóntató
székeiben nagyon örülhettek az orgona áldozatán, de az Atyát talán meg
bántotta művének megcsonkítása. Az orgona följebbvalója nem Bossuet, sem
más moralista. Az orgona följebbvalója az Atya.

Az ön kérdése tulajdonképpen igen messzire vezet. Nem .morális kérdés
ez. inkább metafizikai probléma. Pontosan tudni kell. ki az Isten. Mindennek
ez az alapjcl. Ha Ő csak főpap, vagy szerzetes-rendfőnök,akkor nem kell mást
tenni, hogy tetszését megnyerjűk, mint mindentől megfosztani egy öregem
bert (és mindenki mást), nem érezni többé a kenyér ízét, eltűnni egy kolos
torban. sőt Szent Bernát példájára méltatlankodni, ha a bencések díszítge
tik tempIomaikat.

Ha egyszerüen csak Teremtője az égnek és a földnek, ahol galambok, de
kígyók is élnek, - nem marad más hátra, mint hogy mindenki feladata leg
.jal1át adja: hibátlan, tiszta formát, ha hegyikristály, egysZf~rü virágot, ha
százszorszép, bonyolultat, ha írisz, és' bensejében követnie leen az egyetlen
szabályt: "Legyetek tökéletesek, minta ti mennyei Atyátok tökéletes."
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A "konfliktus" azután' következik, mikor felebarátunknak a fa gyümöl
csét, a munka gyümölcsét osztogatjuk. Még a Paradicsomban is van tiltott
gyümölcs. Nem minden való mindenkinek. (Mióta felebarát van, van erkölcs.)

Nem minden való mindenkinek.
A digitálisz remek szívorvosságot termel magában, de lehet borzalmas is.

mert a haldoklókat életrekeiti. az egészségeseket megöli. A digitálisz nem
lehet más, nem is tud más lenni, mint digitálisz, és nincs egyéb dolga, mint
hogy tökéletes digitálisz legyen, tökéletes orvosság és tökéletes méreg. De
ha inni adják, követni kell az utasítást, és számolni kell a csöppeket.

A Szeretet: szomjazó forrás. Isten, aki veszélyben vagy, segíts. hogy
megmenthessünk.

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Két hatalmas kötetben megjelent
Kassák Lajos teljes költői életműve*; s
az Összes versek míritegy ezerkétszáz
oldala lehetövé teszi, hogy valóban a
,;tények" alapján mérjük föl az egész
pályát és művet. Erre egy kurta ismer
tetés természetesen nem lehet alkalmas;
legföljebb az egyik lehetséges értelmezés
néhány jelző karoját tűzheti le.

Honnét, miből indul Kassák? A "sem
miből": ez az iskolából kiiratkozott
vasmunkás inas még a helyesírással
sincs tisztában. De van egy döntő és
makacs alapélménye a világról és az
életről: az erő, a tett, az "életes élet".
Mindenféle prograrnszerű aktivizmus
előtt, döntően és alapvetően, elrendel-

. tetésszerűen "aktivista". Természetes.
hogy ennek a karakternek az irnpresz
szlonízmus-szlmbőltzrnus kifejezésformái
semmiképp sem felelnek meg. Amikor
írni kezd, persze ezzel kezdi, nem is
kezdheti mással, mínt azzal. amit maga
előtt lát: míndaz, ami első kötetét. az
.Eposz Wagner maszkjában~t megelőzi,

rendkívül érdekes és tanulságos képe
annak, hogyan birkózik az "aktivista"
természet a nem neki való ,.paSl,;zív"
formákkal: és hogyan keresi alotívísta
kollektív élményének átélt - de ezvé
nien átélt - szocíaltzmusá-v k az adek
'!)át formát, szemben az addigi egyedül
valóban művészi. de mint Kassálc mond
ja. tipiku."'" ..lJ"1"Y:'i";" (helyzetdnls7erií)
protetár élménnyol, il1p,tv p ven'l.,pl, Anv
éval. így küzdi ki 8. maga erőtelies ex
presszlonlzmusát: olyan költői stílnsnl.
amelyben tett- és erőélmén vét szavak
ban. ritmikában megvalősíthatja. Még-

.~assálk. Latjos összes verset I-Il. Sajtó aM'
Magvető Könyv'ltiladJó. H170.
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pedig nemcsak versben, hanem - mínt
egymásra következő novellásköteteiben
látható - prózában is: körülbelül 1915
16 az a dátum, amikor a jelek szarint
az expresszivitásra törekvés végleg tuda
tossá válik benne, úgy is, mínr a tár
sadalmi változtatás, a forradalom adek
vát - dinamikus-aktivista - stílusa.

Egy körülbelül nyolc-tíz esztendős lá
zas, forrongó szakasz következik. az
emigrációval ; elején az 1919-es forra
dalom, amelynek kavargásában .,az ex
presszionista költő a dadaízrnusíg tor
nássza föl magát' (mint A máglyák
énekelnek 1920-as dátumú, alaktalan
sodrú .,eposzában" mondja) ; majd a
bécsi évek sajátos "szürrealizmusa"
következik, évek ..a tohuvabohu" folyó
partján. a teljes és föltétlen önkifejezés
költői programjával, amikor - egyik
egykori kommentátora szerint - nem
valamit akar kifejezni, hanem minde
nsstül ..önmaga embertartalmát". Bete
tőzése mindannak egy ~ az Aoollinaire
Zone-jának. Condrars Tral1ssibérien-ié
nek családjába tartozó. és környezetük
be állHható remeklés, A ló meghal a
madarak kirepülnek; majd elkövetkezik
a fokozatos higgadás, egyfajta "konst
ruktdvizrnus" jegyében; ez már az emig
rációban megkezdődik s majd itthon,
~l.ső . hazai köteteiben teljesedik be, egy
újfajta, biblikus-idilli tónusu kassáki
lirában.

De ennek mégsem ez a biblikus-idil
li jelleg a lényege, hanem a mögőtte

rejlő .Jconstrukttvtzmus'' : a versek - a
java versek - egyre világosabban ki
vehető motívumokból (rózsa, madár,



gyermek. angyal, stb.) való "konstru
Mása": nem .Jeírás", hanem "teremtés".
Hosszú, alkonyragyogású delelő ez; in
nét majd az egyre konkrétabb kife
[ezés egyre puritánabb közlés felé fej
lődik, s az egykori expresszionizmus
.Járrnája" után egyre inkább a medi
tat.ív csend felé. "Magába fogad a csend
- jó hazám - ahol én is része leszek
- a semminek." És, a Vagyonom és
[ernnieruirtim. (19(;'1) kötet bevezető ars
poeficájában: .,Csendben a világ isme
retlen részének mély csendjében - köl
teményeimet írom amelyek egyszerre
innen és túl vannak az' irodalmon. " 
Az én költészetem nem az álmok kusza
burjánzásából - hanem a geometria
szigorú rendjéből születik - lefej ti a
gyümölcs héját - megszerkeszti az
alaprajzet - térbeállítja a tárgyakat, . ,"

SZÍNHÁZI K'RÓNIKA

Persze nem biztos; hogy egy költészet
mindig és mindenben megfelel annak az
ars poeticának, amelyet a költője róla
megfogalmaz. Mert az kétségtelennek lát
szik, hogya' kései Kassák "térbeállítja
a tárgyakat", és hogy Iíráját mind job
ban betölti a csend; az már vitatha-t
tóbb, mermyire születík "a geometria
szigorú rendjéből", s vajon nem spon
tánabb-e, .mint amennyire maga Kas
sák föltünteti. Néha olybá tűnik, mínt
ha nem annyira a tárgyakat állítaná
térbe, hanem inkább ő maga állna be
le s ott, a "tér" közepéri észlelne a vi
lágot és közölné é~zleleteit nem is a
.Jconetruálás", hanem a néha már-már
Önfeledt rezonálás magatartásában, s
egyre inkább a "meghitt. pillanatok"
nyugodt tisztaságában. ,.

RONAY GYÖRGY

Paul Claudel L' E;c h a n g e (A csere) című drámájával mutatkozott be az Iro
dalmi Színpadon a párizsi Thefi.tre du Tertre , Ez a bemutatkozás nemcsak azért ér
demel figyelmet, mert a magyar közönség alig ismeri a drámairó Claudelt, hanem
azért is, mert a T h e il t r e d u T e r t r e sajátos színt, játékstilust hozott magá
val, autentikus claudeli színházat, mely paradox módon mégsem jelenti, hogy Clau
del instrukcióit szó szerint követnék,

Claudel e viszonylag korai, a századfordulón keletkezett darabját bízonyos
belső kiegyensúlyozatlanság jellemzi. Amikor ezt a művét írja, még egyáltalán nem
gondol előadásra, nincs kapcsolata az élő színházzal. Alkotását "lírai drámának"
nevezi, ami azt jelzi, hogy maga is nem annyíra színpadi, inkább lírai műnek

tartja a keze alól kikerűlő darabokat, drámává szélesedő, oratórikus költemények
nek ("A cseré"-t csakúgy, mint a "Város"-t vagy az "Aranvfő"-t). "A cseré"-ben
ugyanakkor megjelenik már a .későbbi művek jellegzetesen claudeli játékossága,
a majdani "totális színház" kellékei, melyek a "Selyemcipő"-ben soha nem lá
tott gazdagsággal fognak elkápráztatni. "A cseré"-ben viszont még egymásba ját-.
szik az oratórium puritanitása és a színpadi látváwyosság, amínek következtében
- a dráma minden .költŐi szárnyalása ellenére is - nem születik meg a mű belső
egysége.

"A csere" négy hősében Claudel négy alapvető emberi jellemet rajzol meg:
Louis kalandra, szerelemre, szabadságra vágyik; Marthe, a felesége - hiven bib
liai nevéhez - féltő és szerető asszony, akinek a szolgálat és a rend adja élete
éJ·telmét; Tamas Polloch kereskedő, az önzés és a bírásvágy megtestesítője, aki
minden ízében a dollár rabszolgája; Lechy Elbernont, feleségét pedig a szenvedély,
a szerelmi lángolás, a testiség izzítja át, Louis eladja feleségét a kereskedőnek,
hagyja, hogy Lechy Elbernon szerelme elragadja, de mégsem érzi magát boldog
nak. Visszatérne feleségéhez, megszöktetné a kereskedő mellől, de Marthe aki egy
percre sem volt hűtlen hozzá. nem tud ne.ki megbocsátani: nem érzi Louis-ban az
igazi megbánást. A férfi egyedül menekül, Elbernon, az elhagyott szerető azonban
az erdőben lelöveti, SŐt Tamas Polloch házát is felgyújtja. ETekor tér vissza a ló
a nyeregre kötött holttesttel, Marthe megtalálja férje zsebében a dollárköteget,
amiért Louis eladta őt. visszaadja a k~reskedőnek, akinek égő házával egész va
gyona odaveszett. Louis holtteste mellett Marthe és Polloch jelképesen egymásra
ialálna-k.

E melodramatikus fordulatokkal és J'i1dtó színpadi hatáseszközökkel fűsze

rezett történet mélyén a szenvedély és a szolgálat drámája folyik, s ezt érezté7c
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meg a Theiitre du Tertre muueszcz zs. Mint csaknem minden drámáját, Clauslet ké
sőbb ezt is átdolgozta, figyelembe véve a színpadi előadhatóság követelményeit;
a Thebire du Tertre az első változatot tűzte műsorára. A színpadszerűtlen mű szín
padra állítása annál ízgalmasabb feladat' volt: Jean-Laurerit Coebet és Georges
Charaire, az előadás rendezői a mű oratórium [elleqét: te,ldntették meghatározó
nak, a minimáHsra csökkentették a mozgásokat, még a aesztusotuu, az arcjáté
kot is. Mégis igazi színházat teremtettek: a szenvedély és a szenvedés szinte elemi
erővel és tisztasággal robbant elő a színészek élő maszkja mögül. A látványosság
elemei e nemes visszafogottság révén eltűntek a műből: a díszlet például egy
szerű vászon volt, meiuneí: hangulatát a színek absztrakt egymásba-játszása adta
meg. Jgy a tűzvészt a vörös színek kigyulladása jelezte, Marthe és Polloch etnrtruisra
találását az asszony egyetlen mozdulata. Amikor a visszatérő Louis meg akarja
szöktetni eladott feleségét, Marthe az igazi bűnoánatot kéri számon a férfitől:

Ma reggel a tengerbe merültél és szerettél
volna fenékig lebukni.
De nem ez a sós víz mos tisztám téged,
hanem amelyik a szemedből fakad.

Es Danielle Ajoret, aki Marthe-ot alakítja, sír. Mozdulatlanul ül a színpadon, arcán
egy-egy rezdülés és az alágördülő könnyek árulják el a fájdalmat; így mondja el
a harmadik felvonás eleji hosszú monológját. A SZó hagyományos értelmében
nincs arcjátéka, egyszerűbb és bonyolultabb ez: igazi fájdalmát, belső remegését
hozza a színpadra. S ezek a könnyek egyúttal a claudeli lirát drámává formálják:
a fentebb idézett hasonlatot Danielle Ajoret élő könnyei teszik színházzá. S ahogy
múlnak a percek, tízpercek, úgy lesz egyre kiáltóbb az ellentét: Marthe könnyei
és Louis könnytelen arca között.

Ha tehát van is valami amatőr jellege ennek a Georges Charaire alapította
kis párizsi kamaraszínháznak. igen nemes amatörizmus ez, mellyel lehet, hogy
más művészetet teremtenek, mint a "profi" színházak, de sohasem másodmngút;

még akkor sem, ha Danielle Ajoret (Marthe) és Francois Timmerman (Louis)
színpadi intenzitása mellett Veronique Charaire (Lechy Elbernon) és Francois Per
rot (Tomas Polloch) teljesítménye elmarad. Talán elsősorban azért, mert esz'cozok:
és ambíciók egyensúlyban vannak, ami nem könnyű és nem kis dolog.

Az a néhány hazai amatőrelőadás, melyre az évad során felfigyelhettünk, }o

példa erre. A Mészéros Tamás vezetése alatt működő B u d a i K l u b s z í n p a d,
úgy tűnik, hasonló ambíciÓkkal alakult, mint a Theéire du Tertre, s mindeddig
- ami dicséretükre szolgál - nem vétették el a lépést. Nem estek abba a hibá
ba, ami az induló amatőregyüttesek legnagyobb veszélye: hogy a "profikat" utá
nozzák. Láthatóan egyetlen olyan gesztust sem engednek meg maguknak, amit nem
6k maguk "fedeztek fel", ami nem művészi inspirációból, hanem külső Itatásra
kerülne előadásukba. Rangos, egyéni ízlést és koiwepciót jelző műsorral 1'endel
keznek, melynek két darabját láttuk: T. S. Eliot G y i l k o s s á g a s z é k e s 
e g y h á z b a n című drámáját és Ingmar Bergman Ú r v a c s o r a című filmforga
t6könyvének Mészáros Tamás által dramatizált színpadi változatát.

Már a címekből is látható, amiről az "Úrvacso1'a" kapcsán a Budai Klubszín
pad Műsorkalauza is beszél, hogy Mészáros Tamást a "hagyomá.nyos iStenhitben
már megkapaszkodni képtelen", az "Isten csendjében élők" drámája érde,1cli. Eliot
"Gyilkosság a székesegyházban" című költői darabjából, mely Becket Tamás vér
-&znúságát állítja színpadra, ezért marad el a Te Deum-jelenet, mely utols6 kö
nyörgésével a szentek közé emeli a vértanú érseket; ezért lesz az "Úrvacsora" a
Teménytelen Isten-hiány drámája: Tomas Ericsson lelkésznek, aki vegül az üres
templomnak tartsa az istentiszteletet, rá kell döbbennie, hogy egyetlen szavával
sem tudja megközelíteni híveit.

A felvetett kérdésekre Mészáros nem akar vá1aszt adni, bár az előadásokat

kétségkíviil "korunk hitének ,keresése" jellemzi. 'De nem is a konkrét válasz hi
ányzik ezekből a színházi estékből, hisz a művész feladata elsősorban nem is ez.
hanem a diagnózis felállítása. Baj van azonban e diagnózis művészi hitelével. meg
formálásával: az előadásokból a drámq, átélése, s,zínpadi megjelenítése hiányzik.
az a drámaiság. mfJly a francia Claudel-f!lőadásban Marthe 'könnyei és Louis
könnytelensége közt feszül. Nem a szakmai tudást, a színészi képzettséget kérjük
tehát számon Mészáros Tamás színházától, amit nem is kérhetünk, mert amatő

rökről van szó: de az amatőr színház is színház, s a sZínházteremtéshez nem ele
gendő a hamis teatralitás kiirtása. Igaz, a két előadás színpadkép'e, pontosabban:
színpadtere már a megoldás érvényével hat: a puszta deszkákból és ládákból ösz-
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szeállított "díszlet" a székesegyház méltóságteljes komorságát ugyanúgy "behozta
a színpadra", mint az elárvuló éezahi letkészotthoti ürességét.

Paál István, a s z e g e d i e g y e t e m i s z i n j á t s z ó k rendezője más utat
p1'óbál: a húszas évek avantgarde-ját idézi fel Déry Tibor A z ó l' i á s c s e c s e m ő

cfmű darabjtinak bemutatásával, meiuet az Egyetemi Színpadon való »endéaezeren
lésük alkalmával láthattunk. Dérynek ez a korai színpadi alkotása közel sem re
mekmű, de jelentős írói munka, izgalmas dokumentum. Adambot - arotesz'.,
visszatetsző, ma már szélsőségesnek tűnő s.zünealista ötleteivel - a mai néző

nemigen tudná komolyan venni. Paál István azonban a diák-színjátszók diák vol
tára apellál: mint egy megelevenedő egyetemi stúdhLm, olyan ez az előadás.

Az Óriáscsecsemő, ez a fura újszülött, aki egyszerre csecsemő is, hogy az új
szülöttek naiv igazságigényével és önzésével teféinthesse a világot és felnőtt is,
hOrJy szembenézhessen a testtel és léteícket hamisan sáfárkodókkal, ítélhessen felet
tük - kijordítja sarkából a világot. Ami végül is ezt a hajnis sá/árokkal teli
vHágot leplezi le, mely maga teremtette meg saját torzszülött jét: az Öruiscsecse
mőt.

A szegedi egyetemi színjátszók megvalósítják. amit "profi" színház aligha tud
na: pergő ritmusú előadásban elevenítik meg Déry sziirreaiista látomássorozatát.
mit sem törődve azzal, hogy a tárgyak e torz tobzódásán, asszpciálásán már rég
túllépett a modern színház: ők másfél óráig - igazi diákos kedvvel - a születő

avantgarde korában élnek.
Az E g Y e t e m i S z í n p a d újdonsága volt K ö II ő M i k l ó s UJ p a n

t o m i m.e g y ü t t e s é n e le a bemutatkozása is. Az együttes, mely a Polimorph ne
vet viseli, néhány hónapja alakult; s ezt, minthogy pantomimról van szo, melyhez
több éves technikai felkészülés szükséges, fontos megállapítanunk. Sőt, azt is mind
járt hoz:zá,fűzhetjük, hogy - egyetemi mű,kedvelő együtteSTől lévén szó - a Po
limorph mímesei szinte a lehetetlenre vállalkoztak: tanulmányaik, munkájuk mel
lett áldoznak a valóban egész embert követelő pantomimnek. Dicséretükre válik
- és mindenekelőtt Köllő Miklós dicséretére --, hogy rangos, szép produkcióval
mutatkoztak be.

Egy Camus-pantomimet állítottak színpadra, egy félig-meddig sikerült mimo
drámát, melynek Camus művei közt is inkább csak irodalom- és színháztörténeti
jelentősége van. Az előadás erényei és hibái mégsem elsősorban Camus számlá
jára írható k, hisz KöZlő Miklós - okkal és okosan - csak librettóként kezelte
"A művész élete" szövegét. A darab főhőse egy festő, akit előbb a szerelem, a
siker, a családi boldogság, a tanítványok serege és könnyű erkölcsű úriasszonyok
koszorúja vesz körül, amiből ő maga alig fog fel valamit; majd amikor a siTcer
telenség és az adósság árasztja el, gyermeke és felesége meghal, azt sem vesz'í
észre: egész idő alatt egy hatalmas képet fest.

Köllő Miklós az elhívatott művész és a tár~adalom végzetes elidegenedésének
d1'ámáját ragadja meg a műben. Az előadás valóban drámai percei azok, amiko'r
igazi szenvedélyek szabadulnak fel a játékban (felfigyelhettünk egy-egy sokat ígé- '
rő gesztusra), ekkor igazi színházzá válik. ekkor megérzünk valami törvénysze
rűi a megjelenített elidegenedésben. "A művész élete" előadása azonban azt is el
á1'ulja, hogy Köllő Miklós még maga sem tudJa pontosan: a színpadi látvány vagy
az emberi testben megfogalmazott dráma vonzza-e .Jobban, s e kettősség jellem
zi magát az együttest is: művészi torna és átélt szín-!szí alakítás vegyül a pro
dukcióban. Ami minden bizonnyal az emJüttes csiszo 1a.tlanságából is ered, inely
fj'issen és ,különböző előképzettségű jelentkezőkből alakult.

pALYI ANDRAS

A szetetet lángoló pillanatai becses de ritka ajándékok. A mindennapi moz
galmassáq közepette nincs hely a legmélyebb bensőségessép számám. A ezeretet
itt aprópénzre váltódik, jóindulattá, jósággá, segítőkészséggé. qondossággá, szolgá
latkészséggé, türelemmé, önzetlenséggé, szívélyességgé. nagylelkűséggé, türelemmé,
testvériességgé - s 1)alószínűleg nagy szolgálatot tennénk a szereteinek, ha a jó~

zanság erényét gyakorolnánk és szerénye'bbell bánnánk ezzel a maoasztos szóval.

Guido HOtZ
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KÉPZŐMŰVÉSZET

B e c k Ö. F ü l ö p - e m l é ,k k: i á l-
l í t á s. 1945 januárjában, Budapest ost
romának utolsó heteiben esett az em
bertelenség áldozatául - máig sem tel
jesen tisztázont körűlmények között 
Beck Ö. Fülöp szobrászművész, akinek
emlékkiállítását a közelmúltban rendez
te meg a Nemzeti Galéria. (A tárlat
anyagát Csap Erzsébet muzeológus
gyűjtötte össze, a megnyitó beszédet
Borsos Miklós szebrász mondotta.)

Beck Fülöpnek - aki fiatal korában
ötvösmesterseget tanult, nevében az
O" az Otvos" rövidítése - müvésze
~ü~k wr{énetében betöltö'tt szerepe rop
pant nagy jelentősegű. Egy teljesen ki
síkrott szebrászatr ízlésű korszakban,
arnikor a "Potya szívar" (Dankó), a
Libatolvaj" (Jankovits), "A baba járni

tanul" (Radnai), a "Libériás kocsís"
(Nagy Kármán), a "Kellemetlen vendé
gek" (Bezerédi), Horvay Kossuth-szeb
ra és társaik voltak a hivatalos körök
díjazottjai és a nagyközönség ünnepelt
jei - Beck Fülöp (és öccse: Fé~es

13eck Vilmos, valamint Vedres Mark)
volt az, aki az akadémizmus sívárságá
val a neobarokk dagályosságával, az
an~kdotikus szobrászat alpáriságával
való szakításra, a valódi szobrászí gon
dolkodásra (anyagszerüség, a kompozí
ció zártsága sth.) mutatott példát. A két
Beck és Vedres rakta le a modern ma
gyar plasztikai művészet alapköveit, 
az ő műveikben driadalmaskodott "a szi
Iárd szerkezetnek, a nemes és egyszerű

formálásnak, a téri gondolkodásnak és
a monumentalítás. iránti igénynek szel
leme" (Kovalovszky Márta).

Beck Ö. Fülöp munkássága a rnűvé

szetbarátok előtt eddig sem volt isme
retlen; 1938-ban, a nemzetközi tekinté
lyű művészettörténész: Gombosi György,
1969-ben Heitler László írt monográfr-"
át amesterről, - az emlékkiállítás
azonban mégis felszínre hozott jó pár
olyan művet, amely korábban csupán
szűk körben volt ismert. Ezek közé tar
toznak az Arpádhází Szent Erzsébet-,
Samassa József- és Osvát Ernő-érmek,

Fenyő Miksáné büsztje 1943-ból, a "Bé
ke angyala" című síremlékterv, Madách
Imre architektonikusan felépített, szűk

szavúan fogalmazott ülő figurája, az
Ambrus Zoltán-relief és vagy két tu
cat rajz. Főleg ez utóbbiak a meglepe
tések, - az álló, lépő, ülő női (ritkáb
ban férfi) aktok sora. Remek grafikák
ezek, e lapokon tudta leginkább ön
magát adni a művész, hiszen a rajzok
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nem a nyilvánosság számára készültek,
nem kellett szemernyit sem alkalmaz
kodnia a megrendelők kívánalmaíhoz,
a mecénáskodó polgárság esztetikai
normáihoz. Egy majdani (Gombosienaí
és Heltlerénél részletesebb) Beck Futőp

monográtía alighanem nagyobb nyoma
tékkal fogja tárgyalni a muvesz gra
fikai munkásságát, mínt a róla szaló
eddigi írások.

A kiállítás első termében Körosjői.

Kriesch Aladár Beckről festett portréja
függött; a képen a komoly arckifeje
zésű, szakállas szebrász elmerülten ne
zi a kezében tartott bronz kísplaszti
kát, Körösfői Kriesch egyes munkáí fe
lett - meglehet - eljárt az idő, de ez a
festménye mesteri jellemkép... A Kriesch
mű olyannak mutatja Becket, amilyen
a szebrász valójában volt: a művészi

szépség áhítatos szerelrnesének, etikus,
puritán alkotónak, gazdag érzelemvilág
gal megáldott, férfias léleknek.

Babits "Filippo"-nak nevezte levelei
ben és igen sokra becsülte Becket, aki
egy 1924-es fényképen (amelyet a l3a
bits emlékkönyv közöl) kora legkülönb
íróínak, költőínek: Kosztolányínak, Ba
bitsnak, Osvátnak, Tóth Árpádnak kö
rében látható. Elek Artúr, a választé
kos szellemű esztéta is szerette őt,

együtt ut:azták be Görögországot. IV1ű

vésztársai avval fejezték ki tiszteletü
ket iránta, hogy a KÚ'f, a Képzőmű

vészek Új Társasága vezetőségi tagjává
választották. Művészete előtt Lyka Ká
roly, Kállai Ernő, Rabinovszky Máriusz,
Décsey Géza prépost, Bölöni György s
más jeles művészetí íróink hajtottak
fejet. Méltán, hiszen - mint az emlék
kiállítás ezt meggyőzően tanúsítotita 
Beck "a koruk legértékesebb törekvé
seivel lépést tartó művészek közé tar
tozott" (Heitler László), s "szobrásza
tunk megújhodásának egyik kiemelkedő

megindítója volt" (Farkas Zoltán).

M a t i s s e - c e n t e n á r i u m. A fran
cia művészetí folyóiratokban 1969 de
cemberében és ez év áprilisában szá
mos tanulmány, cikk és megemlékezés
jelent meg Henri Matisse-ról, a "Fau
ve"-ok (Vadak) csoportjának .vezéregyó
níségéről, - abból az alkalomból, hogy
1969. december 31-én volt a mester szü
letésének centenáriuma, áprilisban pe
dig párizsi (Grand Palais-beli) emlék
kiállításának-az eddigi legírnpozán
sabb, legátfogóbb Matisse-tárlatnak 
megnyitása.



A megjelent írások nem csupán Ma
üsse piktúráját, élénk és merész kolo
rizmusát értekelik magasra, de a sokol
dalú művész graf'íkáít, szobrait, kollá
zsait, egyházművészeti tevékenységét és
az Académie Matisse élén kifejtett pe
dagógiai munkásságát is. Több cikk utal
arra, hogy a jubiláris tárlat Iéirejötté
ért köszönet illeti André Malraux volt
mínísztert és a leníngrádi, valamint
moszkvai múzeumokat, amelyek jó pár
Matísse-kompozíciót (közöttük több chef
d'oeuvre-t) adtak kölcsön az öt hóna
pig nyitva tartó k.iáll ításra.

A következőkben a száz év előtt szü
letett - immár általánosan klasszikus
nak tekintett - mcster cikkeiből, nap
lójegyzeteiből, leveleiből, interjúiból
közlünk néhány mondatot, amelyek 
úgy véljük - némi fényt vetnek Matds
se művészetszemléletére és rokonszen
ves, szerény emberi lényére ...

"Ha a képen rend és világosság honol,
ez azt jelenti, hogy a festő elméjében
is ugyanilyen rend és világosság ural
kodik."

"Engem nem a csendélet és nem is
a tájkép, hanem az emberi alak érde
kel a legjobban. Az emberi figurában
tudom leginkább kifejezni az élet irán
ti, szinte vallásos érzésemet."
"Amiről én álmodom, az az egyen

súlynak, a tisztaságnak, a derűs nyuga
lomnak a művészete, amely minden fel
kavaró vagy lelumqolo körülménytől

mentes."
"A modern művészet egyik jellegze

tessége, hogy részt vesz életünkben. A
kép a lakás falán örömet áraszt: szí
nei felvidítanak és enyhítik gondjain
kat."

"Nem rögtönözve fest ek. Az A l v ó
n ő r o m á n b l ú z b a n hat hó
napi munkámba került, a M a g n ó -
l i á s c s e n d é l e ten szintén fél
évig dolgoztam. Az akrobata látszó-
lagos könnyedséggel adja elő mutatvá-

.nyát, de ne feledjük el, hogy milyen
sok gyakorlás előzte meg produkcióját.
Igy van ez a festészetben is: szívós
munka által jutunk az e.~z,közök bir
tokába.. ."

"A stílus szükségképpen adódik a kor
ból. Mondanivalónkat olyan eszközökkel
fejezzük ki, amilyene.rcet karunk ková
csolt. Raffaello ma nem úgy festene,
mint hajdan tette."

"Nélkülözhetetlen, hogy a művész a
min,imumra csökkentse ígényeit. Maillol
tudta ezt: »Meqélek. egy heringből na
ponta . . .« - mondta. Egyszerűsítsük

életünket. Ne engedjünk meg magunk
nak semmit, ami fölösleges, ami sziik
ségtelen."
"Mindenekelőtt is: meg ,kell szok

nunk, hogy ne hazudjunk sem másnak,
sem önmagunknak. Sok mai művész tra
gédiája onnan ered, hogy így gondol
kodnak: »Engedményeket teszek a kö
zönségnek, és ha majd elég pénzt ke
restem, magamnak fogok dolgozni ...«
Ettől fogva el vannak veszve. agy visel
kednek, mint azok a nők, akik elhatá
rozzák, hogy addig róják az utcát, amíg
egy bizonyos összeget összegyűjtenek,
azután pedig férjhezmennek. Az erkölcs
olyan, mint a gYufa, csak.:gyszer hasz
nálható - mondja Marcel Pagnol a
»Mariiis-c-ban, Ugyanez áll a festőkre."

"A dominikánus nővérek Vence-i ró
zsafűzér-kápolnáját úgy tekintem - tö
kéletlenségei ellenére - mint életem fő

művét. Bárcsak a jövő ís megerősítené

ezt a meggyőződésemet."

Art hongrois contemporaín
címmel a párizsi Musée Galliérá
ban) tavasszal kiállítás nyílott - a ma
gyar és a francia kulturális szervek kö
zös rendezésében - napjaink huszonkét
magyar festőjének, rajzolóművészének

és szobrászának munkáiból. A francia
lapokban több meleg hangú beszámoló
jelent meg a tárlatról, amelyen olyan
élvonalbeli művészeink is részt vettek,
mínt Czóbel, Martyn, Schaár Erzsébet,
Ország Lili és Kondor Béla. Bizonyos
azonban, hogy a siker még nagyobb lett
volna, ha a kiállításon szereplő alkotók
közűl nem felejtődik ki vm Tibor, Bor
sos Miklós, Frank Frigyes, Barcsay.
Kornass Dezső, Anna Margit, Bálint End
re s még több más európai rangú mű

vészünk. A franciákat Korniss művésze

te például bizonyára jobban érdekelte
volna, mint - mondjuk - Konfár Gyu
láé vagy Raszler Károlyé. Egy rejkjavl
ki kiállításon is a leggondosabban válo
gatott, legmegfontoltafiban mérlegelt
anyaggal kell bemutatni művészetünket.

Hatványozottan áll ez egy Párizsban
rendezett tárlatra ...

D. r.

Annak, aid szeret, nincsen szüksége arra, hogy emlékezzenek rá. Van az ele
t'e1iek országa meg a holtak országa, s a híd a szeretet; csak qz marad meg, az
az élet egyetlen értelme. . T h o r n t o 11 W i l d e r

489



ZENEI JEGYZETEK

(A BAMBERGI SZIMFONIKUSOK
HANGVERSENYE.) Az idei év valóban
gazdagabb volt vendégek ben, mint az
előzőek. Igaz, voltak nagy garral beha
rangozottak, akik csalódást okoztak, vol
tak azonban - közéjük sorolhatjuk a
Bambergi Szimfonikus Zenekart -, akik
csendben érkeztek, s hatalmas sikert
arattak. A bambergi együttes Eurirpa
egyik tekintélyes zene,lwra, amely igazi
nagy sikereit Joseph Keilberthnek kö
szönheti, s azoknak a hanglemezeknek,
amelyeket Fritz Lehmann vezényletével
vettek fel. Kitűnő az együttes brácsa és
gordonka szólama, kicsit színtelenek he
gedűsei, a fúvósok közQtt pedig ugyan
oiua»: pontatlanságokat lehetett hallani,
mint nálunk szokásosak. Precíz, alapos
felkészültségű együttessel találkozhat
tunk tehát, amely a legkiegyensúlyozot
tabb teljesítményt, a legmaradandóbb ze
nei élményt Hindemith: Mathis, a festő

című szimfóniájának előadásávtti szerez
te. Mozart Linzi szimfóniájából talá1/- a
fényt, a derűt lehetett hiá_nyolni, Beet
hoven VII. szimfóniájának előadásában

pedig a klasszikus tiszwságot kerestük
hiába. Szokatlan tempóingadozások, ro
mantikus, szilaj vágtatások, megtorpa
nások tették izgalmassá a VII. szimfó
niát, valahogy mégis "mesterséges" volt
ez a feszültség, hiányzott belőll! a rit·
mus [eszesséqe, egysége.

Hindemith: Mathis, a festő című ope
rájából komponált szimfóniáját sajnos
meglehetősen ritkán hallhatjuk hiteles
előadásban. A Heintz Wallberg vezette
bambergi együttes most azzal a U'adí
cióval ismertetett meg bennünket, melyet
Furtwiingler alapozott meg, s növelt
naggyá, abban az időben, ámikora fa
sizmus szinte mindegyik kortárs zene
szerzőre anathémát mondott, s amikor
a német művészeti élet legnagyobb
alakjai kűlföldremenekültek. (Furtwiing
lert később ezek a visszatérő művé

szek támadták, mert - szerintük - je
lenlétével, és azzal, hogy vezényelt ki
szolgálta a hitleri rendszert.) A nagy
német karmester 1934-ben, amikor Hin
demith ellen valóságos kampány indult,
írta A Hindemith-ügy címú tanulmányát,
amelyben az akkori idők meglehetősen

nehéz szellemi viszonyai között igen
nagy bátorsággal védelmezte Hindemith
et, aki - szerinte - sokkal többet tett
a modern német zenének a nagyvilág
ban való elismertetéséért, mint azok, akik
a "németség" eszménye nevében felsora
koztak ellene. Ebben a bátor írásban 01-
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vas hatjuk a többi között a Mathis der
Mahlerre vonatkozó következő sorokat:
"Ez idő szerint megjelent utolsó műve,

a Mathis, a festő cimű operájából készült
szimfónia, csak megerősíti ezt a véle
ményt. Mindenütt, ahol csak ez év már
ciusában megtartott ősbemutatója óta
[etcsetuliilt, igen 'nagy hatást keltett,
még olyanokban is, akik egyébként ép
penséggel nem nevezhetők Hindemith
barátainak. Ez, amint már mondottam,
nem azt jelenti, hogy Hinllemith, ,a kon
junktúra lovag átáltt' hanem sokkal ín
kább azt - ha így tetszik -, hogy visz
szatért a kezdethez, visszatért önmagá
hoz." Ez a ",kezdet" voltaképp a zenei
neoklasszicizmus egyik ága, rnelynek in
dulását Satie neve fémjelzi.) módszerét
pedig a jazz-elemek felhasz"nálása s az
állandó ironikus fénytörés .ip.llem;i, A
Mathis, a festő azonban kivétel: az ope
ra egyik legnagyobb monológjában saját
maga kínzó kérdését adja főhőse szájá
ba a szerző: "Has;mos-e, elég-e amit al
kotsz? S vajon nem csak önmagadért élsz
művészetedben?" Ez már annak a mű
vésznek a tépelődő ·kérdése, aki a fe
szült politikai helyzetben, a modern ze
nét ért heves támadások idején a ma
ga módján igyekszik megtalálni helyét
az egyrnásna,/c feszülő erővonalak között.
A mű voltaképp a lázadás és az alko
tás konfliktusa. Mathis, azaz Mathias
Grünewald, a parasztfelkelől<, oldalára
áll, barátja azonban igazi küldetésére
a, r:agy műalkotás létrehozására buz~
dztJa: "Neked emberfölötti képességed
van a festészethez. Hálátlan voltál és
hűtlen, amikor megtagadtad Isten ado
mányát. A néptől vontad el magad. ami
kor hozzá mentél, s megtagadtad külde
tésedet. Térj vissza mindkettőhöz!"Ez a
szózat azonban nemcsak az isenheimi
oltárképek festőiét buzdítja. hanem ma
gát a zeneszerzőt is, aki hite, meggyő
ződése és művészi hitr;allása indítására
a nyílt harcot vá'lasztaná, az alkotá«
képessége és hívása azonban erősebh.

Nem véletlen, hotru a megú.1uló támadt
sok hatására véaül elhagyta hazá1át és
operá1a bemutatóJát (1938, Zürich) ~ár
menekiiltként 'érte mea. Az operából ld
szült szimfóniára különben remel<,ül il
lik Stuckenschmidt Schöpfer der neun
Musik című könyvéből az alább1 jellem
zés: "A politonalítás egy formája ez, de
nem a Milhaud-féle egyidejű értelem
ben. Ez egy szukcesszív politonalitás". A
művet, melynek tételcímeit az isenheimi
oltárképek aláírásából választotta Hin-



aemith, hamarosan betiliották, s csak a
világháború után csendült jei isme t, a
modern zene és a modern ember' eti
kumát hirdetve.

(EGYHAZZENE.) A Szent István Tá'r
sulat kiadásában gyors egymásutánban
két mise jelent meg kottakiadványban.
Mindkettőt a magyl!r egyházzenei kui
túra érdemes művelője, művésze írta, s
mindkettő az egyházi zene új áramla
tába tartozik, melyet a gregorián és a
népzenei hagyomány szimultán aUwlma
zása jellemez. Werner Alajos Mercedes
miséje rendkívül egyszerű - de ez tu
datos egyszerűség, melynek mélyén ott
ízzik a gregorián feszült belső áhítata
- melódiavonalakra épül. Heraenréder
Miklós Pécsi miséje és Pécsi gyászmi
séje ugyancsak már-már leszűrt klasszi
cizmusával kelt figllelmet, melyet olykor
érdekes, modern eiiektusok tesznek tel
jessé. Mind,két alkotás alkalmas arra,
hogy meggyökerezzék a templomi hasz
nálatban és a hivő tömegek kincsévé
váljék.

Kopeczky Alajos végtelenül egyszerű,

s talán épp ezért virtuóz játékában len
gyel és magyar orgonaművek szerepel
tek a Hámán Kató-téri templomban ren
dezett egyházzenei hangversenyen. A sok
műalkotás között érdekes, egyéni szin
foltot képviselt Ottó Ferenc Ekuménikus
orgonaszvitjének első része. (A mű hang
szerelt cáitozatát a Magyar Rádió adta
elő.) Ez a rendkivül szuggesztiv alkotás
megint csak azt igazolja, hogy sosem a
választott eszközök döntik el egy mű

igazi értékeit, hanem mindig a mondani
való, a lélek gazdagsága, melyet még
hatásosabban emelt ki a regiszt1'álás
sokszínűsége.

(LEMEZFIGYEU5.) A Ma g y a r
H a n g l e m e z g y á r t ó V á II a l a t új
donságai között két ragyogó felvétel ér
demel először említést. Guillaume DUfay
Missa "Caput"-ját a Győri Leánykar
énekli Szabó Miklós 1)ezényletével, Zilcz
György tenor-harsona és Steinert Ferenc
alt-harsona 'kíséretével. Dufay a burgun
diai zene egyik megteremtője és legna
gyobb alakja volt. Működéseépp arra az
időre esik, amikor a burgundiai herceg
ség hatalma csúcsán állt. Angol és hazai
jellegű zenei eleme,k egybeolvasztásával
kísérletezte ki az úgynevezetett németal
földi kórushangzást, amely századokon
élt tovább. A miseirodalom egyik legna~

gyobb mesterévé emelkedett, akihez éle
te végén már a következő generáció za
rándokolt tanácsért, ösztönzo példáért,
Műveinek összkiadása Rómában jelenik
meg. A Missa "Caput" az összkiadás
szerkesztője szerint. 1440 körül készült.

Legszebb és leggazdagabb Kyrie tétele
azonban körülbelül húsz évvel később

1'ől datálható. A felvétel érdekessége,
hogy a ragyogóan éneklő Győri Leány
kar transzpozició néllcül adja elő a mű

vet, a Tenort és a Tenor secundust pe
dig barokk harsoná,kon szólaltatják meg.
Valóban létrejön ilyesformán az a hang
zás, melyet Szabolcsi Bence igy jellemez:
"A világos hangok meiuiuei-kék, fehér
és arany fényében lebeg, mindig a ma
gasban, mindig közel az éghez". A lemez
felvételi technikája kitűnő, egyike a leg
szebb magyarkiadványoknak, eimlapját
Matteo Di Giovanni Madonnája díszí
ti az esztergomi Keresztény Múzeumból.
A győri Leánykar éteri tisztaságú hang
zása, a karmester Szabó Miklós mérté,lc
tartó tempói mind-mind e nagyszerű

felvétel összetevői (Qualiton LPX 11441).
A mási,k kitűnő lemezen Kovács Dé

nes és Németh Géza hat Haydn-szonátát
és két Mozart-duót ad elő ragyogó hang
zással, kitűnő tempók,kal. Ezek a mű

vek ugyancsak rendkívül ritkák, hang
lemezfelvételük tehát nemcsak a két ki
tűnő művészne,k ad alkalmat tehetsége
bemutatására, hanem a Magyar Hang
lemezgyártó Vállalatnak' is arra, hogy
Titkán felvett művekkel jelentkezzék a
nemzetközi piacon. A hat Haydn-mű

felvétele azért külön szenzáció, mert a
szerző ebben a műfajban nem is írt
e,gyebet. Mozart viszont épp az ő ösz
tönzésére írta a maga duóit, meluek: így
joggal és okkal kerültek erre a lemezre
(Qualiton LPX 11426-27).

Tatjana Nyikolajeva nevét egyik első

lemezem zongoristájaként ismertem meg
kisalakú, normál fordulatszámú lemezen
Bach A-dúr zongoraversenyét játszotta.
Azóta a legjelentősebb barpkk előadók

közé emelkedett, érthető hát, hogy a
M e l ó d i a vele v'ette fel a Kunst der
Fuge teljes zongorára írt változatát. A
mű indítása talán kicsit lassú, visszafo
gott, a második tételtől azonban mind
teljesebben bontakoznak ki Tatjana Nyi
,kolajeva játékának legnagyobb érdemei,
a rendkívül feszes ritmizálás, a csembal
ló-szerű hangzás 'következetes megte
remtése. Bizonyára sokak számá1'a szo
katlan ez a rendkívül objektív' előadás.
hiszen a hanversenylátogatók jelentős

része őrzi még Edwin Fischer romantikus
hevületű Bach-tolmácsolásának emlékét.
Az utóbbi években azonban megtanultuk
e felfogás becsülését is, kivált, ha olyan
szép, hiteles kivitelezésben hallhatjuk,
mint ezen a lemezen. Talán csak a téte
lek végén alkalmazott tempólassítások és
f01·tissimók szokatlanok (023311-14{a).

RÖNAY LASZLÖ
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FILMEK VJLÁGÁBÓL

N. N. a h a l á l a n g y a l a (magyar,
színes). írta: Bíró Zs. és Herskó J; kép:
Zsombolyai J; zene: Vukán Gy; rendező:

Herskó János; főszereplők. Gábor M.,
Törőcsik M., Ruttkai É., Darvas Iván,
Pécsi l.

Kommersz és közéleti művek alkotói
egyaránt egyetértenek abban, hogy a
filmeknek történeteket kell elmesélniök,
ha azt akarjuk, hogy érthetőek legyenek,
a cselekményt tempósan kell vezetni, a
nézőnek pedig lehetőséget kell adni ar
ra; hogy a mű hősével vagy hőseivel

azonosulhasson. Az ilyen formai feltéte
lek néha sokkal erőteljesebben befolyá
solják a művészí tevékenységet, mínt
esetleg az aktuális tartalmi követelmé
nyek, mivel az alkotást a saját terüle
tén, eszközeiben bénítják meg. Ezt a
bénaságót lehet látszatra izgalmas for
dulatokban tálalni, ha a krímí, humo
rosan, ha a burleszk klíséit alkalmaz
zák, vagy éppen elegánsan, ha a dialó
gusok megszerkesztésében molnár ferenci
eszközökhöz nyúlnak. Mindez azonban
már nem változtat, azon, hogy a lé
nyeg megfogalmazásával adós marad
mert a konvenciók a maguk képére for~
málták az indulás szándékának esetle
ges igazságát.

Herskó filmiében ezt az igazságot
meglehetősen nehéz kíhámozní a remek
szakmai fölkészültséggel összeállított,
pergő cselekményből. A vígjátéki hely
zetekkel tarkított filmtörténetbe beágyaz
va helyenként fontos, mélyrehatónak tű

nő kijelentések hangzanak el néha csak
úgy mellékesen, félvállról' odavetve
~ogy az élük tompuljon. még~
IS lehetetlen nem észrevenni
hogy ezeknek a mondatoknak ....:. Úgy~
mond - "dupla fenekük" van. Ahogy
a zsúfolt cselekménybe beérőszakoltma
gasrangú rendőrtiszt savanyú képpel azt
mondja a főszereplőnek: "Te mindig ki
mászol valahogy a pácból!", akkor ez
ott, abban a beállításban nemcsak egy
emberre vonatkozik. Mert a film főhőse

egy egész nemzedék, ami az említett
feltételek szempontjából egyáltalán nem
haszontalan, mivel az azonosulás oly
sokszor kipróbált lehetőséget még kiter
jeszti szélesebb körökre. Erről a leg
alábbis ezerfejű nernzedékí hősről azon
ban csupa olyan dolgot tudunk meg, ami
eddig még minden generációra érvényes
volt; mert ugyan malyikről nem lehet
ne elmondani, ami a film kulcsjeleneté
ben olyan sajátos KRESZ-nyelvezeten
elhangzik: "Minket negyvenéveseket
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annyiszor előztek szabálytalanul, és mí
is annyiszor előztünk szabálytalanul.L'Y
Ehhez már legfeljebb azt lehetne hozzá
tenni magyarosan, hogy a lónak is negy
lába van, mégis megbotlik, vagy az ves
se rá a legelső követ, aki... Az ekkora
igazságok enyhén szólva fékezőerr hat
nak a művészí kibontakozásban. A film
nyilvánvalóan az elmúlt évtizedek tör
ténelmi változásaira céloz, középpontba
állítva azt az évjáratot, melynek fel
nőtt indulása egybeesett a változások
kezdetével. Az önvízsgálatnak ezt a köz
lekedésbe csomagolt változatát vizuálisan;
egyrészt a film elején és a végén 
időnként más helyen is - látható autós
képsorok hivatottak megjeleníteni, ame
lyekben egy magántulajdonban levő sze
mélygépkocsi meg egy taxi előzgetí egy
mást a járművekkel zsúfolt utcákon
másrészt pedig a "kulcsjelenet", amely~
ben a halottnak vélt főszereplő végig
nézi a televízión, hogyan reagálnak 1'01
légáí a halálhírére. Ez a filmre -átül
tetett, bevalt pirandellói fogás vitatha
tat}am~l jó alIu:lo,!U, a komikus vagy a
drámai szembeállításra. A tömegtársa-
?alom kommunikációs technikajának
intellektuel szereplőí ágálnak a képér
n!ő~ö~? s legfőbb törekvésük, hogy a
fohoshoz hasonlóan, elősegítsék saját
krLtikai magatartásuk integrálódását a
társadalomba. Azonban újracsak az a
helyzet, rnint az előzéssel: a lázas
nyüzsgés, a tevékenység látszata, a pót
cselekvés pontosan úgy nem. egyetlen
nemzedék "kiváltsága", rnínt ahogy az
sem, hogy a társadalmi zűrzavarban
sokak számára a puszta fölszínenmara
dás pótolja a tartalmas tevékenységet.

Mindez inkább társadalmi fenotípusok
kérdése lehetne, például a paternalista
és a tekintélyi befolyások fejlődésétgát
ló hatásáé, semmint nemzedéki ügy. A
filmkoncepcióban ráadásul éppen ez a
paternalizmus érvényesül a maga gyer
meki egyszerűségében; eszerint ugya nis
hovatovább a mai negyvenévesek lesz
nek azért felelősek, hogy mindenki "sza
bályosan előzzön". Az atyáskodó fölfo
gás mögött valamiféle nemzedék! ve
zér-eszmény rejtőzik, a mitikus szerep
játszásnak az a bukolikus formája,
amelyben az egyik korosztály a másik
tól venné át a rakoncátlan társadalom
irányításának stafétabotját. Mintha a
társadalmi-történelmi helyzet demokr-a
tizmusa vagy annak hiánya éppen a
generációktól függő "Közlekedési Kó
dex" betartasán múlnék, akárcsak az



újdonsült Trabant-tulajdonosok viselke
dése a nagyvárosi aszfalton.

A befejezésben Herskó a Dunába ful
lasztja ezt a sokat ugráló, egyszerre si
kerélményeket hajszoló és óvatosan ja
vítgatni akaró nemzedéki főszereplőt,

miután előzőleg kendőzetlenül bemutat
ta a társadalmi pszichologizálás tojás
tánca mellett a magánélet pszichológiai
csődjét is a gyemneknevelés és a házas
.ság dolgában. A manípulatív filmtörté
net és a hőssel való azonosulás követel
ménye, azaz a tipikusság említett kliséi
azonban azoknak a mércéje, akiket a
film ábrázol. A kör így tehát végzetesen
bezárul, s kiutat belőle az eklektikusan
·összeállított, valóban tempós cselek
ményhajsza sem jelentett. A néző végső
soron afilm- és a színháztörténelem kü
lönféle elemeiből biztos kézzel összeál
lított cselekmény egymásutániságában
gyönyörködhet.

Andrzej Wajda: Légyfogó.
Félművelt emberek élete, a manipulá
cióknak kiszolgáltatott sorsa elevenedik
meg ebben a filmben, akik akár a ro
varok - ki egyszerű, lomha légy, ki pe
dig vérszopó bögöly - repkednek a kü
lönböző, eszméket jelképező Iégyfogók
között, hogy előbb-utóbb valamelyikre
ráragadva, befejezzék rajta pályafutásu
kat. A bérből és fizetésből élő' alkal
mazottat, az ipari világ átlagos dolgo
zójának képviselőjét, akit otthonában fe
lesége és családja tart szűk, kispolgári
börtönben, elcsábítja egy fiatal egyete
mista lány. Ennek a csábításnak azon
ban átvitt értelme van: az a kíméletle
nül következetes, mándig csak a saját
igazát szem előtt tartó, másokra is kö
telezőnek tekintett ideális célokért krr
tikátlanul lelkesedő magatartás. melvet
a lány képvisel, s amellyel hatalmába
keríti egymás után az egyszeru férfia
kat, a filmben tulajdonképpen az esz
meiség megnyilatkozása. A lány szel
lemisége valójában nem különbözik a
férfiakétól, akiket elcsábít, legfeljebb a
sorsa, a szerepe más: a tanultsága kö
vetkeztében eszköz a hűvös számítás és
a totális következetesség szolgálatában.
Mennél szélsőségesebb esetet talál magá
nak, annál tisztábban érvényesülhet. A
konfliktus az ő számára olyasmi, mint
élőlénynek az oxigén, a kíbontakozásá-

hoz mennél nagyobb összeütközésekre
van szüksége, s ha Ilyen nincs, kiprovo
kálja őket, mások szenvedése árán. Ez
ért is örül annak, ha az elcsábított fér
finak felesége és gyereke is van. Vá
lasztásai egyébként is [elképesek : mín
dig a legegyszerűbb embereket keresi ki,
lapos, logikus intellektuális közhelyek
segítségével ráveszi őket arra, hogy
higgyenek saját elhívatottságukban, s
ennélfogva - akár a családjuk, a má
sok rovására is - kiterjeszthetik sza
badságukat. Az így fölkapott emberek
ideje aztán a tehetségtelenségükkel va
ló reménytelen birkózásban telik el,
mígnem - ki-ki az alkatának megfelelő

módon - összeroppannak; az egyik ci
nikus lesz, a másik az alkoholt választ
ja, s az, akii a végén esetleg eljut odá
ig, hogy fölismeri tényleges képességei
nek a határait, azaz hogy alkalmatlan
a szerepre, amellyel níiegették, tehát
fölismeri, hogy elvont, eszményített cé
lok (mint például a művészet és a sze
relem kettősségében megtalálható bol
dogság) érdekében kihasználták és be
csapták, az elpusztítja a nőt, a halllis
megváltás képviselőjét.

Wajda kíméletlenül ábrázolja az ipari
társadalom "intelleMueljei:nek" világát.
Szórakozásainak színvonala csak raff'
náltságában különbözik a film peremén
rövid időre megjelenő "primitívebb"
emberek manipulált örömeitől. Az esz
meiség feminin vonásait azzal hangsú
lyozza, hogy képviselőivé minduntalan
nőket tesz meg, kegyetlen, másokát a
maguk szolgálatába állító, önmaguk tö
kéletességében tetszelgő lényeket, ami
nek természetesen semmi köze sincs a
nőgyűlölethez. Végül míndannyían: ma
nipuláltak és manípulálók egyaránt ott
renkednek tétova vagy eszelős tekintet-.
tel a légyfogó körül, míntegy áldozatai
ként annak, hogy képtelenek voltak ön
magukra támaszkodva élni és cseleked
ni, hanem akarva-akaratlan idegen, kül
ső eszményekhez fordultak, melyeket az
tán már nem tudtak befolyásolni, és
ezek a maguk képére formálták őket.
A film szereplőínek eszköztelen. hét
köznapian egyszeru színészd alakítását
- különösen az elvont témára való' te
kintelltel - ki kell emelni.

UNGVARI RUDOLF

A legmagasabb öröm nem egyéb, mint a legfőbb értelem, a "nous" szabad
.tevékenuséue, a fájdalom 'jJedig a tevékenykedés megakadályozása.

Ranschburg

49.'3



DOKUMENTUM
BESZÉLGETÉS BERESZTÓCZY MIKLÓSSAL
A PAPI BÉKEMOZGALOMRÓL

Augusztusban a katolákus papi béke
mozgalom megalakulásának huszadik
évfordulóját ünnepli. A közelgő jubile
um alkalmából kerestük fel Beresztóczy
Miklóst, az Országos Béketanács Kato
likus Bizottságának főtltkárát, az or
szággyűlés alelnökét.

Milyen céllal alakították meg 1950
ben a katolikus papi békemozgalmat?
Mik voltak ennek előzményei?

A papi békemozgalom megalakítása
történelmi szükségszerűség, történelmi
parancs eredménye volt. 1950, illetve a
felszabadulás és az 1950 köz.ti időszak

míndannyíunk számára egy egészen is
meretlen világ kibontakozását jelentet
te, amely a szocíallzmus építésének
programjával indult. Mi :a szocializmust
- mí alatt elsősorban a papságot ér
tem - nem ismertük, vagy legalább
is nem a maga teljességében ismertük.
De ismertünk egy nagyon nyers és erős

propagandát, amely - főként a hábo
ros időkben - a szeelalista gondolatok
és azok hordozói ellen irányult, és
emellett ismertünk egy-két ritka belső,

egyházi példát, amelyből táplálkozhat
tunk és amit követhettünk. Gondolok
itt a Rerum novarumra, a Quadrage
simo annóra, egy-két valóban szociális
apostolra, nagy egyházi alakra, mint
Sonnenschein, Bosco Szent János, a
francia Suhard bíboros, akiknek tanítá
saiban már egy modernebb világra való
buzdítás jelentkezett. Mindezek ismere
tében is az új, szocialista célokat ki
tűző társadalmi rendszerben csak tapo
gatództunk. Azt azonban hamarosan
tapasztalhattuk, hogy a nagy áldozatok
kal fáró háború után az újjáépítés
munkájában kormányzatunk az egész
ország, valamennyi magyar honfitársunk
részvételére számított. Ebben a helyzet
ben lehetett elutasítani ezt a tendenciát
és elhagyni az országot, lehetett szem
befordulni az új társadalmi vendszer
rel, de számunkra egyik sem látszott
járható útnak. Mí úgy éreztük, hazánk
hoz, népünkhöz - híveinkhez - hűsé

ge seknek kell maradnunk; a realitások
pedig azt a meggyőződést alakították ki
bennünk, hogy a történelem kerekét
visszafordítani nem lehet. Az első évek
ben történtek kísérletek a szembefor-
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dulásra. különféle biztatások hatására,
de tragédiájuk is bizonyította, hogy ezek
a biztatások nem tartalmaztak . reális
megfontolásojcet. Mi más irányban ke
restük a megoldást. Megkíséreltük le
hántani papi felfogásunkról azokat a
rétegeket, amelyek - véleményünk sz~

rmt - nem tartoztak az egyház szük
ségképpení megjelenéséhez. Most két do
Iogra gondolok. Az egyik az ún. feu
dális egyház léte. Amikor földreform
zajlott le az országban, és megszűntek

a nagybírtokok, anakronásztíkussá vált a
közel egymillió katasztrális hold egyházi
birtok fenntartása. Másrészt, amikor
kezdetben bizonytalanul, de mind ero
sebben elhangzott a demokrácia eszmé
jének hírdetése, és ez egyre konkré
tabb formákat öltött, a szólamoktól a
gyakorlati megvalósuláslg, nyilvánvaló
volt előttünk, hogy az ún. uralkodó egy
ház szerepének hangoztatása szintén idő

szerűtlen. Mondhatná valaki, hogy indu
lásunk a konkrét egyházi intézkedé
sekkel vagy irányítással szemben való
szervezkedés volt. Igaz, egy-két ütközést
nem kerülhettünk el az akkori hivata
los egyházi vezetőlnkkel. de nem ezek
indítottak munkára és útkeresésre ben
nünket. Megoldást akartunk találni ar
ra, hogy egyházunk továbbra is szaba
don működhessen híveink között és
ugyanakkor mi, papok megőrizve hűsé
günket az egyházhoz, alkalmazkodhas
sunk az új társadalmi rendhez és hiva
tásunk teljesítésének megváltozott körül
ményeíhez. Ez a törekvés vezetett rnin
ket, amikor eleinte csak beszélgettünk
erről egymás között, majd néhány új
ságcikkben főképpen Horváth Ri
chárdnak jelentek meg ekkor cikkei a
Magyar Nemzetben - kifejezést is ad
tunk ennek a nyilvánosság előtt. A kor
mányzatnak .nem állt érdekében, hogy
az emberek lelkiismeretét érintő legmé
lyebb kérdésekben diszharmóniát te
remtsen. Tá rsadalmí életünk vezetői is
hasznosabbnak, célszerűbbnek vélték, ha
a békességet keresik, nyugodt légkört
alakítanak ki és szintén a megfelelő

megoldás után kutattak, hogy. ne kell
jen megbolygatni a hivők lelki nyugal
mát, amikor gazdasági téren, az újjá
építés és a pártpolitika terén, a társa
dalmi élet egyéb vonalain létező prob-



lémák az egész ország népének össze
fogásat sürgették, gyors és eredményes
munkáiának függvényei voltak.

így törtéot, hogy 1950 júniusában Ká
dár János, az akkori belügyminiszter
magához hívatott és felvetette, hogy jó
volna mindkét fél számára - értve ezen
az egyház és az állam viszonyát -, ha
a világnézeti kérdéseket más síkra emel
ve, a gyakorlati társadalmi életben meg
találnánk az együttműködést. Mivel én
tíz évig az egyházkormányzatban, tíz, évig
pedig az államapparátusban dolgoztam és
ismerem mindkét terület eljárási mód
jait, hozzám fordult, hogy legyek e gon
dolat mozgatója, vessem fel illetékesek
előtt, hogyan lehet a közeledést magva
lósítaní. Felkerestem Czapik Gyulát,
Grősz érsek urat', akrik reálrisan lemér
ve a helyzetet, beleegyeztek a tárgya
lásba, Igy indult el a tárgyalás a püs
pöki kar megbízottjai és a kormány kép
viselői között, ami 1950 augusztusában
az első megállapodáshoz. vezetett,

- 1950. augusztus l-én a budapesti
Tudományegyetem aulájában tartották
meg azt a harmincöt katolikus pap ál
tal összehívott országos papi értekez
letet, melynek résztvevői a katolikus
papság béke bizottságát megalakították.

- Ezen az ülésen elsősorban tájéko
zódni szererttünk volna a paptársak
gondolatai felől. Az előadók és a fel
szólalók olyanok voltak, akik ezekkel a
kérdésekkel részben hivatásszerűen

részben pedig a már emlitett töprengé~
seink során többet foglalköztak. A kor
mány részéről Darvas József, akkori
vallás- és közoktatásügyi miniszter szó
lalt fel, ott volt Balogh páter, aki már
Debrecenben az új társadalmi rend
funkcionáriusa lett, tehát közelebbről is
merte a partnereket is és a tendeciá
kat is; Horváth Richárd, aki tárgyalá
sainkon gondolataink első megfogalma
zója volt. Közel háromszáz fő gyűlt

össze, hogy elhatározza, megkísérli az
előbb vázolt elv szerint az új világba
való bekapcsolódást.

- Milyen nehézségekkel kellett meg
küzdeniük az OBKB megalakulását kö
vetően? Mik voltak azok a külső és bel
ső problémák, amelyekkel szembe kel
lett nézni?

- Természetesen mint minden kezde
ményezésnek, különösen abban az idő

ben, amikor még eléggé ködösek voltak
a távlatok, voltak barátai is, és voltak
ellenvetői is. A barátai voltak azok,
akik érezték, hogy megoldást kell talál
ni, csak nem tudták, hogyan lehetne.

Már folytak a tárgyalások, amikor a
püspökí kar üzenetet kapott Rómából,
melyben a Szentszék arra figyelmezte
tett, hogy konkordátumot" csak Róma
köthet a kormányokkal. Czapik érsek
adta meg erre a megfelelő választ, ami
kor kijelentette, nem konkordátum meg
kötéséről van szó, hanem arról, hogy a
belső, magyar helyzetben a működés

lehetőségeinek feltételeit egy ideiglenes
megállapodással blztosítsuk, s ha majd
a konkordátum megkötésének kérdését
a fejlődés napirendre tűzi, ez nyilván
valáan Róma feladata. Adott esetben
azonban a püspöki kar érzi magát fel
jogosítva, hogy bizonyos intézkedéseket
tegyen és megállapodásokat kössön.
míndig elísmerve Rámának, mínt leg
főbb szervnek jóváhagyó vagy ellenző

döntését. De idehaza is sokan aggódtak
a megállapodás miatt. Vajon ez az ate
izmus vállalását jelenti-e, vagy - és
akkoriban ez voLt a fővád - egy nem
zeti egyház megalapítására tett kísérle
tet? Olyanféle változást jelent-e a pap
ság életében, mely felrúgja az egyház
fegyelmi törvényeket? Mi fogcsikorgat
va és izzadva, mínden rábeszélő és bi
zonyító képességünket latba vetve ma
gyaráztuk és tettünk tanúságot amellett,
hogy ezek mind valótlan állítások. Vol
tak ugyan külföldön, annak idején Cseh
szlovákiában - már az első világhábo
rú után is - ilyen törekvések, de mi
távolról sem akartunk nemzeti egyházat,
mdrít ahogy nem akartuk a cölibátus
kérdését sem felvetni. 1919-ben, amikor
megalakították a papi tanácsokat, ez
felmerült, s az akkori tanács ezért is
bukott meg. Semmiféle egyházellenes,
valláserkölcsi és egyházfegyelmi szabály,
dogma elleni cselekedetre nem vállal
koztunk, mert akkor inkább vállaltuk
volna a vértanúságot, a pusztulást,

- Visszatekintve az elmúlt húsz esz
tendőre, eredményesnek tal'tja.-e a pa-,
pi békemozgalom műkődését?

-:- Tekinfettel arra, hogy az a köd,
ami akkor még az indulásunkat körül
vette, mindjobban feloszlott, s azok az
ellenérzések, amelyek 1950-ben a meg
állapodás körül itthon is és Rómában
is felmerültek, egyre gvengültek, és ma
húsz évvel később eljutottunk oda, hogy
a Vatikán tárgyal a magyar kormány
zattal, a2l1; mutatja, az 1950-es tárgyalás
jó alapot teremtett és a munkánk ered
ményes volt. Ha viszont ez a törekvés
nem vezetett volna az atmoszféra továb
bi javulásához, a bizalmi légkör növe
kedés-éhez, nem kerülhetett volna sor a
64-es,- Róma $8 a magyar kormányzat



közti tárgyalásokra. mert még mindig
számolni kellene egy olyan ellenhatás
sal - mint más országokban látjuk is
-, ami nagyon megnehezítené ennek
megvalósítását, Mi voltunk - Jugosz
láviával együtt - az' úttörők ebben, bi
zonyítva, hogy az egyház ősidőktől val
lott elvei szerint nincsen semelyik
társadalmi rendhez, államformához
vagy struktúrához kötve, minden kor
ban megvan evangélíumí küldetése, és
mindenhol meg is fogja '~találni előbb

vagy utóbb azokat a működési feltéte
leket, amelyek azt eredméhy-ezik, hogy
az új világban is egyháza maradjon a
híveinek. A mai történelmi változások
tehát igazolták törekvéseinket.

_ Elhangzottak olyan vádak is a
papi békemozgalommal szemben, hogy
szülője volt az aposztáziáknak, papi drá
máknak és elósegítóje meg nem érde
melt karriereknek.

- A papi békemozgalom fennállásá
'nak húsz éve alatt mínd a társadalom
-életében, mind az egyházi életben vol
tak zökkenők, tragikus mozzanatok is.
A társadalom építésének bizonyos sza
'kaszában kialakult a személyi kultusz,
amí áldozatokat követelt. Voltak termé
.szetesen közöttünk is olyanok, akik a
maguk személyí kultuszának megvaló
sírtói voltak, akik iparkodtak együttmű

ködni velünk és beárnyékoztak minket..
ötezer katolikus papról van szó. Hogy
ezek között akadt esetleg X számú, a19
karriervágyból állt mellettünk vagy aki
az új élet talaján megingott egyház
hűségében, nem tagadom. De mindjárt
hozzá is teszem, hogy az elmúlt húsz
év aposztázíája számbelileg semmiképp
sem nagyobb, míne az általában a nor
mál békeévekben volt. A feloszlott szer
zetesrendek tagjai a világi élet körül
ményei között nem mind találták meg
a megfelelő egyházias munkakört, társa
dalmilag magányban és tanácstalanság
ban éltek, elvesztették tájékozódásukat
s nem tudtak beleilleszkedni az új élet
formába. Közülük egy-kettő aposztatált,
de a világi papság körében sem lettek
többen hűtlenek papi hivatásukhoz az
eltelt két évtizedben, mint régente.
Érdekes, hogy ebben az időben aposz
tatált paptársaink ügyét a Szentszék
sokkal könnyebben rendezte, mínt előt

te bármikor. Most egy levélváltással
úgy intézkedett, hogy nevezettek nem
térhetnek ugyan vissza egyházi szolgá
latba, de lelkiismeretileg feloldotta őket

és a maguk működési területén tovább
élhetik a laikus életét. Sem simonia 
a szónak egyházjogi értelmében -,
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sem pedig olyan, ami egyházi szemé
lyeket eláruló vagy diszkreditáló tevé
kenység lett volna, nem fordult elő na
gyobb számban, mínt egyébként a pa
pok életében előfordulni szokott.

Régi mondás, még háborúk előtti, hogy
homo homini lupus et sacerdos sacerde
ti lupissimus, ami azt fejezi ki, hogy pap
pappal szemben sajátos psziché alapján
talán nagyobb gyanakvással viseltetik,
mint a többi ember. Ez az ellenérzés
azonban működésünk során nem nö
vekedett, sőt ellenkezőleg, csökkent.
Minél jobban megtaláltuk egymást, mí
nél jobban beigazolódott egyrészt az,
hogy a vádakat egyáltalán nem érde
meljük meg, másrészt pedig azok, akik
nek ellentétes politikai vagy társadalmi
felfogásuk volt és összeütközésbe kerül
tek törvénnyel, bírósággal ; tapasztala
taik alapján rájöttek arra, hogy _
~mInt említettem - nem lehet feltar
tóztatni a fejlődés menetét, egyre nőtt,

erősödött a táborunk. Ha am nézzük
hogy induláskor körülbelül háromszáza~
voltunk békemozgalmí papok, ma azt
mondhatjuk, talán ennyien vannak azok,
akik a valóságban szemben állnak tö
rekvéseinkkel.

- Tekintettel arra, hogy ez a moz
aalom a hidegháború légkör'ében szü
letett meg és kedveziStren belpolitikai
viszonyok között, mindmáig vannak
fenntartások vele szemben. mivel e hi
bákkal terhes idiSszak terméke.

- A személyí kultusz vagy a háború
utáni évek lázas, nyers társadalmi lég
körét és cselekedeteit már nem lehet
azonosítani a mcstaníval. Azóta sokat
fejlődött - főképp 1957-58 óta - po
litikai és társadalmi életünk, és ezen
a fejlődésen, a társadalom fejlődésével

együtt átment a papi békemozgalom is.
Menet közben sokkal többet ismertünk
és ismerünk meg a szocialízrnusból, tár
sadalmi célkítúzéselnkből, azokból a le
hetőségekből, amelyek a hivő és a pap
ság életét gazdagítják. Ha fel Is tudunk
mutatni konkrét zökkenőket a papi bé
kemozgalom életében, ezek egyáltalán
nem csökkentik eredményeit és tekinté
lyét. A személyi kultusz idején semmi
vel sem szenvedetIt kevesebbet az egy
ház, mint a társadalom és az állami
élet. Ilyen nagy társadalmi átalakulá
sok folyamán, de még akkor is, amikor
nincsenek ilyenek, mind egyházi, mind
világi téren óriási problémák léteznek.
Gondoljunk csak a mai dél-amerikai
egyház helyzetére, vagy gondoljunk
vissza a régi magyar egyházi életre, a
főkegyúri jogokra. Az akkori rcatolikum



sem nevezhető zökkenés mentesnek és
~m nevezhető ideálisnak sem. Akkor
18 voltak mozzanatok, amelyek kár
hogy voltak, és mostani fejlőQésünk so
rán is voltak és vannak mozzanatok
amelyek kár hogy vannak s amelyek
arra késztetnek minket, hogy azt a
munkát, amit vállaltunk, tovább foly
tassuk. Nemcsak azért, mere már mély
meggyőződésünk, hogy helyes utat vá
lasztottunk, hanem azért is, hogy a még
fennálló problémák megoldást nyerje
nek. Hadd hívatkezzam a -64-es, a Va
tikán és a magyar kormány közötti tár
gyalásra, amely nincs lezárva, és foly
tatásának előfeltétele színtén az a lég
kör és az a helyzet, ami megteremtette
a 64-es megállapodások leheWségét is.

- Mik azok a "zsinati gondolatok",
amelyek a mozgalom tevékervységét kez
dettől fogva meghatározták?

_ Belső megelégedéssel és örömmel
tölt el bennünket, .hogy egyhazunk 
s ezen most a világegyházat, annak ve
zetőít, e. Szeritatyát és a többieket ér
tem - látta és látja az egyetemes fej
lődést, felismerte, nem helyi jelenségek
ről van szó, hanem korszakfordulóról,
és ennek az új korszaknak új egyházi
irányát is igyekszik megpajzolní. Ez
nem könnvű, hiszen haladók és kentes
tálók, visszahúzó erők és reformerek
küzdelime a világegyház vonatkozásá
ban is élő valóság. A Szentatyáknak
olyan megnyilatkozásai, mint a Pacem
in terris, a Populorum progressio; az

• Ecclesiam suam és a Zsinat határozatai 
mint pélául a Gaudium et spes - sok
sok tekintetben a mi érdekeinkkel és gon
dolaéaínkkal egybehangzanak. a mi hit
vallásunkat is kifejezik. Ahogyan mi
megtogalmaztuk, ugyanúgy a Zsinat is,
amikor az ún. feudális egyház helyett
a szegénység egyházáról beszélt, az
uralkodó egyház helyett a szolgáló egy
házról - nemcsak mínt [elszóról, hanem
a gyakorlatban megvalósítandó törekvés
ről is -, s a világot megvető egyház
és katolikus felfogás helyett arról, hogy
ebben a világban kell kiérdemelni az
örökkévalóságot. A múltban elidegene
dett egyházzal szemben az élő egyház
elvét hangsúlyozta, hiszen Krisztus
evilágba jött el, az evilági embereket
megmenteni, és nem lehet, hogy a pap
meneküljön hívei világából, a szegények
világából, a fejlődést szolgálók és a
mindenkit jobb sorsba emelni akarók
világából. Az elmúlt században az in
dividualizmus uralkodó eszme volt.
Most helyébe a kollektív, a közösségi
katolikum és az emberek testvériségé
nek eszméje lépett. Ezeket a gondola-

tokat ma már egyházunk is vallja s
nekünk ezentúl nem kell eSzméket' ke
resnünk gyakorlati munkánkhoz, mert
azokat egyházunk adja. Ezért ma -már
nem lehet olyan megkülönböztetéseket
te,nni, hogy békemozgalmí pap és nem
b~kemoz~lmi pap. Békepap - ilyen
~mc~. Ml, ezt n~ vállaljuk. igaz, nem
IS mi találtuk kl. Ma azt mondjuk mín
den pap ipso [acto - békepap.

- Véleménye ezerint. a pap lelkipász
tori munkája és politikai közömbössége
ellentmond-e egymásnak?

- Nem politízálná - lehetetlenség.
Pártpolitikát, azt nem. Pánthoz nem tar
tozom, ezt mondhatjuk. De abban a pil
lanatban, amikor valaki közösségnek
tagja lesz és közösségí viszQn~ait ren
dezni kell - politizál. Ahogy egy gye
rek családtaggá válik, ahogy a család
bekerül a 1akóközöAségbe, a kenyérke
resők munkaközösségekbe, végül a vá
ros vagy falu és az ország nagy közös
ségébe - nem zárkózhat el a politiká
tól. Minden egyes egyed ezer szállal
van a közösségek sorozatához kötve, és
ezeket a szálakat rendeznie kell. A pap
nak is. A pap lelkipásztor. Ilyen szem
pontból benne él egy hívő-közősségben,

egyházmegyéjének közösségeben de
ugyanakkor mint honpolgár b€l11n'e van
a magyar élet gazdasági-kulturális egy
ségében is. Minden pap, amikor ezek
ben a közösségekben pozitíve rendezi
a kapcsolatait; ennek megfelelően dolgo
zik egyházi és társadalmi téren akkor
voltaképpen Mt teszi, amit mi céiul tűz
tünk ki - békemunkát végez.

- Nem gondolja, hogya békemozga
lom megosztja a magyar papságot és
bizonyos feszültséget támaszt?

- Azt hiszem, ma már erről nem
beszélhetünk. Hogy a néhány ezer ka
tolíkus papból száz vagy kétszáz-e az
aki becsukja még az ablakát és dOhog:
nem tartom sz;amon. De hogy senki sem
esik a mí köreinken kívül, ezt bármi
kor dokumentálhatjuk. Mindenkit egy
ségben tartunk és hívunk. Eppen a leg
utóbbi megyeí összejöveteleink mutat
ták ezt meg, ahol a főpásztorlöl kezdve
a Iegfíatalabbakíg, teológusoktól a kis
papokig jeilen volt míndenkí, pedig most
nin~s semmiféle rábeszélés, Régebben
autókkal kellett kimennünk és megma
gyaráznunk egy-egy gyűlés értelmét és
je,lentőségét. Ma elrnondhatjuk, hop a
békemozgalom az egész magyar papság
ugye.

- Felnőtt egy új papi generáció
amely cS'elekvőképesebben igényli a tár~
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stjdalomban való 1'észvételt. A békemoz
galmon kíVül milyen más lehetőségeket
tát a pap és a tá1'sadalom egyiittm'Úkö
dühe, a pap k6z{SllSégt kapcsolataiMTc
{1lJZ4agítdsiÍra?

- Több összetevőből állhat a kérdés
feltevés is és több összetevőből a vá
lasz is. Ha mondjuk a papi rendet fog
lalkozási ágnak tekintjük és rnegszá
molíuk, hány tanácstag van közöttük,
akkor az arányosított létszám semmivel
sem rosszabb, mínt az orvosok, tanítók,
mérnökök stb. esetében. Az a régen di
vatos közjogi papi szerep terhet is je
lentett. A plébános például minden köz
ségben tagja volt az iskolaszéknek és
a képviselőtestüle1Jnek, így 3400 magyar
községben 3400 papi tanácstag vo~t.. Ma
erre nincs szükség, Más tevékenységi te
rület is kínálkozik: a honísmeretí moz
galern a néprajzi gyűjtómunka, a his
toria domus-ok vezetése stb. A papnak
azonban mégiscsak az volna legfonto
sabb. feladata, hogy eleget tegyen a ,to
vábbképzés követelm~nyeinek, ~ert. ugy
tud tevékenyebben reszt venni a társa
dalom életében, ha jól prédikál. Ott vá
lik' el hogy a ma papja-e vagy nem.
Ha ötven száz évvel ezelőtti példák
alapján 1ltrt szentbeszéqet, nem biztos,
hogy jól teljesíti lelkipásztori köteleze.tt
ségét. Amint megkívánjuk a munkas
tól vagy a mérnöktől, hogy továbbké
pezze, tökéletesítse magát, ezt várjuk
papságunktól is, !'!kár fiatal, akár idő

sebb. Híveinket ezer más forrásból ih
letik, pumpálják tudással, ismeretanyag
gal tanfolyamokon, előadásokon, rádió
ban televízióban stb, Ha a ma papja
n~ tud ezekkel legalább egyszintű 
de igazság szerínt magasabb szintűnek

kellene lennie - lelki táplálékot, in
dítást és felvilágosítást adni, akkor el
veszett ember. Ma a pap nem az egye
düli és nem a legfőbb tekintély. Ezért
a maga működésí területén úgy kell fo
koznía készséget a prédikálásban, az is
tentisztelet vezetésében, a liturgiában,
gyóntatási intelmekben, [egyesoktatás
ban, hitoktatásban és igy tovább, hogy
papi rnunkája elérje a mai követelmé
nyeket. Hogy ez míképpen valósítható
meg? Úgy vélem, fiatal PApjainkinak
rnódot kellene nyújtani arra, hogy e
témában kezdeményezzenek. Tudom, et
től még félnek nálunk, mert hátha a
Nyugaton jelentkező kontestáció itt is
felüti a fejét.

- Mivel magyarázza, hogy a világ
egyházban itt-ott mutatkozó "krízisek"
egyike sem érintette eddig a magya1'
egyházat?
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- A kil"Ízisek gyökere az egyháznak a
társadalmi fejlődés kérdésében elfoglalt
álláspontja. Urtkö~ek vannak a tekin
tély kérdésében, a főpapság és az al
sópapság viszonyában, a világi hatósá
gokka1 való együttműködés tisztázásá
ban, stb. Ahol az en'lherek még a klasz
szíkus kapitaliizmus korát élik, mint a
dél-amerikai országokba]l, ott a legna
gyobb az ütközés, ott van legnagyobb
területe- a kontestáclónak. Mi az oka
annak, hogy e kérdéseknek nálun,k
aránylag kis, rnondhatnám, észrevétlen
hullámzása volt? Az, hogy mi már ti
zenöt, húsz évvel ezelőtt átestünk a
kontes-táciÓn. Akkor ez nagy fordulatot
jelentett: megszűnt a főpapság és az al
sópapság ütközése az egyházi javak lik
vidálásával és ezzel együtt a túlzott 00
kintélytisztelet is. Ma másképpen beszél
a pap - megadva a kellő tiszteletet -.
püspökével, mint régen. A fölényes, fel
söbbséges bánásmód már a múlté. A
régi szocíálís és társadalmi helyzethez
val6 ragaszkodás szülí a kontestácl6t és
a belső egyházi krízist. Úgy érzem, a mi
helyzetünk Iö, nem mondom, hogy pél
da, mert nem akarok kérked.ni vele. De
arra mindenképpen jó, hogy bizonyít
sa: a kérdéseket meg lehet oldani si
mán, nyugodtan, törésmentesen, ha
hagyjuk a dolgokat előrehaladni, amed
dig természetfölötti korlátaink és lelki
ismeretünk parancsai engedik.

- Sokfelé panaszolják, hogy a papi
békegyúlések jelenlegi menete, formája
elavult, az összejövetelek progra1]Jja sem
vált ki általános érdeklődést. Elképzel
hető-e, hogy a meglévő keretet új tar
talommal töltsék ki, esetleg teol6giai
továbbképzés céljaira is felhasználják?

- Jó a kérdés. ~pen az ezzel kap
csolatos elaborátumori dolgozunk. Az a
célunk, hogy a papí békemozgalmar
megújítsuk. és ne csak új szervezetet te
remtsünk, hanem metodikában is és tar
talomban is más gyakorlatot. Azt szeret
nénk, hogy évente négy alkalommal ne
sablonos ismertetésekre jöjjünk össze.
Egyik nagy feladatunk a rnegfíatalítás,
mert fiatal papjaink voltak fJ.wk, akik
legkésőbben csatlakoztak hozzánk. A
másik pedig: szeretnénk mindenütt meg
valósítani azt, ami néhány helyen, Nyír
egyházán, Fejér megyében már gyakor
lat - az enciklikák, zsinati dokumentu
mok csoportos beszélgetések formájá
ban történő feldolgozását, ami önmagá
ban a papság továbbképzését is szel
gálja. E szándékainkról szóló körlevele
ink már lent vannak megyei vezetőink
nél, és ősztől kezdve teljesen átalakul-



va folytatj uk munkánkat. 'I'enmészete
sen lesz. egy-két olyan kérdés, amiről
egyszer egy évben szükséges tájékozta
tást adni az. egész megyének, Igaz, hogy
olvassák az újságban, hallják a rádió
ból, látják a televízióban, de. ennek
esetleges részletkérdéseit nem árt megbe
szélnünk. A következő évben progra
munkban az új gazdasági rendszer, a
negyedik ötéves terv és az új költség
vetés témái szerepelnek. Papjainknak is
tudniuk kell arró1, 'mílyen kérdések fog
lalkoztatják az országolt, vezetőit és dol
gozóít. Ez két alkalom lenne, nem több.
Nagyon megértem fiatal papjaink meg
növekedett igényét, amit iparkodunk is
kielégíteni. Ma már azt szoktuk mon
dogatní, mí vagyunk a veteránok, akik
átadják a stafétabotot a fiataloknak, és
ők sok helyen át is veszik.

- Sokáig forgalomban volt egy olyan
feltételezés, hogy a papi békemozgalom
tulajdonképpen nem önálló, hanem az
Allami Egyházügyi Hivatal járulékos
.szerve.

- Szeretném nyomatékosan hangsú
lyozni ennek valótlanságát. A kezdeti
időkben, amikor egyházi kérdések vita
tárgyát képezték, sokszor úgy látszott,
mintha a papi békemozgalom az Alla
mi Egyházügyi Hívatal szerve vagy, szer
vezete lett volna, és ennek támogatásával
,ellensúlyoznák a püspöki kart. Harco
lunk ez ellen a rnínősítés ellen, és eb
ben az Allami Egyházügyi Hivatal meg
értésével és helyeslésével találkozunk.
Mi nem az Állami Egyházügyi Hivatal
.szerve vagyunk, hanem a Hazafias Nép
front egyik alakuLata. A tudósok cso
portja mellett ott Vim a Ielkipásztorok
csoportja is, méghozzá ökumenikus egy
ségben. Munkánkban semmiféle világi
irányítás így nem érvényesül. Az Opus
Pacis és az OB:KB elnöke míndíg a püs
pöki kar elnöke, tagiaí között több püs
pök van, akiket a püspöki kar küldött
és választott meg. .

- Van-e jövője a papi békemozqa
lomnak?

- Amíg társadalom van, addig a lel
kipásztoroknak is vannak és lesznek
társadalmi kötelezettségei. Hangsúlyo
zom: társadalmi kötelezettségei, mert a
Ielkípásztorok főhivatása a természet
fölötti szolgálata ; de az ember társada
lomban él, a papnak is kötelessége te
hát a társadalmat új fartalmakkal gaz
dagítani, segíteni - és ez a békemoz
galom.

- Hogyan látja ma egykori megpró
báltatásait?

- Voltak a múltban, akik azzal akar
ták menteni közéleti szereplésemet, hogy
akkor nekem fizikailag a lelkemre be
széltek, ,;megdo1goztak". Felelősségem

teljes tudatában kijelenthetem, hogy
amit tettem, nem külső és még kevés
bé fizikai ráhatásra tettem, hanem ben
ső meggyőződésből, amely egy tépelődő,

sok szenvedést okozó gondolatsor vég
eredménye volt; erről annak idején
gyakran konzultáltam lelkiatyámmal és
barátaimmal is.

1948 novemberetől 1949 szeptemberéíg
tíz hónapot töltöttem különféle közintéz
ményeinkben az internáló tábortól
kezdve a börtöníg, Az eljárás során ar
ra vékonyodott az ellenem' emelt vád,
hogy - a feljelentési kötelezettség elmu
lasztása. Kezdetben azonban így indult:
bűnrészesség antidemokratikus magatar
tásban. Feltették nekem a kérdést: fel
jelentettenl-e a főpásztoromat? Mond
tam, nem. Miért nem? Ment a belügy
miniszter és az illetékes hatóságok
sokkal többet tudnak az ő magatartá
sáról, sokkal jobban tudják számon tar
tani és ellenőrdzni a cselekedeteit, miIJJt
én. Az azóta elhunyt Szalal József, a
Legfelsőbb Bíróság elnöke volt az
ügyészem. aki vádbeszéd helyett majd
nem védőbeszédet mondott. Egy papja
voltam a főpásztoromnak, aki fokozot
tabb engedelmességgel tartozik neki,
mint más. Erre azt rnondták, i,tt áll
egy törvény, amely megállapítja, hogy
aki feljelentést nem tesz, azt el kell
ítélni. Ebből a szempontból bűnösnek

vallottam magam, másban nem. Akár
miről kérdeztek: nem. Nyolc hónapot
kaptam. Miután kikerültem, ne:ncsak
rehabilitáltak hanem 1950-ben mar ál
lami kitüntetésben is részesültem. Mint
pap úgy érzem, hasznomra vált ez a
börtönbüntetés. Másképpen nézem a le
tört szenvedő embereket, mint ennek
előtte. Ez a tíz hónap segített az ~ml;e
rek értékelésében és - most mar Igy
mondom - egy élménnyel gazdagította
az életemet.

- Kiemelkedő társadalmi tevékenysé
géért hazánk felszabadulásának 25. é?l

fordulója alkalmából a Magyar Né~
köztársaság Zászlórendjé U. fokozat~t

kapta. Miben látja közéleti szereplése
nek célját?

_ Annak dokumentálásában. hogy az
egyháznak és az egyháúaknak szerepe
van a szocíallsta társadalmi rendben is.
Soha életemben nem voltam és nem i~
leszek soha pártpolitikus. A háboru
előtti időkben sem voltam, pedig a mí-
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nísztériumban dolgoztam és természetes
lett volna. Pártpolitikát ma sem vállal
nék. De a szocíalísta társadalmi rend
ben és életében szerepe, mégpedig po
zitív szerepe van annak is, aki nem
materialista, hanem valláserkölcsi ide
ológiát valló, párton kívüli ember. Mű-

-ködésernmel ezt szeretném tanúsítani.
Ez az én feladatom, és ezért is kértek
meg rá. Én nem kerestem, nem is ke
reshettem ennek lehetőségét. 1953-ban
lettem képviselő és nyolc évvel ezelőtt

az országgyűlés alelnöke, Egy ízben vá
ratlanul arra kértek, keressem fel a
parlament elnökét, aki közölte velem,
hogyalelnöknek szeretnének megválasz
taní, Úgy éreztem, kötelességem elvál
lalni, miután megkaptam főpásztoraim

hozzájárulását.

- Véleménye szerint időszerú-e a
Szentszék és a papi békemozgalom vi
szonyának rendezése a meaértés és a
kölcsönös bizalom alapján? ~

- Azt híszern. igen. Tekintettel ar'na,
hogy a még függőben lévő kérdések
ben folynak a megbeszélések illetékes
helyen, úgy gondolom, ez a kérdés is
megoldása felé halad. A nehézséget az
okozza, hogy egyes országok helyzete
nehezen vonatkoztatható el más orszá
gokétól, nem egyenlő pozíciókból indu
lunk. Az egyik oldalon született és ér
vényesíthető megoldás a másik oldalon

VIETNAMI KATOLIKUSOK

esetleg még elfogadhatatlan. De mindez a
tárgyaló felek megítélésétől függ.

- Mit tesznek a közeledés érdeké
ben?

- Amit eddig tettünk. Iparkodunk a
legbecsületesebb papi életet élni és bi
zonyítaní, hogy, mí nem a Szentszék, az
egyház, nem a vallás és a hívek ellen
vagyunk, hanem éppen ellenkezőleg

mindezek érdekében és szelgálatára.

- Mit üzen a Vigilia olvasóinak és
szerkesztőinek mint közéleti ember és
mint egyházi személyiség?

- Az a feladatunk, akárhol dolgoz
zunk is a hívek és az egyház érdeké
ben, hogy megtaláljuk egymást abban
a hűségben, amely minket egyházhoz,
hazához és néphez köt. A Vigilia szer
kesztőíriek azt üzenem, szeretnénk, ha
sokkal nielegebbé és intenzívebbé fej
lődnének kapcsolataink, mint eddig, és
szárnos jel arra mutat, ez meg is tör
ténik. A Vigilia olvasóinak pedig azt
üzenném. olvassák a Vigílíát, és olvas
sák a mi megnyilatkozásainkat is, akár
a Vigiliában, akár a Vigílián kívül je
lenik is meg, rnert közös a szolgálatunk:
a katolíkus hivők felvilágosítása, lelki
nevelése és erősítése. Ez a mi közös
ügyünk, s ezért nem lehet köztünk sem
miféle probléma vagy ellentét.

HEGYI BÉLA

Vietnam neve évek óta elválaszthatatlan a háborútól, a borzalmaktól. Talán
értelmetlennek, vagy a figyelem elterelésének tűnhet, hogy a népirtás, az agresszió
helyett a vietnami katolikusokról beszélünk. De a kétmillió katolikus északon és
délen cselekvő és szenvedő részese az eseményeknek. Emberi és politikai. maga
tartásukat ebben a kataklízmában is mérlegro lehet és kell tenni. Hogyan áll
helyt ez a katolikus közösség a legsúlyosabb megpróbáltatásokban - északon, és
a hatalom kísértésével szemben - délen?

Vietnam területe körülbelül Magyarország háromszorosa (326034 km2) . Ma
gába foglalja Annam, Kokínkína és Tonkin volt francia gyarmatot. Lakosainak
száma 30 millió, ebből 16 millióan a 17. szélességi foktól északra, a Vietnami
Demokratikus Köztársaságban, 14 míllíóan pedig délre, a Vietnami Köztársaság
ban élnek Északon közel egymillió, Dél-Vietnamban 1200000' katolikus él. Viet
nam a Távol-Kelet Iegkatolíkusabb országa. Az itt élő 7-9% katolikussal szem
ben Koreában 1,5~2%, Laoszban 1,2%, Kambodzsában 1% Burmában 0,9% és
Japánban 0,3% a katolikusok aránya.

A jelenlegi helyzet gyökerei mélyre nyúlnak vissza. A katolicizmus jelenlegi
pozíeíőja több évszázados út eredménye. A politakal viszonyok megértéséhez is
legalább az utolsó harminc év történetét kell ismernünk. Az első mísszíonáríusok
1580-ban érkeztek Kokinkínába. 1658-ban a tonkini katolikusok számát már
300 OOO-re becsülik. A XVIII. századot az ország mindkét felében ismételt keresz
tényüldözések [ellemzík.. Csak az 1719-es évben, kilenc vietnami és két külföldi

500



,
pap mártirhalálát és 700 templom lerombolását jegyezték fel. A századforduló
(1802) 316000, 1840-ben 420000 volt a katolikusok száma. 1851-ben újabb hatalmas
keresztényüldözés kezdődik. Legkevesebb 115 pap és 90000 hivő hal vértanúhalált.

A belső ellentétek és a "kereszténység védelme" jó ürügyet adnak Francia
országnak a beavatkozásra. 1862-ben bekebelezt Kok:inkínát - Annarn néven -,
1867-ben Tonkint. A vallásüldözések valóban meg is szűnnek, de most a szabad
kőműves francia hivatalnoki apparátussal kerül szembe az egyház. Századunk el
ső felében mégis nagyot fejlődik, 1890-ben még csak 708 OOO a katolikusok száma,
az 1950-es években pedig megközelítette a kétmilliót. \933-ban Rómában szentel
ték fel az első vietnami püspököt.

A II. világháború Vietnamban furcsa együttműködést eredményez: Japán meg
szállja az országot, de megtartja a francia - a vichyí - közigazgatast. Így azután
természetes, hogy a Viet Minh függetlenségi harca egyaránt irányul a japánok és
a franciák ellen. A gerillaháború eredményeképpen 1945 augusztusában kikiáltják
a Vietnami Dernokratdkus Köztársaságot, Az 1946 januári választásokon Ho Si
Minh-t választják meg köztársasági elnöknek. Franciaország megszállja Dél-Vi
etnamct s hamarosan háborúba kezd az északi országrész ellen. A küzdelemnek,
a franciák Dien Bien Phu-í veresége (1954) és a genfi egyezmény (1954. június 21.)
vet véget. A 17. szélességi .fokot demarkációs vonalnak tekintik Észak- és Dél
VietImm között. 1955. május 18-ig pedig a lakosság szabadon költözhet északról
délre és délről északra.

A katolikusok helyzetét elsősorban ez a szabad váliasztás határozta meg. Ko
rábban többségüle északon élt. 1954-55-ben a klérus egy részének határozott fel
szólítására - gyakran templomi zászlókkal, keresztekkel- - egész falvak vonul
tak délre. Összesen mintegy 870 OOO ember, ebből 650 OOO katolikus. A katolikus
hierarchiának a Vietnami Demokratikus Köztársasággal való szefnbefordulása
többféle káros eredménnyel járt. A szinte hivatalosnak nevezhető katolikus állás
foglalás dezavuálta azokat a katolikusokat, akik nem akartak elmenni. A pap
ság nagy részének távozása míatt pedig aránylag kevés pap maradt északon. Vi
etnam egyházi szervezetét 1960-ban önállósítotaák, Északon 1 érsekség (Hanoi) és
9 püspökség van. A VDK-ban ebben az évben a katclikusok számát 8000UO-1 rnil
lióra, a papok számát 321-re becsülték. A papság és az apácák mind vietnamiak.

A dél-vietnami egyhám kormányzatot 1960 óta 2 érsekség (Saígon és Hué) és
szintén 9 püspökség jelenti. Az 1 226300 katolikus mellett 97 400 hitújonc készült a
keresztségre. Nagy számuk részben abból ered, hogy a katolízálás kűlőnböző elő

nyöket jelent a társadalmi és politikai érvényesülésben. A lelkipásztorkodásban
és a katolikus intézményekben 1 519 pap, 715 szerzetes testvér és 3 776 apáca te
vékenykedett. A katolikus egyház jól szarvezett szociális és oktatási központokat
vezet. Kűlönösen figyelemre méltó a Dalati Katolikus Egyetem.

A dél-Vietnami katolikusok már a francia megszállás idején kulcspozíciókba ju
tottak. 1954-ben a katolíkus Ngo Dinh Diem lett az elnök. Néhány rövid év alatt
a katolikusok irigyelt és gyűlölt kisebbséggé váltak. Buddhista bírálóik szerint
még míndíg a francia kultúrát képviselték a hazaival szemben. A közigazgatast
teljesen kezükben tartották. (Diem elnök egyik fivére például a politiKai rendőr
ség vezetője volt, másik fivére huéí érsek stb.)

A körülbelül 9%-ot Icitevő katolikus kisebbség vezető szerepe ellenére gettát
képez az államban. Szervezettségük és társadalmi pozíciójuk a többség egyre nyíl
tabb rosszallásával találkozik. Helyzetük fennrartásának feltétele a társadalom
egészével való szembefordulás. Saját előnyös pozíciójuk megőrzésének ára a re
akciós politika és a diktatúra támogatása. Ebből a bűvös körből hosszú ideig egy
általán nem tudtak kilépni Dél-Vietnam katolikusai.

1960 decemberében a diktátúrával szemben megalakul. a Dél-vietnami Nem
zeti Felszabadítási. Front, és rövid idő alatt ellenőrzése alá veszi az ország leg
nagyobb részét. A saigoní kormány és szövetségese, az USA nem képes megbir
kózni vele, bár évről -évre fokozzák erőfeszítéseiket. 1964 óta az USA bombázta
Észak-Vietnamo<t, 1966-tól kezdve Hanott is. Ez a háború nem vallásháború s nem
egy felekezet háborúja. De ez a vietnami katolicizmust meghatározó második té
nyező. Északon mindenkit egyaránt sújtottak a bombázások. A közös szenvedés,
a közös feladat bizonyos egyetértést teremtett, amely az országhatárokon is túl
nyúlik. 1969 őszén, Ho Si Minh halála után a külföldön élő katolíkus vietnamiak
gyászmísére gyűltek össze Párizsban. A misét 4 vietnami és 5 francia pap kon
celebrálta. Nguyen Dinh Thi így zárta beszédét: .,Ho Si Minh óriási életműve

megbecsülésére elmondhatjuk Krísztus szavait: Senkinek nincsen nagyobb szere
tete, mint aki életét adja övéiért . " Ho Si Minh egész életében népe független-
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ségéért harcolt ... Akár marxista volt, akár nem, kivívta csodálatunkat. Ho Si
Mmh nagy lélek volt, semmi okunk nincs, hogy ne imádkozzunk érte."

Északon a katolikusok beilleszkedtek az állam, a társadalom életébe. J óban és
rosszban egyaránt és egyenjogúan osztoznak a VDK sorsában. Rosszban: a hábo
rúban, jóban: mert a megélhetés mindenki számára biztosított, szemben a régebbi
nagy éhségekkel. (Az 1945-00 éhség francia források szerint egymillió, vietnami
adatok szerint ötmillió halottat követelt.)

Délen a lakosság 70% -át kitevő buddhistákkal szemben a katolikus kisebbség
a status quo fenntartásának és a háboru folytatásának egyik fő szószólója. A dél
vietnami klérus és a katolíkus szervezetek csak nagy késéssel reagáltak VI. Pál
pápa 1966 évi, majd 1968-as békefelhívására; s meglehetősen erőtlenek és bizony
talanok a békéért tett kísérleteik. Mégis, ha tudjuk, hogy a dél-vietnami katoliku
soknak a béke legalábbis jelenlegi befoly~uk elvesztését jelenti, pozitívumnak
kell tartanunk az egyedi erőfeszítéseket is: 1968. január 8-án a püspölel kar fel
hívással fordult mindkét országrész kormányához a béke helyreállításának ér
dekében. 1969 novemberében két vietnami püspök a párizsi tárgyalásokon akart
közvetíteni - sikertelenül. Végül pedig nemcsak a pűspőkök.Lhanem a saígoní
katolikus értelrmség köreiben is nő a háboru ellenzőinek száma.

Befejezésül az Informatio7liS Catholiques Internationales című folyóirat szer
kesztősége "Sadgond keresztény testvéreinknek" írott leveléből idézünk:

"A vietnami ..keresztények háromszáz év óta sokat adtak az egyháznak. Olyan
sokat, hogy ezt soha sem felejtheti el az egyház. De ma még adhatnak valamit,
amit az egyház mindenütt keres... Tanúságot tehetnek a hitről, amely a segítő

szeretetbe veti bizalmát»Ó,

Mí ' bízunk. A vietnami keresztények a 17. szélességi fokiDI északra hősiesen

tesznek tanúságot... A délen élő keresztényekmek más a sorsuk. De tudjuk, hogy
ők is ugyanolyan fajta keresztények."

F. T.

•

SZÁMUNK íROIROL. - Holezer Gyula kisvárdai esperes, Kassa László ké
kesi plébános.

8angó Jenő tanársegéd a louvaini egyetem szociológiai tanszékén.
Bálint Sándor a szegedi egyetem volt néprajz-professzora, a vallási nép

rajz európai hírű tudósa. Legutóbb Etelka és Máriaradna (Dugonics András
Írói rnűhelyéből) című tanulmányát közöltük (1968 december).

KÖVETKEZÖ SZAMAINKBOL

Augusztusban kezdődik a Szent István év. Az esztendő folyamán több
tanulmányban foglalkozunk majd a sz.ent király egyéniségével, műveivel, le
gendáival, korával, jelentőségével. Augusztusi számunkban Ijjas József ka
locsai érsek ünnepi bevezető írása mellett Timkó Imre már jelzett, a vándor
ló magyarságnak a keleti kereszténységgel létrejött kapcsolatait ismertető

tanulmányát és Pelsőczy Ferenc írását közöljük Szent István Intelmeiről és a
történelmi környezetükül szolgáló ezredév szellemiségéről. - Szigeti Endre
"Nyelvtudományunk és a csillagok" címmel Sajnovics János arcképét rajzol
ja meg; Pénzes Balduin "Harsányi Lajos ébresztése" címmel a költő helyét
jelöli ki modern irodalmunkban. - Ugyanebben a számban jelentetjük meg
Borsos Miklós lapunknak adott nyilatkozatát és készülő önéletrajzi művének

egy .érdekes fejezetét. - Közöljük még Mécs László önéletrajzi jegyzetét és
Itmácz Rózsa dél-amerikai útinaplójának egy színes részletét, a "Missa cri
ollá"-t.
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1970 Vigilia JUILLET
Revue mensuefle - Rlédact>eUJr en chef: György Rónay - Rédaction et adlmiinistration:

Budapest V., KJOISI9Uth Dad<Jl9 uo :1. - ~bbonnements jX)\Ja" un an ~,5() US doJlars.

SOMMAIRE

Gyula Holezer - László Kassa: Les signes des temps (L'effet de la Jíbératíon
sur nos réflexíons théologiques) - András Pályi: Hárítage de Sándor Hevesi
- Jenő Bangó (Louvain): Urbanteme et théologie - Sándor Bálint: Le monde
de la religion dans les parabcles du peuple de Szeged - Elemér Szeghalmi:
Les nouvelles d'Ivan Mándy - István VoUy: "Cantiques" en plein air et dans
la rue - László Balássy; Passion profarie - Géza Szarka: Le suppllee (nouvelle),
- Poemes de Béla Hegyi, László Székely, Raszui Gamzatov. et Bozita Pálos.
L'ltGLISE DANS LE MONDE: L'ltglise dans l'Amérique latine müre pour la ré
volution (Károly Doromby)

JOURNAL: Notes de Marie Noél - Journal de Ieeteur (György Rónay)
Chronique théátrale (András Pályi) - Beaux-Arts (1. D.) - Rubrique musicale
(László Rónay). - Films (Rudolf Ungváry)

DOCUMENT: Entretien avec M. Mikllls Bereszt6czy sur le mouvement elérical
de la paix (Béla Hegyi) Les catholiques a Vie1mam (F. T.)

LE PRltVÓT MIKLOS BERESZTOCZY PARLE DU MOŰVEMENT eLERICAIii>
DE LA PAIX

Au mois d'aout, le mouvement cZérieal de la paix célébrera le vingtieme an
niversaire de sa fondation. A Z'occasion de ce jubiZé qui appriehe, Béla Hegyi le
collaborateur de Vigilia est allé trouver M. MikJlós Beresztóezy, secrétaire général
de la Commission Catholique du Conseil National de la paix, vice-président de
l'Assemblée Nationale qui répondit ce qui suit aux questions posées:

- Le ler aoüt 1950, c'est dans I'aula de I'Université des Sciences de Buda
d'entre eux, dont les partícípants devaient créer lia comrníssíon de la paix du
pest que fut tenne la conférence natíonale des pretres rassemblée par trente cínq
clergé catholíque. A cette séance, nous aurions voulu tout d'abord nous informer
sur les pensées de nos confreres pretres. Les orateurs et ceux qui ont prls la pa
role étalent ceux d' entre eux qui s'étaient occupés le plus activement de ces
questions en partie professionnellement, d'autre part au COUI'S de leurs reflexíons.
Nous n'avons rien entreprís contre l'Eglíse, ni contre la morale religieuse et la
disclpline ecclésíastíque, ní contre les dogmes; en ce eas, nous aurions plutót
assumé le martyre ou la mort, En jetant un regard rétrospectíf sur ces víngt
années écoulées, nous pouvons dire que le brouillard dans lequel s'est effectué
notre départ s'est de plus en plus díssipé et que les antagonísmes surgis en 1950
á Rome et ehez nous autour de la convension ont peu a peu disparu de sorte
qu'auiourd'huí, vimgt ans plus tard, nous en sommes arrívés a ce que le Vatican
discute avec le gouvernement hongrois. Cela prouve que les délíbératíons de 1950
ont constítué une bűnne base et que notre travail a érté fructueux. Mais si ces
eiforts n'avaient pas abouti a continuer l'amélioration de I'atmosphere, a l'accro
íssement de la confíance, les pourparlers de 1964 entre Rome et le gouvernernent
hongrois n'auraient pu avoir líeu, car il faut touiours compter avec une réactíon
- comme nous le voyons aussá dang d'autres pays - qUli rendrait leur accompl
issement trés difficile.

- Le fuH que notre ltglise - ['entends par la l'ltglise uníverselle, ses chefs,
le Saint Pere et tous Ie autres - ait vu et voile, le développement universel,
qu'elle reconnaisse qu'il ne s'agít pas de phénoménes loeaux, mais du tournant
d'une épíque et qu'elle s' efforce de tracer la nouvelle directionécclésiastique de
cette nouvelle époque nous comble de satisfaction intime et de joie. Ce n'est pas
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facile, car, sous le rapont de l'ÉgIise uníverselle, la lutte des progressistes et des
contestataíres, des forees rétractives et des réíormeteurs aussí une réalité vi
vante,

Les manífestatíons du Saint-Pere telles que Pacem in terris, Populorum prog
ressio, Ecclesiam suam et les résolutíons du Concile - comme par exemple Gau
dium et spest - correspondent a beaucoup d'égards a. nos sentírnents et il nos
pensées et exprímena notre profession de foi. Comme nous I'avons exprimé, de la
mérne maníére, le Concile aussi a parlé au nom de l'ÉgIme de la pauvreté au lieu
de celui dé I'Bglíse nommée féodale, et au nom de I'Eglise des servíteurs de Dieu
au lieu de celui de l'Église souveraine - non seulement comme devíse, mais
aussí comme aspíratton a réalíser dans la prartique - et au lieu de l'ÉgIise mé
prtsant le monde et de la conceptión catholique elle a énoncé que c'est dans ce
monde qu'il faut méríter I'éterníté, Vis a vis de l'Église méfiante du passé, il a
soulígné le principe de l'Égllise vivante. le Christ ri'est-il pas venu en ce monde
pqur sauver les hommes de ce monde et il est írnpossible que le prétre s'enfuie
du monde de ses fideles, du monde des pauvres, du monde de ceux qui servent
le progres et qui veulent amélíorer le sort de tous les hommes. Au sieele passé,
I'Indlvídualísme était une i.dée dominante. Maíntenant, I'Idée du catholicisme
communautaire et de la fraternité des hommes a prís sa place. Aujourd'huí, notre
l1:glise confesse déja ces pensées et désormais nous ne devons pas chercher des
idées pour notre travail pratíque, car c'est notre Église qui nous les donne. C'est
pourquoi, de nos [ours, on ne peut pas faire des distinctionstelles que: prétre
du rnouvement de la paíx ou ne jjaisant pas partie du mouvement de la paix.
Il n'y a pas de "pretre de paíx." Nous n'adrnettons pas ce nom, il est vrai que
ce n'esj pas nous qui] l'avons inventé. Actuéllement nous disons que tout prétre
est ipso facto prétre de lia paix.

A votre avis activités sacerdoteles du pretre et son indiffé1'ence politique se
contredisent-elles?

-Il est ímpossible de ne pas faire de polltdque. Pas de politique de parti.
quelqu'un se trouve mernbre d'une communauté et qu'il lui faut organiser ses
Nous pouvons dire: je .ne fais pas pareíe du parti. Mais au moment méme ou
conditions de communauté, il fait de la politique. Lorsqu'un enfant devienit
membre de la famille... comme la famil1e entre dans la communauté des habítants,
dans la communauté des travaílleurs qui gagent leur paín, enfín dans la grande
communauté du víllage, ou de la ville, il ne peut éviter la politique. Chaque
individu eSl1; relíé par mille Iíens a ta série de sa communauté et il se doit
d'arranger ces Iíens. Le pretré aussi. Le prétre est un pere spirituel. A ce point
de vue i! vit dans une communauté de fideles, dans la communauté de son
díocese, maís en méma temps, en sa qualité de cítoyen, il appartíent il l'ensemble
économtco-culturel de la vie hongroíse, Tout prétre, lorsqu'il organíse positive
rnent ses rapports dans ces communautés, lorsqu'Il travaílle de facori appropriée
dans le domaine ecclésíastdque et social fait a propremerit parter ce que nous
avons pris pour but - il accomplit un travail de paíx. Mais la táche la plus
importante du prétre serait de satísfaíre aux exígences du perfectionnement,
car i! ne peut participer le plus activement possible il la vie socíále que s'Il
préche bien. C'est la que s'affírme s'íl est un pretré d'aujourd'hui, ou non.
S'il fait un sermon sur des parabcles d'il y a cinquetrte ou cent ans, il n'est
pas sur qu'il acoomplísse bien son oblígatíon sacerdetale. Ce que nous derrian
dons a l'ouvríer ou a l'íngéníeur: qu'tl se perfectionne, nous I'attendons aussi

. de nos prétres, qu'ils soient jeunes ou ágés. Nos fideles sont g'avés de connaíssan
ces et de science par mrlle autres sources: cours, conférences, radio, télévision,
etc. Si le prétre de nos jours ne peut fournir UIl1e nourritul1e spirituelle au moins
de meme niveau - a vrai dire elle devrait etre de niV'eau supérieur .- alors
il est pel'du. Aujourd'hui, le pretre n'est pas la s,eule autorité, et non plus la
prtincipale: C'est pourquoi, dans le domaine de ses fonetions il doit intensifier
ses capacités daus ses sermous, da'!1Js la célébration des services religieux, dans
la liturgie dans les exhortations de la confession, dans les conseils prodigués
aux fiancés comme dans l'enseignement de la religion de fal;on il ce que son
travail sacerdotal réponde aux exigences actuel1es. Comment, de quelle maniere
est-ce réaHsable? Je suis d'avis qu'i! faudr:ait donner il nos jeunes pretres le
moren de prendre l'initiative a ce sujet.

------------------------ ..._---_... _ ... _-----_.-_..-
8&11-70 FőVáJr/oSll Ny. 5. telep - F. v.: Lligeti Miklós
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Az Opus Pacis meghívására 1969 szeptemberében a Pax Christi Internatiunalis
mozgalom mainzi és Iimburgi egyházmegyei csoportja Magyarországra látogatott.
A nyílt, őszinte találkozás viszonzásaképpen az Opus Pacis egy csoportja, melyben
a békemozgalom és a katolikus sajto képviselői kaptak helyet, áprilisban Mainz
ba utazott. A Pax Christi mozgalom vendégeként meglátogatták Mainz, Worrns,
Speyer és Lirnburg városokat. A találkozás célja többek közott az volt, hogy meg
beszéljék a közös békemunka további lehetőségeit,

A Művelődésügyi Minisztérium Muzeumi Főos;:tálya az Allami Egyházügyi
Hivatallal egyetértésben áprilisban szakmai továbbképző tanfolyamot rendezett az
egyházi múzeumi gyűjtemények vezetői és kezelői részére. Az előadásokat a Ma
gyal' Nemzeti Galériában, a Szépművészeti Múzeumban és a Budapesti Történeti
Múzeumban tartották. Az elméleti előadásokat kiegészítette az a gyakorlati tá
jékoztatás, amelyet az egyházi szakemberek a Szépművészeti Múzeum restaurátor
műhelyében kaptak a templomi képek és szobrok helyes kezeléséről, valamint a
puszrulásnak indult értékek megmentéséről.

A Magyal' Püspö/ci Kar konferenciáján úgy döntött, hogy a vasárnapi, illetve
parancsolt ünnepi szentmise hallgatasi kötelezettségnek már szombaton, illetve
az ünnepnapot megelőző napon este lehet eleget tenni. Ezt az engedélyt a római
Rituskongt-egáctó 1967 májusában adta meg először, és azóta maga a Szent
atya is bevezette saját római egyházmegyéjében.

VI. Pál pápa a l',1átraverebély-Szentkút kegytemplomnak a "basilica minor"
cimet adományozta - [e.lenteóte be Szabó Imre püspök, esztergom apostoli kor
mányzó a kegytemplomban április 26-án. Az ünnepélyes kihirdetés időpontjául a
Szent István év első vasárnapját, augusztus 23-át jelölte meg.

A papsár; lelki nezetésének és gondozásának idősz'erűségét hangsúlyozta Szabó
Imre pűspük esztergomi apostoli kormányzó körlevelében. A f'őegyházrnegyeí Papi
Szenatus elmúlt ülésére célozva a föpásztor közölte: "alkalom nyílott megtárgyalni
il papi élet és a papi lélek megszente.ésének fontos kérdéseit. Meggyőződésem,

hogy ezzel a megbeszéléssel megtettük az első lépést papságunk lelkiségének
mcgújítására, megszentelésére és megmentésére, Hangsúlyozottan megismétlem,
hogy ez csak az első lépés... Ezt követnie kell az átelmélkedeet és buzgó
imával kísért további terveknek és javaslatoknak. Céltudatos tevékenységünkkel
IC:,::éünk képesek csak arra, hogy visszaadjuk és megőrizzük a ,só ízét' és a ,mécs
vüágát', amí papi küldetésünket jelenti."

Ünnepség colt a fasizmus felett aratott győzelem 25. évfordulója alkalmából
május B-án es.c a Vfgszrnházban. Katolíkus részről megjelent Ijjas József ikalocsai
Érsek, a püspökkari konfcrrmciák elnöke, Brezanóczy Pál egri érsek, a püspökkari
konferenciák titkára, Várkonyi. Imre prépost kanonok, az A. C. országos igazga
tója, Babocza Endre c. apát, főesperes és Pénzes Balduin, az Új Ember főszer

kesztője.
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Sajnovics János munkásságáról május 11-13 között Székesfehérvárott nemzet
közi nyelvészkonferenciát rendeztek. Május 14-én csütörtökön a tudós pap szülő

földjén, a Fejér megyeí Tordason tartottak ernlékünnepséget.

A Pápai Magyar Intézet kápolnájában Tome,k Vince, a piarista rend volt álta
lános rendfőnöke, Fábián Arpáddal, az intézet rektor-igazgatójával és az intézet

,

valamennyi tagjával együ.t közös szootmisét mondott Hallwas András, volt
kalocsai érsek lelkiüdvéért. A Rómából távollevő Száll József magyar nagykövet
képviseletében Zsigmond Ferenc nagykövetségi tanácsos, a római Magyar Aka
dómía képviseletében pedig Kiss Oszkár főtitkár volt jelen a szentrnisén.

A "Berlini Konferencia" (I. F. A. vezetőségi) ülésére magyar részről Várkonyi
Imre prépost kanonok az A. C. országos igazgatója, Timkó Imre kanonok, görög
katolikus püspöki helynök és Nyiri Tamás akadémiai professzor utazott a Német
Demokratikus Köztársaság fővárosába. "A keresztény katolikusok berlini kon
ferenciája" május végén, közvétlenül az I. F. A. ülés után rendezte nemzetközi
szimpoziumát, amelyen magyar részről az említett vezetőségi tagokon kívül Szántay
István az A. C. főtitkára, Magyar Ferenc az Új Ember segédszerkesztő]e és
Márkus László az Új Ember munkatársa vettek részt.

Szent László király hermáját, a középkorí ötvösművészet remekét a győri

székesegyház kincstára a krakkói Wawel Múzeumban megnyílt "Magyar-lengyel
kapcsolatok ezer éve" című reprezentaJtív k.állításra kölcsönözte,

Rudolf Weiler, a bécsi egyetem teológia fa.lw.ltásán az etika és társadalom
tudomány nyilvános, rendes tanára "A katolikus szocíálís tan tegnap, ma és
holnap' címmel előadást tartott a budapesti Hittudományi Akadémián. A két
részes előadás első felében áttekintést adott ra keresztény szociológia régi és új
irányzatairól, előadásának második részében a katolikus szociális tan értékelé
sével és feladataival foglalkozott.

Az esztergomi Keresztény Múzeum átalakítása és belső felújítása míatt néhány
hónappal ezelőtt bezárta állandó kiállítását. Mialatt az állam és egyház együtt
működésével és komoly anyagi áldozataival járó munkálatok folynak, a Művelő

désügyí Mímisztérium Múzeumí Főosztálya és a Megyei Tanács lehetővé tette,
hogy az esztergomi Balassi Bálint Múzeum új kiállítási épületében (Bajcsy
Zsilinszky u. 63.) a Keresztény Múzeum időszakos kiállításon mutassa be európaí
hírű képzőművészeti anyagának egy-egy részét. Május 15-én a múzeum 17-19.
századi magyar és külföldi anyagából összeállított kiállítást nyitotta meg Szabó
Imre püspök, esztergomi apostoli kormányzó és Verő Gábor, a Művelődésügyi

Mínisztérium Múzeumi Főosztályának helyettes vezetője.

Készpénzzel bérmentesitve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.
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