


Vigilia

UDVARDY JOZSEF
PUSZTA SÁNDOR
CSERHATI JOZSEF

BARSY IRMA
TOLDALAGI pAL
RONAY LÁSZLO

DÉRY TIBOR

lGNACZ ROZSA
GERLEI JOz:sEF
BORSOS MARGIT
SIMON ZOARD

XXXV. ÉVFOLYAM

9. SzAM

TARTALOM

Szent Gellért lelki arca - - - - - - - 577
Mindennap, Nem lettem, Agonía humana (versek) 580
Százéves az L vatikáni zsinat. Folytonosság és kíegé-
szülés a két Vatikánum tanításában - 581
Régi költő, Temetőben (versek) - - - - - 594
Megbékélés, Ez lettem én, Pusztába kiáltás (versek) - 595
Egy nagy szándék története. Tamás Gergely Alajos
életútja - - - - - - - - 596
Mr. Knockout úti jegyzeteiből. A fecskék
(elbeszélés) - - - - - - - - 610
Missa Criolla (részletek argentínai útinaplómból) 612
Mielőtt megszólal 'a harang (elbeszélés) 619
Irgalom, Jákob létrája (versek) 624
Úszi part (vers) - - - - - - 644

KORUNK KÉRDÉSEI

A holland katolicizmus: veszély vagy ígéret?
(Szennay András) - - - -
A teológiai oktatás reformja Hollandíában
(Csanád Béla) - - - - -
Konzervatív katolikusok "marcia su Romav-ia

602

005
009

NAPLÖ

Dénes Zsófia: Néhány szó Fekete Istvánról - 625; Rónay György: Az olvasó nap
lója (Szabó Magda: Ökút) - 626; Pályi András: Színhází krónika (Szakonyi Ká
roly: Adáshiba; Milton: Elveszett paradicsom) - 627; D. L: Képzőművészet (A Nem
zeti Galéria új szerzeményeínek kiállítása; Schaár Erzsébet, Vilt Tibor és Kovács
Margit tárlataí ; Száz éve született Maurice Renis) - 629; Rónay László: Zenei
jegyzetek (Ferencsik János és Fischer Annie Beethoven-hangversenye; Lemezfigyelő)

- 631; Balássy László: Rádió mellett - képernyő előtt (Kodolányi János: Földin
dulás) - 634.

DOKUMENTUM

Alfred Ancel püspök nyilatkozata a Vigiliának
(Hegyi Béla) - - - - - - - - 
Búcsú a "Fótisztelendő"-től (Tomka Ferenc)
Egyház és vallás Spanyolországban (F. T.)

A Vigilia postájából
Francia nyelvu kivonatok

635
6,18
642

645
646

Felelős szerkesztő: RONAY GYöRGY Felelős kiadó: vARKONYI IMRE

Laptulajdonos: Actio Catholica

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., ~ssuth Lajos u. 1. Tel.: 188-098. Postac!m: 5.
Postafiók 195. NagylbudJaipesti ügyilrutéZés és előfizetés: Budapest, V .. CUkor u. 4. TelefIon: 189-306.
Terjeszti, eilófizetés és templomi árusítás: V i g i l i akiadóhivataLa, árusítja a Magyar
Posta is. A Vigilia csekksrzJámla száma: OTP 37.343-VII. HaMi előfizetések külföldire: Posta
Központi Hirl1l4Plroda, "Budapest, V., József nádor tér l. Külföldön előfi:7Jethetőa Kultúra Könyv
és Hírlap KülkereSlredelmi Vállalat, vagy bízoményosat útján, NYI\1gati országokban az évi
előfizetési ár: 5,00 USA dollár, vagy ennek megfelelő összegű más pénznem. Atutalható a
MagyaJI' Nemzeti Banikhoz (Budapest 54.) a Kultúra 024 2. számú számlájára, feltLIntetve, hogy

az előfizetés a V~ma címü lapra vonatkozik.
Egyes szám áro: 9,- Ft. Előfizetés: Egy évre : 100.- Ft, 1lé1éVTe: 170.- Ft, negyedévre ; 25,-Ft.

Megjelclliik mínden hónap elején. nndex-searm 26.921.

9410-70. Fővárosi Ny. 5. telep. - Felelős vezető: Cigeti Miklós



UDVARDY JOZSEF
püspök, csanádi apostoli lwrmányzá

SZENT GELLÉRT LELKI ARCA

Szent István király születésének ezredik évfordulóját ünnepeljük hazánk
ban. Emlékezéssel visszazarándokolunk a magyar keresztény századok útján
egész a kezdetig. Meghatód'l.'a lapozzuk a krónikák, elfakult okmányok, legen
dák lapjait; tűnődve nézzük az elomló romokat, áhítattal tekintünk az erek
lyékre: Budán a Szent Jobbra, Szegeden Szent Gellért karjára, és imádkozunk
meg szemlélődünk. Körülnézünk azokban az évtizedekben, melyekben a Szetit
Királynak és munkatársainak hite és szelleme országot alapított és egyházat
szervezett ebben a hazában . . . A hegyek ugyanúgy meredtek, a folyók ugyan
abban az irányban - csak -szabályozatlanul - szegték atereket, m'int most.
Amit a földre építettek, amit falakra 'festettek vagy kőbe faragtak, am,it
lapotera írtak, azt az idő és az emberi dühösség pusztította, s már csak a
maradványokat dédelgetjük, de megmaradt a földön a nép és el nem vesztett
örökségünk lett a szellem és a hit, mely virrasztott, lelkesedett és mindig
tÍ jjáalkotott.

Kik gyújtották meg a szellem és a, hit lámpását ezen a földön? Közöttük
a legelső sorban jár Szent Gellért. Életének útvonalán sokszor furcsa véletlenek
szólnak közbe; nem várt fordulatok és küldetések a legkuszáltabb és legij,esz
tőbb helyzetekbe sodorják. Ki gondolná, hogy éppen ilyenkor gyújtja meg a
.;zellem lámpáit: iskolát szervez, könyveket ír, sok vesződség és veszély közt
l'ója térítő útjait a Maros és Körös táján, ugyanakkor távoli barátaival
le'l:elez. A Péter és Aba Sámuel ostoba kormányzása által fölkavart politikai
szenvedélyek hullámai éppen székhelyén, Csanádon tornyosulnak, de ilyenkor
is a fékevesztettségben az értelmesség, a becsület és igazság igényeit juttatja
szóhoz és megpecsételi vérével.

Mostoha körülmények között, zord időkben önmagához, eszméihez, hité
hez hűnek maradni: ezt mutatja Szent Gellért lelki arca!

Ez a sorsfordulatokban oly változatos' pálya Velencéből indult el. Itt szü
letett Szent Gellért 980 körül. Korán szerzetes lett a Szent György kolostorban.
Innen indult hosszú tanulmányutakra. Egyik útja Franciaországba vezetett.
Itt találkozott a megújhodó egyházi szellemmel, mely Cluny-ből áradt szét.
Szent Odilo Cluny-i apát egyik tanítványának a verduni St. Vannes-i
Richardnak, a reform lelkes terj-esztőjének körével is megismerkedett. Érdek
lődésseI fordult a tudományos élet felé. Maga írja, hogy Plátó műveit itt
olvasta eiőször. Bár az ezer körüli évtizedekben a teológiában a pangás kor
szaka volt, de jelentkeztek már a nemsokára meginduló erjedés jelei: a
dialektikusok és antidialektikusok szembenállása, a hit és filozófia egymáshoz
való viszonyának vitatása. Gellért mást is észrevett: a Balkánról terjedő

kathar eretnekségi mozgalom elszórtan felütötte a fejét Franciaországban és
F.:szak-Olaszországban is.

1015-ben már mint a kolostor apátja szentföldi útra készült. A XI. szá
zadban a nyugati kereszténységben megélénkült az érdeklődés a Szentföld
i-ránt. Tulajdonképpen ennek volt az eredménye az, hogya század végén meg
indultak a keresztes hadak. Gellért is többedmagával nekivágott a nagy útnak,
nemcsak mint zarándok, hanem mint kivándorló, mert a cél az volt, hogy
Betlehemben kolostort építenek és ott maradnak. Dalmácia irányába hajóztak,
de a tengeri vihar Szent András szigetére sodorta őket, ahol a hasonnevű

kolostorban találtak menedéket. Itt vesztegelt a vihar csillapodására várva
Razin is, a Szent Márton monostor apátja. Ez praktikus ember lehetett,
mert az új vendégeket egyre arra biztatta, hogy jőjjenek Magyarországra hit-
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hirdetőnek. Erre ugyan nem álltak rá, de megriadva a tengeri út nehézségeitől,

úgy döntöttek, hogy Magyarországon keresztül egy darabig viziúton - o
Dunán - az1ián szárazföldön iparkodnak Konstantinápolyba, majd pedig Jeru
zsálembe. Iforvátországon keresztül érkeztek Pécsre, ahol Bonipert püspök
vendégszeretetét éloezték, Augusztus lS-én járultak Szent István elé Székes
fehérvárott, hogy a dunai úthQZ hajót kapjanak. Ez a találkozás Gellért életének új
i'rányt adott: a szent fejedelem rábírta, hogy itt maradjon és segítő társa
legyen a térítésben, egyházszervezésben.

A küldetés a legnehezebb területre szólt. A Körösöktől az Al-Dunáig ter
jedő terület független ura Ajtony volt. E1'ős hadseregében bízva szembeszállt
Szent István központosító törekvéseivel. A király, rokonát, Csanád ot küldte
letörésére. Oroszlámos mellett csaptak ((ssze a hadak 1028-ban; Ajtony veszí
tett, maga is elesett. Ennek a területnek a püspöke lett Szent Gellért. Magya
rul tudó szerzetesekkei vonult be Marosvárra, mely a győzedelmes vezér
nevéről, ki itt telepedett meg, később a Csanád,. nevet kapta. A KeTeszíelő

Szent János tiszteletére emelt görög kolostorban telepedett meg, miután ennek
lakói Oroszlámosra költöztek.

A helyzetkép nem volt éppen biztató. A legyőzöttek néma, de kitörésre
Jobb alkalmat váró bossz'Úja parázslott a kedélyekben. A lakosság nagyobbik
része még pogány, csak imitt-amott talált keresziénuekre, jobbadán keleti
iuumuücra, mert a bizánci hittérítés már a X. század közepén kezdődött ezen
a vidéken, akkor, amikor Gyula vezér Konstantinápolyban megkeresztelkedett
és magával hozva Hierotheost, akit a pátriárka 956-ban Tur/da püspökévé
szentelt. Ez a kapcsolat tovább folytatódott, amikor fél évszázaddal későbben

Ajtony Viddinben keresztelkedett meg a keleti rítus szerint és székhelyén.
Marosváron ko"fpstort épített görög ezerzetesek számára. Kezdetben itt székeit
Szent Gellért, innen indult hittérítő útjaira.

Doceo gentiles et Christum nescientes (tanítottam a pogányokat, akik nem
ismerik Krisztust) - írja könyvében. Ez a térítő munka viszonylag békésen
jolyt, amíg Szent István élt, de alighogy lehunyta szemét, kitünt, hogy a
Körös, Maros vidéke viharsarok, és a szétcoáros Csanád heves politikaí szen
vedélyek színhelye lett. 1044 húsvétjára nem kedves vendég érkezett ide: Aba
Sámuel király. Az ország urai elégedetlenek voltak erőszakos kormányzásával,
mert a krónika szerint "megvetvén a nemeseket, mindig a parasztokkal fogott
össze". Ezért összeesküdtek ellene és elhatározták, hogy Pétert hívják vissza a
királyi trónra. A titkot azonban a király is megtudta. Csanádra csalta ellen
fe~eit és közülük' ötvenet meggyilkoltatott. Ilyen rémségek között virmdt fel
húsvét ünnepe. Az volt a szokás, hogy a nagy ünnepeken a püspök a székes
egyházban a király fejére helyezi a koronát és szerencsés uralkodásáért
imádkozik. Szetit Gellért ezt a szertartást megtagadta. Amikor a király mégis
megj,elent, a prédikációban így korholta: "A szent böjt arra való, hogy a
bűnösök bocsánatot, az igazak jutalmat nyerjenek. Te pedig, Király, azt kardod
gyilkolásaval megfertőzted s tőlem az Atya nevét elraboltad, minthogy ked
i)eS híveim hiányoznak. Ezért e napon s,emmiféle bocsánatot nem érdemelsz.
fYlivel pedig Krisztusért kész vagyok halált is szenvedni, megmondom neked
:z jövendŐt: feltámad ellened a bosszúállás kardja és elveszi tőled az országot,
melyet csalárdul szereztéi".

Aba Sámuel tényleg elvesztette a trónt, de a visszatérő Péter se hozta
meg a békét, rnert az országot a német császárnak ajánlotta hűbérül, s emiatt
a közhangulat ellene fordult. Az ebből származó politikai forrongás szinhelye
megint Gellért székvárosa, Csanád lett. Az elégedetlenek itt' jöttek össze
2046-ban és elhatározták, hogya királyi trónra Vászoly fiát. a kiilföldön tar
tózkodó Endrét hívják meg. A hír hallatára a legyőzött Ajtony hív,ei úgy
erezték, ütött az óra, hogy a nekik ellenszenves új rendszert, melybe a keresz
ténység is beletartozott, megdöntsék. A fölkelést Vata vezette Békés várából.
Őmaga régi pogánykori hajviseletben, ruházatban járt, lóhúst evett.
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Szent Gellért írásaiban utalt ezekre az eseményekre. Sokan vannak mos
íanában - panaszoija - tuaket. a rossz szenvedéLy feUázított; gyalázzák az
istentiszteletet, az egyházat, a papokat, sőt még lsten Piát, a mi Urunk Jézus
.Krisztust is. lJLdözés és e~pártoLás van most is. Isten törvényeire tanítottuk az
uj onnan ~egker,esztelteket, de az ördög kilopta lelkükbőlaz igét. Még a hűeket

iseroszakkat arra akarják kényszeríteni, hogy Isten papjai ellen elviselhetetlen
hazugságokat mondjanak. Panaszkodik, hogya közhatalom is nyomja őket:
"Megtiít]ák már azt is, hogy beszéíjimk, pedig püspök a nevünk. Ha jól ~átom,

n{meLyek:nek az a szándé/w, hogy az udvari tisztviselők támogatásával az
egyházi iuitalom. és tekintély végül is egészen meggyöngüljön".

Ezeket a megjegyzéseket Szesv: G~Uértnek DeUberatio supra hymnum
tlium pueroTum címü művében o~vashatjuk. A háborúk, sikertelenségek,
eipártouisok: nem szegték kedvét, hanem iparkodott befejezni ezt a müvét,
meujet egyik barátja kérésére írt: lsingrimnek, aki előbb a salzb'urgi Szent
l'eier kotostorbtui élt, később admonti apát lett. Ez a ~egrégibb iroda~mi mű,

mely 1'I1agyarországon íródott. Erdekes a forma, ahogy a szerző mondani
valóját előadja. Kiindult Dánie~ próféta verseinek allegorikus magyarázatábóL,
ehhez társítja egymás után, mintegy láncszerűen, a témáit. Stílusa te~jesen

egyéni, éppigy a szavak megválasztása és a mondatok szerkesztése.
Fejtegetéseiben már találunk: utalást arra, ami nemsokára élénk: vita

tárgya ~ett: a hit és az ész, a teo~ógia és filozófia viszonyára. A dialektikusok
közü~ többen az ész ítéletét a hit fölé helyezték, és aszerint akarták magya
Tázni a hit igazságait; az antidialektikusok a másik végletbe estek: tagadták
a logikai elv,ek érvényességét a teológiában. Úgy látszik, Szent Gellért rndr
akkor ama fölfogás felé hajlott, mely később a vitából leszűrődött és általánus
lett: a filozófia segít a teológiai ,eimé~yülésben. A Deliberatio egyik he'lyén
rámutat arra, hogy amiként a' zsidók ezüst és arany edényeket hoztak a
pogány Egyiptomból, így a filozófusok műveiből tegyük magunkévá mind
azt, ami a helyes ismeretre segít. Egyik kijelentéséből a kutatók arra követ- ,
«eztetne«, hogy már akkor észrevette Scotus Eriugena: De divísíone nawrae
dmű művében foglalt racionalista tévedéseket, ame~yeket csak jóva~ később, a
XlII. század e~ején íté~t el az egyik párizsi zsinat.

Felfigyeltek a kutatók arTa is, hogy Szetit Gellért bőven merített a keleti
egyház nagy misztikusának, Pseudo-Dionysiusnak az írásaiból és Maximus
Confessor Skutari püspökének a Vn. században ezekhez írt kommentárjaiból.
Vajon ezeknek a nagy hatású keleti egyházi műveknek a használatát a he~'1

inspirá~ta? Csanád, ahol görög kolostor volt könyvtárra~, és előfodultak

megbeszé~ések közte és a görögök között? Feltehető.

Úgy látszik, Szent Gellért teológiai [eiteqetései, az általa képviselt irány
és stíLus tetszett akortársaknak. Isingrim nemcsak az említett Deliberatio
nevű munkát kérte tőle, hanem már korábban is kapott egy értekezést,
melyet bizonyos Dodo nevű pap vitt el neki. St. Vannes-i Richard. ténítványa,
András szintén kapott Gellérttől De divino patrimonio című könyvet, továb
biak: írását is kérte, de Gellért idő híján nem tudott a kérésnek eleqei tenni.
h t ezen kívü~ egy kommentárt a Zsidókhoz írt levélhez.

Jelenleg csak a Deliberatio-t ismerjúlc; hogy a többivel mi lett, nem
tudjuk: elvesztek-e, vagy talán egy szerencsés nap előhozza őket az zsmeret-
lenség homályából? .

Igy alkotott Szent Gellért otthont Csanádon a hitne~c és szellemnek:
iskolájának padjain nemcsak magyarok, hanem kűlfö~diek is ültek, írásait
olvasták a Marostól a Meuse-menti Verdun-ig, a keresztény magyarság pedig
megmaradt e fö~dön, mely beitta vérét.

Az igazi bölcsesség s az igazi műveltség semmi más, mint Isten félelme.

Aranyszájú Szent János

579



PUSZTA SÁNDOR VERSEI

MINDENNAP

mindennap újra kezdeni
nekiállni
megteremteni ti világot

icipicit nőni mint a füvek
beszélni
élni
járni
félszárnnyal r'epülni
mint szélütött bogarak
hanyattesve s egyhelyben topogva
a meghóditott horizontról énekelve

újra kitalálni a betűt

megépítem a házakat hidakat
katedrálisok,a,t
miket az atom elsöpör

harcolni betegség rühök tetvek ellen
túlélni rákot denunciálást
az értelem kudareait s lelkigörcsöket

ott kezdeni ahol senki sem hagyta abba
ejtőernyőt csatolni ,könnyeinkre
össze ne törjék m.aguk ha hullnak
Lézer-tükröket szerelIni a szívekre
pontosan kiszámíthassuk az egymásközti túvolságokat
mindennap újra kezdeni
mindennap újra kitárni sebeink
várni a keselyűt

hallgatni Zeus átkait

azért ellopni a tüzet
mégis érdemes volt

NEM LETTEM
nem lettem se nap se hold
se csillag
csak q bennemvaló icipici jóság
vHágít

engedd fényénél
magamhoz találjak

AGONIA HUMANA
a sárkáwyt ma sem öltük meg
a rák tovább épült bennünk
elesettek feküsznek a csatamezőkön

ma sem tám.asztottuk fel a halottakat
sok miérttől keserűbb a szánk
egy fokkal sötétebb lett
egy fokkal hidegebb it föld
börtönökkel falaztuk el a napot
sok kilométer szögesdrót-rácsot épftettünk

meg bocsátod-e
hogy elfeledtünk ma is fényleni?
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CSERHATI .JOZSEF
pécsi püspök

SZÁZÉVES AZ I. VATIKÁNI ZSINAT
FOLYTONOSSÁG ts KIEGtSZűLÉS A KÉT VATIKÁNVM TANíTÁSÁBAN

Szerte az egész világon ismét zsinati témákról írnak és beszélnek: történelmi
és teológiai méltatással ünneplik az I. vatikáni zsinat 100 éves évfordulóját. A
katolíkus tanítás fejlődésének, de közelebbről az ekklezíológiának, az egyházról
szóló úan tökéletesítésének szemporitjából fontos megismerni az I. vatikáni zsinat
szerepét és [elenéőségét, Ugyancsak nem érdektelen megvízsgální a zsinat előké

szítésében, lefolyásában és tanításában a kornak. főleg a múlt századnak szellemi
vetületét és a kor emberének, a már tipikusan "modern embernek" lelkületet,
meI't csak így érthető meg a zsinat konkrét reagálása az Isten, a túlvilágí hit és a
hit és tudás VIszonyának kérdéseire. A mögöttünk álló száz év alatt a kor és benne
az ember nem változott meg lényegesen, A "modern ember" szellemi alkatát alap
jaiban ugyanazok a tényezők határozzák meg. Ezek nagyon röviden abban foglal
hatók össze, hogy "az autonóm és felvilágosult én" vette át a történelemalakítás
szerepét. Az egyháznak már száz év óta ugyanazzal az emancipált és szekularizált
társadalommal van dolga. így a kérdés is ugyanaz marad még mindig: a modern
civilizáció és kultúra embere hogyan viszonylik a valláshoz és az egyházhoz,
Istenhez. a hit kérdéseihez, a hit fogalmával adott természetfölötti világhoz?

A két vatikáni zsinat a száz év emberének átfogásában egybetartozik, tanítá
saik egymást kiegészítik, bennük folytonosság és egymásra-épülés állapítható meg.
Már az első vatikáni zsinat ugyan ki nem mondott, de egyik fő kérdése ez volt:
rní az egyház helyzete a rnodern világban? A II. Vatikánum tanításában kétségte
lenül már nagymérvű fejlődés állapítható meg az egyháznak a modern társadalom
hoz való viszonyulásában és ennek értékelésében. Itt a Füt természetfeletti eredetét
és mibenlétét leíró tanítás még közelebb akart jutni a konkrét emberhez, az ekklezio
lógiában pedig a teljes tartalmú és értékű egyházfogalom kibontakozásának lehet
tünk a tanúi. A kétzsinatot joggal szokták az egyházban bekövetkezett nagy átala
kulások szimbólumaként emlegetni. A kettőnek természetesen más volt a mód
szere, tónusa vagy klímája, de lényegében egy volt a problémája. S mivel a prob
léma reális és igaz volt, ezért előbbre jutás történt. Fejlődés és tökéletesedés állapít
ható meg az eredmények egybevetéséből. A zsinati tanítás valóban lépést tudott
tartani a ma élő emberiség legújabb átalakulásának tényeivel is. A kor reménye
teljes visszhanggal felcsendült a II. vatikáni zsinat munkájában, ez pedig az, hogy
a természettudományok és a ;technika forradalmában élő emberiség az egyén és
a közösség még mindig meg nem oldott viszonyában kezdi felismerni a szabad emberi
személy értékeit és új kort elindító szerepét. A zsinat az emberi személyíség
közösségalkotó erőinek vallásos vagy üdvösségrendi mozgatását és az egész emberi
ség számára való eredményes bevetését kívánta megvalósítani. Ezt nem tehette
volna meg, ha az I. vatíkánd zsinat fel nem ismeri a modern ember hitproblematikáját.

Az r. vatikáni zsinat egybehívásának indítékai'

1864. december 8-án megjelent a Quanta cura pápai körirat tal együtt a 80
tételből álló Syllabus. Ezt a lista a ·IX. Pius pápa 32 éves uralkodásának első 20
évéből származó különböző pápai megnyilatkozásokból "modern tévedések" eimén
egybefoglalta az elutasított és elítélt különböző rendű tanításokat. A Syllabus
megjelenése kétségtelenül egy küszöbön álló zsinat lehetőségeire engedett követ
keztetni és már a következő évben egyre lázasabb ütemben meg is kezdődtek az
előkészületek.

IX. Pius pápa az 1867. június 26-án tartott titkos konzísztóriumban, amikor a
két apostolfejedelem, Szerút Péter és Szerit Pál vértanúságának 1800 éves megünnep-
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lése alkalmából több mínt 500 püspök tartózkodott Rómában, bejelentette a 20.
egyetemes zsinat egybehívásának gondolatát. 1868. június 29-én az Aeternus Pater
kezdetű körirattal 1869. december 8-ára hívta egybe a zsinatot. A bulla hosszasan
és komor színekben ecsetelte a zsinat szükségességét és a következőkben adta meg
tnditékaít: az egyház ege felett hatalmas viharok vannak kitörőben, .a hitet és az
egyházat több oldalról támadások érik, az egész emberiséget az egyenetlenség, a
bizonytalanság és a béke elvesztésének veszélyei gyötrik. "Komplex krízisről van
szó"., amely az egyhá~ tanítóhivataltől két irányban is elrgazftó állásfoglalást
követel: világos tanítással vissza kell utasítani a 1{Gl" "modern tévedéseit" és kor
szerűbbé kell tenni az egyházi törvénykezést. A pápa nemcsak helyreigazító taní
tásra gondolt, hanem az egyház belső helyzetét is meg akarta javítani olyan
időkben, amikor a világhelyzetet új szociálís tanítások és forradalmi légáramlások
kezdték rnegmozgatní és első alkalommal álltunk az emberiség új megalapozású
jólétének és tudományos haladásának nagy kérdései előtt. A nehéz helyzetben
azonban a Iegbíztosabbat kellett választani: meg kellett védeni az egyházi tanítás
integritását és sérthetetlenségét és vissza kellett utasftarri a tévedéseket.

A zsinategybehívásának voltak lélektani indítékai is. Első helyen kell emlí
tenünk azt a tényt, hogy IX. Pius pápa. tanácsadóinak biztatása ellenére, akik az
európai fejedelmektől várták az .,Unita Italia" csapatai ellen a biztos segítséget,
tudatában vol<t annak, hogy a pápai állam végórája elérkezett. A pápaság földi
hatalmának a feladása önkéntelenül is arra ösztökélte a pápár. hogy az egyház
nemzetfeletti tekintélyét mozgősítsa most már nem Garibaldi felszabadító nemzeti
gárdístái és ágyúi ellen, hanem a pápaság erkölcsi hatalmának érdekében. És
valóban ez történt. Rómának az egyesült Olaszország székvárosává való kikiáltása
óta a Vatikál11 más fényben tündökölt,' erkölcsi súlva és tekintélye színte napról
napra szemlátomást nőtt és általános elismerést szerzett. Pius pápa utóda. XIII. Leó
már olyan tekintéllyel tanított. mint előtte kevesen ';

Egy másik indíték az' egyház egyetemes tanítói tekintélyének i!1;énybevételére
abból adódott, hogy a Syllabu.s elítélő és tiltó fellépésével látszólag túl kevés
eredményt éI1t el és ennek okát abban lehetett vélni, hogy a helyi túlkaoások
ellen a püspökök nem léntek fel kellő eréllyel. Központi szemmal és egységesen
kellett felmérni a veszélyt és az ellene foganatosított eljárást. Egyetemes zsinatra
kelletit apellální. .

Még egy harmadik szempontra is fel kell figyelnünk : háromszáz év óta nem
volt zsinat. A legutóbbi egyetemes zsinat a trentói volt (I 545-1563). Két egyetemes
zsinat között ilyen nagy intervallum még nem volt az egyház. történetében, az
egyház a reformáció feletti diadalát túl sokáig "nyugodtan ünnepelhette", az európai
keresztény fejedelmek abszolutizmusa egyébként is lecsendesített társadalmi lég
kört biztosított, úgyhogy az egyház intézményeivel, iskolaival és kórházaival mint
társadalmat és történelmet formáló erő, egyre nagyobb biztonsággal berendezked
hetett. Azonban előbb a napóleoni háborúk, de még inkább a francia forradalom
({ll kezdődően a társadalmi életben jelentkező nyugtalanságok, a fennálló szociálís
struktúrálc átalakítására irányuló törekvések mégis csak azt sugalmazták, - leg
alább a "látók" lelkében, - hogya felszín alatt olyan áramlások indultak el,
amelyekkel szemben így vagy úgy, nyíltan vagy burkoltan, előbb vagy utóbb, köz
vétlenül vagy közvetve állást kellett foglalni. Ha az L vatikáni zsinaton a kor társa
dalmi helyzetének képlete nem is szerepelt olyan kímondottan, mint a II. Vati
kánumban, annyi bizonyos, hogy a zsinat munkájában a kor e vetülete is mély
nyomot hagyott.

A zsinat rövid eseménynaptára

Az első négy hónap

A zstnat egybehívása általában élénk vísszhangot, főleg meglepetést, sőt sokak
ban egyenesen aggodalmat, vagy ellenszenvet váltott ki. A Civilta Cattolica, a
jezsuita rend folyóirata, 1869. február 6-án azt tette közzé, hogy a zsinaton a
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Syllabus tételeit definiálják és kimondják a pápai tévedhetetlenségét és Szűz

Mária mennybevitelének dogmáját. Erre mindenütt a leghevesebb teológiai, sőt

politikai viták indultak el. A német saitó valamilyen indiszkréció folytán már
egy fél évvel a kezdés előtt beledobta a köztudatba, hogy a zsinat rejtett, egyetlen
célja a pápai tévedhetetlenség kimondása, és bár a zsinati szkérnák anyagában ez
a kérdés csak egészen II vége felé bukkant fel, mégis a körülötte kialakult viták
már előre determinálták a zsinat hangulatát és kellemetlen kísérőként végig sok
bosszúságot okoztak. Németországban a hírneves münchení egyetemi tanár, Döl·
linqer, Franciaországban Montalembert., később Lacordaire és Lammenais is csat
lakozott hozzá, de főleg a tekintélyes apologéta Dupanloup, Orleans-i püspök álltak a
tévedhetétlenséget támadók csoportjának élére. Élénk mozgolódás volt észlelhető

Olaszország, Franciaország, Bajorország, Belgium és az Osztrák-Magyar Monar
chia kormányköreiben is, mert úgy vélték. hogy a római Kúria a pápai tekintély
emelésével világi vonalon is nagyobb befolyásra kíván szert tenni. A "modern ál
lamok" belső függetlenségükre voltak kényesek, a pápai beavatkozás fokozásától
tartottak. A kormányok intervenciójára azonban a francia miniszterelnök habozó
magatartása miatt nem került sor.

A megnyításra az 1050 meghívottból 774 zsinati atya jelent meg, akik hazá
jukból már eleve magukkal hozták a püspökök, papok és laikusok között kialakult
ellentétes nézeteket. így a zsinaton rnindvégig két párt álLt egymással szemben.
Kezdettől fogva számszerűleg szinte ugyanaz a többség (4/5 rész) és kisebbség
vívta végig a maga ádáz harcát. A többség vezérei között találjuk Marmi1l{1 angol
és Dechamps belga bíborosokat, akiket nagy tekintéllyel főleg a német Martin, Se
nesteu és Pessler támogattak. A kisebbségben nagyobb szerephez jutottak a már
említett Dupanlou'P és a német Hefele, a zsinatok történetének híres szerzője. Az
Osztrák-Magyar Monarchia püspökei, Rauscher bécsi, Schwarzenberg prágai és
Raynald kalocsai bíboros érsekekkel az élen, szinte kivétel nélkül "antí-infallibi
listák" maradtak. A két i ránvzatot olykor a "harmadik pártmak" a megjelenése is
tarkította. ami a szembenálló felek véleményének hullámzásából természetszerűleg

adódott.
Az ellentétek sem mennyiségi, sem minőségí vonatkozásban nem voltak egyér

telműek. A tévedhetetlenség kimondásának hívei számszerint valóban elsöprő több
ségben voltak, köztük igen sok merev konzervatívísta akadt, akik nemcsak a pápá
hoz akartak hűségesek maradni, hanem a római szeritszék központi hatalmát is nél
külözhetetlennek tartották. Akadtak köztük haladók is és a tekintélvesebb €~yé

niségek a rugalmasabb és korszerűbb egyházkormányzat mellett gyakran szót is
emeltek. Tudnunk kell, hogy a pápai tévedhetetlenségről szóló meggyőződéset az
egyház mrndiz tanította. Most arról volt szó, hogy a zsinat ezt a tanítást mi:nt
Istentől kinvílatkoztatott igazságot jelentse ki. vagyis ünneoélyesen rnint dosmát
def'intália. A zsinaton egyetlen olyan püspök sem akadt, aki a pápa főségéről és
tévedhetetlenségéről szóló tanítást nem tartotta volna a szerrtírással és a szentha
gvománnyal összeegyeztethetőnek,a kisebbség azonban míndvégig az "ooportunitás",
vagyis a hittétel kimondásának időszerűsége .és alkalmassága ellen küzdött. Attól
tartottak. hogy a dogrnatizálás a kétes ka:tolikusok elszakadását, a katolizálni akaró
analikánok elídegenedését, a keleti hltszakadás megerősödését, a kormányok ellen
intézkedésett és még sok egyebet vonhatna maga után. A harmadik párt az infal
IibiIíltás kimondásának elvi vonalát tisztán látva olyan megfogalmazást kívánt,
amely ;)70 irlók követelménvei nek jobban mel'"felel Említést kell tennük arról is,
hozv többek véleménye szerínt a nánai tévedhetetlenséa ' kimondása a nűsnöki te
kintély csorbulásának veszélyét rejthette magában. A kisebbség szenvedélyesen kép
viselt véloménve nem egyszer mint keserű ag:itálás hatott: ..3 többség köreiben
ultramontanísták (a »hegyen túlíak«, a Rómához szolgaín hűségesek) ragadták ma
gukhoz;' hatalmat, aloik meg akarták változtatmi az eavház lénvezes alkotmánvát.
mert a Krisztus Urunktól alapított mérsékelt monarchiát abszolút monarchiává
kivánják átalakítani".

A zsinat rövid volt. Minoöss'l€ 7 hónapig tartott PS váratlan, sőt tragikus volt
a befejezése. Tartarna alatt 86 általános vagy teljes ülés és négy ünnepélyes nyil-



vános ülés volt. Az utóbbiakon jelen volt a pápa is. 1869 decembere csaknem tel
jesen formalításokkal telt el. A pápa december 28-án váratlanul két zsinati terve
zetet, szkémát terjesztetett az atyák elé, ami sokaknál azért jelentett meglepetést,
mert "a felülről való eljárás kezdetét látták benne". Az első szkémát, amely a ka
tolikus hitfogalom szintézisét és megvédését tűzte célul maga elé, Franzelin, a

. GregoriIana tanára dolgozta ki. Ezt skolasztikus merevsége, a tévedésekkel szembeni
túlzott szlgorűsága miatt elvetették, Martin paderborní püspök J. Kleutgent, a hí
res új skolasztikus teológust vette maga mellé és négy fejezetben III kánonnal ki
dolgozta a Dei Filius kezdetű, a hitről szóló konstitúció tervezetét. Mialatt a témá
ról vég nélkül elnyújtott viták folytak, a zsinati termen kívül egyre erősödtek az;
összecsapások az infal1ibilitás körül, egymás után különböző csoportok petíciókat
küldtek a pápához, és már-már úgy látszott, hogy nyílt törésre kerül sor. Közben
az idő csak előre szaladt, a túl hosszú beszédek és a Szent Péter templom jobbol
dali kereszthaj6jából átalakított zsinati terem rossz akusztikája mindinkább fokoz
ták a türelmetlenséget. Sokan értelmetlennek tartották, hogy fogható eredmények
nélkül ilyen hosszú ideig távol legyenek egyházmegyéjüktől, de akadtak egész bi
zalmatlamok is, akik szerírrt "mindezt a kuríálísok azért rendezik így, hogy az ügyet
a kezükben tartva a zsinati atyákból a szeritszék számára könnyen kezelhető tö
meget csináljanak".

1870. március l-tól július 18-ig

Sokan már szégyenteljes csődtől tartottak, amikor 1870 februárjának végén jobb
tárgyalási szabályokat és lehetőségeket biztosítottak. A pápa március l-én végleges
kidolgozásban a zsinat elé terjesztette a második, az egyházról szóló hittételes ha
tározat szkémáját. Már március 6-án 45(} atya 131 ellenében azt kérte, hogy a
szkéma 11. fejeze,téhez csatolják hozzá az infallibilitás külön kérdését, amely eddig
nem szerepelt a 1Jervezetben. Az esemény bombaként hatott, azonban a zsinat
egyelőre tető alá akarta hozni az L szkémát és ezt április 24-én egyhangúan meg
is szavazták az atyák. •

Végre elővették tehát az egyházról szóló konstitúció tervezetét. Most már senki
sem unatkozott. Miután a 15 fejezetból és 21 kárionból álló' szkémát Ismertették,
a vítát azonnal a híres 11, fejezettel kezdték meg. A kérdés-komplexum ebben a
fejezetben a pápa fősfgéről, primátusáról szóló tanítást ölelte fel, de még itt sem
volt található, a legcsekélyebb utalással sem, a tévedhetetlenség kérdése. Ennek
ellenére már a nagyhéten fellángoltak a szenvedélyes vitatkozásole. A zslnatl te
remben a vítát május 13-án kezdték meg, 15 nap alatt 60 beszéd hangzott d. Az
ellenpártok a zsinati termen kívül is szenvedélyes csatákat vívtak, pamflettekkel.
különbözőakciókkal igyekeztek egymásra hatni, de eredmény nélkül. Az infallibili
tásról ménduatalan szó esett, mégis a tárgyalások meddősége miatt június 6-án
sürgősen kérték a viták lezárását és megkezdték a szkéma harmadik és negyedik
fejezetének tár~alását.

Közben a római hőmérő higanyszála csak emelkedett és az infallibilitás kuriá
lis híveínek néhány szemet szúró önkényeskedése míatt az idegesség a tetőfokra
hágott. A zsinat menetében egyre fokozódó nyugtalanság oka kétségtelen az volt,
hogy mesterségesen elhallgatták a mindenki előtt nyilvánvaló tényállást: a té
vedhetetlenség vitáiára míndenképpen sor kerül és hátha ennek tárgyalása ve
szélyes összecsapással végződik. A francia követ április 22-én allt jelentette kor
mányának: "Az az ember benyomása, mintha a zsinatot csak a pápai tévedhetet
lenség, kimondása míatt hívták volna össze." Egy hónappal később egy püspök
pedig ezt írja halla: "Olyasvalamit lehet érezni, míntha sok atyának a keze beszéd
közben ökölbe szorulna és ujjai mintha egy láthatatlan pisztoly ravaszára lennének
helyezve."

Július középén vagyunk már. Egyre nagyobb erőfeszítések történnek, hogy az
ellentétes nézeteket közelebb hozzák egymáshoz. A kisebbség javára bizonyos en
gedrnényeket tettek: a megfogalmazásokban mellőztek némely túlzást és kijelentet-

584



ték, hogy a pápa primátusa és tévedhetétlensége nem csorbíthatja a püspökök jo
gait, hiszen a pápa csak az egyházzal való legbensőségesebb egységében gyako
rolja hatalmát. Amikor július l3-án a 85. általános kongregációban a teljes szké
ma szavazásra került, a következő eredmény alakult ki: 601 jelenlevőből 451 igen
nel, 88 nemmel és 62 fenntartással szavazott. Július l8-án a 4. és utolsó nyilválnos
ülésen a pápával együtt 535 püspök volt jelen, két atya kivételével mindenki igen
nel szavazott, azonban 50 zsinati atya tiltakozásának [eléüj előző nap elutazott Ró
mából. Előbb levelet írtak a pápának és ebben kifejtették távolmaradásuk indo
kabt. Otthon azonban mlndannyían alávetették magukat a zsinat határozatának és
az új dogmát ki is hirdették. A záróülésen nemmel szavazó két püspök még a
zsinati' teremben vetette alá magát a dogmának.

A zsinatnak még sok anyagót kellett volna letárgyalnía, de kitört a francia
porosz háború, a plemontiak pedig szeptember 6-án betörtek a pápai államba és
szepternber 20-án elfoglalfák Rómát. A pápa mint a Vatikánban élő fogoly október
20-án Postquaeni Dei munere kezdetű bullájával bizonytalan időre elnapolta a tra
gikus hirtelenséggel bezárulf zsinatot.

A zsinat és a XIX. század

Individualizmus, humanizmus, racionalizmus

Az analízist igen mélyről lehetne elindítamí és széles területekre kiterjeszteni.
Csak arra kívánunk röviden utalni, amire az 1. vatikáni zsinat megértése és meg
ítélése szempontjából szükségünk van.

A XIX. század második fele már a "modern kor" biztosabb és szélesebb térhó
dítását jelenti a gondolkodásban és az életstílus alakításában egyaránt. A kor
szellem, amely az új kort elindítja, egyre több vonatkozásban egységes eszmei
tartalommá kezd összeforrnd a modern ember sajátos szellemi tartalmú magatar
tásává. Ezért az új kort, amelynek kezdetét Amerika felfedezésével (1492) szoktuk
megjelölni, joggal nevezhetjük modern kornak is.

Az újkor legsajátosabb jellemzője az individualizmus, az emberi én, az egyé
niség és végül is a személyiség felértékelése vagy bizonyos kultusza, Ennek egyre
növekvő igénye és sokszor keserves kiküzdése, helyes és egyúttal ferde irányú ki
bontakozása Európa szellemiségének 500 éven keresztül legdöntőbb sorsrtényezője

lett. Az ember ki akart szabadulni a középkor mínden rendű megkötöttségéből. Ez
a boldogító szabadságvágy több Irányban új értékek felé nyitott utat, de előbb

régi közösségí kötelékeket kellett levetnie. A rendi társadalmi kötöttség első bom
lasztója az a polgári szabadság-törekvés és kezdeményezés lett, amely a kézmű

vesség, az ipar és kereskedelem, vagy általában a városiasodás eszközeível a hűbéri

feudalizmus földhözkötőttségét oldotta fel. A nagy birodalmak fáradt testét a na
cionalizmus friss szele járta át, de egyúttal darabokra is törte azt. Később ez a
nacionalizmus és a nyomában jövő kolonlalizmus és rasszizmus napjainkig a há
borúk egyik melengető .kigyófészke lett. Az európai nagyhatalmak egyre növekvő

háborús potenciállal egvmássat farkasszemet néznek és mdalabt egymást így sakk
ban tartják, egymás keze elől ragadják el a gyarmatbirodaJ:makat. Végül a nagy
keresztény vallási közösség egészét a különböző hitújítások a hit szubjektív elemei
nek a vallás egyéni átélésének hangsúlyozásával szántották fel, aminek velejárója
az lett, hogy vallási téren az egyéni értelmezést, a belső átélést a közösségí nor
mák fölé kezdték helyezni, hogy így szembeszálljanak az egyház irányító és tanító
tekintélyével, főleg a pápasággal.

A modern kor szellemtörténetileg és bölcseletileg nézve inkább sokrétegű folya
mat, mint valamelyegyértelműen meghatározott szellemi áramlat. A folyamat
egymásutánjában a bölcseleti emberképet elsősorban a humanizmus és naturaliz
mus kezdi formálni, fejlődési ivében előbb a kimondott egyén, az "autonóm én" és
végül is a saját értékeire, jogaira ráébredő személyíség állanak. Ezekből az elemek
ből születik meg az a demokratikus egyenlőségí és szabadság-törekvés, amely po-
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Iitikailag a szabad választásokon nyugvó polgári dernokráciák megalakulásához ve
zetett. Ismeretelméleti síkon, miután Descartes, az európai modern bölcselet első

atyja olyan élesen választotta el egymástól az Ismeretszérzés folyamatában az érzé
kelés és azérte1!ffii megismerés szerepét, a szélsőségek lehetőségel két irányban
is tovább bontakoztak: Hobbes és Comte szenzualizmusa illetvepozitivizmusa áll
az egyik oldalon. és a másik oldalon Kantnak, atz újkori bölcselet második szülő

atyjának racionalizmusa és agnosztícízmusa. Kant végképpen az immanens, a bel
ső értelmi ténvezöknek, az ész kategóriáinak adta a fő szerepet, amennyiben
ismeretelméletében a .Jcopemíkuszl fordulat" míntájára nem a tárgy alakítja a
tudatot, hanem a tudat a tárgyat. Ebből az következik, hogy transzcendentális
tárgy nem is lehetséges, mert csak az érzéklés által nyújtott anyagat alakíthatja
az ész belső törvényszerűségei szerínt, Ezzel teljesen nvítva állt az út Fichte,
Schelling és Hegel idealisztikus pantheizmusa felé: az ismeret. a tudás kialakí
tásában egyedül az értelem evolutív, őnkűfejtő konstrukciójának van szerepe. A kép
teljességéhez még az is hozzátartozik, hogy etikai, erkölcsi téren a szabad ember
belső "kategorikus imperatívuszának" önf'ügaetlenítési törekvése természetszerűleg

összeütközött az eddig kívülről ajánlott; belülről jövő transzcendentális normák
kal és az egyén erkölcsi világát mindinkább Immanens, szubjektív-etikaí értel
mezések kezdték alakítani.

Liberalizmus, illuminizmus

Nagyon kurta az a lépés, mely innen nyílegyenesen a Iiberalizmus sok árnya
latú világnézetéhez vezetett, melynek alapjaiban véve jó magvából sok átkos el
ferdülés nőtt ki: a gazdasági liberalizmus monopoltőkés hatalmaskodása és ki
zsákímányolása, az erkölcsi emancipáció Iiberalizmusa, amelyből az ún. "úri morá
lok", a kiváltságos társadalmi rétegek magánerkölcsi viláea szűletett és szem
behelyezkedett más társadalmi rétegek "osztályerkölcseivel". így érthető, hogy
az emberi egyének lelkében végbemenő és e:gymásra tornyosuló folyamatok szo
elál-ettkal és társadalml sfkon is k'fe ítették hatásukat. Ennek elemei már a kö
zéokor véaén ielentkező ..társadalmi herezisek". de méginkább a XVII. század
utáni forradalmak, amelyek zászlóikra a szabadság. az egyenlőség és testvérisért
mÁig is érvényes, gYtíitó Jelszavatt írták. Ezzel mezrndult annak a feszültségnek
kjplpzódése. melv a feudális. később a nasrvinaros tőkés társadalom. valamint II

'"'oll!ársáe: osztálvat között nyílt szembeáltáshan robbant ki. Ez :l forradalmi mac,
l~llqelg és Marx műveí alanián. a múu század közenétól ke7r'{ődően (Ul4R-ban a
Kommunista kiáltvány) a kizsákmányoló tőke és a munka többletértékének bir
tokában levő rnunkássáz közöttí vél!só küzdelommé vált, és ma a szodalis,ta tÁr
sadalom, a kíegvenlftett gazdasági és termelési rend kontúrjait vetíti az egész
emberiség elé.

Az eddig festett képhez, mint hátteret meahatároző színalapozás hozzátartozik
a XVII. és a XVIII. század nagy kultúrrnozzalrna. az illuminizmus, vagy felvilá
gosodás is. Az ember mérhetetlen büszke lett saiát értelmére, annak alkotásai ra
és elérkezettnek látta az időt. hogy ernancinália. felszabadítsa magát minden alól.
ami ellentmond a természetes ész belátásának és kri,tljkájának. Csak
az lehet ió és érvényes" amit az értelem annak ítéL Az emberi haladásba
vetett határtalan hittől áthatva a felvilágosult ember krttíkát kezdett gyakorolni
az életet formáló történelmi alakulatokkal. eddie: érvénves hazvományokkal és te
kintélvekkel szcrnbcn. természetespn :l v"tllás és AZ ef!vház ellen is. Amikor több
tikténelemkritikus is kissé naivnak és túl optimistának ítéli meg e szellemi moz
zalmat. nem szabad elfelejtenünk. hogy a Iesrmazasabb körök felvíláeosultsáaa
az eadÍlti életstílust és főleg minden hagyományt feladó tendenciáiával együtt át
teriedt a polzársáz feltörekvő ~ömel!eire is és részben a francia forradalom sza
badságeszméinek táplálóta lett. 'ígv érvényével még jelen van korunk minden de
mokratikus törekvésében. Ugyanakkor azonban az uralkodó körök felvilázosutt
abszolutizmusa a polgári szabadság-törekvéseknek - tisztelet il kevés kivételnek



-- nem mert szárnyat adni, sőt a tömegek emancipacios akarásával szemben az
elnyomás eszközeihez is folyamodott. Igy az illumínízmus, mínt kultúrideál a mil
liók életében csak romantikus álom IeU, amelyből a múlt század szegényeinek,
jobbágyainak és kifosztott munkásainak sok keserű könnye, de még inkább a két
világháború égbekiáltó vérfolyamai és szenvedései az első nagy kiábrándulást
vetítették Európa egére. Idáig kívántunk eljutni, hogy az első vatíkánd zsinat
szellemi hátterét is megfesthessük.

A liberalizmus nagy katolíkus köröket is meg tudott közelfteni és ezek a la
ikus világban rnind erősebb hangot adtak a hit és erkölcs szabadabb értelmezésé
nek és főleg a szabadelvűbb életstílusnak. Az trányzat még a ... teológiai főiskolák

ban is tért hódított magának főleg Gün.ther, Hermes és Froschhammer tanításai
alapján. Ezek a tanárok az ún. "szemiracionalizmust" hirdették, vagyis a hitről, a
vallásról azt tanították, hogy lehetőleg minél több vonatkozásban szabadítsuk azt
meg természetfeletti vonásaitól és csak azt fogadjuk el igazságnak, amit az érte
lem is közvétlenül belát. Igy Günther megkísérelte azt is, hogy a Szenthárom
ságnak az értelem számára kibogozhátatlan titkát érthetővé és beláthatává tegye.

Az, I. vatikáni zsinat elsősorban az egyházon belül a félracionalista tanítók
és az ún. "liberális katolikusok" ellen akart állást foglalni. Ezzel természetesen
szembehelyezkedett a raclonalízmussal, a liberalizmussal, a materializmussal és a
paritheizmus mindenféle válfajával is. A zsinatnak az egyház belső törvényszerű

ségét kellett követnie: a tévedésekkel szemben tisztázni kellett a katolíkus állás
pontot. üdvösségi küldetésének tudatában az egyház mindenekelőtt a hit fogalmát.
annak természetfeletti vonatkozásait tárta fel a kor embere előtt, aki egyre job
ban belesodródott a szabadelvű és felvilágosult emancipáció és szekularizáció
bűvkörébe. A kornak ez az embere ma is él.

A zsinat két hittételes rendelkezése

Dei Filius

~,Az Isten Fia" kezdetű, "a katolíkus hitről szóló dogmatikus konstitúció"
rövid bevezetésbál és négy fejezetből áll. Hozzátartozik még az elítéléseket tar
talmazó 18 kánon. A dokumentum I, fejezete egybefoglalja az egyház hagyományos
tanítását Istenről, a teremtésről és· a gondviselésről. A tanítás kifejtésével most
a zsinat a pantheizmus (a több istent valló tan), a bölcseleti anyagelvűség és a
racionalizmus állításaival szemben a személyes és szabad Isten létezését állítja
és egyúttal elítéli Hermest és Günthert ama tanításuk mia:tt, hogy az Isten kény
szerből teremtette a világot és benne az embert is. A 2. fejezet a kinyilatkoztatás
tényét és fogalmát ismerteti. A kinyilatkoztatás rendkívüli értéke abban áll, hogy
Isten szava, lsten önkinyilvánítása az ember felé. Isten közvetlen tanítását a
Szentlélektől sugalmazott szentírás és a Szentlélek különleges segítségétől irányított
egyházi tanító hagyomány őrzi és adja tovább az utókor számára. Ezen a helyen
definiálja vagyis hittételként mondja ki a zsinat, hogy az emberi értelem saját
erejével el tud jutni 'Isten megísmeréséhez, amennyiben a teremtett dolgok és a
történések végső okát az abszolút szellemi létezőben, Istenben tudja meghatározni.

<Szent Pál világos tanításáról van szó: "Hisz.en ami benne (Istenben) láthatatlan:
örök ereje és isteni mívoíta, a világ teremtése óta művei alapján értelemmel fel
ismerhető" (Rom 1,20). A zsinat az Apostol e tanítását dogmának jelentette ki:
lsten léte aterem1Jett világból biztosan megismerhető.Ez.t a természetes istenisme
retet tökéletesebbé tette a kinyilatkoztatás és így értékében Istennek saját magáról
adott tanítása felülmúl minden természetes istenismeretet. A dokumentum végül
kimondja azt is, hogy az egyház küldetését a világban az isteni kínyilatkoztatásra
építi fel és megállapítja, hogy a kinyilatkoztatás elengedhetetlenül szükséges
ahhoz, hogy az ember a természetfeletti rendet megismerje és végső természet
feletti célját elérje.

587



A 3. fejezet ezek után már a hit fogalmát határozza meg. Mivel létünkben
Istentől függünk, ezért neki aJá kell vetnünk az értelmünket és az akaratunkat is
és ez a hát áLtal történik. A hithez kegyelem is kell, vagyis rendkívüli isteni
segítség. A hitigazságot ennek ellenére mindíg értelmi aktussal fogadjuk el. Ez nem
azonos a belső belátással, amikor azonban Isten tekintélye alapján igaznak tartjuk
azt, amnt Isten rnond és ebben nem találunk ellentmondást, akkor ésszerűen járunk
el. Amikor a zsinat az egyik oldalon leszögezi a hit természetfelettaségét, ugyan
akkorsíkra száll a hit ésszerűsége mellett is. Is:ten maga látható jelekkel, például
a csodákkal, a Krisztusban beteljesedett jövendölésekkel, de míndenekelőtt a leg
nagyobb csodával, a történelmi tényként elfogadható Krisztus-i feltámadással
"hihetővé tette a kinyilatkoztatást". A "hihetőség indokai vagy motívumai" be
láttatják velünk, hogy ésszerű a kinyilatkoztató Isten tekintélyének alávetni ma
gunkat. E tanításával a zsinat állást foglalt a racíonalísták és az íllumínísták
ellen. A 4, fejeZet a hit és az értelem, a hit és a tudás viszonyát és különböző

vonatkozásait vizsgálja. A zsinati tanítás két megismerésrendet különböztet meg,
a természetes értelmi művelet alapján és a hitből szerzett megismerést. E két meg
ismerésmód lényegi mdvoltában és tárgya szerínt is különbözík egymástól, a kettő

között azonban nincsen ellentét vagy ellentmondás. Vannak olyan igazságok, az
ún. természetfeletti hittitkok, amelyekre az értelem saját erejéből sohasem [ött
volna rá, ezért a legtöbb még az isteni közlés után is felfoghatatlan marad, viszont
ezeknél ellentmondást nem lehet bizonyítani. Az egyház, vagy ha akarjuk, a
kutató és kriJtikus egyénIi értelem is bármikor megvízsgálhasja ezeket az igaz
ságokat és egyrészt a természetes míndennapi ismeretekkel való hasonlóságból,
analógíából, továbbá a hitigazságok egymás közöttí belső összefüggéséből és főleg

az ember céljával és magasabb rendeltetésével való megfelelőségből "e titkok
valamelyes megértéséhez is eljuthat". tgy a hit és a természetes tudás világa
között nincs ellentét, ellenben mint az emberi élet két ismeretforrása között
tökéletes lehet a kapcsolat,

Pastor aeternus

"Az örök pásztor" kezdetű, "a Krisztus egyházáról szóló I. dogmatikus kons
titució" tervezete, mint már említettük, 15 fejezetet és 21 kánont ölelt fel, a
következő témabeos2Jtá.ssal: az egyház és tulajdonságai (1-9), az egyház hatalma
(lO-l1), az egyház és a világi hatalom viszonya, kapcsolat a társadalomhoz (12-15).
Aprilis 27-én a 11. fejezethez még 3 pontot csatoltak hozzá. Ezekben a pápának az
egyházban viselt :llisz!:ségéről, sajátos helyzetéről és külön hatalmáról volt szó.
Ide vették később a pápai tévedhetetlenség kérdését is, és a tételkomplexumnak
a De Romano Pontifice elnevezést adták. Az egyházra vonatkozó anyaget eredetileg
a Commíssío generalis 46 szkémában készítette elő, de az atyák csak 7-et vizs
gáltak meg. Az egyháZli fegyelemről szóló 22 szkémából csak négyet vettek elő és
ezeket anélkül, hogy közzétették volna, le is tárgyalták a következő sorrendben:
a püspökről, az általános helynök:ről, a papok életéről és a kis katekizmusról.
Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a zsinat alapvető feladata a pápa jogi helyzeté
nek ·tJisztázása. lesz, az egyhám-ól szóló eredeti 15 fejezetet 2 részre osztották: előbb

a 11. fejezet komplexurnában letárgyalták a pápai főséget és tévedhetetlenséget, a
másik részre viszont már nem kerüít sor, ebben az egyház lényegéről, tulajdon
ságairól és struktúrájáról volt szó.

A konstitúció hosszabb bevezetésében az a feltűnő, hogya zsinat eredetileg
az egyházra vonatkozó összes tételét, tehát a teljes ekkleziológiát a "Krisztus
titokzatos testéről" szóló biblikus és patrisztikus tanításra kívánta felépíteni.
Míután e szándékát kJijelentette, egyszerűen rátér az egyháznak mint látható
vallásos közösségnek a Bellarmin óta szokásos "juridikus" jogi szerkezetű Ielvá
zolására, Nyomatékosan kifejti, hogy Krisztus Urunk hierarchikus kormányzattal
ellátott látható egyházi közösséget alapított és ennek az egyháznak Krisztustól
akart lényeges jegye a pápa fősége, mely mírit alap az egyház egységét van
hivatva biztosítant.
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Az 1. fejezet a pápai primátus isteni alapításáról beszél. Péter az apostolok
feletti hatalmát közvetlenül Krisztustól kapta, aki az apostolfejedelemben az egy
háznak mínden tagja felett álló -tekiJntéllyel és joghatósággal felruházott főt adott.
A primátust tehát Péter az Úrtól közvetlenül és nem az egyház közvetítésével
kapta. A 2. fejezet azt mondja ki, hogy a primátus Péter utódaiban a világ végéig
tart. Péter utódai a római .püspökök. A 3. fejezet kifejti a pápa főségi hatalmát.
Ez a teljes és legfőbb hatalom az egyházban, melyet a pápa mint rendes és köz
vetlen hatalmat gyakorol az egyház minden tagja, tehát a hivők és a püspökök
felett is és nemcsak a hit és erkölcs dolgában, hanem fegyelmi kérdésekben is.
Ez a teljhatalom az alattvalók részéről nemcsak tiszteletet, hanem teljes engedel
mességet követel: "pásztorok és hívek felett gyakorolja a hatalmát, mindenkí enge
delmességgel tartozik neki". A primátus magában foglalja annak a jogát, hogy a
pápa szabadon érintkezhet híveível a világ bármelyik táján, ez viszont magával
hozza azt a jogot is, hogy a hívek bármilyen kérdésben közvetlenül is a pápához
fordulhatnak, ügyeiket pápai döntésre bízhatják. Ez a teljhatalom a zsínatí szöve
gek szerint nem csorbíthatja meg a püspökök hatalmát, "a püspökök nyájukat, mínt
igazi pásztorok", és nem mínt a pápa megbízottjai vagy felhatalmazott jai vezetik.

A 4. fejezet tartalmazza a tévedhetetlenség dogmáját. Röviden kifejti, hogy li

primátusban benne foglial1Jatik a legfőbb tanítói hatalom is. Figyelmeztet arra,
hogy a pápák a történelem folyamán ezt hatalmukat míndig gyakorolták is. A
pápai tanítóhivatal tehát míndig létezett az egyházban. Ez a legfőbb tanítási
hatalom li pápai tisztség, a pápad. hivatal velejárója és a tévedhetetlenség kivált
ságával van felruházva. A zsinat által kímondott dogma így szól: kinyilatkoztatott
igazság, amikor a pápa "ex cathedra" vagyis mint az összes keresztény hívek
pásztora és tanítója, tehát Iegteljesebb apostoli hatalmában hit és erkölcs dolgá
ban valamilyen igazságot, mint kmyílatkoztatott tartalmat kijelent, "definiál",
akkor a Krisztustól neki ígért isteni segélynyújtás erejében tévedhetetlenséggel
van felruházva és így végérvényesen döntött. EZlt a döntést az egyház sem tudja
visszavonni, vagy megmásítani. Az ilyen döntések ezek szerint nem is szorulhatnak
telülvízsgálatra és a püspököknek sem kell ezeket jóváhagyniok.

A két vatikáni zsinat belső egyséie és előremutatása

Különbségek a párhuzamban

Végigkövetve az I. vatikáni zsinat lefolyásának változatos történetét és bele
pillantva tanításának építményébe, Illem titkolhatjuk el, hogy a zsinat mai szemmel
nézve szinte lélegzetet elállító merészséggel kezdte építeni azokat a pilléreket,
amelyekre a II. vatikáni zsinat megerösítése és kiszélesítése után az egyház
biztonságosan ráépíthetí a jövőbe vezető útjának áthddalóit. A hi.t örök alapjairól
és az egyház jövőbe lépésének teológiai feltételeiről van szó. A két :zsana,t tanítá
sával a modem embernek kívánt segítséget nyújtani, hogy a mai eLtechnizált
evilágiságában és deszakralízált környezetében is Isten szavára tudjon hallgatni és
Isten akaratát tudja követni.

VI. Pál pápa szavai szerínt az I. Vatikánumról való megemlékezés ellenállha
tatlan kényszerrel arra szólit fel bennünket, "hogy az egyházon belül és kívül
mutatkozó vallásos krízis problémáival behatóbban foglalkozzunk. Korunk nyugta
lanságának a mélyén a hit kérdése is áll, mely az egyik oldalon egyházi reagálása
és cselekvést sürget, a másik oldalon pedig a modern világ bölcseleti és lelki válsá
gával is szorosan összefügg... Az egyháznak ismét fel kell ragyogtatnia az evan
gélíumí igazság életerejét és üdvössegí [elentőségét", Hogy az egyház mit tud
és mít óhajt nyújtani a mai emberiségnek, hivőknek és nem hivőknek, azt a két
vatikáni zsimat belső összefüggése, de a kettő közötti különbség is, de különös
képpen a kettő egymásmellettíségében mutatkoző fejlődés mutatia meg.

A két zsinatot nemcsak elnevezése alapján helyezzük spontánul egymás mellé.
Egységes, harmonikus és egymás felé kiegészítő, integráló a tanításuk is. Az I.

589



vatikáni zsinat a másodikban érte el teljességét, befeiezettségét és célját. Az
akkori teológiai viták és összecsapások, a külső világ reagálása és az akkor körül
ut, oefímiált teológiai igazságok ma lettek igazán időszerűek a bölcseletben és a
teológiában egyaránt, de különösképpen a hittudománynak ma legérdekfeszítőbb

ágában, az ekkleziológíában. A legdöntőbb azonban a két zstnat egymásutánjában
az, hogy az ún. "alapvető kérdések modern felvetésében" (a ma csaknem minden
tudományban szükségessé vált "axiomatizálással", új alapvetéssel lehet egybevetni) ,
lényeges előbbre jutás történt. Erre a következő rövid egybevetés és összehason
lítás, de főleg az azonos jellegű szempontok párhuzamba állítása fog rámutatni.
Tartalmi vonatkozásban a II. Vatikánum csak csekély kiegészítéssel lépi át az elsőt,

- kivéve azokon a. területeken, ahol egészen új témák megválaszolásáról volt
szó - az új vonások inkább a kérdések előterjesztésében, a problémák kezelé
sében és a válaszok alkalmazásában nyilvánulnak meg.

Különböző előzmények álltak a két zsinat kapuja. előtt. Ezek összehasonlítása
már sok mindenre rávdlágít; Az I. Vatikánum előkészítése hosszabb időt vett
igénybe. Ezen is az látszik, hogy objektív tanítási vagy védekezési szükségletből

született. A .I1. Vatikánum ezzel szemben csaknem kizárólagosan XXIII. János
pápa műve volt. Az ebben ,jelentkező szubjektív, személyi vonás mínt sajátos jelleg
rá is nyomta bélyegét a zsinati munkára, gondoljunk csak a dialógusra és az
ökuménére. János pápa a zsinat összehívása előtt isteni indításról beszélt és VI.
Pál pápa első zsinati beszédében, 1963. szepternber 29-én meghatódva emlékezett
meg elődje elhatározásának személyes [ellegéről,

Az I. vatikáni zsinatot egybehívó bulla sötét színekben festette le az egyház
és a világ helyzetét. A zsinat doktrinális konfrontálás akart lenni a kor tévedé
seivel szemben. Hátterében a sok vonatkozásban ma már túlhaladott Syllabus
állt, melyröl már akkor is sokat vitatkoztak. A II. vatikáni zsinat 1961. október
ll-én történt megnyitása alkalmával. János pápa visszautasította a kor pesszi
mista prófétáinak komor sötéten látását, hogy a világ és az egyház is a míndig
nagyobb rossz, és .a végső romlás felé rohan. A zsinat hátterében az egyház segí
teni akarása és nem a helyreigazítás állt. A zsinat mindvégig optimista hangulata
innen eredt.

Nagyon jellemző a külső világ reagálásának különbözősége. Az I. Vatikánum
meglepetést, sőt bízonyos értelemben aggodalmat és pánikot keltett. A másodikat
ürömmel, lelkesedéssel és nagy várakozással köszöntötték. Az elsőnéi még a nagy
hatalmak közbelépésétól lehetett tartani, a másodiknál már a nép, a közvélemény
lépett nagyon közel a zsinati terem kapuihoz.

Egészen eltérő egymástól a két zsinat stílusa, gondolkodása és beszéde. Ebben
a vonatkozásban szinte szembenállás állapítható meg. Az I. Vatikánum elhatárol,
szembehelyezkedik, megvéd és elítél, a második mintegy kilép a tanítás nagy aré
nájából, közelebb lép a világhoz, az emberhez, meg akarja hallani és megérteni
a világ problémáit, ezért nem különít el, hanem egybeköt, nyugodtan szemléh a
sokarcú, pluralista világot, nem fél tőle, hanem párbeszédet, dialógust kezd vele.
A János pápától oly sokszor hangoztatott és a zsinati tárgyalások refrénjévé lett
"idők jelei" a mai emberiség új fejlődési szakaszára mutatnak rá és ennek irány
vonala a régivel szemben többletértékre, a közösségre és a nagy emberi család
megszületésére terelik a figyelmet. Korunk sok ellentmondása, elferdülése és
vajúdása egy új, emberibb korszak születésének előjelei: ami a régiben megszekott
és jó volt, a nagyobb jónak fog engedni. A zsinat ezérit János pápa szándéka szerint
ne ítéljen el senkit, mutasson ugyan nyomatékosan rá a hibákra, de azok orvos
lásának lehetőségeire is. Az egyház ma mindenképpen jobban teszi, ha elutasítás
és elítélés helyett az isteni irgalom gyógyszeréhez nyúl.

Az I. Vatikánum skolasztikus, kissé merev és elvonatkoztatott, kicsiszolt fo
galmi készlettel megjelenő "objektív" hangja és beszéde után tavaszi frisseséggel
hatott a II. Vatikánum szabadabb, konkrét történelmiséggel előadott "szubjek
tívebb" stílusa. János pápa előre meghatározta a zsinat munkájának [ellegét: ez
ne legyen tantételes. hanem inkább pasztorális. Azt kell értenünk ezen, hogy az
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egyházi tanítóhivatal magas katedrajáról történő eligazítások és utasítások helyett
a zsinat igyekezzék inkább a Jó Pásztor nyomdokaiban haladva hívó és segítő

gesztussal a világ felé fordulni. Hozza létre a maga belső erkölcsi reformját és
felfrissülését, forduljon e megtisztulás és megerősödés után a kívül álló keresz
tény testvérek felé, és legyen ebben az erkölcsi egységben jótékony hatással a
világ felé is. A "jószívű" pápa e személyes magatartása, bátor és nyílt és ugyan
akkor realisztikusari óvatos eljárása inspiráló hatással volt a zsinat szellemére,
egész munkájára is, és a II. Vatikánum mínt "János pápa zsinatja" századokra
kiható eredményeket könyvelhet el. E "csupa szív ember" a kor szintjére tudta
emební az egyház gondolkodását és akarását, az "agf,1;iornamento" jól indult.

A II. Vatikánum többlete

Be kell vallanunk, hogy az 1. vatikáni zsinatot még egyházi berkekben is kissé
"lenézték", elszímplífíkásták, teljesítményeiben és értékében le becsülték. Be nem
rejezettsége miatt egyszerűen meddőséggel vádolták. Ennek okát nemcsak abban
kell keresnünk, hogy a zsinat lezárása után a szélesebb katolikus tömegekben is
megmaradt valamí abból a "rossz szájízből", amit a zsinat második szakaszában
a püspökök egy része is kénytelen volt elviselni, azonban főleg arra is gondol
nunk kell, hogy az 1. Vattikánum egyoldalú egyháztana. zsinati vagy dogmatikus
zártsága miatt egészen a mcstaní zsinatig úgy hatott, hogy ezen nem is lehet vál
toztatní. Téves megítélés lenne, ha a II. vatikáni zsin:atot egyszerűen mínt az 1.
Vatikánum ellenpólusát vagy "ellenZJSinatját" fognők fel. Lényeges tartalmi több
letet csak a kinyilatkoztatás fogalmának bővebb körülírásában és a püspökök
kollegialitásáról szóló tételben találunk. Egyébként csak kiegészítés és tovább
építés történt.

A regnagyobb erőrelépés ak ekklezíológiában, elsősorban az egyházfogalom
dogmatikus reurussnéseoen tortene. Iiyen erreíemoen mondhatjuk azt, hogy a ll.
vankant zsinat az elsőnek korreiatívuma. A Lumen gentiUm (A népek világossága)
kezdetu konsutucíó az egyház külsö és belső oldalát tartalmazó fogalmát állította
ismet elénk. Az egyház egyszerre Krísztusban megvalósult kegyelmi életközösség és
kifelé is lá iható, társadalmi szerkezetben megjelenő közösség vagy vallásos intéz
meny. Ebben az organakusabb és teljesebb egyházképben, mely "Az lsten népének"
es a "Krisztus t~tokzatos testének" biblikus képeire támaszkodik, könnyebb volt az

. L Vatikánum legnagyobb hiányosságát kipótolni, nevezetesen a pápai mellett a
püspöki jogkör teljesebb körülírását és meghatározását. A II. vatikání zsinat
mindent elfogadott, amit az L Vatikánwn a pápa primátusáról és tévedhetetlen
ségéről tanított, de ehhez hozzácsatolta a püspökök kollegialitásáról szóló tanítást.
Ezzel az egyházi hierarchia képe megnyugtató kíegészítést kapott. Tudjuk, hogy az
L vatikáni zsinat előkészítő anyagában a püspöki jogkör kérdései is szerepeltek,
idő hiányában azonban már nem nyúlhattak hozzá. Több püspök is ismételten
kérte "a teljes szent hierarchiának kífejtését", tehát a püspökök, a papok és a
szerpapok egymás közöttd viszonyának és mindezeknek a római pápához való
kapcsolatának tísztázását, T'árgyalIlli kívántak az ordo, vagyis a püspökszentelés
és a püspöki joghatóság rnibenlétéről és a kettő összefüggéséről. Bathurst kanadai
püspök azt kénbe, vizsgálják meg a pápának és a püspököknek együttes szerepét a
dogmák kimondásában és megőrzésében. Vi,terbo püspöke annak kimondását sür
gette, hogy a püspökök a papi hatalom teljességében egyenlők a pápával és hogy
a püspökök a pápáknak nem víkárlusai, helyettesei, hanem egyházunk kormány
zásában a Szentlélektől rendelt pásztorok.

Tehát nem fér kétség ahhoz, hogy a püspöki kollegialitás. kérdésével az L
Vatikánum teljesen tisztában volt és megoldást is akart keresni. A két vatikáni
zsinatot kétségtelenül legszorosabban az' egyházi hierarchiáról szóló két centrális
téma kötötte össze tantételesen. Nagy eredmény az is, hogy a [uridikus, jogi alkatú
egyházszemléletünket végképp "krisztocenrtrikus, karizmatikus, természetfeletti
kegyelmi organízmusként" jelentkező bíblikus-dogrnatíkus egyházkép váltotta fel.
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Az egyház jövőbe vetett tekintete

Nem akarunk sem szentímentálrsak, sem tárgyi értelemben túlzók lenni. De
igaz marad, hogy a II. vatikáni zsinaton a legfelsőbb fokon a szeretet, a megértés,
az ellentétek áthidalása voltak a nagy szellemi erőfeszítések rugói. A szeretet
inspírálta a püspöki kcllegíalítást; a pápa és püspökök kormányzati és tanítási
egységét, szeretetből fakadt az Isten népélnek fogalmában, az egyház látható épít
ményében a hivőknek és a hierarchiának közössége, a testvéri szeretet megértő,

hivő hangga vált a többi keresztény felekezet felé és a világ irányában a pár
beszédet is ;,az Irgalmas szamarstánus'' segíteni akarása nyitotta meg. Úgy hitte a
zsinat, hogy a magát már felnőttnek érző és autonómíájára, szellemi független
ségére oly büszke emberiség számára az önzetlen és szolgáló szerétet nyelvén
többet tud feltární a názáreti Jézus Igazságaiból míntha csak okos tudományos
fejtegetésekbe bocsájtkezott volna.

Hogyan válhat az egyház szeretete 'konkrét megvalósulássá? Erre válaszolni
szerintünk egyet jelent az egyház jövőbeli teendőiről: is valamit mondani. A két
vatikáni zsinat tanításának és az egyházban ma észlelhető belső áramlatoknak .
figyelembevételével a jövő feladatairól a következőket merjük mondaní.

A továbblépés első feltétele ugyanaz, mint a raaí napig való eljutásé. Ez pedig
az isteni' kínyílatkoztatás természetfeletti mivoltának megőrzése, a krisztusi meg
váltásba vetett hiJt üdvösségrendi kiművelése a mindenkorí ember számára. A túl
világot az egyház nem, adhatja fel semmiféle evilági megoldási siker fejében. A
Krísztusban megvalósult üdvösség vagy természetfeletti hit a magasba, a föld fölé
emeli az embert, Isten. legbensőbb titkainak és életének részesévé teszi. A termé
szetfeletti azonban nem ragadhatja el az embert a földről. A két vatikáni zstnat
él teremtés és a megváltás, a világ és az egyház, a tudás és a hit egységét kereste
es az ellentéteket egymáshoz közel is hozta. Amikor az egyház nem mondhat le
"a meghalt és feltámadt Krísztus országának továbbhirdetéséről (IKor 2,23),
ugyanakkor a hitnek vagy az egyházi tanítóhivatalnak rnindenkor figyelembe kell
vennae az immanens, a természetrendi törvényekből származó megismeréseket és
tekintettel kell lennie az emberi szítuácíókból eredő döntésekre is. Hogy konkrét
történelmi helyzetben mi a hiJt mondanivalója, hogyan alkalmazzunk valamilyen
hitigazságot adott körülmények vagy új fejlődési szakaszok között, azt az egyház
sohasem állapíthatja meg elvonatkoztatott módon, kizárólagosan a maga hagyo
mányaíból, hanem el kell mélyedníe a kor mai ismereteibe és problémáiba is.
Milyen komolyan figyelmeetetett bennünket a zsinat a természettudományok ered
ményeinek tiszteletben tartására és követésére, Csak így kerülhető el a követ
kező Galilei-eset. Mivel azonban az egyház mindenkor a természetfeletti világ
hirdetője marad, ezért konfliktusban fog maradni a világgal, amelynek szemében
Krisztus keresztje és talán evangéliuma is sokszor "botrány és oktalanság" (1
Kor 1,23). E szembenállás azonban a zsinati teológia értelmezése szerint sohasem
lehet a másik jogait sértő és domírnurnát kísaiátítaní akaró hadüzenet, hanem
igenis lehet teremtő és építő egymásmellé-rendeltség, E feladat megoldása a díaló
gusé.

Továbbá, hogy az egyház az Isten örök országa és az evilág között üdvössegí
megbízatását sértetlenül és hiánytalanul teljesíthesse, le kell magáról vetnie az
íntegralízmus míndenféle fajtáját, sőt ennek még a legenyhébb kísértését is vala
milyen kultúrklerikalizmus alakjában vagy valamiféle erkölcsi szupremácía "tri
umfalizmusában", Magasabb szinten eljutottunk ismét a lényeghez, hogy mínden
ferde kínövést lerakva, az egyháznak ismét az újonnan megalapozott lényegből

kell kiindulnia, és ebben a színtíszta lényegig való levetkőzöttségben csak egy a
kérdés: hirmí vagy nem hinni. Az integralizmus az egyházban sohasem épített az
isteni, transzcendens valóságra, hanem az egyház emberi mívoltára és földi sike
reíre. Ezért harcolt a zsinat olyan elszántan a triumfalizmus minden fajtája el
len. "Az egyháznak fel kell adnia' magát, hogy ismét megtalálhassa önmagát", 
ezt Kierkegaard mondta, de ennek előtte ez sokkal tökéletesebben olvasható az
evangéldumban: "Keressétek előbb az Isten országát .. ." Minél teljesebben mond
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le az egyház mínden evilági birtoklásról és pozícióról, és mínél önzetlenebbül ad
ja oda önmagát másokért, annál inkább kirajzolódik benne ismét Krisztus arca.
A mentő kar az egyház felé a világnak tett szolgálata: Krisztus nevében bármi
lyen földi uralkodás az egyház eseteben ellentmondás.

Es a harmadik előretek.Jntes? Ha a kor egyik legalapvetőbb mozgató eszméje
valóban a szabadság gondotata és vágya, akkor az egyház továbblépésének is egyik
nélkülözhetetlen teuétele: úgy szolgámi a szabadságot, ahogyan azt Krisztus tette.
Az egyház tekintélye olyan méctékben él és nő, amilyen fokban a szabadság szel
gálója tud lenni saját magában és másokban. Igazi tekintélyét csak az biztosítja,
ha elismerik mint a szabadság egyik lelki erőforrását. A zsinat kimondta a tu
domány szabadságát, a lelkiismeret, sőt még a vallás szabadságát is. Krísztus kül
detésében járni annyit jelent mint szabadnak lenni, azaz megnyitottnak lenni a
világ ezer ellentétje felé is, elismerni és tiszteletben tartaní a pluralizmus min
dig tarkább feívonulását, de annyit is jelent mínt bátornak lenni az igazság ke
resésében és megvédésében.

Hit, szolgálat és szabadság: a két Vatikánum tanulságai az egyházon belül.
Azonban az egyház belső természetéből következik, hogy e háromról tanuságot
legyen a világ előtt is. S mít is nyújthatna az egyház a harmadik évezred felé
rnenetelö nyugtalan és kereső világnak? Mivel a kor elsősorban az igazság és az
ismeretek világosságáért küzdő kor, ezért elég, ha a két zsinat legalább azt a
reményt élesztgeti a világ felé, hogy a keresés és kutatás, az igazságért való
erőfeszítés és ha kell szenvedés is, nem értelmetlenek és nem hiábavalók. A két,
Vatikánum tovább tudta vinni az egyház belső igazságát és ezzel reményt nyújtott
ahhoz, hogy bízzunk az igazság meg nem álló haladásában is.

"Az egyháznak, hogy feladatát teliesíthesse, szüntelenül vizsgálnia kell és
az evangélium fényénél értelmeznie kell az idők jeleit". A kor, a Iegújabb kor,
napjaink hajnalán már nem az individualizmus uralkodik, hanem a kollektívum
vette át a döntő sorseényezö szarepét. A kollektívum útvesztőiben csak az emberi
személy színtíszta egysége és sokrétegű összetettsége képes arra, hogy mint rendező

szellemi-lelki alapelv a humánum teljes kibontakoztatása felé vigye a fejlődés

menetét, Az újkor embere a személy vonatkozásainak kibontakoztatásában olyan
értékállomáshoz jutott el, amely most már képes arra is, hogy az individualizmus
és a vele összefüggő racionalizmus és liberalizmus káros túlnövéseit lenyesse, és
a humanista fejlődés egyes szakaszait az emberi közösség nagyobb színtézísébe
fogja Össze. A XX. század embere a múlt századot is magában hordja még. Mond
tuk már, hogy lényegében nem változott sokat, de annál inkább a relációiban. Megvál
torott az ember körül a világ és ezt követte az ember változása is. Ez a kollek
tívum embert mélységeit felfedező ember a nagyobb és a több igazság után keres
és mí lehet vajon ez? Talán több természettudományos megismerés kell neki, még
komplikáltabb, a világ mélységét letapogató computerek után vágyódik vagy tény
leg úgy érzi, hogy el kell foglalnia a vílágűrt, mivel hamarosan eljön az az
idő, hogy a földön nem találja majd a helyét? A nagyobb és teljesebb igazság
a mai emberiség szemében az igaz élet igazsága. Az igaz élet alapja pedig a [o
gaíban, igényeiben és vágyaiban kielégített embertömegek uralkodása a földön.
Ennek feltétele, hogy az emberi egyént szabad és átfogó értékrenddel bíró sze
rnélyiséggé tegyük, mert az eddig individualizmusában emancipált egyén csak így
tud az emberi közösség teremtő részese és hordozója lenni. A közösség funkciója
tudományori alapulhat, de felépítéséhez hit kell vagy a vallásos hit, vagy pedig
az a közösséget alakító eszme erejébe vetett hit. A közösségnek továbbá szabad
ságot biztosító, de mindenkit egybefogó összetartozásra és összefogásra bíró te
kintélyelvre van szüksége. Ez a két nagy szellemi-lelki erő minden közösség lel
ke, akár az egyházról akár más közösségről van szó,

Nem véletlen, hogy a két vatikáni zsinattól átfogott 100 év alatt a hit krízise
még tovább nőtt és a tekintély színte mindenütt megungott. Korunk egyik válsága
kétségtelenül ebben is kifejezésre jut, mintha az emberiségnek sok csalódása után
új tekintélyrnegalapozásra lenne szüksége. Ha ilyen nagy perspektívában nézzük
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il dolgok összefüggését, és ha a zsinatokat a Szeritlélek Isten műveinek is te
ki nthetj ük, akkor talán nem kell nagy ugrás annak megállapításához, hogy még az
Infallibilltás dogmájának, de főleg a püspöki kollegialitás elvével való tekintély
megalapozásnak kijelentésével, az egyház, a hivők "világban levésén" keresztül, va
lamít a világnak is mondott arról, hogy mílyen két irányban kellene tovább se
gíteni az emberi haladást: az igazságba vetett hitben, a teljes emberi szabadság
és a személy értékeit felvillantó reményben, és végül a nagy emberi családmeg
mentő erejének és felemelő tekintélyének szüntelen kiművelésében. Ha a két vati
káni zsinat csak valamit is adott ezekből a kornak, akkor Krísztus nyomdokain
tovább haladhat és nyugodtan nézhet a jövője elé.

"Öröm és remény" tölti be az egyház szívét, hogy hitével, szolgálatával és a
népek szabadságának védelmével mindenkor "jelen lehet a világban". E jelenlé
tének rendeltetése, hogy térben és időben kiterjessze az isteni emberrélevést és
anrnak üdvössegí következményeit, a krisztusi megváltást.

BARSY IRMA VERSEI

RÉGI KOLTŐ

Egy régi költő versét olvasom.
Elmerült a hínáros feledésbe 
keveset írt s meghalt fiatalon.
Ismeretlenül imádkozom érte.

Harminc év, negyven? Poraim fölött
füvek borzongnak koranyári szélben ...
Szélfújta, vérző verssorok között
fog-e valaki imádkozni értem?

TEMETŐBEN

"Es megint tele van liliommal a város,
mint amikor először jártál nálam.
Ma én jöttem el hozzád a temetőbe.

Nem tudom merre vagy, mi lesz az öntudattal.
érdekel-e még, ami itt történik a földön?
... Csak imádkoztam a "hetedik fa" mellett

a sírodTúíl. És visszajöttek újra
a sugaras órák. A szemed, a hangod
és az egész istenáldotta gyönyörű szerelem,

mely erős, mint a halál ... Poraid a földben
a hantodon virágok. De te élsz, élsz örökké!
mellettem jársz dalolva, ujjongó fiatalon.
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TOLDALAGI PÁL VERSEI

MEGBÉKÉLÉS

Aranyló testű méhek
a szőlőfürtökön.

Ma már semmit se kére/c,
hanem megköszönöm

az őszt is, mert ilyenkor
a dombok és hegyek
ábráira tekintve
egy hangra ébredek,

mely mondja, hogy milyen szép,
ha megjelent a csend,
a tágra feszített ég
ernyő je, s a jelent

elnyújtva. mint a hangot
a zongorán a kéz,
kiélvezem. Galambok
szállnak mellemre, és

beborít pici csőrük

csókokkal. Nézz íde:
a béke a megőszil.lt

szívet hogy tölti be.

EZ LETTEM ÉN

Vajon még fel fogok repülni
az ég felé, szárnyalva, büszkén?
ahelyett, hogy az éveket
boldogt.alanul átfeküdném,
arra gondolva, ami volt,
és abból is agyászosakra,
szégyenfutásra, megkövült
szívekre és sötét falakra.

Ez lettem én. Még álmodom
és el is mosolyodom félve.
de belenézni nem merek
a magam és mások szívébe.
Még szólok és teszek-veszek,
de nem tudom, nem volna jobb, ha
megölném egyszer magamat
(lZ életből kijózanodva,

hogy ne maradjon semmi más
belőlem, csak por és esetleg
néhány 'könyörgő sor. Talán
akkor azok is megszeretnek,
akik most úgy néznek reám,
hogy én, a magamhoz kegyetlen,
felülvizsgálva tetteim,
végül magamat szánni kezdem.

PUSZTÁBA KIÁLTÁS

Rettenetes csend. Szavaim
széttöredeznek és lehullna.k.
Kövek és sziklák! Mit tegyek?
A bal'langomba vissza bújjak,

vagy menjek, míg a lábaim
kisebesednek. és lerogyva
már formátlanul gondolok
a régen halott csHlagokra

s az életemre? Mit tegyek?
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~ÓNAY LAsZLO

EGY NAGY SZÁNDÉK TÖRTÉNETE

TAMÁS GERGELY ALAJOS ÉLETÚTJA

Amikor utoljára láttam, mintha másik ember lett volna. Talán a halál kö
zelséga érintette meg. Nehezen szedte a levegőt, operácrója után töredezetten, hal
kan beszélt. Csak akkor élénkült meg, amikor arról esett szó, hogy hamaro
san vezényelni fog. Erre a villanásra ismét a régi volt: friss, lendületes ; s nagy
terveket szőtt,

Aztán egyre kevesebbet vett részt a beszélgetésben, fáradt tekintetével operája
nak fekete bőrbe kötött partitúráját keresgélte. Ez volt utolsó rnűve, amelyet a
legnagyobbnak szánt, úgy hitte, a milanói Scala nyílik meg előtte. De csak a sir
fekete négyszöge nyílt meg. Agyonhajszolt, agyongyötört szervezete nem birta az
amerikai út és az ottani hajsza megpróbáltatásaat, s hazatérte után egyre-másra
derültek ki gyógyíthatatlan gyengeségei.

Az utolsó pillanatig azt remélte, hogy hamarosan a karmesteri dobogóra állhat.
Énekesei, az évtizedek közös rnunkája, öröme közben hozzágyalulódott hű társak
könnyüket titkolva álltak ágya mellett, s gondolatban a búcsú szavait formálgat
ták. O pedig hatalmas tenyerét felemelve a képzeletbeli pálca után nyúlt. Amit
soha nem vehetett már a kezébe.

Egész élete ilyen volt. Nyugtalan, lobogó szenvedéllyel vetette magát a mun
kába, hol ez, hol az a gondolat, terv foglalkoztatta, s amikor megvalósultak elkép
zelései, hirtelen iszonyú fáradtság tönt rá, mínt aki belefásult, beletört a meg
valósításba, De másnap mínden kezdődött előlről. S ha valami nem sikerűlt, ma
kacsul kereste a lehetőségeket, mínden követ, kavicsot megmozgatott, míg célt nem
ért. Fajtájának szívóssága volt ez. Sokat mesélt azoknak az embereknek életéről,

szokásaíról, akik közül Öregcsentőről elszármazott.

1915. szepternber 18-án született, Kaloesán, Pécsett és Jászberényben végezte
tanulmányaít, s 1933-tól a ferences rend Kapisztrán rendtartományának lett tagja.
Bölcseleti és teológiai szakon végzett főiskolai 'tanulmányokat. 1941-ben a Zene
művészeti Főiskola egyházzenei és egyházkarnagyi tanszakára is beiratkozott, s
1944 októberében fejezte be tanulmányait. Utána a zeneszerzési tanszakot végezte.

Az életrajzi adatok azonban az ő esetében sainte semmit sem jeleznek útjának
és törekvésének lényegéből. Mert számára az igazi esemény az von, amikor a
felszabadulás után két szoviet őrnagy támogatásával és segitségével megszervezte
a Kapisztrán Kórust. Ki tudja, mióta készült erre a "honfoglalásra". Lelkében
bizonyára megtorrnálódtak már a legnagyobb alkotások értelmezésének, előadá

sának problémái, másképp nehezen tudjuk megérteni azt a szinte lázas gyorsa
ságot, ahogy kórusa (1947-től zenekara, majd 1948-tól gyermekkara és gyermek
zenekara) élén belevágott a feladatok megoldásába. 1945-benés 46-ban alkalmi
egyházzenei hangversenyeken vezényelte a kórust, de' míntha már ekkor valami
nagyra, teljesre készülődött volna. A Kapisztrán és Erzsébet Kórus élén előbb a
magyar kóruskultúra alkotásait vezényelte, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Ádám
Jenő és Bárdos Lajos műveit. De jellemző öntudatára, hogy magától értetődő

természetességgel lépett fel például a világhírű Végh-vonósnégyes társaságában is.
Hétről-hétre ismétlődtek ezék a templomi hangversenyek. s mai rnértékkel mérve
hatalmasra duzzadt a kórus repertoárja, megnövekedett biztonsága. A magyar szer
zők művei után az egyházzene nagy korszakának alkotásai következtek: Palestrína.
Lassus, Marenzio és a többiek. Azután a barokk remekek: Handel. Bach, majd a
klasszikus kor kiemelkedő csúcsai: Haydn, Mozart és Beethoven.
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"Honfoglalás"

Egy évi rendszeres munka után Tamás Alajost és kórusát meghívta a Ma
gyar Rádió. 1947. október 19-én szerepeltek első ízben fél óra ídőtartarnra az
akkori "Budapest 1." műsorában, A rádiószereplések ettől kezdve rendszeressé
váltak. A kórus után a zenekar is at adások szereplője lett, ugyanez év novem
ber elsején például Bach Actus tragicusát már a kórus és zenekar élén vezényelte
Tamás Alajos, Lengyel Erzsébet és Rissay Pál közreműködésével. S hogy milyen
tempóban hódította meg a maga számára a klasszikus és barokk zene birodalmát,
arra talán az a legjellemzőbb, hogy 1948 januárjától kórusával és zenekarával már
rendszeresen, majd minden vasárnap szerepel a rádióban. Január 30-án Kodály-kó
rusokkal (Pásztortánc, Jelenti magát Jézus, Bíciniumok, Pünkösdölő, Mátral képek),
márciusban egy órás műsor keretében két Bach kantátával (Actus tragicus, Kreuz
stab kantáta), májusban ősi "magyar Mária-énekekkel. Közben 1948 tavaszán öt
estéből álló bérletet szerveznek a budai Ferences-templomban, meglepőerr gazdag
repertoárral. .Ekkor tűnik fel először műsorukon Handel Messiása, melynek Allelu
jáját a rádióban is eléneklik. A Músorfüzet kritíkusa szerint: "Vasárnap délben a
fejlődésében komoly állomásra érkezett Kapisztrán Kórus és zenekar P. Tamás
Alajos hívatott vezényletével, jól sikerült előadással szolgálta a vasárnapi áhí
tatot",

A kórus és zenekar ezzel jóformán csak első állomásához ért. Más vezető bi
zonyára nem mert volna ilyen erős tempót diktálni. A karmester zenekarával és
énekkarával együtt ismerte meg a , nagy műveket, s rögtön kialakította magában
koncepcióját is, amelyben mindig volt valami eredeti különcködés is, valami a
messzíről jött ember magamutogatásából és büszkeségéből ; de épp a friss nagyot
akarás segítette a Kapisztrán együttest a valóban nagy művészí tellesítményekhez.
Tamás Alajos szüntelenül egészen kívételeset, egészen nagyot, szemkápráztatót
szeretett volna felmutatni. SOkalll aggodalmaskodtak, amikor ének- és zenekarával
együtt a Zeneakadémia érett közőnségo elé lénett Handel Messiásával. Az aggo
dalomra volt is ok, hiszen a mű még csak félig volt birtokukban, a nagy kórus
tömbök mellett nem tisztázták a kisebb egységek helyét és szarepét az alkotás
ban, IS a mú e~észének mondanivalója sem állt mée; előttük teljes fényében. Ta
más Alajos azonban nem olyarn ember volt, aki bármiféle nehézség előtt meghát
rált volna. Sebtében lefordította II Messiás szövegkönyvét, és kitűnő szólistákkal
(Farkas Ilonka, Máthé Jolán. Rösler Endre, Littassy György), Gergely Ferenc köz
reműködésével 1948. szeptember 25-én készen állt a Messiás megszölalratására. Az
utolsó pillanatban értesültek róla, hogy az alténekes rosszul lett...Sebaj - mondta
Tamás Alatos vidáman és rábökött a kórus egyik tagjára, - a ouartertteket majd
te énekled !" EI is énekelte. Az előadásnak sikere volt. bár a krítfkusok felfigyeltek
egyes gyengéire is, elsosorban a kórus tenor szótamának színtelensésére, Fi arra.
hozv Tamás Alajos néhol bizonytalankodott. "A ritmusok, a tempók szárnyaló
lendülete. a dologbelt adottság hiányzik belőle - írta a Magyar Nemzet krítíkusa
-, amely a vállalkozást indokolttá tette volna." A kórus és zenekar erre ú labb
hangversenyt hirdetett a Zeneakiadémián, melyen francia és olasz kórusműveket

adtak elő, megint nagy sikerrel. A kritika még lehangolöbb volt. "A sietésre
hajló Tamás Alajos páter a zenefőiskolai kirakatmunka helyett jobban tenné, ha .
megjárná az utat, s a musíca sacra és templomi hangverseny barátja lenne. Kó
rusa használható együttes lesz, ha megérik, s merevségét leveti."

December 23-án a Kapisztránek Bach Karácsonyi ora.tóriumát adták elő a, zsúfolt
Zeneakadémián. A közönsézsiker ezúttal is egYértelmű volt, a kritikusok is el
ismeréssel széltak a vállalkozás szépségéről, és az ünnepi hangulatban letették
fegyverüket, mert "együtt kell örvendeznünk e szépségnek" - mint egyikük írta.
Aztán 1949 februárjában a Messiás különösen szépen sikerült előadása után fel
tűnnek az első elismerések. A Magvar Nemzet s7jqoorú krttíkusa R következőket

írta előadás után: .,A Messiás magasztos. partitúráia a tolmácsolők komoly erő

próbája. A Kapisztrán együttes mélyen átérezve a feladat komolyságát, bensőséges
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hangulatú zeneakadémiai koncertjén minden eddigi teljesítményét felülmúlta. A
méltó vísszhangot keltett előadás legfőbb siker-tényezője a vezénylő Tamás Alajos
nehézséget Inem ismerő buzgalma, fanatikus zenelelkesedése. kiváló szervező ereje
és nem mindennapi munkaeredménye, Kitett magáért a kórus és zenekar is."

Vajon a kórus és zenekar két hónap alatt levetette volna eddig tapasztalt hi
báit, s egyszerre il hazai előadó-gárda élvonalába ugrott volna? Sokkal inkább
azt kell hinnünk, hogy vezetőjének valóban Ianattkus, akadályt nem ismerő buz
galma és lelkesedése lefégyverezte a krrtíkusokat. Különben: aki egyszer személyes
varázsa alá került, nem tudta többé objektív mérce szerínt méricskélni produkciói
nak értékét. Tamás Alajos egy-két szóval légkört teremtett maga körül. ez volt
a titka gyors sikereinek, s ez annak, hogy ami nem sikerült tegnap, ma már ment,
holnap pedig' azépen hangzott.

1949-ben Tamás Alajos felfedeZ!te Sztravinszklj Miséjének partitúráját. (Egy
év sem telt el a mű keletkezése óta.) Úgy érezte, hogy együttese számára itt az
igazi alkalom. A klasszikus és barokk kor legtöbb alkotását megszólalíatták már.
egyre sürgősebb voltt: hát repertoárjuk bövítése. A Sztravinszkij Mise szokatlan ef
fektusai, nehézsége jó alkalomnak látszott erre. A kórus és zenekar egv hónap
alatt tanulta meg a művet. Előbb a sajtó képviselőinek adták elő, majd 1949. május
24-én a Zeneművészeti Főiskola nagytermében a nagyközönséggel is meaismertették.
T'arnás Alajos Amsermet-hez, az ősbemutató karmesteréhez is levéllel fordult: uta
sításokat kért a mise egyes tételeinek rmegszólaltatására. A nagy svájci karmester
szívesen válaszolt levelére, s talán ennek is része volt abban, hogy a mise ma
gyarországi mezszőlaltatása valóban kitűnőerr sikerült. (Érdemes e történe' mi je
lentőségű előadás szólístáínak nevét is felídéznünk: Farkas Ilonka. Máthé .Iolán,
Rösler Endre és Borissza Pál énekelték a .,nyaktörően nehéz" szerepeket.) New York
London és Milano után Budapesten szélalt meg negyedszer a mű, s bár zenei
értékeit vitatta a kritikusok egy része, a megszólalratás tökéletességet valameny
nyíen elismerték.

A Sztravinszkij Mise után úgy látszott, hogy az együttes a modern egyház
zenei kultúra zásZlóvivője lehet. Hogy mégsem így történt, ennek elsősorban az II

magyarázata, hogy szereplési lehetőségeik száma egyre csökkent, majd anyag!
lehetőségeik is összezsugorodtak ; maga Tamás Alajos mint világi ember vezette
tovább együttesét, amely előtt azonban a világi szereplési alkalmak végérvénye
sen megszűntek.

Az egyházi kórus modellje

Az első években bizony szekatlan volt beletörődni a szűkös lehetőségekbe.

A Zeneakadémia pódiuma után sokan nehezen találták helyüket a budai Feren
ces-templom kórusán, amelyet nem ekkora együttes számára méreteztek. A művek

előadási lehetőségeit megszabja a rendelkezésre álló hely, vérző szívvel kellett
lemondaniok az oratóriumok egy részéről, s helyettük egyre több mlsével ismer
kedtek meg, köztük nagy lelkesedéssel beharangozott újdonságokkal is, mint
Chiang-Wen-Yeh meglehetősen értéktelen alkotása.

A szűkebb lehetőségekért kárpótoita az együttest is, vezetőjét is a kórus egyre
érlelődő ereje. A heti kétszeri gyakorlás, a vasárnapi egyházzenei hangversenyek
eredményeképpen nagy előadási biztonsággal rendelkeztek. A karmester felmérte,
hogy utánpótlást nem remélhet máshonnan. csak saját nevelés révén. Ezért is
foglalkozott pszichológusokat megszégyenítő ügyességgel és rátermettséggel csöpp
nyi kis gyerekekkel, ,akik [ófonmán még a szavakat sem tudták tagolni. Sőt,

szólísta lehetőséget is adott nekik és ezzel nemcsak a közönségslkert alapozta
meg, hanem a kisgyereket is hozzáedzette a nagyobb feladatok megoldásához. A
Kapisztrán Gyerekkórus és zenekar az alkotás sajátos, de nagyon eredményes mű

helyévé vált az évek során.
A karmester munkatánsad - akiknek nevét nem jegyzi fel semmiféle zenei

almanach vagy évkönyv - fáradságot nem kímélve teremtették meg a harmo-
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níkus alkotás és produkció minden lehetőségét. Olykor rendkívüli áldozatok árán
biztosították, hogy Tamás Alajos belemélyedhessen egy-egy 'új mű partitúrájába..
Van köztük, aki életét, jövőjét rendelte alá a Kapisztrán együttesek sikerének. Az
együttes zenélés jelképei ők, s valahányszor a Kapisztrán kórusról, zenekarrol,
vagy magáról a vezető karnagyról, Tamás Alaiosról esik szó, a nagy sikerek
fé>nyében mindíg ott rejhk az ő kis munkáiuk, amely nélkül sosem születtek
volna meg a kiemelkedő egyházzenei sikerek.

1953-ban, több mint négyesztendei műhelyrnunka után jelentkezett új sorozat
tal az ének- és zenekar. Októbedől decemberig az egyházi zene öt kiemelkedő re
mekét mutatták be. Elsőnek Liszt Krisztusát, befejezésül régi repertoárdarabiu
kat, Bach Karácsonyi oratóriumát. Tamás Alajos pedig új terveket sző: szeretné
bemutatni Janácsek Öszlá» miséjét, Kodály Zoltán zenekari Miséjét és Dvorzsák
Stabat Materét. S lassan ismét kírajzík a kórus és zenekar: rendszeres orató
rium-előadások színhelye lesz a Belvárosi Főplébánia-templom, amelyben néha
akkora tömeg gyűlik össze, hogy' jócskán szorulnak kívülre, az árkádok alá is,
mínt a János-passió emlékezetesen szép előadásán, Verdi Requiemjéről pedig
annyian szorulnak ki, hogy az előadást meg kell ismételni. Ezeknek az oratórium
előadásoknak nemcsak az kölcsönzött varázst, hogy egy kórus és zenekar minden
fajta támogatás nélkül, a maga erejéből volt képes magas művészí szinten tol
mácsolní a zeneírodalom nagy alkotásait, hanem egy-egy szekatlan szín is, amely
néha ellentmondott ugyan a hagyományos értelmezésnek. Tamás Alajos azonban
mégis bele tudta illeszteni az egészbe, és meg tudta okol:ni fölfogását. Szólístáit
mindig a legnagyobb gonddal válogatta meg. A Requiem szólísta négyese a kö
vetkező volt: Takács Paula, Tiszay Magda, Ilosfalvy Róbert, Littasy György. A
kitűnő művészekkel együtt dolgozva érezhetően fokozódott a kórus müvészí biz
tonsága is. Az állandó gyakorlat, alapos műhelymunka pedig olyan rejtett érté
keket is feltárt, amelyekről korábban csak álmodhatott Tamás Alajos. Minde
nekelőtt szinte hihetetlen teherbírást, amely sosem ment a művészí színvonal
rovására. Másrészt nagyon tudatos szemléletet. amelynek középpontjában mindig
a szépség keresése és megvalósításának törekvése állt.

1955 okJtóberében már művészíleg érett, nagy feladatokra kész kórus és ze
nekar ünnepelte fennállásának tízesztendős évfordulóját. Az ünnepi alkalommal
Szecsődi Irén, Sándor Judit, Tiszay Magda, Szabó Miklós és Littasy György közre
működésével Bach H-moll miséjét adták elő. A jubileum évében teljes lendü
lettel igyekeztek belekapcsolódni a Liszt-év zenei eseményeibe. A Krtisztus círnű

oratóriumot több ízben is előadták Budapest különböző templomaiban, és mln
den alkalommal megrendítették a közönséget a Tu es Petrus kezdetű kórustétel
szinte félelmetes előadásával.

Tamás Alajos azonban más meglepetést is készít. Kapisztrán Szent János
halálának ötszázadik évfordulója alkalmából oratóriumot ír Radó Polikárp szö
Végére. A Nándorfehérvár 1456 című oratórium azután új fejezetet nyit a kórus
és a szerző életművének történetében. Mintha Tamás Alajos a reneirodalom leg
jelentősebb alkotásainak előadását csak azért szorgalmazta volna, hogy' utána a sa
ját alkotásait is meghallgathassa kórusa és zenekara előadásában. Nem egyenle
tes ez az út sem, mint ahogy maga a Nándorfehérvár 1456 című oratórium sem az,
Elsősorban azért nem, .mert a zeneszerzőnek nincs türelme kifejleszteni a művet,

szüntelen új és új tetőpontokat. sző bele a zenei szövetbe, amelyeket azonban
hamarosam ismét felül kell múlnia. így sem a cselekmény, sem a szöveg struktú
rája nem követi a zeneszerzői szándékot. Szép részletek mellett a mű egésze
zsúfolt, túlírt. Nem véletlen, hogy zenei matériájából később még egy míséro,
majd egy opera alapjára is telt. A Nándorfehérvár 1456 igazi értéke a zeneköltő

dallamformáló és teremtő ereje és az a készsége, hogy rnodernizálni tudja a nép
hagyományt. Bartókhoz sem lesz hűtlen: gyakran használ fel kíindulásul román
és 'török dallamokat, például török dallamtöredékből bontja ki a töröl" tábort
jellemző pompásan hangszerelt korált,
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Zeneművek, felfedezések

A Nándorfehérvár 1456 nemzetközi sikere után - rádióadók sokasága sugá
rozta a rnű lemezfelvéteiét - mintha két párhuzamos egyenesen futna tovább
a kórus és vezetője története. A Kapdsztránok változatlan hévvel járják az orszá
got, végzik a zenei népművelés rangos feladatát. amelybe hamarosan teljes érté
kű társként kapcsolódnak be a gyerekek is, akik míndenhoj dédelgetett kedven
cel a vendéglátóknak. Tamás Alajos változatlan lendülettel, eréllyel irányítja ezt
a munkát, s közben arra is van ideje és ereje, hogy új és új alkotásokkal gaz
dagítsa a kórus repertoárját. Igazi nagy célja azonban egy rníndent elsöprő saját
alkotás megkomponálása, mellyel egyszerre meghódűthatja az egész világot, s térd
re kényszerítheti míndazokat, akik kételkednek zeneírói tehetségében. Egy-egy remek
oratórium-előadás sosem jelentett számára olyan örömet, mint egy elismerő sz6 va
lamelyik új művéről. S mivel azzal a szerenesés érzékkel rendelkezett, hogy - lát
szatra - csak a dicsérő szót hallotta meg, (csak bizalmas baráti körben rágódott
tovább a gáneson) a külvflág úgy tarthatta számon, mint sikeres zeneszerzőt, kar
mestert, kitűnő kórusvezető szakembert. Neki magának azonban keményen meg
Kellett küzdenie minden lépéséért. Részben azokkal, akik nem értékelték és nem
is segítették törekvéseit; részben önmagával. l!':rezte, hogy a nagy romantikus
iskola zenei követése csak pillanatnyi sikereket hozhat számára. Míndegvik nyi
latkozatában a népi hagyományok újraélesztéséről beszél, műalkotásaiban azonban
sokszor kibicsaklik, a közhely kedvéért elhagyja az eredetiséget, annak az ember
nek a gesztusával. aki nagyon sokart akar egyszerre elmondani. A Kánai menvezző

című népi játékban, amelyet Magyar Ferenc szöveggyűjtése alapján írt, remekül
fejlesztette tovább Kodály hangját és sikertilt a magyar vallásos nénhagvornánv
egy töretlenül mély, rengeteg újdonságot kínáló útjára Ielrrie ; a Lacrimae Petri
című szerzeményben (ugyancsak Magyar Ferenc gyűjtése) azonban, amelyet a ri
m6ci Krisztus-síratás újraélesztésének szánt, megint szívesebben engedett a ro
mantikus csillogásnak, s bőbeszédűvé, "pucQinissá" vált. A nagy olasz zeneszerző

egyébként is mélv hatással volt művészetére, nagvon szerette operált. Csak fo
kozta em a hatást, hogy hazánkban először a Kapisztrán kórus él' zenekar rnntatta
be - fennállása 15. évfordulójának megünneplésére ~ a Messa di Gloriát, amely
nek még lemezfelvétele sem volt, előadása pedig világszerte ritkaságnak számított.
Uavancsak ősbemutatóként vezénvelte Tamás Alajos ezekben az években Fibich
Missa brevisét, és Gounod csodálatos Cecília-mi.séiét. Ezek az elóadáso'k: az e!!yház
zene egy bizonyos rétezének tökéletes rneaszólaltatáeaí voltak, Ebb151 a réterrből.

ebből a már-már túlcsorduló szénséabőt kétségtelenül Tamás Alajos és együttese
tolmácsolta a legtöbbet és Iegemlékezetesebbet. Nem véletlen. hogy minden évben
kivételes eseménynek számított például Dvorzsák Stabat Materének előadása.

Közben zeneszerzói műhelyében is megfígyelhetní az erjedés és átalakulás je
gyeit. Miséi szerenesés időpontban kapcsolódnak be a reform előtti szellembe, jó
érzékkel idézte fel bennük a népi hagyományokat, dallamvezetése eo,yszeru, fordu
latos, "fülbemászó" volt. Missa populi címú szerzeményeí ma is sok kórus állandó
műsorszámaí. Az igazi szenzácíó - amely botránnyá dagadt - a Missa Juven
tutis-szal következett be. Ebben a ragyogóan hangszerelt, valóban gyermeki lé
lekkel megírt misében Tamás Alajos "eltaláita a hangot": egyszerre sikerült a
legkorszerűbb áramlatok nyelvén szólnía s ugyanakkor a leghagyományosabb er
kölcsi tartalmat kifejeznde. A tamburák, gitárok, a templomi honfoglalásra készülő

beat- és sweet-elemek persze vitát kavartak. "Vita folyik az egyházi zenéről 
írta ezekre célozva Mise tamburával című cikkében Rónay György. Tamás Ala
jos műve kavarta föl, az Ifjúság míséje, melyet a minap a rádióban is hallhattunk,
és melyet azok, akiknek készült, a fiatalok, örömest énekelnek. Vannak viszont
- persze nem a fiatalok közt -, akik botránkozva tekintgetnek a kórus felé,
túl világiasnak, nem templomínak, profánnak tartják em a zenét, ezt az éneket,
ezt a ritmust. Aki megszekott valamit, hajlamos elutasítani az úiat, Egy bizonyos:
míg egyik-másik idősebb hivó a fejét csóválja, a gyerekek, a kórusok repeső
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szívvel, boldogan, örvendező áhitattal énekelnek." Ma már, amikor a Míssa Luba
és a Missa Criolla lemezfelvétel-e közismert, amikor j1azz-misék sokasága jelen:ik
meg, amikor a Mátyás-templomban mozdulnd sem lehet a beat-rnise előadásán,

csak csodálni tudjuk Tamás Alajost, aki szokás szerint a legszerencsésebb érzék
kel ment elébe az újnak, és sikerült azt valóban nemzeti nyelven, nemzeti eszkö
zökkel kifejeznie. Ha valaha eikészülne a Míssa Juventutís lemezfelvétele, úgy
fogadnák a világban, mint a Bartók utáni generáció egyik jelentős, a nemzet
közi zenei közkincset is gazdagító tettét. .

1965-ben valaki felhívta Tamás Alajos figyeimét a milanói Scala egy meg
lehetősen obskurus zenei pályázatára. Olyan operát lehetett csak beküldeni erre,
amely nemzeti tárgyú, modern eszközökkel megkomponált, és még sosem hangzott
el nyilvános előadásban. Tamás Alajos elhatározta, hogy megnyeri a pályázatot.
Sosem volt híján a nagy és meglepő elhatározásoknak, barátai, zenészei most
mégis aggodalommal figyelték amerikai útja előkészü1eteit. Karmás Alajoshoz
indult, azzal az ígérettel tarsolyában, hogy nála nyugodt körűlmények között be
tudja fejezni II mű hangszerelését, Aszövegvázlatot - nagyjából a Nándorfehér
vár alapján, bár új, drárnaíbb megoldásokkal - rohanva állította össze idehaza,
odakint pedig megindult versenyfutása az idővel és rohamosan fokozódó beteg
séaével. Nagyon keveset beszélt arról, milyen körülmények között is élt odakint,
elejtett szavaiból azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a. túlhajszolt
munka, s az azzal korántsem aránvban levő kényelmi lehetőségek ásták alá egész
sézét. Hiszen idehaza is szüntelenül az egészséa és betegség metszésnontián egyen
súlyozott, s elég volt egy felhő az ég neremén. hogy máris rosszul hallion vagy
ideaesked iék. Odakint azonban nem voltak mellette a gondos kezek, akik itthon
ápolták, vigyáztak rá, s mire hazaérkezett, csak roncs volt. A Kapisztrán opera
készen lett, idejében el is ért a pályázatra (hogy a sorsa mi lett, nem tudni), de
vele együtt elfogyott az a pompás alkotó erő, s az életmű utolsó fejezete maga alá
temette a hatalmas szándékot.

Rettenetesen szenvedett, sokat és hiába. Sosem szűnt meg azonban remény
kedni. Hol egy-egy mű töredéke villant meg előtte, hol egy külföldi elismerés,
levél lobbantotta fel k'hunvö energiáit. hol csak egy jó szó barátai részéről. Az
utolsó pillanatig tartották benne a hitet és erőt. Amikor már szólní sem tudott.
;\kkor is csak pillanatnyi rosszabbodástól tartott.

Halála előtt néhány rianpal láttam. De rrem ezt az arcot őrzörn magamban.
hanem azt a másikat, amelyet annytra átlénvegített a derű és a jóság, és amelyet
oly szénné tett a másokon való sezítení tudás.

Tamás Alatossal a magyar egyházzenei kultúra ezvík leaérdekesebb. lestszf
riesebb egyéniségét vesztettük el - és egyik leg;gazabb emberét -, aki kicsit
talán - és a sors szokott ilven kalán fintorokat produkálni - önmaza ellenében
alkotott igazán nagyot és maradandót, Mert amit annak hitt, talán elenyészik. De
amit tett, méltó az ernlékezerre.

-
El6bb utóbb mindenki fölfogja, Uram, hogy más dolog az a felebaráti ezeretet

ről beszélni és megint más ezt a szetetetet gyakorolni. Már tudniillik sajátkezűleg.
Nem igérek semmit, Uram. Hallgatok. Meg akarom próbálni, hogy egészen nyugodt
legyek, hogy gondolkodni tudjak. Arról ugyanis, hogy jót beszéljek másokról! Nem
arról, hogy nem beszélek vagy gondolok róluk semmi rosszat, nem, arról, hogy
mindenki előtt jókat mondok róluk, Olyan jókat, hogy közben én magam iuittérbe
szorulok. Erről akarok gondolkozni, Uram. De inkább semmit sem iqérek;

Kurtmartin Magiera
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K o R U N K KÉRDÉSEI
A HOLLAND KATOLICIZMUS: VESZÉLY VAGY ÍGÉRET?

A holland egyházról, a holland ka
tolicizmusról folyó vitáknak - úgy tűnik

- se vége, se hossza. A vélemények,
értékelések különfélék, olykor egészen
szembenállók. Mindenesetre a határo
zott, érvekkel támogatott állásfoglaláso
kat tisztelettel fogadhatjuk. Az ilyen
magatartás belső őszinteséget, dialógus
készséget árul el. Annál kevésbé helye
selhetjük a színt vallani nem merő

vagy a szeretetlen kritíka magvát el
hintő emberek gyanúsítgatását, szem
forgatóari farizeusi "törvény- és 'hagyo
mánytíszteletét". Hasonlóképp nem
krísztusí szellemről tanúskodik az ún.
"diplomata-stílust" alkalmazó "célozga
tás". A "Péternek mondom, hogy Pál is
értse" kioktatás. E sorok írója függet
lenül a pro- és kontra krítíkák ismereié
től - egy személyes találkozás nyomán
igyekszik önmagának feleletet adni a
címben felvetett kérdésre.

Abban a szerenesés helyzetben vol
tam, hogy a közelmúbtban, mint meg
hívott vendég részt vehettem egy szűk

körű beszélgetésen. A kis találkozás
színhelye Bécs volt, ott is egy vezető

egyházi személviség magánlakása. A be
szélgetés középpontjában Walter God
dijn ferences páter, a Holland Lelki
pásztori Intézet Igazgatója, a holland
pasztorális zsinat főtitkára áltott. God
dijn aznap este az egyetem auditori
um maximumában tartott előadást a
holland egyház életéről, a pasztorális
zsinatról. Erről az előadásról számos
sajtoorgánum beszámolt, ezért most nem
is térek ki rá.

A közvetlen és fesztelen baráti be
szélgetés során - melyen míndössze ki
Iencen vettünk részt - Goddlin minde
nekelótt azt szögezte le: a világegyház
ról, annak problémáiról tárgyaló püs
pöki színodus, meg a holland pasztorá
lis zsinat csalcis úgy végezhetett, illető

leg végezhet eredményes munkát, ha a
legszolídabb és valóban reális informá
ciókra támaszkodik. Szükséges, hogy a
szakembereket. teológusokat. lelkipász
torokat bevonják a kőzős jövőért vég
zett munkába. Vaion - vetette közbe
valaki - meztettélc-e eat kíelégítö rnó
don a püspöki szinodussal kapcsolato
san ? - Mindez nem elég - folytatta
Goddijn - hanem fi~elembe kell ven
ni a világi hivők véleménvét. igényeit.
jo"'ait. súlyos problémáit is. Nem elpll;
az ún ...hivatalos egyházi sajtóra" ügyel-
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ni, hanem "a" saitó, tehát a kívülállók
észrevételeit, értékelését is számon kell
tartani. Csakis bizonyos "hullámmoz
gás" - felülről lefelé és felfelé, meg
vízszarutes irányban, valamiféle színusz
görbe érzékeltetheti ezt - biztosíthat
folyamatos, és megfelelő ínformációkat,
Az ma már - mondta Goddíjn - le
hetetlen, és Hollandiában elképzelhetet
len is, hogy egy püspökkari nyilatkozat,
egy tanácskozó testületnek deklarációja
a "papság és hívek nevében" szóljon
anélkül, hogy ezeket valóban és kielé
gítő módon konzultálták volna. A hol
land püspökök tisztában vannak azzal.
s tán ez lenne végre kívánatos az egész
világon is - folytatta Goddijn - hogy
a ,.denobis sine nobis" elv (rólunk, de
nélkülünk) az egyház életét nem a hol
nap felé, hanem kátyúba vezetné. Az
az ószövetségi. világra visszavezethető,

később meg teológiailag kifejtett, de
egyben deformált "paternalizmus", me
lyet hatalmuk, pozícrójuk, "jol1;aik" ér
dekébe<n egyes egyházi vezetők és ve
zető csoportok még ma is fenntartani
szeretnének, Hollandiában ma már a
múlté, S vajon egyházunkban - bár
hol is, akár Rómában is - sokáig tart
ható-e. még fenn a "kuriális", "udvari"
vagy épp uralkodói stílus?

Goddijn egy közbevetésre válaszol
va arra is k;,téI'lt, hogy még a hit kér
déseiben is lehetséges, sőt életet, a hit
életét és erejét biztosítja az ún. értelme
zési. dialógus. Persze. ez már szeros ér
telemben vett "teológia". erre - mon
dotta -. nem térhet ki a beszélgetés
során. Aki. azonban figyelemmel kíséri
nan ia'nk teológiá lát, az minden bizony
nyal pszlelhetli azt is. hogv hitünk ezv
re mélvül, tisztul. hOI;!Y az elmélkedés.
reflexió - ha nem lust" valaki - !l
hit mélvűlését szolzálra. Nagy kár. hogy
akadtak és akadnak közöttünk olyanok.
akik .,g:y'Ianúsnak" találják, ha egy-egy
teológus. egy-egy könyv a hivők törne
gét kapcsolja be a hit kérdései nek el
mélyítésébe, ha kell a díalógusba, Nincs
abban semmi negatívum, semmi "ördö
gi". ha nem csak papok, de végre vilá
giak ezreí foglalkoznak hitük kérdései
vel, lesznek lassan valóban nem "kisde
dek", hanem felnőtt, érett keresztények.
Vagy tán csak a .Jclérus" joga és pri
vilégiuma itt valamit is mondani? Ki
tudna, ki merne egyházunkban a Szerit-



lélek éltető erejének "hivatali", jogi
vagy bárminemű korlátokat szabni?

Kétségtelen, s itt nagyon ébe~.eknek

kell lennünk, - folytatta Goddijn -,
hogy bizonyos olcsó zsu~alizmus, ,a
legnemesebb aktivitást, a hit ébredeset
vagy erősödését is képes dévalválni. Mi
hollandok itt különösen szomorú tapasz.
talatokat szerezhettünk. A világsajtó ha
sábjain olykor "szenzációként" írnak
arról ami egy hivő és összeforrott sze
retet~közöSlség életének részben spontá
nul feltörő, részben tudatos módon Isten
felé törekvő velejárója. Az ilyen "saj
tószolgálat" nem jó szolgálat, Az ilyen
.érdekesség-éhség" vagy az ilyen "tala

iás" sokakat megzavar. sokak lelkében
rombol. Az szinte természetes, hogy a
holland katolíkus élet megújulásának
vannak bizonyos kinövései is. Hogy bi
zonyos "tavaszi mámor" jelentkezik.a
lelkekben. De hát mindez - ha ki
növés is - nem épp a fejlődő életre
utal? Nem reményt ébreszt az ember
ben? A holnap felé mutató reményt?

Igen nagy mértéktartással és tapin
tattal nyilatkozott Goddijn az ún. kon
zervatívokról. Megjegyzéseiből kettőt

emelhetnék ki: egyrészt a bírálalt sza
vát mely megállapította, hogy a: folyto
nos ismétlés, a "passzív őrzés" feltét
lenül kevesebb munkát, feladatvállalást,
gondolkodást igényel. Nem kétséges,
hogy minden életszerű, azaz a több és
jobb életre törő újítás, útkeresés egy
ben több munkát, súlyos felelősséget he
lyez az ember vállára. Másrészt - ez
eléggé köztudott - a holland "szerve
zett" konzervatívokat (a katolikusok
nak viszonylag csak kis százalékát lehet
ezek közé számítani), e csoport sajtoját
(egy lap) - rnirrt Goddijn mon~.o~ta

- bizonyos "cs1atornákon" két kOZlS
merten konzervatív német bíboros tá
mogatja, Istennek hála - folytatta -,
a holland katolikusok sok évszázados
kisebbségi élet után megtanulták. hogy
csak türelemmel, kttartással lehet ered
ményeket elérni. De azt is tudják, hogy
a valódi problémákat nem lehet sem
tekintélyi szóval agyonhallgattatni, sem
ún. "lelki síkra" átvinni. vagy épp meg
kerülni.

Érdekes volt, amit Goddijn szárnos
szakértő" és szakértői bizottság munká

j'áról mondott. A merőben teória-embe
rek - s ilyenek jócskán akadnak 
az élet porondján részben vagy teljes
séggel csődöt mondanak, Néhány római
és más helyen működő úm. szakbizottság
még ma is ott tart - hasonlattal .élve
- hogy alapos elméleti részlettanulmá
nyokat tesz közzé egy gépkocsi fékbe-

rendezéséről annak működéséről, a kor
mányszerke~tröl, stb. - s mindezt
úgy, hogy még máig sem vette tu~~

másul: már milliónyi autó fut a vilá
gon. Nem a szakbizottságok szerepe
fölösleges, hanem a munkamó~szez:;,
annak életszerűségét kell korrigálnl.
Semmiféle, bármily precízen megfogal
mazott "részdefiníció" nem. alkalmas
arra hogy azokat míntegy összerakva,
egyben az életet, a keresztény életet
határozzuk meg. Az ilyen munka 
bármennyi energiát is pazaroljanak rá

csupán teljes eredménytelenséghez
vezethet. S míre egy-egy paragrafus,
egy-egy definíció elkészült; újra
kezdhetik a munkát. Az élet már rég
túlhaladta az elméletet.

A beszélgetés előtti napokban látott
napvilágot Suenens bíboros nyilatkoza
ta az egyház belső dialógusáról. Ezzel
kapcsolatban is feltett valaki egy kér
dést, s Goddijn megjegyezte: való igaz,
hogy szebbnél szebb hivatalos megálla
pítások jelentek már meg az egyhaz
ban igényelt és szükséges ún. belső dia
lógusról. A valóság azonban az - a
tények ezt igazolják -, hogy e dialó
gust de [acto nem engedték még ~i

bontakozni. Aki egyházunkban ma nyíl
tan vet fel kényes kérdéseket (melyek
ről egyébként már a nem katolikus
kommunikációs eszközök rég tárgyal
nak) azt' nem egyszer "engedeUennek",
sőt' lázadónak", gyanúsnak bélyegzik.
Val1j~k meg, a belső dialógust fékezik,
sőt félnek tőle. S úgy vélik tán, hogy
e "fék'ezéssel" megszüntették vagy épp
meg is oldo1Jták .az akut problémákat?

Szóba került, hogy Hollandiában vi
lágegyházi viszonylatban - sok a gya
korló katolíkus. Goddíjn itt bizonyos
elégedetlenségének adott kifejezést.
Igen, sok, de még nem elég. Nagy mun
ka előtt állunk még otthon. Mert egy hol
land püspök, de a világegyház feje vagy
bármelyik püspök sem érezheti magát
nyugodtnak addig, amíg a, "gyakorló
hivők" megtöltik székesegyházukat. Ez
mindössze pár százalék. S hol marad a
többi? Hány ezek közül csupán az ér
deklődő turista. vagy épp a zenét hall
gaJt6 széplélek? A katolikus életet, az
egyházi életet, annak, intenzitását ma
nem lehet a templomlátogatók "száza
lékarányával" kifejezni. Hol marad "hi
vő kapcsolatunk" az élet hús-vér reali
tásával, a szaktudornányokkal, azok
eredményeivel (pl. demográfia, biológia,
szociológia, stb.). Azokkal az emberek
kel, akiket ezek a tudományok, ezeknek
eredményei nevelnek, vezetnek a telje
sebb, eredményesebb földi élet felé? Ha
valahol, hát Itt nincs helye önelégült-
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ségnek, ayugalomnak, triumfalizmus
nak. Itt még sok1aJt kell tanulnunk, hogy
híveink élete - igen, élete - keresz
tény élet legyen. Akkor is, ha még nem,
de akkor is, ha már megismerték a mo
dern tudományos eredményeket, azok
életformáló hatását.

Hogy van-e .krízis vagy épp veszély
Hollandiában, vagy éppen ígéretes jövő

előtt áll-e a holland katolícizmus? Bár
mily furcsán is hangzik, de ezzel a
problémával, mírst "problémával" in
kább Rómában foglalkoznak, mint oda
haza, Hollandiában - mondobta Goddíjn.
A legtöbb holland katolikus meg van
róla győződve, hogy a régi életstílust és
formákalt nem önmaguktól fogják a kor
szerűek felváltani. Szükség van ezért az
új, a megújult és megújhodó életet biz
tosító kísérletekre is. S az csak termé
szetes, hogy az "ígéret földje'; felé való
rnenetelésnél, mínt azt a bibliában ol
vassuk, egyes "kémeknek", az útkere
sőknek már előbb át kell lépniűk a
Jordán vizét, hogy lássák: milyen le
hetőségek várnak a népre az új földön.
Ezeknek az útkeresőknek élete teli van
veszéllyel, problémával, de mégis ők

azok, akik megmutatják az új világ felé
vezető utat.

A holland egyház számára a II. vati
káni zsinat valóban megújulást, friss
levegőt hozott. Ezt a megújulást a hol
land katolikusok az egyetemes egyház
nak, a pásztotok és hivők közösségének
köszönik. S az egyetemes egyháznak
akarnak szelgálatoc tenni azzal is, ha
"kísérleteznek". Ehhez természetesen
Isten egész népének imáit, megértését,
segítségét is kérik. A gyanakvás szel
leme, a szertelen kritika míndenkít 
őket is - fájdalmasan érint. Magam
tettem fel itt a kérdést: míndazt, ami
a holland egyház életében ma újszerű

és hatásos, vajon a saját ügyüknek te
kintik-e, vagy pedig mintegy "modellt"
kívánnak állítaní az egyetemes egyház
számára? Goddíjn válaszában a II. va
tikáni zsinat által is nyomatékezott
rész-egyházak szerepét, [elentőségét,

emelte ki. A cseppben valamiképp a
tenger is jelen van. Ez a megállapítás

_ több évvel a zsinat után - már ter
mészetesen is hat. Mégis, semmiképp
sem akarnak akár egy ország, akár egy
földrész vagy épp a világegyház számá
ra receptet" nyújtani. A holland kato
likJ~ egyház s annak jelenlegi élete sa
ját múltia, története nélkül, ?e~yi
adotts4gainak figyelembevétele nelkul,
kívülről" aligha érthető. Ezért is fáj

dalmas olykor számukra, hogy "távol
ról" intézik és olykor ítélik el ügyüket.

Eddig páter Goddijn gondolatai. E
sorok írója, elgondolkozva a hallottak~n,
önmaga számára is tett egy-két megál
lapítást. Mindenekelőtt tán azt, hogy csak
örülni lehet a ténynek: Hollandiában,
de a világ számos helyén is akadnak
katolikus hivők, akik a stafétabotot át
veszik keresztény elődeiktől és nem ke
vesebb erőlködéssel, "futva" viszik to
vább hogy majd tovább adhássák. Ko
moly: felelősen gondolkodó emberek,
akik már látják a holnap "ígéret fgld
jét" s azt is tudják, hogy oda csak a
meg inem értők, a lázongók lecsendesí
tésével és kemény munka árán lehet be
lépni. Akik érzik, hogy a középszerűség,
a konzerváló "langyosság" sterilitásra
ítélő magatartása ma veszedelmesebb
mint az olykor ugyancsak hibát vétó,
de az új, az ígéretesebb élet felé veze
tő "útkeresés".

Eszembe jutott még valami. VI. Pál
pápánk, mint egykor a Népek Apostola,
osodálatra mélto apostoli buzgósággal jár
ja ma a technika modern eszközeivel
a világot. Hol itt, holott jelenik meg
a megértésre, szeretetre éhezők között,
hogy Krísztus szerétetét vigye hívei szá
mára. Hogy "vesszővel-e vagy szerétet
tel és szelíd lélekkel" (l .Kor 4,21) rnen
jen-e a holland testvérek közé - mí
ként egykor Szent Pál korintusi hívei
hez - azt ő tudja csak eldönteni. De
szerétnők remélni, hogy a személyes és
testvéri szóban való találkozás a hol
land katolikusokat megerősítené abban
az útkereső s egyben tanúságtevő hit
vallásban, melyet - minden probléma
s olykor jogos kritika mellett és el
lenére - Krisztusért vállalnak.

SZENNAY ANDRAs

B o r m a n imája az űrhajóban:

Add nekünk, Urunk, hogy belássuk, mennYÍ1'e teli van a világ szereteteddel
bűneink ellenére. Növeld bennünlc a hitet, a reménykedést és a szívjóságot annak
ellenére, hogy tudatlanok és gyengék vagyunk. Engedd felismernünk, hogyan nyissuk
meg feléd szívünket még jobban imáinkban, és mutasd meg nekünk amit cseleked
nünk ,kell, hogy békesség tmtse be az egész világot.

604



A TEOLÓGIAI OKTATÁS REFORMJA HOLLANDIÁBAN

1964 óta a teológiai oktatás új típu
sát dolgozták ki Hollandiában. Ez az
oktatási reform természetesen összefügg
a többi hollandiai egyházi reformmal,
a II. vazikání zsinat megújulási prog
ramjával és egyéb hollandiai esemé
nyékkel. A teológiai oktatás új rendjé
nek kidolgozásában és kipróbálásában
leülönösen a níjmegení és tílburgí pro
fesszorok jeleskedtek. Ez utóbbiak közé
tartozik Luchesius A. H. Smits pro
fesszor, kapucinus, az egyik legneve
sebb holland teológus, aki a témára vl\
natkozó tanulmányát kéziratban meg
küldte a Vigllíának. Ezt ismertetjük az
alábbiakban, kommentár nélkül, néhol
kivonatosem. (Ez az ismertető tanul
mány időközben megjelent a Wort und
Wahrheit című folyóirat 1970 május
júniusi számában is).

I. A szemináriumok összevonása

Ahogy a hollandiai egyházi esemé
nyek nagy része, úgy az oktatási re
form is a holland egyház emancipácí
ójával van kapcsolatban. A holland egy
ház önállósodásában és fejlődésében

ugyanis nagy szerepük volt a nagysze
mináriumoknak (felsőfokú papnevelő

íntézetekmek).

1. A hagyományos szísztéma vége.
1964-ben 32 nagyszeminárium, s ezek
ben 32 filozófiai és 30 teológíaí tanfo
lyam (kurzus) működött Hollandiában.
A papnövendékek először két éven át
filozófiát tanultak, majd három vagy
négy év alatt elvégezték a teológiai ta
nulmányokat. 1964-ben közel 2000 pap
növendék tanult a nagyszemináriumok
ban, s őket közel 400 professzor és elő

adó tanította.
1964-ben nyílt meg Níjrnegenben a

nagyszemínáriurnot végzettek számára
a felsőbb, speciálls teológiai tanfolyam,
s az egyetem világiak számára is meg
adta a lehetőséget a teológiai tanulmá
nyok végzésére. Ugyanebben az évben
megkezdődött a nagyszemináriumok
összevonása. Először hét, majd öt teoló
giai fakultást alakítottak a nagyszemí
náriumok helyett. Ez az öt fakultás:
Amsterdam, Utrecht, Níjmegen, Tlilburg
és Heerlen városokban talált otthonra.
Az átcsoportosítás munkája 1969-ig tar
tott.

2. A teológiai fakultások kialakítása.
Először a szomszédos szemínáriumok
oktató személyzetét és tanuló növendé-

keit vonták össze egy-egy kijelölt he
lyen. Később a világi és szerzetes pa
pokat olyan városokba Irányították.
ahol az oktatás egyetemi sZIDlten vált
Iehetővé, A tanulók lakhattak konvik
tusban, de magánházban is.

Közben az oktatás rendje is átalakult.
Hat évről öt évre csökkentették az alap
tanulmányi időt. Aki azonban egyházi
szolgálatba lépett, az még egy vagy két
évi külön Ielkdpásztori kiképzésben ré
szesült Amsterdamban, 'I'ilburgban vagy
Heerlenben. A filozófiai és teológiai
képzés köztti éles különbség megszűnt,

kezdettől fogva együtt szerepeltek a fi
lozó:lliai és teológiai tanulmányok.

3. Az ökumenikus fakultásole felé. A
szemináríumok összevonása után újabb
fejlődési fokozatot jelentett a törekvés:
együttműködni az amsterdaení és
utrechti teológfákon más fakultásokkal.
esetleg ökumenikus fakultásokat alapí
tani. Erre legalkalmasabbnak látszott
az utrechti királyi egyetem holland re
formátus teológiai fakultása. Ez kész
nek mutatkozoet arra, hogy a katollkus
főiskolával összhangban ökumenikus
Iakultássá épüljön ki.

Amsterdamban is kedvező légkör ala
kult ki az ökumenikus összmunka szá
mara. Ott a református egyház szolgái
(ez az egyház a holland református
egyházból vált kl a múlt században) a
saját alapítású ún. "Sza0ad Egyetemen"
tanultak. a holland református egyház
pedig Amsterdam város egyetemén ké
pezte hallgatóít, - ez a tény alkalmasnak
látszott arra, hogy az Amsterdamban
összpontosított katolikus főiskolával

együttműködve hármas ökumenikus ki
képző helyet létesítsenek. S amikor az
tán Amsterdamban kineveztek egy
rabbit rendkívüli professzorrá, megkez
dődhetett a dialógus a zsidó közösség
gel is.

4. Központi .Jcrítfkaí" interfakultás ?
A protestáns fakultások korábban erő

sen filológiai és történeti beállítottsa
gúak voltak, a katolikusok viszont in
kább a filozófiát és az ún. "embertu
dornányokat" (hollandul: mens-weton
schap) művelték. Ha pedig a jövőben a
hangsúly ezutóbbiakra és a társadalmi
elkötelezettségre helyeződik, a teológiá
nak az akadémiai képzés "széleiről"
szantéri a központi [elentőségű tudo
mányágak felé kell tájékozódnia, s
ilyenformán egy kritikai interfakultás
új feladatokat jelölhetne meg a teológia
számára.

605



n. Számbeli visszaesés

Az utóbbi években erősen csökkent az
érdeklődés a teológiai stúdiumok iránt
Hollandiában. Ennek több oka van:

1. Az általános érdeklődés csökkenése.
Az első világháború óta az 1950/51-es
tanév jelentette a csúcspontot. 673 teo
lógus kezdte meg tanulmányait az isko
laév elején, 1957/58-ban már csak 416
szentelés volt, IS 1969/70. tanévben csak
118 jelentkező volt az első évre.

2. A kisszemináriumok bezárása. A
jelentkezések csökkenésének egyik fő
oka it kísszemdnáríumi oktatás meg
szüntetése, Ezekből az iskolákból ke
rültek ki legtöbben a nagyszemináriu
mok növendékei. Pedagógiai szempontból
azonban az internátusi oktatás és bel
terjes nevelés megbukott, a kisszeminá
riumok felett is eljárt az idő. A figyelem
a normál katolíkus gimnáziumokra te
relődött. Ezekből viszont - más okok
miatt is - nem lépnek "automatiku
san" papi pályára a tanulók. Sokak tá
volmaradásának oka a cölibátus is.

3. A kilépök negatív hatása. A papi
hivatást elhagyok számának növekedése
igen káros hatással van az új hivatások
keletkezésére. A papi hivatás viharba
került, vita tárgya lett, s ez a tény nem
csak a jelentkezőkben kelt bizalmatlan
ságot és bizonytalanságót a papi hiva
tás iránt, hanem a szülőkben és a jól
képzett, kiváló lelkipásztorokban is,
úgyhogy azok nem egyszer tartózkod
nak a papi hivatás ajánlásától.

1968-ban a papságból kilépök száma
(196) meghaladta a szenteltek számát
(145). Sok esetben a kilépéseknél nem
a cölibátus a fő probléma. A papi hiva
tás értékelésének általános válsága a
leginagyobb nehézség - ezt bizonyítja
a protestáns kilépésekkel való összeha
sonlítás is.

4. A papságban megmaradók negativ
hatása. Vannak papok, akik (súlyos
problémáik ellenére) megmaradnak'
ugyan hivatásukban, de az ifjúságra
semmi inspiráló hatással nincsenek. Sőt,

riasztólag hat egyesek avult gondolko
dásmódja, régi életformája, másokat
meg nem értő magatartása, fejlődéskép

telensege. Sokszor már az sem segít a
helyzeten, ha látják a fiatalok, hogy új
strukturák születnek, új pasztorális le
hetőségek támadnak.

5. A hívek közösségének krízise. Ez a
legmélyebb oka a jelentkezők elmara
dásának. A szekularizáció legjobban a
papi hivatást érinti, mert ilyen kérdé
sek támadnak; mi értelme van a sze
kularizált világban az "Isten, Krisztus,
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Egyház, eszkatológia" szavaknak? Mi
értelme van a teológiai stúdiumoknak?
Szüksége van a társadalomnak reám?
Ha a régi teológiai képzésre gondolunk,
annak bizony kevés jelentősége van a
mai világban. Új teológiai tanulmá
nyokra és új paptípusra van szükség,

6. A "saját'" nagyszemináriumok el
vesztése. A nagyszemináriumok össze
vonása nem történhet nehézségek nél
kül. A nagyszemináriumok egy-egy
egyházmegye vagy szerzetesrend számá
ra neveltek, kialakítottak bizonyos ko
lostori anmoszférát, többnyire jó közös
ségí életet, ahol a cölibátus nem jelen
tett nagy problémát. Meg lehet-e tartani
ezt az életstílust nagyszemináriumok
nélkül? Nem vész-e el az a vonzóerő,

amelyet egy-egy lelki centrum [elentett
30-'50 kilométeres körzetben ? Nem
veszti-e el az egyházmegye vagy a szer
zetesrend legjobb tudományos kádereit
a központosítás által?

Megoldas: országos méretekben gon
dolkodjunk. Az intézményeket gondo
san, az egész országban elosztva kell el
helyeznünk. A lelkipásztorkodás diffe
renciálódása és a képzési színt feleme
lése következtében több magasan képe
sített káderre van szükség, Az ifjúság
vonzódik a csoport-munkához, s látja
azt is, hogy a valódi papa életközössé
gekben a cölibátus pozitíven ható té
nyező.

III. Az átcsoportosítások közvetlen
előnyei

A központosítás gondolata kényszer
ből született meg, és rövidesen kiderült.
hogy önmagában és eredményeiben is
van értelme. Egyes jó eredmények
máris mutatkoznak, s valamennyire azt
is meg lehet ítélni, rnílyen hatással lesz
a jövőben az ifjúság életére.

l. Előnyök a tanárok számára. 1964-ben
nem kevesebb, mint hatvanan tanítot
tak dogmatikát Hollandiában, s közülük
csak nagyon kevesen tudták magukat
továbbképezni és szaktudományuk fej
lődését nyomon követni. Nem csoda,
hogy a kutató munka megállt. Abban a
pillanatban viszont, ahogy a tudományos
stábok kialakultak (összevonás útján),
megszületett a munkamegosztás és a
társas együttműködés lehetősége.

2. Előnyök a tanulók számára. 1964
ig az -élet- és munkaterület egybeesett
a tanulók számára. A központosítással
lehetövé vált az élet- és munkakörül
mények szétválasztása, Mint többi "kor
táma", a tanuló reggel elhagyja a hazai
miliőt, hogy a társadalomban végzendő



feladatait teljesítse. Hozzájárul ehhez a.
felelősségtudat, ha neki magának kell
- egyedül vagy csoportban saját
életét megteremtenie. Jó példa erre
Tilburgban az afrikai mísszionáríusok
konvíktusa, amelyet maguk a tanulök
vezetnek,

Jellemző, hogy majdnem minden na
gyobb konviktus kiürült, és a tanulók
csak kis életközösségekben laknak, ott,
ahol a korábbi névtelenség és magános
ság véglegesen megszűnik. Ha valaki
nem ezekben a "fraternitásokban" vagy
"kornmunákban" él, azonnal fellép a
cölnbátus-kérdés.

3. Előnyök a szerzetesek és világí pa
pok összrnunkája számára. 1920 és 1940
között Hollandiában egyedülálló helyzet
keletkezett a szerzetesek és világi papok
közönt : két szerzetespap állit egy világi
pappal szemben, s az előbbiek egyike
misszionárius. Mindegyík közösség töb
bé-kevésbé a saját életét élte. A pap
szentelések számbeli vdsszaesése és az a
követelmény, hogy a számbeli hiányokat
minőséggel pótolják, oda vezetett, hogy
a szerzetesek egyre jobban részt vesz
nek az egyházmegyék pasztorális mun
kájában, Továbbá: a szerzetes intéz
mények mindinkább arra törekednek
hogy kis életközösségekeit alakítsanak
ki, amelyeknek tagjai egyenként vagy
csoportosan dolgoznak. Az egyöntetű

kiképzés segíti a pasztorális munká
ban nélkülözhetetlen kölcsönös bizalmat
is. A régi ellentétek így elsímultak,

4. Előnyök a fakultások ellátásában.
1964-ig minden háznak külön könyv
tára, olvasóterme. saját vezetősége stb.
volt. Minden könyvtár csak a legszük
ségesebbekre szorítkozhatott: míndenütt
ugyanazokat a sorozatokat, folyóiratokat
stb. lehetett megtaíální. A központosítás
sal lehetövé vált, hogy a szakirodalmat
specíalizálják, és sikerült Hollandiában
néhány olyan könyvtárat kiépíteni ahol
ki-ki a saját kutatási területén 'ritka
ságokat is megtalál. Különböző műveket

eredeti nyelveken is meg lehet karmi.

IV. A modern teológiai tanuló és
oktatás jövője

Hollandiában a teológiai fakultásokon
pillanatnyilag új fajta teológiai stúdíum
van kialakulóban, s ez természetesen
a teológiai hallgatók új életstílusát is
jelenti. Az újdonság vonatkozik elsősor

ban a tartalomra, de a struktúrát, és a
didaktikát is érinti.

1. Társadalmilag elkötelezett teológía.
A régi és az új program megértésének
a kulcsa: a hermeneutika. Biztos pél-

dául, hogy az újszövetségi írásokb61
megtudom. mit jelent Jézus Krísztus
egyénisége (egzisztenciája), de am a je
lentést már nem, hogy mbt jelentett
Jézus Krísztus az apostolok számára és
mít számunkra. Én magam sem ugyan
azt jelentem két ernber számára. A
teológia feladata nemcsak az, hogy
megállapítsa, mílyen jelentése és jelen
tősége volt Jézus Krisztusnak kortársai
számára, hanem azt is meg kell állapí
tania, mit jelent Ö a mai világ, a mai
hivő közösség és a mai társadalom szá
mára. Jézus Krísztus jelentősége a mo
dern világban: kutatás tárgya. S e te
kintetben a teológia termetén két külön
böző kutatásí irány létezik: az egyik
retrospektív, történeLmi-filológiai irá
nyulású, a másik prospektív, az ember
tudományokra épített és pasztorálísan
orientálódó kutatás. Az előbbinél a ko
rábbi filozófia ismerete és az ősi nyel
vek nélkülözhetetlenek., Az utóbbiban
pedig a modern filozófia, a pszichológia,
a szcciológia és a modern tömegkommu
nikációs eszközök ismerete.

1964-ig a teológiai tudományok főként

történeti-filológiai irányban mozogtak,
a protestáns teológusok sem tudtak más
orientációt kimunkálni. De vajon a te
ológus a mai irányulás szerínt írástudó
marad-e még? Miként lehet "alaki írás
tudó az ősi nyelvek alapos ismerete
nélkül? Nem rosszul magyarázzuk-e
Isten igéjét,b'a csak a mai [elentését
keressük? Szerétnénk megnyerni protes
táns kollégáinkat is a kettős irányú ki
képzés számára. Az előbb említett ku
tatás a szövegből és a kifejezésekből in
dul ki, a második pedig a mai hitélet
ből, az ember bensejében és kívül az
egyházban zajló eseményekből.

2. Strukturális következmények. A
kettős irányú teológiai kiképzés továb
bi következményekkel jár a program
struktúrájám vonatkozólag. A régi fel
osztás - két év filozófia és négy év
teológia - nagyrészt értelmét vesztette.
Ehelyett párhuzamos kiképzést irányoz
tak elő, amely egyrészt a múlt kutatá
sát követeli, másrészt a mai idők meg
értésére törekszik. 1970. január 15-17
ig ülésezett a teológiai oktatás struk
turális bizottsága és az akadémia tanács
teológiai részlege. Az összes protestáns
és katolíkus fakultások (most először)

együtt dolgoztak a kettős irányú program
vázlatán. Ami a tanulmányi idő tarta
mát illeti, három évi alapképzés mallett
döntöttek, úgy, hogy a második vagy
inkább a harmadik évben egyik vagy
másik irány kapjon hangsúlyt. Azután
következik két (esetleg több) évi speci-
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alizálódás. Megtervezték a különleges
szakcsodások lehetőségeit is.

3. Didaktikai következmények. Min
den oktatásnál. de különösen a jelennek
elkötelezett teológiánál felmerül a gon
dolat, hogy az elmélet próbája a gya
korlat. A tanulóknak tehát azzal a vi
lággal, amelyben élnek, kezdettől fogva
a praktikus megkülönböztetés (válasz
tás, assortíment) által krítlkaílag kell
meglsmerkedníök. Ezért az első szemesz
terben például a sajtót vizsgálják: miért
így vagy úgy reagálnak egyesek a vallá
sos eseményekre. Mi a jellemző maga
tartás oka? Egyes újságokkal kapcso
latban más álláspontot kell képvisel
niök a munkacsoport kritikai megfi
gyelése szerint, ahol a tanulók heten
ként összejönnek és dolgoznak. A te
ológiai gyakorlatok technikáját már
több év óta nagy eredménnyel hasz
nálják a pasztorális képző intézetekben.
Nem volna-e itt az ideje, hogy az ered
ményeket az alapolotatásban integrálják?
A hétnek csak egy részét foglalják el a
gyakorlatok, ezek azonban minden év
számára meg vannak határozva és vál
toznak a tervezet szerint: a tömeg
kommunikációs eszközökre. a hitokta
tásra, a liturgiára, igehirdetésre, a kö
zösségszervező (organizáló) munkára stb.
vonatkoznak.

Sohasem törődhet eléggé egy fakultás
azzal, hogy a történelem kutatói a je
len-kutatók eredményeit lássák és hogy
a jelen kutatói nem kevésbé ismerjék a
történelmi vizsgálódások eredményeit is.
Csak ily módon állhat elő a mínden te
ológiai kutatás számára szükséges. her
meneutikai feszültség, és csak igy tud
a teológiai fejlődés harmonikusan kd
alakulni. Az információs szolgálat kere
tében kezd a computerek használatá
nak haszna is jelentkezni, ahogyan né
hány teológlal fakultáson már kíta
pasztalták.

4. A teológiát hallgatók új típusa. A
jövőben megismerkedünk majd nem
csak a múlt felé fordult teológia hall
gatéival. hanem azokkal is, akik a mo
dem társadalom életszemléleti hátteré
nek feltárására specializálják magukat.
S lassanként ezek fogják a többséget
alkotní. Új típust látunk tehát, amely
tud szólni a mai ifjúság nyelvén 
ahogy ezt már néhol tapasztalni lehet.
Ez a típus könnyebben megtalál ja he
lyét a társadalomban.

V. A pasztorális intézetek

Az újfajta teológíaí képzés szüksé
gessé tette pasztorális intézetek létreho-
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zását is. Ezek az intézetek feltételezik
az előzetes öt évi kiképzést valamelyik
teológiai fakultáson.

1. Egyes egyházmegyék pasztorális in
tézetei. A négy legfontosabb pasztorá
lis intézet Amsterdamban, Níjmegen
ben, Tilburgban és Roermondban rnűkö

dik. Ezek nem annyira a teológiai ki
képzés során szerzett ismereteket akar
ják alkalmazni, hanem a lelkipásztor
kodás különböző területein akarnak ta
pasztalatokat nyűjtaní.

A pasztorális képzés két útja: a gya
korlat (praktikum) és a "felügyelet"
("supervision"). A pasztorális intézetek
gyakorlata (praktikum) egészen más,
rnínt az alapkiképzés gyakorlata (prak
tika), Ez nem annyira "megfigyelési",
hanem inkább "tevékeny" gyakorlat,
amelyben a tanuló részt vesz a lelki
pásztorkodásban, és megtapasztalja. mit
jelent a felelősségvállalás a hittársakért.
Ezek a gyakorlatok: lelkipásztori meg
beszélések, az egyházi közösség szerve
zése, egyesületi munka, hitoktatás, ige
hirdetés, liturgia, tömegkommunikációs
eszközök használata stb. Az első évben
a hallgató ezeket. a gyakorlatokat két
havonként váltogatja. A későbbi cso
portmunka számára szükséges, hogy a
közösség minden tagja, a lelkipásztor
kodás minden területén otthonos le
gyen. A második évben elmélyülés és
szakosodás történik, s ezáltal csoport
jában míndenkí kialakitja saját terü
l'etét.

A felügyelet a gyakorlatok ideje alatti
tevékenységekre vonatkozik. Minden cso
port hetenként két napon át megtár
gyalja egy "felügyelő" (supervisor) ve
zetésével azokat az értesüléseket, ame
lyeket minden résztvevő írásban közöl
a többiekkel. Ilyenkor nemcsak a cso
portmunkát vizsgálják felül, hanem
mínden egyes résztvevő munkáját és
az egész intézet tevékenységet is. Ez a
háromszoros felülvizsgálás, amelyet mín
den esetben különböző szakemberek
folytatnak, döntő jelentőségű a tapasz
talatszérzésben. így tehát a módszer
nem a felülről irányítás: csak így tud
ják a hallgatók a modern pasztorális
magatartást elsajátítani.

A pasatorálls munkának tehát az ed
digitől különböző, új típusát alakították
ki, amelyben az egyház többé nem lég
védelmi óvóhely akar lenni, hanem az
esperesi kerület lelkipásztori munkacso
portjai által szinte házhoz megy.

Csak a pasztorális évek befejezése
után következik a papszentelés.

2. Intézetek a lelkipásztorok teológiai
és pasztorális továbbképzésére és



tájékozódására. A teológiai fakul
tásokon es a pasztorális intézetek
ben folyó kiképzés máris sok értékes
következtetéshez vezetett. Ezek a követ
keztetések a lelkipásztorkodás terén
még eléggé kidolgozatlanok. Szükség len
ne egy tervezetre, amely rövid időn be
lül eredményt hozna, Ha ugyanis a
lelkipásztorok nem kapnak szakszerű

és gyakorlati teológiai táiékoztatást,
rendkívül nagy a veszélye, hogy "ka
techetikiai hézag" (catechetícal Gap) ke
letkezik, mint például a svédeknél.
ahol már egy generáció alatt a luterá
nus egyház teljesen elidegenedett híve
itől.

Manapság majd mínden teológiai fa
kultás azon fáradozik, hogy előadásokaf

és tanfolyamatokat rendezzen a lelkipász
torok számára. EZJek .kezdetben túl rö
videk vagy túl "ideológ]iai" beállítottsá
gúak voltak, vagyis inkább elméleti,
mint gyakorlati síkon mozogtak, De Til
burgban már két féléven át minden
hétfőn délelőtt és este öt előadást tarta
nak. 1968-<tól Nijmegenben a Bekkérs
központ a lelkipásztori gyakorlat számá
ra teológiai és pasztorális elmélyülést
tesz lehetövé egy szemeszteren át. Ezek
a szakszerű kezdeményezések tovább
fejlődnek.

Közli CSANAD BÉLA

KONZERVATív KATOLIKUSOK "MARCIA SU ROMA"·JA

Ezzel a címmel ad hírt több külföldi lap - köztük a Croix és a Corriere
Della Sera - mintegy ezer, főként francia és német katolikus római tünte
téséről. A június 28-án, vasárnap lezajlott "menetelés"-t Coache páter, Mont ja
voult ex-plébánosa és Elisabeth Gertsner,az Európai Katolikus Mozgalom köl
ni szekciójának igazgatósági tagja vezették, követelve a latin nyelvű szer
tartások ismételt bevezetését és általánossá. tételét V. Szetit Pius előírásai

szerint. '
A "marcia su Roma" résztvevői felvonultak V. Szetit Pius, X. Szent Pius

és Szent Péter szobrához, ahol' a latin Credo eléneklése után francia nyelven
mondtak könyörgést, hogy "az Egyház végre megtisztuljon", "válsága" véget
é1'jen, az apostolok fejedelme pedig nyissa fel mai utódjának, VI. Pálnak a
szemét. Vasárnap délelőtt latin nyelvű misét mutattak be a Colosseumban,
s mivel a pápa nem fogadta őket, a hétfő1'e virradó éjszakát a Szent Péter
tér,en töltötték, azért imádkozva, hogy "VI. Pál mielőbb a hit védelmezője

legyen". Gertsner asszony, szenvedélytől elvakítva, azt kiáltozta, "a Montini
mise eretnekség", majd többször is megismételte, hogy "ha kell, titokban, mint
a katakombák keresztényei, de hallgatni fogjuk az igaz, latin nyelven mon
dott misét", "s ha a pápát mi lázadónak tartjuk, az nem a mi hibánk, hanem
az övé". Kijelentette, hogy VI. Pál feltételezhető "fényűzésének kiadásai"
m'ra késztetik a német katolikusokat, ne támogassák többé egyházukat, mert
az "pénze'li a felforgatást".

A Szentatya vasárnap délben a Szent Péter téren összegyűlt tömeghez in- .
tézve szavait, közvetve utalt a konzervatívok Colosseumban tartott miséjére.
"A hit szilárdsága azt követeli tőlünk - mondotta -, hogya hiteles római
hagyományt megőrizve, számoljunk a hit jejlődése folyamán jelentkező vál
tozásokkal és helYesen ötvözzük a múlt örökségét a jelen történeti mozgásá
nak megnyilvánulásaival, mindazt felhasználva és továbbfejlesztve ebből az
Ö1'ökségből, ami élő és emberi benne."

Megfigyelők szerint a tüntetők átlagos életkora meghaladta a hatvan
évet, de ez - jegyzi meg a Corriere Della Sera - mit sem változtat azon,
hogy "agresszivitásuk semmivel sem maradt el a kcitolikus kontestálók másik
szélsőséges csoportjáétól". "Az egyházban - fűzi hozzá az Informations Catho
liques Internationales tudósítója - természetesen helye van annak is, hogy
latinul imádkozzunk, de ez a zarándoklat bizonyossá tette számunkra: a múlt
ma már visszavonhatatlanul a múlté."
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DÉRY TIBOR

MR.. KNOCKOUT ÚTI JEGYZETEIBÓl
A FECSKÉK

Mr, Knockout az 19 ..-os évet egy kis olasz 'lillában töltötte, szépalakú
szőlöhegyek között. A vöröstéglas ház közvetlenül a Perugiábói Assisibe kí
gyozó országút mentén állt, egy órányira Perugiától, és négyablakával az
utra nézett, mely a Sebborgo St. Antonio városkapujához VItt. Elöl a kert
keskeny sávja választotta el a házat a kívülrekedt forgalmas világtól, hátul,
ahol a tekintet egy szelíd völgybe ereszkedett alá, rózsa- és leánderfáit gyön
géden a piros téglafalnak tamasztva, két kitárt karjával mintha az egész
völgyét magához akarná ölelni.

A tél kemény volt. Két hónapig csaknem szakadatlanul esett, a szobákba
beszorult a füst szaga, amelyet - mint míndent, ami fölfelé tört - a sürű
felhők visszanyomtak a földre. A jókedv és a humor összelapítva hevert
a csüggedtség vizében, rnint két renyhe mélytengerí hal. A kerek magnólia
a háloszoba ablaka előtt nedvesen csillogott, mint egy hatalmas zöld üveg
golyó, mely olykor éjszaka azzal fenyegette a nyugtalanul alvó Mr. Knockou
tot, hogy begurul álmai közé.

A tavasz úgy kezdődött, hogy az erkély alatt a glicinia váratlanul iz
zani kezdett, és kedves halványína tűznyelvei lángba borították abaikont.
Egy vagy két napig fulladtan izzott, mint egy lefojtott tűzfészek, majd hir
telen fényesen fellobogott s a kert valószerűtlenül csíllogni kezdett. Ugyanaz
nap megjelentek a fecskék.

Több mínt százan telepedtek meg az eresz alatt. Mr. Knockout kilencven
nyolc fészket számlált meg; dallamos gyöngysorként övezték a ház homlokát,
szorosan egymás mellett, ügyesen felsorakozva az erős gerendán, mely a fer
dén leereszkedő tetőzet alatt körülvette a házat. Hirtelen és tagadhatatlanul
tavasz lett. Forrón sütött a nap, nagy, fehér umbriai ökrök nyikorgó paraszt
szekereket vontattak el a ház előtt, a hirtelen porossá vált országúton. A pa:
rásztok piros napernyők alatt szunnyadoztak a bakon, vagy a Violettát fütyül
ték, mely nemrég érkezve Párizsból, egy szempillantás alatt nemzeti csapássá
vált; esténként már szabad ég alatt játszották a morrát. A gépkocsiforgalom
és a benzinbűz sűrűbb, ababérsövény porosabb, a tej vizesebb lett, a pa
rasztlányok kipirultak. Ragyogó virágkelyhek pattantak fel mindenütt, estén
ként olyan fényesen sütött a hold, hogy az ablaknál petróleumlámpa nélkül
is lehetett olvasni; az olajfaligetekben szerelmespárok bolyongtak. A levegő

pedig, a levegő besűrűsödött a fecskéktől.

Betöltötték a teret. Reggel négy felé, amikor még csak derengett, már
kizúdultak fészkeikből és tébolyultan az életörömtől villámsebesen föl-le sur
fogtak Mr, Knockout ablakai előtt, apró, örjöngő árnyakat vetve a hálószoba
fehérre meszelt falaira; csicsergésük egy tiszta forrás vastag sugaraként
fröccsent be az ablakon. Alvásról szó sem lehetett. .Szakadatlanul foglalkoz
tatták a szemet, a fület s az értelmet, mely sehogysem bírta felfogni, ho
gyan változtathatják meg a világot olyan lények, melyek csak tollból és
életkedvből állnak.

A fecske anyaggá vált szél. Teste testtelen, formába fogott lebegés. Köny
nyű és erőteljes, édes és játékos, megközelíthetetlen és soha meg nem sze
Iídíthető, mint a vágy. De ha százak sereglenek össze, akkor a vágy halk szele
a szenvedélyviharává tömörül.

Hetekbe telt, amíg Mr. Knockout megszekta új Iakótársait. Egy szempil
lantás alatt nyár lett, de a tavasz és a nyár együttesen is kurtábbnak tet-
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szett, mint a három hónapig tartó téli eső. Az ember napkeltétől napnyugtáig
Iecskék társaságában élt, bevillámlottak a nyitott abíakon, eleven koszorú
ként köröztek a ház körül, bármerre fordult is a szem, fecskéket látott, vagy
nem sokkal könnyebb árnyékukat. Reggelente füttyel ébresztették az embert,
nappal mínduntaían bekiabáltak az ablakon, este halkan elhaló, fájdalmas
csipogással búcsúztak nagy, csöndes lakótársuktól. Éjjelente, ha felkelt a
telíhoíd, tévedésből néha barátságosan rácsicseregtek s ha végül észrevették a
különbséget, jókedvűen, sokáig társalogtak tévedésükről. Földi nyomaikkal
is mindenütt találkozott az ember, főként a Iílan izzó erkélyen; ennek hasz
nálatáról Mr. Knockout rövidesen bevonulásuk után le is mondott - mit
tehetett volna egyebet?

Egyébként is csakhamar kiderült, J hogy lírai életük nem makulátlan.'
Minél gyorsabban fejlődött fel a nyár, annál nyilvánvalóbban szaporodtak a
kis, de nyomatékos földi tragédiák jelei. Ha az ember a kertből fölkémlelt
a fészkek felé, mindenütt tágranyílt, világossárga csőrű fiókákat látott, ame
lyek egyelőre még az iramlás, a könnyűség s a boldogság fékte1en, de világos
ígéreteinek látszottak; de Mr. Kaockout már ősz elején egy csipogó ügyetle
nül szökdécselő toll-labdát talált egy bokor tövében, amely magas szférájából
a földre bukva, többé nem bírt visszavergődní. Mr. Knockout egy létra se
gítségével, amelyet a balkonon állított fel, visszahelyezte a kétségbeesetten
csipogó fiókát az egyik fészekbe, de már másnap reggel ismét agy bokor alatt
talált rá, egy másikkal együtt, amelyik esés közben kitörte a nyakát. Alig
múlt el nap, hogy ne igyekezett volna jogaikba visszahelyezni az anyai tü
relmetlenség vagy düh áldozatait, többnyire eredménytelenül. A vágy köny
nyed jelképe kemény volt, mint a kő, a formába fogott lebegés gyilkolt. De
ha Mr. Knockout valamelyikük fészkéhez közeledett, azonnyomban egy sereg
felnőtt fecske rajzott fel körülötte, aggódó szárnycsapásokkal, ivadékaik vé
delmében, melyeket saját belátásuk szerint óhajtottak ápolni vagy. megölni.

Telt-múlt az idő, a szárnyrakelt fíókák mind sűrűbben köröztek a kert
fölött. Valamelyik reggel egy kis csapat látható izgalommal megszállta a
szemben lévő ház tetejét, majd hirtelen a magasba röppent és megkezdte
őszi útját dél felé. Néhány napos időközökben ujabb és újabb rajok követ
ték. Már csak tizenöt vagy húsz szülőpár maradt vissza fiókáival, a leggyön
gébbekkel s fejletlenebbekkel. amikor Mr. Knockout egy reggel egy már fel
cseperedett fiatal fecskére talált, amely tört szárnnyal, gyámoltalanul szökdé
cselt egy virágágy körüL Mr. Knockout bevitte a lakásba.

Három napig tartó barátságuk során bebizonyosoddtt, hogy a fecskék épp
olyan esendők és törékenyek, mint az emberek. Mr. Knockout tudta, hogy
fogságban nem fogadnak el táplálékot, mégis harcba indult a sors ellen. Né
ha sikerült egy-egy legyet a makacskodó csőrbe tömnie, vagy egy csöpp vízet
beleönteníe, de a szeretetet, amelyet az állat az első naptól kezdve tanúsított
iránta, nem a hála szülte. Ha Mr. Knockout belépett a szobába, a fecske
azonnal kiugrott vattával bélelt kartondobozából, hol mindaddig mozdulatla
nul gubbasztott, és feléje szökdécselt; ha a férfi töprengve fel-alá sétált a
szobában, a fecske ugrándozva egyik faltól á másikig kísérte, egy pillanatra
sem tágítva mellőle; ha pedig leült, ép szárnyával addig ütögette a cipőjét,

míg föl nem vette és ölébe nem ültette. Szeretetre szomjasan, törpén és
nyomorultul a szél szép jelképe hirtelen elnehezedett és földivé töpörödött,
megtelve míndazzal a fájdalommal, kínnal és örömmel, melyre a léleknek
szüksége van, hogy önnön tudatára ébredjen. .A harmadik napon meghalt,
csaknem ugyanabban az órában, amikor az utolsó raj kirepült fészkéből.

(Perugía, 1926)
EÖRSI ISTVAN fordítása
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MISSA CRIOLLA
RÉSZLETEK ARGENTINAI ÚTINAPLÓMBÓL

lrta IGNACZ ROZSA

Argeneínában, Latín-Amerikának ebben a száznál több nemzetiségből keve
redett hatalmas országában huszonhárom millió ember él. Statísztíkájuk szerím
ebből 72% római katohkus. Kreomak vagy ahogyan ök mondják kriollónak
(ejtsd: kasztezsanó-spanyolosan kríozsonak) ma. már nemcsak a XV ll. századi elő

kelő spanyol betelepedettek leszármazottjai t tartják. De nem is csak az argentin
parnpák szegénylegényeínek, a gauchoknak ivadékast. A "gauchol' az indián qui
chua szóból ered. Egy egész egykor itt élt india-törzs neve volt valaha. Ar
gentin etnológusok szerínt jelent a szó árvát is. Az első gauchok a XVI. századi
Európából ide behatolt conquístadoroknak, spanyol felfedező társaságok hajole
génységének, a megerőszakolt, Ioglyul ejtett, olykor balkézi élettársul is fogadott
indio asszonyokkal nemzett ivadékai. Argentin krónikák szerínt a conquístadorok
legénysége csak kis számban maradt itt a Rio de la Plata mentí nagy pampán.
'I'öbbségük meggazdagodva, magának kincseket rabolva. vagy az írtdiókkal folyta
tott csatározásokba belerokkanva, betegen hazatért Spanyolországba, A pampán az
apátlan, csak anyát ismerő gauche ivadékok maradtak. És a végtelen legelőkre be
telepített andalú7JÍai lovak, melyek a bőven tápláló, alfalfás síkságokon pompás
félvadállatokká váltak, óriási mértékben elszaporodtak,

Argentínába a XVI. század derekán, rníkorra ott a spanyol alkirályság meg
dőlt és a szabadságharcok során az ország függetlenné vált, újabb spanyolok özön
löttek. Majd olaszok, írek, baszkqk, angolok, welshek, franciák, lengyelek, galí
ciaíak, orosz zsidók, görögök, németek, líbanoniak, arabok, - sorolni sok, - se
rege özönlött ide. Argentínaí nemzetiségi kimutatások ma itt élő magyarokról is
megemlékeznek és számukat míntegy ötvenezerre becsülik.

Argentin legenda szerint néger rabszolgákat Las Casas nevű Missiones tartomány
beli jezsuita atya tanácsára hoztak volna be az országba a XVIII. század folyamán,
"hogy a kipusztult indián munkaerőt velük pótolják és a megmaradottak nyomorán
ezáltal enyhítsenek". Hoztak négereket Mozambiquetől Algíríg számos afrikai or
szágból.

Mint az argentin történelemkönyvek önérzetesen hirdetik, ők a négereket már
1830-ban felSlzabadították, évtizedekkel megelőzve ebben az észak-amerikaiakat.
Argentína ma nagyjában - fehér. Statísztákájuk szerint a lakosság 97,%-a eurázsiai
származék. A 3% egyéb mesztízáíódott indio, vagy morenónak nevezett mulattnál
fakóbbá fehéredett néger eredetet is sejtető. "A fékezhetetlen, a vad pampa-indiáno
kat, - tanítja az 1968!69-es történelemkönyvüle - még 1879-ben is szervezett had
járattal kellett irtani". Mivel azok "nem álltak a perui inkák civilizációs szint
jén: nem hódoltak meg és cívrlizálhatatlanoknak bizonyultak."

A négerek felszabadulásuk után két évtizedig "boldogan éltek" Argentinában.
Belőlük lettek a főváros első patkolókovácsai, szarugyűjtői, kis fazekasgyárosok,
ők szervezték az első zenekarokat, üzletek nem lévén ebben az időben a város"
ban, néger vándorkereskedők hordtak a házakhoz mínden elképzelhető árut, élel
miszertől kezdve ruhaneműig és tej ig. Ilyen minőségükbenRosas, Argentína s majd
hogynem az egész föld eleddig "legnagyobb". díktátora, - az ország egységének
tűzzel-vassal megvalósítója, - a maga politikai kémszervezete tagjaivá szervezte be
a négereket; a minden házba bejáratos vándorkereskedők erre alkalmasnak bizo
nyultak. Rosas bukása után aztán az egykor kémszclgálatra szeritott néger fér
fiakat ezresével végezték ki a Rosast követő ellenpártok diktátorai. A néger nők

kel apácakolostorokat töltöttek meg. Egyedül Rosarióban három néger női zárda
létesült, s ezeknek a fekete apácáknak természetesen nem lehettek utódai. Azok a
négerek, akik a tömeges kivégzések elől el tudtak bújni, menekülni, beolvadtak,
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felszívódtak, Oyakorlatálag ma Argentinában nincsenek. Az argentinek még száza
dunk negyvenes éveiben is büszkén mondták, írták, hogy országuk "a tengerentúli
Európa", hogy Argentína nem indián, Argentína fehér. Ma azt mondiák magukról,
hogy nem európaiak, hanem százféle nemzetiségből jól összeötvözött egységes ar
gentin nemzet. Hogy ki ma a criollo? Lassanként míndenki, aki legalább az első

világháború előtt telepedett oda és akármilyen származású, de már régebben ott
élővel összeházasodott. Ha van az új criollókban némi críollo-vér is, annál jobb és
előkelőbb. A "legigazibb" criollo az, aki egy kis spanyol eredetet tud kimutatni.

.4. V AROSRÚL

Buenos Aires, azaz a "jó szelek" városa az ország derekán, a Rio de la Pla
tavá szélesült Parana folyarn deltájánál. a nagy füves síkság, a pampa felé fél
kört formálva terül el. Az ország összlakosságának egyharmada, több mint hét
mdllíó ember él itt. A város utcáit minden oldalukon százméteres háztömbök oszt
ják fel; ez a quaderrendszerű építkezés a várost óriási sakktáblahoz teszi hason
latossá. Rövidebb utcáí négy, hat. a hosszabbak tíz, tizenkét kilométer hosszúak.

Ha végigmegyek a hat kilométeres Calle Paraguayon, mintha Nyíregyházáról
indultam volna el, hogy tíz perc rnúltán Granadában, tizenőt múlva Párizsban,
közben néhány percre észak-amerikai módon felhúzott üzleti kisvárosban, majd
hirtelen egy törpébb Chicagoban érezzem magamat, hogy végül a San Martin te
recskére jussak. ahol a nagy felszabadítónak, a "vi-lág leghősíbb és legbecsületesebb
tábornokának, San Martinnak" szobra áll. San Martinról utcák, terek, avenidák,
kerületek, város. kőzség; iskolák, egyesületek, színházak vannak elnevezve. Arc
képe minden állami iskola dísztermének falán látható. "San MaxtJn az Andokon
azért kelt át lovas-hadseregével, hogy Chílét, Perut, Bolíviát felszabadítsa; San
Martin nem zsákmánvolta ki a dicsőségét, melyet népe felszabadításával aratott,
visszavonulva. szegényen halt meg" - tanulja mellettem a Julian Alvaréz utcai
lakásom kertjében, a kis kerti asztalkánál, házigazdám leánvkáia, Anarosa.

San Martin tetemeit a katedrális, az a neoklasszikus, oszlopsoros templom őr

zi, melyben, mint nemzeti Paritheonban. mísét leginkább argentin nemzeti ün
nepeken celebrálnak. A katedrális homlokzatán éjjel-napnal tartóba tűzött fáklya
ég San Martinnak, Arzentína "nemzeti szentjériek" emlékezetére és tiszteletére.
A katedrális tőszomszédsázában üres telken: nothalom. kőtörmelék. Ht volt az
érseki nalota. 195;;-ben. bukása előtt kevéssel. Perón, akkori diktátor romboltatta
le azt és a városnak még hét leaszebb. legrégibb barokk temnlomát. A világi épüle
t"1< ld;zii1 fel'!vújtatta a Jockey Club épületét. F.g;yik rombolása helyén sem emel
tek úi épületet. sem templomot.. sem mást azóta sem.

fl SZENT MARK

A mí utcánkhoz, a Julian Alvarézhez közel, a Guadelope téren épségben áll
Szent Márk kéttcmyos, szép, neoklasszikus stílusú temploma. A mí barríónk csen
des külváros ; egykor a város szíve; Ibolyalíla. tölcséres virágot nyitó, hatalmas
vácaranda-fák árnyékolták kétoldalon. A Szent Márkban mínden délben szól a ha
rang: hozzánk hallatszik. Egész nap nyitva van. Látogatója alig. Még a vasárnap
délelőtti misén is csak huszonhat embert számoltam meg a hatalmas, kongó
templom oszlopsorai között.

EGY ÖREG FERENCES

Hosszú ideig lakjék az ember Buenosban és sokat járja az utakat, hogy a to
ronyházak közé benyomott. eltörpülő templomokat, kápolnákat, melyek a rombo
lás dühe csillapodtaval mégis csak megmaradtak, megtalálja. Nem messze a Plaza
Mayotól, ettő! a történelmi nevezetességét, a májusi forradalmat a nevében őrző

térről, ahol, mint am kísérőm, az öreg porteno (azaz régi bennszülött buenosi pol-
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gár) mondja: "minden nevezetes történni szoko1Jt" - két késő barokk stílusú temp
lom is van. A ferenceseké és a domíníkánusoké, 1720-ban épült a régebbi, a fe
renceseké. Kísérőm azt suttogja a fülembe, hogy: "behatoltak ám ebbe is a temp
lomrombolás hetében a gyújtogatók, de egy éppen mísézní készülö, akkor hetven
éves pap (még ma is (él, a nevét ne kérdje a senora) , felragadta azt a hatalmas,

. quebrachóból (argentínai faféle) faragott feszületet és azzal sújtott a gyújtogatní
'szándékozók felé, mire azok eliszkoltak." - A portenók szeretnek meg nem írt
történeteket suttogni idegen. új ismerőseiknek városuk életéről. De azt, hogy a
leatöbb tüntetés, lövöldözés,' utcai sztráikgyűlés, a közelmúltban lezajlott rendszer
változások közöttí zavargásole többnyire a kis Plaza Mayori "szoktak" zajlani, nem
is suttogva, egészen nyíltan magyarázza. Th önérzetesen hozzáteszi: - De ezek
nek a kis forrongásoknak nyilvánvaló, számontartott balottiuk, akik például ezen
a téren estek el. izazán kevés. Még a Perón bukása idején történt zavargásnak
is csak húsz utcai halottja volt.

CRISTUS REDENTOR ARNyIfKABAN

Noha a "fékezhetetlen vad pampa-indiánokat, akik nem állottak a civilizáció
magas fokán", még Argentína legnagyobb kultúr-államférfíjának, az író, iskola
alapító, vasútépítő, nagy Sarmientónak is "irtatnia kellett" a XIX. század utol
só harmadában, a nem pampa-indiánok, hanem az Andok nyúlványain élt, egy
kor guárani indiók áldásos kultúrája folytatásának köszöni [ólétét, gazdagságát
egy egész tartomány, Mendoza. Az Andok ezer színben pompázó, kopár kórenge
tegének, a "chilei határon őrt álló szíklahadseregnek" tövében a szelídebb hegy
hajlatokon sivatagi volna az élet (amint kietlen, sivatagi is odább, San Luis vi
dékén) - ha nem lett volna itt valaha Guayrnallen new bölcs indián kacika, a
fejedelem, s nem teremtette volna meg a maga saiátos öntözőrendszerét. Ma is az
általa bevezetett csatornarendszer segítségével öntözik az egész Mendoza terüle
tét. 1ft minden fa, minden bokor a rendszeres öntözés szülötte. És a szőlók!

Mendoza franciák telepítette szőlőkultúráia Argentínát a világ negyedik legjobb
bortermelő országává tette. Kitűnőek, olcsók a míért, miért nem, csupa francia
márkát viselő .mendozaí borok. A tartomány lakosságának hetven százaléka sző

lősgazda,

A tartomány ugyancsak Mendoza new fővárosaa maga öntözött, ápolt parkjaival Ar
gentína legkellemesebb vidékének tetszik az idezen látogató előtt, aki, ha szeren
esés, napfelkeltekor haitatní be a városba, a szőlőhegyek fölött, a Iílán, tűzpirosan.

zölden, szürkén, hófehéren, az Andok megannyi színben szlkráző sziklaerdeiének
látványától káprázó szemmel pillanthatja meg a chilei határon a megváltó Krísz
tus Crlstus Redentor szoborórtását. A Krisztus alak kezében feltartott hatalmas
kereszt. A Chilével kötött örökbéke jegyében emelték. A szelíd Mendoza a szőlőskertek

kel ékes, a biblia minden gyümölcsével megáldott szuneroázísok világa. A Cris
tus Rederrtor tövéből odafehérlik az Andoknak, az egész kontinensnek fenségessé
gében is legzordabb hezvglgásza. az Aconcazua-csúcs. Van andista. aki a hezven
álló szebornál is nazyobb masaslatokra kúszik és azt állítja, hogy onnan Chiléig
látva át, megpillanthatja a Csendes-óceánt.

LUJAN

Mekkora lehet a Iujaní Dóm-tér? Nehéz lehet felmérni. A katedrális előtti

nagy négyzeten nem járhat autó. Messzlre parkoltunk a város terén. Buenosból
másfél óra alatt értünk ki ide autóval. Míg a Dóm-téren gyalogosan a kéttornyú
templom elé érkezünk, tizenöt perc is eltelik.

Tizenhat fokú, széles, vakítóan fehér márványlépcső vezet a neogótikus stí
lusú épület !őbejáratához. A múlt század végén, (1887) kezdték építeni, 1932-re
fejezték be. A gótikus stílus, a két torony, az hogy nagy síkság közepén mered
az ég felé, a külső díszítő elemek alkalmazása, mind utánozni látszanak a Chartres-i
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katedrálist. Még a külső falon elhelyezett szoborcsoportok is. A luianín nin
csen kétezer belőlük, mint a Chartres-in, de a homlokzat fölötti falperemen a tizen
két apostol háromszoros embernagyságú szobra annál jobban érvényesül.

Maga Lujan búcsújáró hely, már a XVII. század közepe óta. A legenda ezerint
1630-ban útra kelt Peruból két szentet ábrázoló szobor, hogy egy ottani nevenincs férfiú
ajándékaképpen Buenosba kerüljön. Az egyik volt az alig negyven centiméteres, Szűz
Máriát ábrázoló terrakotta. A szobrokat feldíszített szekéren egy pár ökör vontatta
a konvojban utazó szekerek között, éJ; történt, hogy mikor a szobrokat vivő sze
kér Lujanba érkezett, az ökrök megállottak, mintha odacövekelték volna őket és
nem volt emberi erő, mely meg tudta volna őket indítani. Ekkor ~gy fekete rab
szolgának, egy bizonyos Mánuel nevű négernek látomása támadt. A szebor nem
akar tovább menni, azért vált olyan súlyossá, hogy a szekér nem mozdul. Manuel
mécsest gyújtott a szobor előtt, letérdelt, imádkozott, aztán remegő kézzelleemelte
a szekérről a pehelykönnyű szebrocskát. A másik szoborral könnyedén tovább
baktattak az ökrök. De a Mária ott maradt Lujanban, hogy ennek a helynek vé
dője legyen. Mánuel, gazdája engedelmével, szalmatetős kis fülkét épített a szo
bornak. Előtte éjjel nappal faggyúmécses égett. Az olvadt faggyút Manuel a szo
borhoz zarándokoló betegek fájó tagjaira kente és azok abban a pillanatban meg
gyógyultak. A zarándoklat a csoda hírére nyomban megindult. Ezrével jöttek Lu
janba. Még egy nagybeteg pap is. Meg is gyógyult nyomban, hálából ő lett a
Iulani Mária szalmatetás viskócskájának első káplánja. Majd kis fatemplomot épí
tettek a szobornak, a zarándokok adakozásából. 1887-ben, mikor luianí Márla tiszte
letére ezt a' hatalmas bazilikát építeni kezdték, a szebrot XIII. Leó pápa nevében
a luianí érsek megkoronázta, Akkorra már régen érsekség lett Lujanból,

Most a szobor a templombeiárattal szemközt a főoltár tetején áll, nem míndíg
látható. Mikor zarándokokkal telik meg a hatalmas templom, naponta kétszer, egy
kis Ioraószerkezet a rejtett fülkéből előforzatja. ~kkövekkel kirakott palástkádából
csak két virágszirom keze emelkedik ki.. Nagyon magas az oltár, abból a magas
ságból inkább csak sejteni. hol'!Y a szobor i~azáböl mtlven is. Leginkább a kegy
szerárusok sátraiban vásárolható képeslevelezőlapokrólIehet megtudni, hogy a szo
bor mélvkék szemű, középen választott éj fekete hajú, spanyol női szépséget áb
rázol. Lábacskái elvesznek a széles palást alatt, amit egy aranyból való félhold
ölel át.

A bazilika altemplomában tizenkét barlangot építettek. Minden egyes a Vir
gen utazásának és csodatevéseinek egy-egy jelenetét ábrázolja. Ott van a faggyú
mécsest gyújtó Iné~er rabszolga szobra is.

Fönt. a nagytemplomban. a sajátosat kereső idegen látogatót az lepi meg, hogy
a falakon nemcsak kének, hanem feltyverek is sorakoznak. Száz meg száz lovas
sági kard. a XIX. századi függetlenséJ;(i harc résztvevőinek. azok leszármazottainak
lovagi felajánlásai a hazát. a helyet patronáló Szűzmek. Ott fiigg az ezvik oldal
kápolna falán Belgranónak, a fültgelllenséJ;(i harc tábornokának díszkardja is. A
temnlom látogatói ezúttal inkább bámészkodó, lábujjhegyen tipegő turisták, mint
zarándokok. (NŐk akár nadrágban, vagy ujjatlan ruhában is látogathatfák a temp
lomot.) Egyetlen fiatal asszonyt látok. aki hosszú szürke ruhában, fején haját be
borítá ezüstcsipke fátvolban térden erőlködött fel a tizenhat márványlépcsőn. és
rnost imádkozva térden kúszík előre a főoltár elé.

Kint a templom előtt, a márványlépesős feljárat két oldalán kirakodó asztal
kirakodó asztal mellett sorakozik. Mindegyiken kegytárgyak, szobormásolatok, szerit
képek serege. Turisták és zarándokok, noha a Iulani Mária kegyhelyén vannak, ke
.vésbé vásárolják a Szűzet ábrázoló tárgyakat. Ceferinót szokás ma Argentína
szerte és még éppen Lujarnban is venni.

CEFERINO

Ceferino Manuele Namuricura (talán a legutolsó) színtiszta indio-gyerek volt.
Allítólag leszármezottja az utolsó indián kacikának, Kufulkárának, aki a XIX. szá-
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zadban, még egyszer utoljára Argentínában, indián császárság alapításával kí
sérletezett. Ceferlno Argentinában született, ott jár középiskolába, tizennyolc éve
sen Rómába került, ahol kispap lett és rövidesen veszes tüdőbajban meghalt. Ar
geritímában évek óta egyre növekvő igyekezete egy sereg fiatalnak, különösen ti
zennégy-tizennyolc éves fiúknak, hogy Ceferinót szentté avassák. Egyesületeket,
kiscserkészek rajait nevezik el nevéről; van Ceferino iskola is. 1968-ban boldoggá
avatásra sinesen hivatalosan fel,terjesztve a kis indio. A kegyszerárusok márís dön
töttek ügyében. Bőséggel árulják a róla készített szobrocskákat és képeket.

Vajon honnan s miért indul el a vágy a fiatalokban, ki kezdi, ki propagálja,
miért kapják fel, hogyan válik szenvedélyes divattá a kis índío Ceferino szentté
avatásáért küzdeni?

- Nemzeti becsületből és elégtételként az Indiánoknak. - nyilatkozta nemré
giben az egyik újságnak egy Melchor Giminéz rievű, tizenöt éves fiú, a Ceferino ne
vét viselő cserkészrej parancsnoka.

VALLAsos NtPVNNEPtLYEK

Népszokássá, folklórrá válik-e errefelé a legtöbb vallásos eredetű ünnepség?
Vagy régi népszokások öltöttek vallásos köntöst? Esetleg ma is meglevő népszo
kás eredetű jelenetek telítődnek vallásos tartalommal?

A "Reyes" ma inkább vallásos tartaimát vesztett népszokásnak látszik. Ez
a háromkirályok napja, a mi Vízkereszt ünnepünk. Ekkor ér itt véget a karácso
nyi ünnepségsorozat, és mert a betlehemi háromkirály egykor ajándékot vitt a
gyermek Jézusnak, ajándékozni ezen a napon szokás, nem szentestén. Reyeskor
az üzletek - és Buenos Aires áruval zsúfolt üzletek ezreinek a tömkelege. 
egész éjjel nyitva vannak. A járdák szélére sátrakat telepítenek, az utcán höm
pölyög a nép, az is aki vesz, az is aki kap, az is aki csak nézi, milyen ajándékot
volna jó kapnia, ha volna kitől. Csupa jól öltözött, jól táplált polgár vásárol. A
villa míseriák rongyos peonjai nem ünneplik a Reyest; a jól öltözött tömegben
legalábbis nem láthatók.

A CONCEPTION IMMACULATA üNNEPE

December 8-án tartják, A hozzá fűzött népszokás babonássága ellenére is
szép, megható ünnepség. Villa Gesellben láthattam a homokdUnés Atlanti-óceán
parti, családias nyaralótelep egyik egyházközségének híveit, ahogyan vitték a hófe
hér kameákból font óriási koszorút a tengerpartra, vidám zsolozsmázás közben. A
menet élén a pap, utáJna a sekrestvés vitte két kézzel a feje fö[é emelve a koszo
rút. Öket egy csapat fehérruhás gyerek követte. Éppen fordult az árapály. Befelé
kezdtek rohanni a hullámok. A pap a parton térdelve imádkozott, megáldotta a
koszorút, m~re a sekrestvés a befelé haladó hullámokra vetette. "Áldozatból" Szűz

Anyának azzal a kéréssel, hogy ezen a szent napon imádkozzék gyerekeiért, hogy
a következő évben senkit se rázadjon el e telep hívei közül a tenger. A hiedelem
szerínt, ha a koszorút messzí viszi a hullám és nem veti vissza a partra: a Szűz

anya elfogadta az áldozatot. A kameák imbolyogtak a hullámtarajokon. A gyere
kek lesték a virágok útját; nem lökődött vissza, eltűnt. Egy nagy hullám messze
vitte. Tapsvihar tört ki. A pap is tapsolt, a sekrestvés is. Ritmikusan verték össze
a tenverüket. Majd csak úgy egyenként, nem ősszefozőzva, táncolni kezdtek a gye_O
rekek a süppedő, nedves homokon. fejük felett csatiogtatva össze a tenyerüket.

A CHACARITA KÖZTEMETÖBEN

Az előkelőek a Recoletába temetkeznek, európai módon kriptákba, mauzóleu
mokba, A Chacarita ma köztemetö. Dombos sírhant alig található benne. Mintha
a város magasépítészetének negatívját akarták volna megcsinálni, földbe ásott tor-
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nyokban fekszenek a halottak egymás alatt. Van tizenhat emeletes földbe ásott ha
lottak tornya is. Szűken, egymás alá, ketrecekbe rakott lezárt koporsók. .Mellettük
a mélybe levezető keskeny létra vaskorláttal.

Van azonban itt a Chaoaritában is néhány földbe temetettnek kerített sírhelye
is. Nem éppen díszsírhely, de annál különlegesebb. Például a curadera sírja.

A CURADERA

Maria Ermina. így hívtálc Javasasszony volt. Nyolcvan esztendős korában szen
derült el, mondják, betegség és fájdalom nélkül múlt ki, jutalmául sok, eredmé
nyes gyógyításának. Nem megszabott árért adta a gyógyfüveket a betegeknek, csak
annyíért, amennyit az Isten nevében adott érte. 'Orvosolt kézrátétellel. Tudott "sze
relmi féltés" ellen a paciensének [elmondatokat tanítani, melyeknek gyakori mon
dogatása elcsitította a gyötrelmes szerelrni kint. Pszichologizált a tenyér vonalai
ból. Díszsírhelyét hívei közadakozásból vásárolták. Fölébe márványoszlopot emel
tek, de ennek csak a "legteteje látszik ki, mivel mind mostanig (1968 december)
naponta hordják a sírjára hívei a nem hervadó művirágot, Tűznek fémből ké
szült, ezüstözött rózsaszálat a sírjára, aggatnak aranyozott lemezkéket az oszlopra,
Ezüst kanálkákat szúrnak le a földbe, a sír tövébe. Csillogó láncot akasztanak az
oszlopfőre. Nevenapján rózsaolajjal locsolják meg a síron a művirágokat, Valaki a
saját fényképét is ráteszi a sírra abbeli babonás elképzelésében, hogy a halott
javasasszonytól a földön túlról is segítséget nyerhet. Mint valami pogány isten
asszonyt, úgy tisztelik az öreg vajákos asszonyságot, Halottak napján olyan tolon
gás van a sírja körül, hogy életveszélyes megközelíteni. Barátnőm, aki ide elkísért,
azt állítja, hogy egy templomi perselyt hamarabb feltörnek és kirabolnak, mint
hogy innen emelnének el valamit is. A sírokra tett ajándékokat az a babonás hi
edelem "őrzl, hogy "aki lopással sértené Maria Ermína emlékezetét, az minden
betegséget megkap, amiből ő hosszú élete folyamán annyi embert kigyógyított".

PATAGÓNIABAN

Patagóniában az Alpoknál fenségesebb zord Andok - a Bariloche üdülőhely

nek a svájci tavaknál pompásabb "vidéke, - a Valdés félsziget egyedülálló fó
karezervációja (kisebb autóbusz méretű fókák), - az oda kereken egyszáz éve te
lepült walesiek kis köztársasága s még oly sok, a patagon mezetára (félszáraz,
fennsíki parnpára) jellegzetes sajátosság megismerésére indultunk el. Egy magyar
származású, félindio feleséges katasztéri mérnök meghívott vendégeiként (Argen
tínában most kezdik felménní, ·telekkönyvezni a szegesdróttal kerített kétszáz
háromszáz hektáros kis, - és a tízezer holdastól két millió holdig terjedő nagy-
birtokokat). . "

A TVZES DON BOSCO

Patagónia védszentjének, Don Bosconak ünnepére érkeztünk oda. A monda
szerint ez a.z egykori férfiú, úr létére heves, "tüzes" pártolója volt a szegények
nek, különösen az indióknak. Ellenségei vízbe fojtották. Temetésén Patagónia ak
kori "főfejese" azt mondotta volna: "Era necasaría tarita agua para apagat
tanto fuego." (Ekkora tüzet ennyi vízzel kellett eloltani.) Terlewben, Rawsonban, Kö
zép-Patagónia tengerparti városalban éppen Don Bosco népünnepélyt tartanak. Se
reg kosztümös kisiskolás vonult fel a templom előtti térre, argentin "népi tánccal"
ünneplik Don Boscót. Meglepő népi tánc. A kilenc és tíz éves fiúk és lányok XIX.
századi tornűrös ruhás senoráknak és frakkos úrficskáknak vannak öltözködve és
páronként általuk népi táncnak nevezett XIX. századi menüettet lejtenek Don
Bosco szobra előtti.
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A CHOBUT FOLYÓ PARTJAN

A Chobut folyó partján: magyar szó, Magyar ének, Buenos Aires-i magyar
cserkészlányok huszonhat főnyi csapata táborozik itt. A száraz patagén meze
tának erre a tájára az ide települt welshek ültették az első fákat. Most azoknak
húsében táboroznak a leányok. Kodály-dalokat énekelnek. A legfiatalabb tizenkét
éves, huszonnégy a rajparancsnokuk. A kis csapatot a Magyarországról ideszárma
zott Erzsébet mater kísérte el erre a táborozásra.

PLATANOSPN

Másfél óra helyérdekű vonattal Buenos Airestól a platánfa Iigetekkel, mester
séges úszömedencékkel, szerény villalakások során túl falusias munkásházakkal
beépftett Platanos nevű helység. Mártabuzgalmú, kertészkedő, konyhát vezető,

magányos agg nőket ápoló, betegeket istápoló telepe van itt a Magyarországról
származcet Angol Kisasszonyoknak.

AKIK "FELVETTtK" DtL KERESZTJÉT

Itt decemberben kezdődik a nyár. A platanosi apácák kertjében kivirultak
már a piros eeíbo bokrok, fürtösek a lila virágú yacaranda fák. Itt decemberben
távolabbiknak tűnnek, apróbbaknak .látszanak éjjelente a csillagok. Göncöl szekere
nem látható. Helyette a Dél Keresztje csillagkép jelzi az égi táj irányait.

A telep kolostorrészlegének tudós máterei végzett tanárnők. Szorgalommal
összegyűjtött, megdolgozott pénzecskéjükön már Argentinában született, magyar
szülőkt151 származó apróságokat tanítanak hitelveik ismeretére, erkölcsre, ember
ségre - magyarul. Kis tanítványaik, kiket fáradságos utánjárással maguk keres
nek fel és gyűjtenek össze, többnyire hat éven aluli, magyar vezetéknew Graci
elák, Fernandók, Feliciák, Rodrlguezek, Míg nem kell az általános iskola spanyol
nyelvIi első osztályába beíratkozniuk, míg a máterek foglalkozhatnak velük, tudo
gatnak is a kicsinyek magyarul. A Bodolay rnáter vezette egyik játék6rájukon a
decemberi argentin nyár hevétől fiitött szebában huszonegy kisgyerekkel énekel
hettük egyszerre: "Jézus ágyán nincsen paplan."

Bodolay máter sugárzó arccal mondia, hogy ők, argentínai magyar apácák,
azok a boldogok, akik "felve1Jték Dél Keresztjét."

A MISSA CRlOLLA

Raminéz spanyol eredetű argentin zeneszerző alkotta a Míssa Críollét, O is
hangszerelte. a zenekart; kórust ő vezényli. Templomi' előadáson nem hallhattam és
ismerőseim között sem akadt, aki istentiszteleten hallhatta volna. De a lemezt.
rnelvrö! a kreol míse szól, a főváros megannyi hanslemezárusító. hanglemezjátszó
üzletében hallottam többször is. Hallgattam argentínai mazvarok, egy ottani an
gol eredetű orvos, a szomszédban lak6 olasz cipész otthonából is zengeni. A turis
ták a hanglemezárusító üzletekben sorban állnak érte, hogy meghallgassák és
megvehessék, A zeneköltő belekomponálta a spanyol-argentin népballada hang
jait; a férfiszó16 wagneri hőstenor erejével zendül. A paraguayi indiók zeneszar
száma, a charenga is megszólal benne. Ez e~ argentínai ősállatnak, a páncélos
örvÖ5 állatkának, a tatunak a páncéljából készült. Kobzos-penaetős hangjai kí
sérik a női kórusnak indián népdal-elemekből szerzett hadleluiáját. Mennvíre érté
kelte volna, ha ismerhette volna ezt a misét Kodály. A Psalmus Hungarícus első

hangjai szólnak ilyen megremegtető erővel, ahogy ez a Míssa indul.
Mintha ez a megrendítően szép zenemű ötvözné magába az annyiféle nemze

tiségből kéveredett argentin ember jobbik lelkiségét,
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MIELŐTT MEGSZÓLAL A HARANG

írta GERJ"EI JÚZSEF

Kopogtattak.
- Tessék - mondta Végh doktor. Éppen bekanalázta vasárnapi levését.
Ismerte a kipirult arcból, a kapkodó szavakból ezt az esetet - súlyos be-

teghez hívták.
- Meghozták, doktor úr, Lajos bátyámat a kórházból. Tessék jönni!
-- A kórházból? - csodálkozott Végh, aztán gyorsan kapcsolt. - Persze,

persze, megyek.
Ledobta az asztalra szalvétáját. Tudta, hogy ez a mozdulat milyen fontos.

Ha nem ezt tenné, azt hinnék, nem törődik eléggé a betegeível.
Egy szőke lány állt előtte, kipirult arccal, kék szemmel. Nem volt több

tizenöt évesnél. Szerette volna megfogni a kezét, vagy részvétből megsim0
gatni a karját, de belátta, hogy semmi értelme - a lány Hites Lajosnak csak
távoli rokona. De nézni nézhette, s ebben a pillanatban ez is olyan volt, mint
ha arcát tavaszi záporba tartaná.

- Várj, együtt megyünk - mondta. - Told elő a kerékpáromat!
Fölvette zakóját. ellenőrizte orvosi táskáját, s beszólt a konyhába:
- Borbála, beteghez hívnak! Tegye félre az ebédem.
- Már megint... Megvárják azok a betegek.
Borbála kicsiny volt és hajlott hátú, de szája olyan édesen ejtette a sza

vakat, mintha cukorkát szopogatna, Végh néha így tréfált vele:
- Maga az oka, Borbála, hogy nem nősülök meg.
- Hagyja el, doktor úr, úgyse hiszem - nevetett Borbála, mert ez a

megjegyzés a főztjenek szólt. - Akkor hunynám le nyugodtan a szemem,
ha magát az oltár előtt látnám.

- Az oltár előtt akkor sem látna.
- Bánom is én, de már harminckilenc éves - mondtél Borbála. - Mit

akar? Csúf agglegény már, látom én, ha nem mondom is.
A lány a kapunál állt, egyik keze saját kerékpárján, a másikkal Véghét

tartotta.
- Hogy hívnak? - kérdezte tőle Végh.
- Szobor Erzsi. - S mivel látta, hogy az orvos nem tudja, hova tegye:

Ott a kis malom mellett.
- Jól van, Szobor Erzsi - mondta Végh, s feltűnt neki, hogy a lány

orra oldalról mintha egy kissé bele volna nyomva az arcába. - Hányadikba
jársz?

Ősszel megyek másodikba.
Egymás mellett kerekeztek. A két első kerék surregása olyan volt, mintha

halkan susognának valamit egymásnak. Végh csaknem véletlenül a lány
térdén föllebbenő szoknyát nézte, s azt a kis aranyláncot, mely erős kis csuk
lóján libegett.

- Szóval jrímnázíumba jársz - mondta. - S az eredmény?
- Nézvszész nvolc - mosolvgott vissza Erzsi, s szeme várta a dicsére-

tet. - Csak énekból és tornából rontottam.
- Ilyen jó mozgású, estnos kislány nem szeret tornászni? - nézte vél!iR

Végh. Azt akarta, hogy a lány észrevegye, elismerése mást is jelent. - Fo~

gadni rnernék, hogy szén hangod van.
Ez a fogadni mernék olyan volt, akár az előlegezett bizalom. Erzsi el

pirult, felhúzta kicsit a vállát, s nevetett.
- Pedig nincs - mondta. - Már itt is vagyunk. Tessék vigyázni a ku

tyára! . .. Mész hátra, Zsivány!
- Várj meg - mondta újra Végh, s kikerülte a kutyát.
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- Jó, megvárom - mondta Erzsi, s elvette kezéből a kormányt. Egy
szerre úgy rémlett, valamilyen megállapodás született köztük; talán csak az,
ami másutt az egy munkakörben dolgozók közt mindennapos, de talán más is.
Végh legalábbis erre gondolt.

Ostobaság! - ő és egy tizenöt éves gyerek? S hízelgett is a gondolat neki.
meg átkozta is magát érte.

Az ajtón túl elfelejtett mindent. Várta a fülledt szoba, a részvétre szom
[as szomszédok, A beteg tehetetlenül hánykolódott, verte a hideg verejték.
Ez az utolsó óra.

- Doktor úr, leszakad a szívem - kiáltotta feléje. - Mentsen meg!
Az élénk, acélszürke szem megtagadta azt, amit a hallócső és az érverés

mondott. Nehéz volt nem hinni ennek a szemnek. Mégsem lehetett hinni
neki. Öt hete utalta be Végh a kórházba - a hazaszállítás a véget jelentette.

- Ma hozták haza? - kérdezte, mintha csak az időpontra gyanakodnék.
- Szombat este, doktor úr - szólalt meg mellette egy csontos, sovány

asszony. - Mi lesz a férjemmel? Mentse meg, doktor úr!
Végh rábámult. ...:..- Aranyosom ... nyugodjon meg! - S rátette kezét az

asszony hideg vállára, majd gyorsan visszahúzta, mintha ujjai egy másik
vállra emlékeznének. Pedig nem tudott arról, hogy Erzsi vállát valaha is
megérintette volna.

Körülnézett
- Gyere ide, Erzsike - mondta. - És tartsd jóL
Kifeszítette a beteg karját, gumicsővel elszorította, s a csővet Erzsi kezébe

adta. Közben világosan tudta, hogy most mondta ki első ízben mindenki
előtt ezt a szót: Erzsike. Iszonyú szomjúság fogta el, hogy ezt a nevet ket
tesben is kimondja egyszer,

Észl'evette, hogy izzad. Szempillájára páracseppek ültek, pislognia . kel
lett, hogy lásson. Az izzadást hol a gyöngeség, hol az öregedés jelének tar
totta, s hogy -itt tört rá, annyira megdöbbent, míntha elárulta volna magát.

-- Egy perc ... és mindjárt ... rendben leszünk - mondta hangosan,
ahogy szokta. S arra gondolt: micsoda sivár varázsszavak! S micsoda szer
tartás az injekciós tű előkészítése, a novokain kupakjának reszelése, patta
nása, a magasra tartott fecskendő, s ez a mormogás a véna fölött ...

úgy tűnt föl neki, hogy minden mozdulattal hazudik. Hazudja a gyógyí
tást, az egészséget, az életet. De adhat ennél többet ember az embernek
utolsó vigaszul? Ilyenkor minden jó, minden, ami áltat. A pap is ...

- Hess innen, halálmadár ! - mondta kedélyesen, mert háta mögött dl
csértessékeztek az emberek. - Szervusz, mindjárt végzek.

- Csak nyugodtan, kérlek - mondta a pap, s bátorítón a betegre mo
solygott. - Mi ráérünk. ugye, Lajos.

- Ti igen - egyenesedett föl Végh. - Ti mindig ráértek. Minden nektek
dolgozik. " Az idő is, az élet is... Mert azt hiszitek ...

-;. Mi nem azt hisszük, hanem hiszünk - nézett körül a pap mosolyog
va a szebában.

Kezet fogtak, nevettek. Egykorúak voltak, de csak egy-egy beteg ágyá
nál futottak össze. Elnéző mcsolyukban ilyenkor kölcsönösen ott volt: kár,
hogy nem sikerült elkerülniük egymást.

- Délután még egyszer eljövök - mondta Végh, s mintha nem bú
csúzna, csak ujja hegyét nyújtotta a betegnek.

Erzsi kinn várta. Kezébe adta a kormányt, s fiatal arcán már nyoma
sem volt annak, amit odabenn látott. Nem részvétlen volt, csak rugalmas;
Igen, ez az élet, ez a rugalmasság, mely újra meg újra föJ.támasztja az em
bert.

- Jól van, Erzsike - mosolygott rá Végh. -:.. Bátor kislány vagy.
- Pedig nem vagyok bátor - mondta a' lány. - Félek a kutyától is ...

de legyőzöm, és az olyan jó.
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- Ebédeltél már? - kérdezte Végh.
- Már el is felejtettem - mondta a lány. - Édesanyám olyan, hogy

a déli harangszóra asztalra teszi a tálat.
Végh nem tudta, miért komorcdík el.
- Most más harangszóra várunk - mondta.
A lány arca olyan lett, mintha elrontottak volna rajta valamit. Orra

elvörösödött, szeme úgy duzzogott, akár egy megsértettgyereké, s azt mond
ta: "Ezt igazán nem kellett volna mondania, doktor úr!"

Az elágazáshoz értek. Mondani kellett volna még valamit, ami helyre
hozza ezt a baklövést, s megpecsételi azt, ami fél órája elkezdődött köztük.

- Szegény Lajos bátyám - mondta Erzsi.
Végh előtt újra megjelent a beteg hamuszin arca, az az elsőtétülö kékes

szín, amely bőve alá bújt már, s végül majd hatalmába keríti az egész tes
"tet. Karját és lábát a dunna fölött dobálta az élet végső, fuldokló mele
gében. Végh látta a sovány lábszárakat, s eszébe jutott, hogya pap most
csinál valamit ezekkel a végtagokkal.

A megkenés, persze - az utolsó kenet ... Végh úgy emlékezett erre a
szóra, akár számtanból a sinus-tételre. Jelentésük kíürült, semmit sem mond
tak már neki. Semmit, ami használható az életben. Hogyan kaparinthatná
vissza az élet számára egy kenés azt, aminek természetes pusztulás a neve?
Persze, a pap ezt örök életnek nevezi, feltámadásnak, de az is csalás - nem
él' többet a novokain kupakjának pattanásánál.

Azon kapta magát, hogy fél lábbal a földön áll, s kormányára támasz
kodik. Erzsi is ezt tette, s tisztelettudóan várt, mert látta, hogy az orvos akar
még mondani valamit.

- Ráérsz délután? Eljöhetnél hozzám.
- Nem tudom - mondta a lány, s mintha eszébe jutna valami, elpi-

rult. - Édesanyám nem enged el.
Az anyjukba kapaszkodnak, ha valamit nem akarnak - gondolta Végh.

De a lány pirulása s gyanakvó szeme zavarba hozta. Mit mondhatott róla az
az asszony a lányának? Hat éve élt a faluban,s nem tudta, hogyan véleked
nek róla, mít jelent egy falu életében, hogy orvosa még mindig nőtlen. Vajon
mit hoz az ember magával utolsó állomáshelyéről? Nyilván - ha nem mond
ják is a szemébe - az egész múltját, A jót és a rosszat is.

- Lenne számodra egy kis munkám - mondta hűvösen. ---.:.. Tudsz gé
pelni?

-- Még nem - mondta Erzsi. - De tudom, hogy nem nehéz.
Áttetsző volt, mint a tiszta víz. S mint az ég kékje, ha egyetlen felhő

sem szennyezi be. Végh nem tudott betelni ezekkel a gyerekes, kuncogó
kis szavakkal és az ösztönösen szép mozdulatokkal, amikkel Erzsi a szavait
kísérte.

- Ez igen - mondta, - Neked minden jól áll ... -S erősen a lány
szemébe nézett. - A gépelés is menni fog.

Mellét feszíteni kezdte az öröm: ez az igazi feltámadás, ami ennek a
tizenöt éves lánynak testében, izzó, fiatal szöveteiben lüktet... Az anyag
csodája, az emberiség örök feltámadása ... S ha feljön hozzá ...

- De nem ígérhetern - mondta Erzsi komolyan. s ellökte magát a
földről. - Kezét csókolom.

Végh ott maradt, egyedül a kezét csókolommal. A lány bokája, térd
hajlata, dereka és tarkója - ez volt az a négy pont, amiben ebben a pilla
natban a világ minden szépsége és édessége, akár egy dallam, összetalalko
zott. S mindez mégis, úgy tetszett, távolodik tőle.

Levertség fogta el. Erzsi összecsípett, gyanakvó szeme már csak egy do
logra emlékeztette: az öregségre. Igen, a fiatalság kegyetlen; öntudatlanul
az öregek közé löki őt is. "Kezét csókolom ..." Hiába, harminckilenc év mö
gül már nem lehet egy tizenöt éves lányra úgy tekinteni, hogy ne hasonlít-
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son a vásott vének leselkedéséhez. Mennyi is. a haldokló? .Negyvennyolc.
Kilenc év - nem hitte ugyan, hogy kilenc év múlva követi, de a párhuzam
mégis megállította. Végtére is, nem kötött rá szerződést senkivel.

- Borbála, jöhet a folytatás - kiáltott be menet közben a konyhába.
- Melegvizet is kérek.

Alaposan kezet mosott, hogy 1etisztítsa magáról a haldokló nyirkos érin
tését. De emlékezetét nem tudta kiöblíteni. Orra tele volt a szoba savanyú
szagával, a beteg bomló leheletével. Nyelvén is ott ült ez az ízzé vált sós szag.
Nem volt finnyás természet - most az egyszer azonban túl közel volt még
minden.

Nem volt még ilyen rossz ebédje.
- Nem evett semmit - mondta Borbála sértődötten, de nem kapott vá

laszt. - Vagy meghalt a beteg, mire odaért?
- Dehogy. El még,_ él - emelte föl a hangját Végh. - De most hagy

jon, Borbála, van egy kis dolgom.
- Magának mindig van egy kis dolga. - S az edénnyel az ajtóban visz

szafordult. - Olyan, akár a magányos farkas. Mindenkit elver magától ...
- Magát nem.
- Mert etetem. - S kifordult a folyosóra. - De megnézheti magát, ha

én is itthagyom.
Ez csak úgy volt igaz, hogy Végh lustasága a házvezetés kérdésében

tombolta ki magát. Minden másban pontos volt, s ha szakmájában nem fej
lődött is, önfegyelme megtartotta a jó átlag színvonalán. S a nősülés? 
gyerekfejjel valamikor elkomolytalankodta, később pedig évekíg lekötötte egy
viszony. Aztán semmi. Most ébredt rá, hogy légüres térbe ért. Ez a lebegés
nem azt jelenti, hogy soha sem tudja lábat megvetni a földön'? ..

Ledőlt az ágyra. Várta azt a jóleső szendergést, ami ilyenkor el szokta
fogni. Nem jött.

- Túlságosan felizgattam magam.
Bosszúsan forgolódott, de indulata mélyén ott lapult az a másik bosszú

ság is, hogy nem tudta, mi izgatta fel ennyire. Azaz, hogy mégis ...
- Majd elmúlik. Egy, kettő, három, négy ... - Még mindig nem múlt

el - Hát akkor lássuk; Kocsis mosolya a brazil mérkőzés előtt... aztán az
a két fejes ... -az a győztes gól, rnikor Czibor pontos beadására . .. Kocsis
felhőfejese, le a bal sarokba ...

Ettől mínden alkalommal elaludt. Most mégsem ment. Máskor agóira
már nem emlékezett; most hiába hallotta a gól után a svájciak bömbölését,
hiába jelentek meg szeme előtt a világlapok öklömnyi cimei: "A labda ma
gyar művészeí", "Kocsis arany feje" és a többi, mínden kevés volt ahhoz,
hogy elaludjon.

Egyszeriben kitátotta rá torkát az a valami, az a semmi, amit nem is
mert. Olyan közeli volt, annyira idegen mégis, hogy válaszolnia kellett rá,
ha mással nem, legalább egy elveszett, ferde mosollyal.
~ Hm, legföljebb befekszel te is a tepsibe!
Már nem is a lány bántotta, bár minden idegszálával várta. Rögeszmé

sen mondogatta magának, ha eljön, nyert ügye van.
De nem jön, mert ha itt lenne is, csak megmutatná fiatalságát, átadni

nem tudja senki. A következő óra a közönyé lenne és a csalódásé. Mert Er
zsiben sem Itámad fel semmi és senki. Sha feltámad is, ez a feltámadás íté
let lesz' - önző, föllebbezhetetlen ítélet, aminek ő is áldozatul esik.

- Tessék! - kiáltotta, s felugrott.
De csak Bleki kaparta lábával az ajtót. Beengedte, legalább nem volt

egyedül. A kutya az ágy lábához lapult, s most már ketten törték a fejüket
valamin. .

Végh az ablakhoz állt, végiglátott az úton. Már félt, hogy a lány mégis
el talál jönni. Félt a kezét csókolomtól s azoktól az apróságoktól, amik kun-
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eogást váltanak ki erekből a csitrikből: ernyedő hasizmaitól (többet kell ezu
tán tornásznia), táskásodó szemétől. kényelmes járásától és attól, hogy izzad.

Cigarettára gyújtott, keze remegett. Most már tudta, hogy szerelmes. Ed
dig nem 'ismerte ezt az érzést. Rágondolni valakire és beleremegni? De kit
szeret, egy lányt, vagy magát az életet? Orvosi gyakorlatából ismerte az ag
gastyánok reszkető szerelmét, ennek az utolsó remegésnek nyomorúságos kö
vetkezményeit.

- Hát ide jutottam én is? ..
Visszadőlt az ágyra. Lábszára izzadt, hátát sütötte a pléd. Lerúgta papu

csát, s nézegetni kezdte tömpe lábujjait. Miért van, hogy az embert szégyen
fogja el, ha lábujjaira néz? Úgy rémlett, hogy a lábujjak csak emlékeztető

jelei azoknak a csökevényeknek, amikkel te1e van az ember élete.
Most már orvosként kezdte nézni magát, 's hangosan beszélt.
- Mert mit tudok én a tüdőm kialakulásáról? Es arról, hogy hol veszítet

tem el az uszonyaimat? - Mereven a mennyezetet nézte, hogy a vakolat re
pedéseinek rajzában 'valamí célszerűséget fedezzen föl. - Es hová tűntek

elcsökevényesedett képességeim, amikről már nem is tehetek? .. JÓ irányba
fejlődtem? ... Merre megy az ember?

Dobálni kezdte magát. Meztelen lábfeje, a levegőben ide-oda kaszáló kar
ja ebben a percben nagyon hasonlított a haldokló lábához és kezéhez. Leg
alább már befejezte volna, s hallani lehetne a lélekharangot.

De nincs még vége. S ki tudja, mikor jön el az az óra? ..
Kísérteties volt itt azokat a mozdulatokat végeznie, amikkel pár házzal

arrébb a haldokló viaskodott. Egy-egy pillanatra győzött a józanság, az or
vosi gyakorlat, de aztán kezdődött minden elölről.

Ujra felugrott, eszébe villant valami.
- Vagy mégis van út a feltámadás felé? ..
Aztán elszégyelte magát.
- Marha, te marha! ...
S ha mégis? .. Nem hagyta nyugodni a gondolat. Ha az anyag csodája

nemcsak a tizenöt éves lányokban folytatódik? .. Ha a fejlődés - éppen mert
olyan mélyből indult - nem áll meg az embernél, annál, amit ma az ember
ről. tudunk? .. Ha az anyag tovább fényesedik bennünk, s nem áll meg
addig, míg meg nem látja magában a tiszta fényt? ..

- Hülyeség! - mondta, s nagyon dühös volt, mint mikor az embert
nyugalmából zavarják fel.

Az ablak alatt elment két asszony. Az egyik jócskán túl volt az ötvenen,
a másik harmincötnek látszott. Végh a bokájukat, a térdhajlatukat, a dere
kukat és a tarkójukat nézte - sehol sem találta meg bennük Erzsi mozdula
tait. Elnyűttek voltak, lomposak, s mintha az évek izületeiket is kificamítot
ták volna. De ők legalább nem csapták be a szemet, nem hitegettek édesség
gel és szépséggel.

Végh szeme úgy pihent meg rajtuk, mint az igazságon. Mégis - el kellene
tüntetni ezeket az elhasznált tagokat, .kitágult ereket és bütyköket, hogy
örülni tudjon az ember. De nem lehet. S a többit sem, amik a rendelőben

olyan esendőn tárulnak fel szeme előtt. S velük az örökös bizonytalanság,
mely az embert minden nap a megsemmisülés peremére állítja.

- Holnap, igen, mindig holnap - mondta maga elé.
S arra gondolt, hogyaholnapban vár rá is az, ami elkerülhetetlen.
Vajon tudja..e már Hites Lajos (született: 1921. ápr. 2-án, meghalt: 1969.

júl. lD-én, élt 48 évet) , hogy a halál már bekerítette? Persze, hogy tudja, mert
hiába mondják - az a kenés többé nem hagy már kétséget az emberben.

- Megyek - mondta. - Megnézem újra.
De nem mozdult. Ha elmegy, nem az életet keresi majd az ágynál, hanem

azt a percet, amely visszaadja az embert magának.

623



Tétován mozgatní kezdte Iábujjait, mintha azt latolgatná hitetlenül,
nőnek-e rajta majd szárnyak. Szárnyak vagy uszonyok, nem mindegy? ..
Elnézte érzékeny, kékeres lábafejét. Lesz-e része egyszer abban a kenésben,
mely ezeknek az embereknek a feltámadás ígérete? A boldog feltámadásé ter
mészetesen ... Halála után Borbála - míért Borbála? lehet majd Margit vagy
Sári is - azt tehet vele, amit akar. De az a kenés még valahol innen van a
halálon.

- Addig alszunk még néhányat .. ,
Nem bánta volna, ha valaki leveszi válláról a választás terhét.
Kinézett az ajtón, pedig sem lépteket, sem kopogást nem hallott. Erzsi

hiánya most vált benne véglegessé.
- Hát ez a feltámadás elmaradt - nevetett föl az orrán át, s öltözni

kezdett.
Mikor bokafixét felhúzta, egy szempillantásra úgy rémlett, látja kezén és

lábán azokat az olajjal kent fénylő kereszteket. Csak annyi volt az egész,
mint valami gyerekes kívánság- kapaszkodás, kiváncsiság és álom, melyet

annyiszor megtanulta már - nem szokott követni semmi.
Ekkor megszólalt kinn a lélekharang.

BORSOS MARGIT VERSEI

IRGALOM

- megkönyörülök a városon, 
mondta az Úr,

- ha létezik tíz igaz ember, 
mondta az Or,
s az embe1'ek megteltek félelemmel.
mert vajon létezik-e
tíz igaz ember?

mindegyi,k a mlÚlikat nézte
és így kiáltott:

- óh, milyen rosszak az emberek,
bűnösök, önzők, vakok,
a jó útján egyedül vagyok!

de
tíz ember így szólt önmagához:

- milyen bűnös vagyok! milyen bűnös vagyok!

s a város felett az Or irgalma ragyog.

JÁKOB LÉTRÁJA

a gyengeség verméből

az erőfeszítések létrájá.n
,kapaszkodtam föl
az égre néztem és
a földön dlltam
a jőldön éltem és
az égbe láttam.
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NAPLÓ

NÉHÁNY SZÚ FEKETE ISTVÁNRÓL

Ne higgye senki, hogy nekrológat írok Fekete Istvánról. Űróla nekrológot, akit
úgy szerettem? Szerettem az írót, ae embert, a természetet benne. Én csak sírok,
hogy többé nem láthatom viszont.

Az a sok-sok ezer ember, aki a könyveit olvasta és olvass,a el nem képzelheti,
milyen volt élő valóságában. Hogy annyira egy volt a könyveivel.. Hogy azért adatott
neki az a kegyelem, mellyel átélte az állatok, a madarak, a tárgyak, az egyszerű

lények belső életét, mert valóban egy volt velük, egy közös matériából és szelle
miségből gyúrták az örök műhelyben őket.

Ne mondjak mást: a kis rókafi, Vuk jutott most eszembe. A róka általában nem
rokonszenves az embereknek. Ravasz, m:ondják. Vérszomjas, mondják. És aki köze
lébe kerűl, az a szagát is erősen átallja. Szóval nem tartozott a közkedvelt állatok
közé. És Ő, Fekete István, kezébe veszi a kis rokajit, és átadja neki saját bűbáját,

eszességét, tehetséqét és szeretetreméltóságát - anélkül, hogy a roko: alapvető

vonásait megvonoo tőle. És az olvasó, mire végére ér a kis regénynek, valósággal
szel'elmes lesz Vu,k úrfiba. Nekem, legalábbis hetekig olvasnom kellett ezt a nem
terjedelmes könyvet.

Egyszer azt mondtam Fekete Istvánnak:
- Tudja, ha rossz napom voU, amit többnyire emberek szereznek nekem, akkor

este előveszem egyik könyvét, Pista, és olvasom. Olvasom, és minden feloldódik
bennem, könnyebb leszek tőle, megnyugszom. Atveszem a maga nagy nyugalmát, a
maga megnyugvását a természetben. Mert ezt sugározza minden könyve.

Fekete István arcán, amely talán mindig is komoly volt, öröm suhant át. Sze
rette, hogy könyveinek ilyen a hatása az emberre. Ű azzal, hogy az állatot fogadta
be az embervilágba, az embert szerette elsősorban, őt ajándékozta meg, mert neki
hegedült, neki nótázta el szépséues vigasz-nótáit. .

Látni kellett Fekete István mindenkori szobáját. Otthon és alkotóházban, és
bárhol is tartózkodott - évekre vagy napokra - megtette szobáját olyanná, amilyen
neki való volt. Az a helyiség kicsi lett, mintha ezerosra markolta volna, és szerény
lett, amilyennek őt ismertük meg, és bensőséges, amilyen saját lénye volt. A falakra
tűzte-l~agasztotta emlékeit, azokat, amelyektől nem vált meg soha. Az övéi egy-egy
régi, megkopott fényképét, valamely .különös falevelet, amelyet lepréselt, bizonyos
színt és formát, ami csak őt emlékeztette Isten tudja milyen élményre. Ez a min
denkori Fekete István-szoba volt minden kastély ellentéte, egy kicsit Tüskevár,
ahová egy-egy valakit csak nagy ritkán engedett be. Én Göllét megtaláltam benne,
az ő szülőfaluját, a patakot, ahová suhanc pajtásaival el-eljárt, és édesapja kör
vonalát, aki a falu népiskolájának igazgatója volt, kis István fiúnak kemény, igaz
ságos és örök életet élő nevelője.

Hadd szólja,k még legszeretettebb barátjáról, Bogáncs kutyáról. Nem arról, akiről

könyvét írta, mert azt az öröklét rég elvitte. De mit tudom én, hány Bogáncsot
ismertem meg házában, hiszen mindig volt, úJra meg újra Bogáncs kutyája.
Nos, a jelenkori Bogáncs is alacsonylábú, koromfekete, magyar pulikutya, hosszú
l'ojtokban csüng le róla földig a sok és dús fe,kete szőr, nem látszik tőle a szeme,
a szája, és ott gördült mindig gazdája nyomában. Ú, igen, féltékenyen őrizte gaz
dáját. Úgy, ahogy ősei valamikor dühödt éberséqae; őrizték a nyájat. Amikor meg
érkeztünk mi, vendégek a házba, és gazdája elénk jött, ,kétségbeesetten ugatott.
Dühös vakka1!tás volt: - Mtt jönnek ezek az idegenek, hogy zavarjanak bennün
ket?! - Alig lehetett lecsillapítani. De amikor feZálltunk, hogy aháziaktól elkö
szönjünk, akkor Bogáncs duhaj és boldog csaholásba tört ki: - Hál' Istennek, elkot
l'ódnak az idegenek!

Vajon mit szól most a hűséges barát, Bogáncs kutya, hogy nincs többé, akit
őrizzen?

DÉNES ZSÚFIA

A lelkeket szavunkkal tanítjuk, de szenvedéseinkkel váltjuk meg;

P. C h e v rí e r



AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Minden ember életében van egy
képletes, "ókút", a betemetett gyerekkor.
A Szabó Magdáék debreceni kertjében
volt egy valóságos is, tilalmakkal és
aggodalmakkal övezve, nehogy egy óvat
lan pillanatban besüppedjen a meggon
dolatlanul kalandozó, vadóc kislány
alatt.*

De hiába aggodalmak és Itd.la1mak, szü
lőí és egyéb óvintézkedések: aki író,
művész, az ailia1;t egyszer óhatatlanul
megnyílik ez a betemetett ókút. Későb
ben vagy korábban, egy alkotó pálya
deléln vagy alkonyán - egy Kassák
még negyven éves sincs, amikor aláme
rül mélyeíbe és fölhozza az Egy em
ber élete első könyveit, egy Goethe éle
te végén, , valamiféle visszamenőleges

summázás kísérletével ereszkedik le a
maga ókútjába, a számadás ízgalmát
holmi nem létező, kítalált baráti bizta
tásokkal palástolva - de többnyire el
jön a pillanat, amikor a művész szük
ségét érzi, hogy megkeresse a saját
gyökereit, az ígazíakat; a legrej
tettebbeket, és megállapítsa abban, aki
vé lett és amit csíriált és amit még eset
leg eztán csinálni akar,' Díchtung és
Wahrheít mértékét és arányát.

De persze az effajta fölidézés is mű

alkotás, s akármennyire valóság, mégis
csak költészet. "Hogy a gyermekkorom
rendkívüli, hogy boldogabb vagyok
másoknál, többet kapok, nemcsak kul
turálís, de emberi, s há ismertem volna
rrrár ezt a szót, művészí tekintetben is
másoknál, már akkor, egészen kisgyerek
ként is, világos volt előttem" - írja
Szabo Magda. Valóban olyan rendkívüli
volt ez a gyerekkor, amilyennek ábrá
zolja, vagy csak ő stélízálja ilyenné?
Végeredményben míndegy; ott és akkor
is jó, mert művészíleg jól van tnegal
kotva, ahol nyílvánvalő benne a kisebb
nagyobb - és talán el sem kerülhető

- stilizálás. Mert hiszen a gyermeki
múltat, akármilyen újraátélt valóság,
mégis a felnőtt tudat tükrözi: a gyerek
kor felidézett fuvalmaiban a felnőtt fa
lombjai remegnek és zizegnek; és ho
gyan tagadhatna le egy felnőtt fa az év
gyűrűit? Aztán meg: az "ókutak" mélyé
nek világa sajátos kettős fénytörésben
dereng, a múltból elősugárzó világossá
got keresztezi a jelenből visszafelé ára
dó, legyen az akár az élmény tüzéé,
akár egy tudós önvizsgálat kutatólám
pájáé. Egyszóval: ha egyszer abszolútari

objektív igazság úgysincs, úgysem lehet,
fogadjuk el helyette a szükségszerűen

relatívat. Hogy az apa egyfelől az az
ember, aki "sosem viszi sokra", rnert el
játssza, elbarkácsolja, a maga médján
elművészkedi az életét, másfelől vi
szont az a született, csak éppen kifelé
nem revelálódott művész ("két író há
zasságából születtem"), az a csodálatos
tapíntatú pedagógus és talpig ember,
akinek az Ökút ábrázolja, és akinek a

. kislány látta? - és hogy mármost ho
gyan Illik össze ez a kettő, és, hol van
az Igazság? Itt is, ott is; ki milyen
szemrnel és szempontból nézi. Egy nyárs
polgárnak élhetetlen bohém, aki név
napi ajándékul legalábbis Tihanyt adja
akislányának ; a kislánynak mélyen sze
retett barát, rajongott példa, hiteles mű

vész és védelem a világtól; - az olva
sónak pedig, akinek végtére ez a fontos,
kítűnően megteremtett, élő és igaz alakja
egy legendának vagy regénynek vagy
emlékezésnek (vagy néha tündérjáték
nak), de alapjában ez is míndegy: hogy
mílyen "műfaji" nevet adunk a könyv
nek. S a maga módján ugyanezt mond
hatjuk az Ökút másik "hőséről", az anyá
ról is.

Ha a gyerekkor rendkívüli volt, rend
kívüli volt a gyermek is; nyilván azért
tűnik a gyermekkor ilyen rendkívülinek,
mert rendkívüli gyermek élte át, rend
kívuli adottságokkal és érzékenységek
kel. Egy gyermek, akiből író lesz, aki
ernbríonálísan márís író, "őse" a későbbi

regényírónak, költőnek, színműírónak:

már most annak számára végez előgyá

korlátokat, annak gyűjt anyagot, él
ményt, tapasztalatot. Valóban így volt?
Mindenesetre így van; mert az író bő

ven fölhasználja, amit gyermek elődjé

től kapott: az ő anyagából teremt, hol
részleteket, hol egészet. "Ahogy eszmél
ni kezdtem - olvassuk az Ökútban a
mai Szabó Magda "értékelését" a haj
dani kis Dőlnáról - apróra megfigyel
tem míndenkít, míntha sejtettem volna,
szükségem lesz arcokra. hangokra, moz
dulatokra, egykor majd embert, embe-
reket, indulatokat kell ábrázolnom, s az
a nyersanyag, arnivel vén dolgozom, ké
nyes. Esetleges rokonszenveimnél. ria
dalmaimnál is mándig intenzívebb volt
bennem az állandó érdeklődés: barátai
mat ízlésem szerint válogattam, de érint
kezni voltaképpen mindenkivel szeret
tem, ment mindenkinyújthatott vala-

• Szabó Mag,da: Ök-út. Magvető, Budapest, [9711,
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RÚNAY GYÖRGY

mí úiat, meglepőt, addig nem látottat,
titokzatost."

Mintha sejtettem volna" - ez a
tapintatos "rndIlJtha" olyan, mint egy ta
pintatosan elrejtett figyelmeztetés arra
a bizonyos kettős fénytörésre. Minden
olyan ebben a gyerekkorban. "mintha"
- a visszatekintő, "visszaélő" felnőtt

szemében. De ugyanakkor annak, ami
olyan, "mintha", mégiscsak len~e kell és
birtokolnia kell azokat a tulajdonságo
kat, akármennyire csírában is, amelyek
folytán olyan lehet, a visszatekintésben
olyanná lesz, "mintha"... S ezért az
tán néhány szempontból magyarázó és
fölvilágosító értéke is van. Néhány
szempontból magyarázza és ért~lmezi az
írót, Ismerjük - néha talán túlságosan
is - legkedveltebb írói eljárását, a ~b~l
ső monológot", Tudjuk, hogyan kezdodott
ez a modern irodalomban, Eduard Du
jardirinal majd Prousttal, s hogyan ha
rapódzott el, hogyan devalválód,ott a
végén. Szabó Magdanál ez a belső mo
nológ és belső tükr?zés ~lY?á tűnh~
tett világírodalmd jártasságú olvasok
szemében mírst az európai regény egy
modem 'divatjának - némileg meg
késett - utánzata. Nos, nem egészen
így van. Az Úkút föltárja ennek a Sza
bó Magdára oly jellegzetes szemlelet
nek a genezísét, személyes, eredetét
és így .vísszamenőleges hitelesítő erejét
is - azokban a gyerekkori [átékok
ban amelyekben a kaslány, magányo
san' vagy legkedvesebb barátnőjével,

Agancsossal" kettesben nem is annyira
játszott mint inkább élt: egész (dialo
gizált 'vagy monologízált) regényeket,
drámakat.

így igazol visszamenőlegsok mindent az
Ökút; . így magyaráz legalábbis. s?k
mindent. Még azt a fajita regénybeh (at
tételes) önszemléletet is, amely itt-ott
váratlan, cukorhabos ellágyulasokra ké
pes ennél az alapjában inkább kemény

SZlNHÁZI KRÓNIKA

Lehet-e olyan közösségnek színházat
teremteni, mely mitológiailag meghatá
rozhatatlan? Vagyis lehet-e úgy ig,azi
(katartikus) színházi élményt létrehozni,
ha a közönság közösségi tudatából hi
ányzik az egységes mítosz, ami azt is
jelenti, hogy nincsenek többé olyan
alapvető vétségek és erények, meluek:
erkölcsi megítélésében az egész közösség
eredendően egyetért? - Olyan kérdés

és keserű írőnál: alighanem az az "ító
család" viszonylagos üvegházában növe
kedett kislány kísért itt vissza, aki a
Guriga bandajában átélt kalandok és a
Kuci pincejelenete ellenére .is otthon
mégiscsak dédelgetett szemefénye a két
nem-író írónak, anyának és apának, s
állandó szereplője az elragadó költészet
tel ábrázolt állandó családi színjátszás
nak. Ami a valóságban azért sokkal
kevésbé lehetett felhőtlen azokban a
háború utáni ínséges években, amikor
az anya játékbabák varrásával próbálja
megpótolni a szűkös jövedelmet. Nehéz
évek lehettek, és nem könnyű küzdel
mek; hogy ebből a keserű tengerből a
visszatekintő író ilyen hamvas tündér
szárnyakkal emeli ki ezt a két embert,
az nemcsak az ő szülői szeretetüknek,
oltalmuknak a legszebb dicsérete, hanem
az emlékező hálájának legszebb' lerová
sa is. Hogyan lehetne hálásabb egy író,
mint azzal, hogy múlhatatlanuí élővé

teremti azokat, akik visszahozhatatlanul
eltávoztak?

Beszéljünk még végül Szabó Magda
imponáló, mínden hangsúly, minden in
verzió értékét ismerő és mérlegelő mes
terségtudásáról (erről a - sajnos - rit
kuló erényről)? Beszéljünk a könyv mö
gött megbuvó, de érezhetőleg jelenlévő

okos és értő pedagógusról. a gyermeki
lélek és lélektan ísmerőjéről, aki ajkán
félig bölcs, félig íróníkus mosollyal
szemlélí OOjdani önmaga víselt dolgait?
Hozzuk föl, milyen élő képet rajzol a
régi Debrecenről? Vagy hívjuk föl a
figyelmet egyik emlékezetes és elraga
dó bravúrjára, Arany V. Lászlójának
"gyermek-szinten" végzett "verselemzé
sére"?

Fejezzük be ennyivel: szép könyv, jó
könyv - és annak, aki Szabó Magda
művészetét mélyebben meg akarja is
mernd, nélkülözhetetlen könyv - az
óküt.

ez, mely a modern sZínházmúvészet al
,kotói síZámára sok töprengést okoz. Hisz
a színház nagy, klasszikus vilrágzó kor
szakai mind ilyen - mitológiailag egy
séges - közegben jöttek létre: az ősi

kultikus színházi kultúráktól a görög szín
házművészeten át egész Shakespeare-ig.

Az "Adáshiba", Szakonyi Károly új
darabja, melyet a múlt évad végén mu
tatott be a Pesti Színház, mintha csak
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e kérdés írói eLemzésébőlszületett volna.
Szakonyi a modern társadalom struktú
rájának viz.sgá~atából indu~ el: egyrészt
van a "kispolgár" (és ezt most értsük a
leheto legtágaOban: mindazok, ak~k tele
vizióval - de nem is csak televizióval,
bá,rmivel - kábitják magukat), más
réset vannak a "hippik" (és ezt is ért
sük a legtágabban: a nyugtalan, protes
táló, lázadó ifjúság, és nem is csak az
ifjúság). A ",kispo~gár" először a televí
ztobtui látja a "hippi/", de szinte észre
sem veszi, mintha a "hippi" is csak
azért lenne, hogy legyen mit néznie a
te~evízióban. Ezek után a "hippi" beje
lentkezik a~bérlőneka "kispo~gárhoz".

Még mindig nem történik semmi. És
ekkor támad az író ban a nagy ötlet: a
"kispolgár" és a "hippi" ,1confliktusában
megpillantja a régi nagy konfliktust: a
próféta és a prófétai szóra süket tá'rsa
dalom. örök konfliktusát. Már kínálko
zik isa kitűnő drámai szituáció: a
"hippiről" kiderül, hogy ő tulajdonkép
pen Jézus Krisztus (a nyugati világ hip
pijei úgyis szeretnek Jézusra hivatkoz
ni), bejön hát a színpadra, hogy meg
váltsa a "kispolgart". De a "kispolgár',
mívelje bár e hippi-Krisztus a leqelké
pesztőbb csodákat, oda se figyel rá, s a
"hippi" aludni megy. Ismét nem történt
semmi.

Csakhogy ez a "nem történt semm'i"
a fe~folwzott drámai szituációban már
negatív dráma - ha úgy tt?tszik, anti
dráma .:-, a nagy klassziku« drámák
tnagikomikus ellenképe. Szakonyi nem
is akar tovább menni e vígjátéki hely
zetnél, s így - a szellemes diagnózis
mellett - nincs is mit hozzáfűznie az
alapkérdéshez. ,Talán úgy gondolja, mint
Dürrenmatt, hogy a mai világ képtelen
a nagy, katartiksis erejű tragédiák meg
teremtésére, tehát ma csak komédiát
lehet írni. Vagyis diagnózist arról, mi
ért nem születhet tragédia. Ez pedig
így mindenképp megállása fele úton.

Ennek ellenére kitűnő ötletnek ígér
kezett Szakonyi Károly témája: a já
ték csúcspontján a tragikomikus szitu
ációban behozni a "mítoszt" a színház
ba - ebben, a középkori "parodia sac
re" mintájára, lett volna megrázó és
felrázó erő, ha nem is adott volna
oiuom. mély élményt a mai, differenci
ált tudatú nézőtérnek, mint a közepko
rinak. Csakhogy Vá11konyi Zoltán, aki
kitűnő érzékkel rendezte meg a darabot
a szórakoztató szinház szintjén, ezzel az
írói ötlettel nem tudott mit kezdeni.
Tahi Tóth Lászlót, aki Emberfi-K7'isz
tosz szerepét játssza, olyan "hippi"-kosz
tümbe öltözteti és olyan dicsfénnyel vé
teti körül, hogYalZírói áttételesség egy-
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ezerűen. eloész: a szinész úgy pózol e
lehetetlen szituációban, mint egy rossz
pap a szészéícen, és végül se azt nem
hisszük el neki, hogy hippi, se azt, hogy
Krisztus; a közönség viszont ugyanolyan
hangulatban hagyja el a színházat mint
amilyenben Szakonyi "kispolgárjai"a
televízióit nézik. Az író is úgy jár te
hát, mint darabja elején a "hippi": min
den "meghökkentése" és "felrázása"
csak arra jó, hogy a "kispolgár" jól szó
rakozzék.

Ettől az alapvető visszásságtól elte
ldntve, kitűnővígjátékot láttunk a Pestí
Színházban: Páger Antal, BuLLa Elma és
Hatász Jutka olyan karaktert rajzo~, ami
csupa élet és ígazi komédia. S hogy az
évad talán legnagyobb közönségsikere
lett az "Adáshiba", az nem utolsósor
ban Vár.konyi Zoltán rendezésének is
köszönIiető, akinek ragyogó mesterség
beli jogásai vannak a színpadi atmosz
féra fokozására és a ~eszültség hevítésé
re, küZönösen az est első felében.

A Körszínház idei nyári bemutatója
már kevesebb erénnyel dicsekedhet, bár
az igazi színház teremtésére nagy lehe
tőség ígérkezett ebben a produkcióban.
Az "Isteni színjáték" és a "Kalevala"
dramatizálásával beindított sorozatot Ka
zimír Károly ezúttal Milton "Elveszett
paradicsom"-ának színrevitelével foly
tatta. De Kazimír láthatóan fel sem tet
te azt a kérdést, mely az "Adáshibá"-t
ihlette; Kazimírt nem a "mítosz" von
zotta a világirodalom e klasszikus re
mekében, hanem az iroda,lmi-színházi
ismeretterjesztés programja. Az egész
előadást így nem annyira a színházte
remtés igénye, inkább az illuszt7'álás jel
lemzi.

Milton a bukott polgári forradalom
után írta művét, s az Atya ellen fellá
zadó Sátán alakjában a forradalmat di
csőíti, mely ugyanakkor - Milton ,Icese
rű pesszimizmusa szerint - eleve ha
látra ítéltetett, hisz az Isten ellen lázad.
Ez a Sátánt dicsőítő mű így végül még
is Isten dicsőségéről szól, bár nem kis
rezignált megadással. E drámai szituá
ció kelthetett volna olyan korszerű, mai
asszociációkat a rendezőben, melyekből

izgalmas, mai színház születhetett vol
na, mely - Milton segítségével - a mai
témájú daraboknál általánosabb érvény
nyel és mélyebben szólhatott volna ko
runk kérdéseiről. És meggyőződésem,

hogy ez esetben Miltonból is több ju
tott volna a nézőnek.

Kazimír erőfe3zítése ugyanis, hogy
Miltont ínterpretálja, szép részmegol
dásokat eredményezhetett, de egészében
elveszítette Miltant: Kazimír nem azo-



nosul Miltonnal (ez lehetetlen), de fo
galmunk sincs, mi a véleménye Milton
ról. Márpedig a színház az egyértelmű

állásfoglalás helye: ha nem tudjuk Ka
zimír véleményét Milton-ról, egyre kevés
bé értjük, Milton mit miért mond. Amit
csak tovább zavar az, hogy számtalan
"modern" és kevésbé modern ötlet ke
veredik a színpadi látványba. Az Atyá
ból angol na.gypolgár-presbiter lesz, az
ördögökből "hippik,j (úgy látszik, a hip
pi a dívat színházainkban), a Sátán a
leginkább a XIX. század romantikus
forradalmár lázadója, az Atya rendőr

angyalainak (akiket ugyanakkor színész
nők játszanak!) világító gumibotjuk van.
Ebben a több évszázados eltolódásokkal
ábrázolt Atya-Sátán konfliktusban végül
egyetlen összecsapást sem érzünk való
ságosnak: nem értjük, mi közük van a
"hippiknek" saját romantíkus vezérük
höz, nem értjük, hol a megütközési pont
az aktákat szorgalmasan alákörmölő

presbiter-Atya és az indokolatlanul őr

jöngő "hippik" közt.
Az első emberpár története Miltonnál

nem játszik ,központi szerepet, Kazimír
- "Az ember tragédiája" mintájára 
ezt felerősíti, ami ismét dramaturgiai
vétség az Atya és a Sátán konfliktusa
ellen, - de mégis nagyszerű- képsorral
ajándékoz meg. Kozák András Adám
ja az utóbbi évek egyik legszebb, letitu-

KÉPZŐMŰV~SZET

K i á II í t á s i j e g y z e t e Je, A nyá
ri hónapokban a Nemzeti Galéria lá
togatóit az 1945 és 1970 kőzöttí műtárgy

szerzeményekből rendezett szép kiállítás
fogadta. A bemutatott művek sora arról
tanúskodott, hogy az elmúlt negyedszá
zad folyamán a XIX. és XX. századi
magyar képzőművészet igen sok kiváló
alkotása (közöttük jó pár chef d'oeuvre)
került - magángyűjtőknek, a művé

széknek vagy a művészek örököseinek
kezéből a Galéria tulajdonába. A
magyar festészet, szobrászat és grafikai
művészet reprezentatív alkotásainak
gyűjtésére hivatott Nemzeti Galéria ál
lományának tetemes gyarapodásáért egy
részt az állami szervek áldozatkészsé
gét, másrészt Solymár Istvánnak, Szíj
Bélának, Molnár Z:suzsának s a Galé
ria más tudományos munkatársaínak hoz
záértését, ügyszeretetét illeti a dicséret.

A múlt századi mesterek alkotásai kö
zül az egyik legértékesebb szerzemény

datosabb színészi alakitása: ez a mesesze
rűen ártatlan Adám egy percre sem lesz
papírízű, Kozáknak mindig van hang
ja, gesztusa, akciója, hogy egy izgalma
san intellektuális játékba vonjon. be,
mely épp az antiintellektualítás, az
idealizált érzelmi lét drárnájár.c~il szól.
Venczel Vera mint Éva csak a bűnbeesés

után tud méltó partnerré válni ebben
a játékban. Bitskey Tibor '(Sátán) szépen
mozog és jól beszél, csak éppen a drá
mai indokoltság hiányzik ördögi arcai
bDl és gesztusaiból. Balázs Samu (az
Atya) hűvös és fenséges, Esztergályos
Cecília viszont életet és s'zínt visz Ra
fael alakjába.

De hogy még "Az ember tragédiájá"
nál maradjunk: Kazimír - a filológiai
párhuzam kedvéért - a játék fináléjá
ba beleidézi "Az ember tragédiája" kép
sorát, ami kétségkívül a legbántóbb
pont ebben a Milton-dramatizálásban, s
amit, ha a Thália Színház ez ét,ben is
átveszi a körszínházi produkciót, föltét
len ki kellene iktatni. Végül pedig ami
nagyon tetszett: a paradicsomi milíŐ,
melyben Láng Rudolf jelmezei ugyano
lyan kitűnőek voltak, mint a gyermek
vadállatJok játékos szerepel'tetése. Dicsé
7'et illeti még Blum Tamás jó érzékkel
összeállított zenéjét és Barkóczy Sándor
pontos koreográfiáját.

pALY! ANDRÁS

Székely Bertalan "Pihenő táncosnő" cí
mű festményének vázlata; az ülő női

figura, közvetlen testtartása, az előadás

frissesége, a táncosnő szoknyájánaka
nagy francia impresszíonístákkal veteke
dő könnyed és nagyvonalú megfestése
azt bizonyítja, hogy Székely nem befeje
zett-történe~mi tablóiban ("Dobozi Mi
hály és hitvese" stb.) -e hideg, akadémi
kus művekben - alkotta a legmaradan
dóbbat, hanem skicceiben, tanulmány
jellegű munkáíban. Ezeket a kortársak
nem becsülték sokra, maga a mester
sem, - mai szemmel azonban úgy lát
juk, hogy Székely művészetének e "mel
léktermékek" a csúcspontjai ...

Székely "Pihenő táncosnő"-jéhez ha
sonló magas kvalitást képvisel Paál
Lászlónak, a barbizeni erdőrészletek ko
rán elhunyt mesterének "Tájkép juhak
lokkal" című festménye és Szinyei Mer
se Pál "Ruhaszárítás"-a (1869), e száz
év óta nem csökkenő fényű, színpom-
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pás remekmű, - a "Majális"-hoz (1872)
vezető út egyik f()ntos állomása.

A XIX. század kisebb festői:től is vásá
rolt néhány emlékezetes darabot a Ga
léria - így Kisfaludy Károly, a hánya
tott 'életű költő és drámaíró "Hajótöröt
tek" cfmű töményen romantikus képét,
a Párizst-járt (s' ott Victor Hugo-val is
kapcsolatot tartott) Kozina Sándor "Sze
mere Bertalanné aremása" című mun
káját és Munkácsy mentcrának: Sza
mossy Eleknek "A művész felesége" CÍ
mű portréját. Genthon István - "Az
új magyar festőművészet története" CÍ
mű kitűnő könyvében (1935) - Szamos
syról mint "jelentéktelen" festőről be
szél: a Nemzeti Galéria tulajdonába
került finom kép előtt állva túl szigo
rúnak (s revíztóra szorulónak) tűnik

Genthon mínősftése.

A századforduló alkotásai közül is
több kiemelkedő műre sikerült szert
tennie a Nemzeti Galériának. Ezek kö
zé tartozik Ferenczy Károly 1903-ból
való "Okt6ber"-e (amely tájkép, figurá
lis mű és asztali csendélet egyszerre, s
ami a lényegesebb: a nagybányai plein
air festészet egyik legérettebb, leg
artisztikusabb terméke), Rippl-Rónai Jó
zsef Henri Matísse által is megcsodált
pointillista korszakának egyik darabja
("Lajos öcsém arcképe"), a Krúdy Gyu
la által "a csavargók bárójá't-nak neve
zett Mednyánszky Lászlónak "Fiatal le
gény"-e és Koszta József viharzó tempe
ramentummal megfestett, indulatos ko
loritú "Tanyá"-ja, amelynek láttán a
lenyűgözött szemlélőben felvetődik a
kérdés: Fényes Adolf, Nagy István, Rud
nay Gyula s más alföldi festők emlék
kiállítása után míkor kerül sor Koszta
szenvedélyektől feszülő, nagyszerű mű-

o veinek egybegyűjtésére?

A két háború közöttí időszakot is
több jelentős mű képviseli a kíállíéá
son, MindenekJelótt Szőnyi "Zebegényi
temetés"-ére gondolunk, azután Berény
Róbert "Csellón játszó nő"-jére (amelyre
a dekorativitás és az életteljesség gyö
nyörű színtézíse a jellemző), Derkovits
klasszikus rangú kései kompozícióira
("Végzés", "Kenyérért!". "Hídépítők") és
Egry légies, átszellemült "Aranykapu"
jára. Talán éppen ez a mű inspkálrta
Weörest Egry-verse megírására:

A vájt égből zuhatagban
piros-sárga szilánlc pattan;
a táj tarka te1cnőjébe

d61 a sugár szakadatlan.

Sajnálatos azonban, hogy egyetlen
Kassák Lajos- és Vajda Lajos-művel

sem találkoztunk az új szerzemények
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- egyébként sok örömet nyújtó - kiál
lításán. Kassák is, Vajda is centrális
alakjai a magyar képzőmúvészetnek;

munkáik gyiijtése - úgy véljük - a
Galéria halaszthatatlan kötelességei kö
zé tartozik.

A Műesarnok a közelmúltban S c h a 
á r E r z s é b e t, majd V i l t T i b o r
szobrászművészek k i á II í t ás á t rendez
te meg. Viltről - "A magyar művészet a
XIX. és a XX. században" című köny
vecskéje (1968) oldalain - joggal írja
Kámpis Antal, hogy "fonnálásának bo
nyolult útjai új és egyéni színekkej já
rulnak hozzá a' kortársi magyar szob
rászat összképéhez: mindig kereső és
mindig újuló múvészetének plasztikai
gazdagság, merész kompozíció, már-már
a szürrealitás határán járó látomás ll.
jellemzői." E szavak. Vilt mai munkás
ságára is érvényesek, s élettársának, az
ugyancsak eminens képességekkel meg
áldott Schaár Erzsébetnek plasztikáira
ás.

Kár azonban, hogy míndkét müvész
gyakran eltekint az időtálló anyagok
(elsősorban a bronz) igénybevételétől;

munkáik egy része Ilyrnódon szükség
képpen rövidéletű.

vm tárlatán a mesterkélt rendezői
trükkök is zavaröak voltak; például
aligha lehet szerenesés ötletnek nevezni
egy hatalmas, kiszáradt fának a Műcsar

nok nagytennébe való beállítását. (E
fa kopár ágai alatt azután egy bronz
kisplasztika kapott helyet.) Igaz, a mű

vészettörténeti annáleszek feljegyzései
szerint az egyik századvégi tárlaton a
"MajáMs" rárnájának alsó lécére gyep
téglákat tétetett Színyeí Merse, hogy a
korában meghökkentően rnsrésznek tar
tott festményt a· közönség kedvezőbbern
fogadja. Ma azonban - amikor. a kö
zönség esztétikailag már nem kiskorú
(legalábbis ll. modern művészek kiál1í
tásaít látogató publikum -nem az ...) 
indokolat1anok az ilyen fogások.

Kétségtelen: vm kiállításán több el
sőrangú mű is szerepelt ("Tükörképek",
"Katedrá1dls", "Ketrec" stb.), - e szob
rok és reliefek azonban jobban érvé
nyesültek volna szerényebb. puritánabb.
ízlésesebb rendezés esetén.

K o v á c s M a r g i t "kiváló művész"

diplomával kitüntetett Kossuth-díjas
kerámikus k i á II í t á s a. (Műcsarnok)

- mint várható is volt - hatalmas kö
zönségsikerrel zárult, Ezrek és ezrek ke
resték fel a művésznő vtárlatát, hogy
lássák népmesei, görög-római mítológiai
és bibliai ihletésű munkáít. A rendezést
azonban nem dicsérhetjük egyértelmű

en: Kovács Margit rnűvészetében - an-



inak mínden ízessege és bája ellenére
- van egy bizonyos monotónia, ame
lyet a művek túlzsúfolása még jobban
napvilágra hozott, Szőnyí István .szavaí
nak igazsága ismét bebizonyosodott:
"Egy jó'kiállításon sosem lehet elég ke
vés mű ..."

Július 25-én és 26-án a szentendrei
tanácsháza dísz-termét azok a festmé
nyek, rajzok és rplakettek töltötték meg,
amelyeket a z á r 1,íz7i á r o s u l t a k
j a v á r a ajánlottak fel "a festők váro
sának" művészeí. A kis kiállításra Czó
bel Béla és Bálint Endre egy-egy olaj
festményét, Kmetty János és Szántó Pi
roska egy-egy akvarelljét küldte el;
Vaszkó Erzsébet egy nemes hangzatú
pasztell csendéletet. Barcsay Jenő két
tusrajzot ajánlott fel; Anna Margit,
Korniss De'ZJSő, Ilosvai Varga, Miháltz
Pál, Berki Violla, Vajda Júlia, Balogh
László, Ligeti Erika munkái is ott sze
repeltek a falakon, a posztamenseken.
A rögtönzött tárlat majd mindegyík
darabja elkélt, - a befolyt összeget
teljes egészében a hajlékukat, vagyonu
kat veszített árvízsújtotta családok kap
ták. Szentendre festői, szobrászaí, érem
művészeí - a színfoltok, a vonalak, a
szerkesztés mestereí - emberi szolída
ritásból is jelesre vizsgáztak ...

* * *
M a u r í c e D e n í s (1870-1943). 1870

ben - száz esztendővel ezelőtt - szü
letett Maurice Denís francia posztimpesz
szíonísta festő; 1890 körül ő alakitotta
meg a "Nabi"-k ("próféták", "kiválasz~
tottak", "megvilágosodottak") társasá
gát, amelyhez rövidesen Sérusier, Vuíl
lard, Bonnard, Rippl-Rónaí s más mű

vészek is csatlakoztak,
A csoport legtöbb tagja - mint Kör

ner Éva írja a Zádor-Genthon-féle Mű

vészéti Lexikonban - "misztikus, spi
rituális és transzcendens eszméket" val
lott; Rippl-Rónai is megjegyzi emlék-

ZENEI JEGYZETEK

(FERENCSIK .TANOS ÉS FISCHER
ANNIE BEETHOVEN-HANGVERSENYE.)

Nem a legjobb előjelek ,kísérték két
nagy múvészünk és az AlI~mí Hang
versenyzenekar vállalkozását.' Mert va
lóban "vállalkozásnak" kell éreznünk
azt a nemes elhatározást, hogy az ár
vízkárosultak javára, az ídény végén
túl, ,kánikulai melegben hangversenyez-

irataiban Denís-ről, hogy francia barát
ja vonzódott a "vallásos motívumok"
hoz. Annyira így van ez, hogy Mau
rice Deres számos freskót és pannót
készitett templomok és kápolnák szá
mára (St. Germain-en-l.Jaye, Le Vési
net) illusztráoiókkal látta el Assziszi
Sze~t Ferenc Fioretti-jét és

Krisztus követése" címmel - farnet
~~etso'roz;atot bocsátott közre. A szá
zadfordulón Denis volt az, aki a leg
többet tette a szakrális művészet újjá
élesztése érdekében, - 1919-ben ő és
barátja: Georges Desvallteres festő hoz
ta létre az "AteHer d' Art Sacré"-t.-

A mester nevét nem csupán egyház
művészeti munkássága és egyéb képei
(így a "Tiszteletadás Paul Cézanne
nak" A múzsák" és a budapesti Szép
múvés~eti Múzeumban őrzött "Anyai
boldogság") fogják megőrizni, de el
méleti írásai is. (Utolsó könyve az 1939
ben publikált "Histoire de l'art religi
eux".) Maurice Denístől - aki Genthon
szerint "vakító világossággal volt ké
pes megfogalmazni mondanivalóít"
származnak e híres, a modern művé

szeti mozgalomnak történetét tárgyaló
kézikönyvekben szirrte míndíg citált
mondatok is: "A festményen elsősor

ban ne csatalovat, mezitelen női tes
tet vagy valamilyen történetet keres
sünk mert a kép lényege nem ez ...
A f~Sltmény mindenekelőtt sík felület,
amelyet a művész átgondoltan, tervsze
rűen színekkel fed be."

1943-ban röviddel Franciaország fel
szabadul~ előtt halt meg az imprész
szionizmus utáni és a' Fauve-ok fellé
pése előtti francia festészet e jelentős

egyénisége, akinek művészetét talán
Bölöni György jellemezte legtörnöreb
ben és legtalálóbban a Népszava 1907.
május 16-i számában megjelent cikké
ben: "Denis a zengő színek és az áhí
tatos kézzel vezetett dekoratív vonalak
mestere."

D. 1.

nek legkitűnőbb előadóink. Ráadásul az
Erkel Színházban, ahol a hatalmas tö
meg színte megrekesztette a kevés leve
gőt. És mégís: ez a Beethoven-est az év
egyík legemlékezetesebb élményévé ma
gasodott. Mintha mindenki tudása, te
hetsége legjavát akarta volna áldozní a
nemes ugyért. Físcher Anníe talán sosem
játszotta a c-moll zongoraversenyt ilyen
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visszafogott lírával s mégis férfias erő

vel, FerencsUe János talán sosem vezé
nyelt még olyan karakterisztikus szép
séggel, mint az István király nyitány
ban, a Hangversenyzenekar pedig rit
kán emelkedik a harmonikus összjáték
olyan magaslatára, mint a VII. szimfó
nia ,kényes állásaiban. Elsősorban ezek
a valóban kivételes pillanatok magya
rázzák, hogYJ erről a június végi estről,

elsősorban mint zenei élményről szá
molunk be, noha vermészetesen sokkal
inkább kell méltányolnunk a nemes 
és eredményes. - emberi gesztust.

Sokan meglepve nézte,k egymásra az
István király nyitány első taktusai után:
milyen érdekes, színes zene ez! Persze
vajmi ritkán hangzik fel hangverseny
teremben, s valljuk meg, nem is a leg
remekebb Beethoven művek közül való,
Mintha a színpad ,közelsége megbéní
totta volna ezt a hatalmas tehetséget.
A Fideliot folyvást át-átdotqozta, s még
az utolsó változat után is elégedetlen
volt önmagával. Kotzebue alkalmi darab
jához írt kísérőzenéje, amellyel Beet
hoven .seeretett magyar barátain" akart
segíteni, végeredményben erősen másod
lagos alkotás, melynek egyetlen érdekes
sége, ahogya. zenei szövetből előcsil

lantja, majd aprólékos műgonddal, szin
te a dédelgetés gesztusával kidolgozza
a verbunkos dallamait, amelyeket talán
Bihari János előadásában hallott Beet
hoven budai utazásakor. De ahogy ezt
a művet Ferencsik kidolgozta, ahogy
megmutatta zenéjében a szinpaddal azo
nosulni vágyó szerző tétovaságát, amint
felvillantotta a nyitány egy-egy mar
kánsabb vonalát, az emlékezetesen nagy
alakitás volt. Altalános vélemény ezerint
az utóbbi években ért be igazán Feren
csik János, most lett világszínvonaIon
álló alkotó, aki mindig a művek legmé
lyére igyekszik hatolni, s azt a . .'wn
c.entrq,lt gondolatot igyekszik onnan a
felszinre hozni, amely a művészet igazán
emberi taJ·talmát, mondanivalóját adja.
A nyitány előadása mindenesetre egy
nagy művész önkifejezésének pillanata
volt. S hogya hangverseny hőfoka a ké
sőbbiekben tovább emelkedett, az annak
köszönhető, hogy Fischer Annie és a
kísérő művészek egészen kivételes szép
séggel idézték fel a c-moll zonaorakon- .
cert partitúráját.

Kétségtelen - már csak hangneme
okán is -, a c-moll versenymű Beet
hoven egyf,k legpoétikusabb alkooosa,
amelyben nem feszülnek még a későbbi

művek iszonyú ellentétei, amelyben Beetho
ven nem hatolt még a lét és nemlét kérdé
seinek miHysége fölé, hanem elsősorban

a mozarti úton indulva a szenvedés egy
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másik, megnyugl'óbb, patetikusabb ké
pét villantotta fel. A későbbi zongora
versenyekben már ott érzik a heroikus
gesztus, egy ol'yan ember és olyan mű

vész mozdulata, aki vállalja a végzet
tel való szembeszállást. A c-moll ver
senyműben inkább a szubjektív elemek,
az önvallomás reilexei kerülnek előtétr

be - ugyanúgy, ahogy Mozart szinte
izzóan drámai c-moll zongoraversenyé
ben. Zaklatott és s!Zenvedélyes alapál
lás ez is, de a zeneköltő végül is győ

zedelmeskedUc az anyagon, s a legpoé
tikusabb, legszebb vallomást bontja ki
belőle, fel-felfénylő dúr hangzatai pedig
az élet szépségét és nagyszerűségét hir
detik. Hogyne, hiszen az a fiatalember,
aki a versenymű partitúráját kompo
náUa, ekkor, az 1800-as évek legelején
még Bécs egyik ,kedvence, a főúri ud
varok szívesen látott vendége, aki jó
formán egy esztendővel később ébred rá
elhivatottságá~a, amikor az első rette
netes csalódás és a süketség közeledő

rémülete miatt önmagába zárkózik, s
ezzel együtt már nem a kitárulkozás
hagyományos hangjait hallatja, hanem a
sorssal szembeszálló ember csatakiáltá
sát. tgy válik a c-moll versenymű egy
nagy lírai korszak - s e korszakban
ott lüktet Haydn és Mozart zenéje is
- utolsó hiradásává, s így lesznek a
zenei szövetben felbukJeanó szinte ele
mentáris kitörések a zenei klassziciz
mus lezáródásának híradásaivá, egy
olyan stílusesIzmény jelzéseivé, amely
ben az ember sokkal személyesebben je
lenik meg alkotásaiban, s amelyet talán
ezért is nevezne,le romantikának.

Felejthetetlenül szépen játszotta a ver
senyművet Fischer Annie. A sokféle gon
dolati elemet hibátlan egységbe foglalta.
Közben még arra is maradt energiája,
hogya kádenciákban is felvillantson
egy-egy szonáta-töredéket. Felesleges
volna játékát jellemeznünk, hiszen a
szavak elhalványulnak e kiváló inter
prePáció mellett, amely teljességgel idéz
te fel az egyik legnagyobb zeneköltő

sorsdöntő nagy pillanatát, mely a zene
történet elhatározó perce is volt.

A VII. szimfónia régóta úgy szereuel
a köztudatban, mint Ferencsik egyik leg
nagyobb alakítása. Előadásával Bécsben
is jelentős sikert aratott, s most ismét
meggyőzött róla, hogy e démonikus iz
zású remekművet, amel'y valósággal rit
muspróbának érződik, kevesen tudják
olyan lendülettel, dinamikával vez'ényelni,
mint ő. Pedig Beethoven ugyancsak pró
bára teszi az előadókat partitúrájában.
Új és új nehézségeket támasztva szinte
élvezetét leli benne, amint az első he
gedűsök lapozni sem érnek rá, a brácsá-
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sok pedig megveszekedett tempóban húz
zál~ vonójukat, hogy valósággal porzik
a húrokon. F'erencsik nagysága abban
rejlik, hogy ebben az elsősorban rit
mikus műben is meg tudja mutatni a
lassú tétel elomló líráját, és éreztetni
tudja azt a heroikus utat, amely a mély
ségből indul, de végül is a szemmel
nem látható, csak alíg érzékelhető ma
gaslatok felé vezet. Ezt a magaslatot
tárta fel a mbstani előadásban, s a szim
fónia megszólaltatása után méltán zen
dült' fel egetverő üdvrivalgás, amely
nemcsak a nagysz,eriL emberi gesztust,
hanem a ,kivételes zenei élményt is kö
szöntötte.

(LEMEZFIGYEL().) Mindenekelőtt egy
kivételes kezdeményezésre szeretnénk
felhivni a figyelmet. A Z e n e mi n
d e n k i n e k sorozat ugyanis világvi
szonylatban szinte egyedülálló, hiszen
értékes - régí - felvételeket vásárol
hatnak meg a klasszikus zene rajongói,
kitűnő előadásban. A Qualiton ezzel a
sorozattal természetesen nem az ínyenc
lemezgyűjtők vagy a ritkaságak ked
velőinek igényét akarta kielégíteni. Bár
így is akadt néhány felvétel, amely bi
zonyára általános népszerűségnek ör
vend maJd: Beethoven Hegedűversenye
Kovács Dénessel és Ferencsikkel, az I.
és VIII. szimfónia Ferencsik János ve
zényletével, egy remek lemez Hiindel és
Bach művek felvételével (hallhatjuk
rajta a Júdás Makkabeus Győzelmi kó
rusát és az Alleluját), Mozart-Haydn
"egyveleg" a többi ,közt a Kis éji zené
vel, szép Liszt-lemez és Bartók A fából
faragott királyfija Ferencsik János zenei
irányításával. E lemezek természetesen
nem a legmodernebb felvételi techni
kával készültek, bár minőségük ellen
nem lehet különösebb kifogás. Az pedig
minden gyűjtőt meggondolkoztathat,
hogy "féláron" juthat kedvelt klasezi
kusaihoz. Sokat és sokszor beszélünk a
zenei ismeretterjesztés útjairól-mód
jairól. Érzésünk szerint a Magyar Hang
lemezgyártó Vállalat a szavak helyett a
példamutató és eredményes tettek út
ját választotta.

p e r t i s P é t e r annak a nemzedék
nek tagja, amelyik viharos gyorsasággal
tört fel a magyar előadóművészet élvo
nalába. Mint a legtöbb fiatal művész,

ő is szívesen játszik romantikusokat,
hiszen egy-egy Liszt műben, vagy a le
mezen szereplő Egy kiállítás képeinek
előadásakor a leglágyabb lírai pasztell
szinektől a legpregnánsabb, legélesebb
,kontúrokig mindent felvázolhat. Lemeze
bizonysága szerint kontemplációra haj-

lamos alkat aki képes a miL legben
sőbb tarto~ánYáig hatolni (Qaliton
LPX 11430).

A Musica antiqua Polonica
sorozatban két nálunk ismeretlen ritka
ság, Marcin Józef Zebro~ski Magnifi
catja és Józef KobierTvoWtcz Ego Mater
című szerzemény'e jelent meg a Lengyel
Kultúránál (Muza SXL 0496). A len
gyel barokk e két gazdag alkkJtása mély
spirituális ihletésről, a századok folya
mán érintetlenül megőrzött lelkiségről

vall. A lemez technikai kivitelezése rend
kivül igényes, kitűnő előadó együtte
se,ket ismerhetünk meg a Varsói Kama
razenekarban és a Musicae Antiquae
Collegium Varsoviense-ben. Jerzy Do~r:

zanski pedig kit'Ú;n~, elsőso.rban a .,,:eqt
alkotások spiritualts réteget hív toke
letességgel megszólaltató karmester.

Az új s;)ovjet lemezek sorából min.
denekelőtt D a v i d O j s z t r a h C s a 3
k o v s z k i j - l e m e z e érdemel emlí
tést. A Patetikus szimfóniát vezényli.
abban a sorozatban, amely a kitiLno
művész hatvanadik születésnapja alkal
mával készült. Ojsztrah a legkitűnőbb
karmesterek közé is tartozik. A zené
ne,k azt a rétetiéi is meg tudja szólaI
tatni amely a szerző lelke legmélyén
jele,,{hetett meg az alkotás folyamata
közben Karmestertársaival ellentétben
elsősorban a miLvészi tökéletességre tö
rekszik ezért érezzük zenei felfogását
hitele~k egyes vonatkozásaiban példa
mutatónak. A sok virtuóz felvétel mel
lett jóleső egy olyat hallani, af!lely nem
a szélsőséges tempóvételekkel es a bra
vúros zenei megoldásokkal kápzáztat el,
hanem az ismeretVen Csajkovszkijt
igye,Teszik felidézni, aki "mondani" is
akart valamit zenéjével, mégpedig nem
a patetikus elemek túlzásával, hanem
tiszta, emberhez szóló, a szívtől a szi
vig érő líraisággal.

Két kitűnő énekessel is megismerked
hetünk az új szovjet lemezek soré
ban. R e j z e n a Borisz Christofok és
a Nyikolaj Gyaurovok méltó párja, gyö
nyörűen zengő hanggal, s egy nagyon
komoly miLvészi tartással, hiszen nem a
látványos áriákhoz vonzódik, hanem
hazája zenéjét igyekszik szolgálni kul
túrájával és tehetségével. N i c o l a e
H e r l e a inkább a virtuóz művészek

,közé tartoZik, az az internacionális
típus aki· minden színpadon és mi<nden
helyletben jelentős teljesítményre képes.
Az ő lemeze változatos,abb, zenei szem
pontból azonban az előbbi mögött
marad.
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RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

A televízió bemutatta Kodolányi János "Földindulás"-át és a bemutatóval
valóságos földindulás kerekedett: a feliraton nem jelent meg a szerző neve - mint
utóbb kiderült, a csaMd kívánságára -, a Rádió- és Televízióújság július 8-i számá
ban válasz is napvilágot látott, a kritikák véleménye is eltérő volt. A lényeges - a
Kodolányi-jogörökösökáltca feltüntetett kifogás -, hogy "a film nem apánk eredeti
mondanivalóját tolmácsolja, az egykeellenes műből ab01'tuszellenes filmet ,készitett.
Tiltakozunk apánk írói nyelvének elváltoztatása ellen is, mert meggyőződésünk,

hogy az író a nyelv nélkül nem író. A film parasztjai nem ormánsági parasztok,
s a szerencsétlenül tervezett kosztümök lehetet'lenné teszik, hogy bármely vidékünk
parasztjainak képzeljijk őket".

De vajon mindezek alz érvek ,kizárják-e, hogy a film - kétségtelen hibái ellenére
is - mint tv-film jó legyen és - továbbmenve - hamisítás-e az, ha egy örök
értékű műből a rendező az örökérvényű - konkrétan az adott korhoz szóló (a fel
dolgozás adott korához szóló) - mondanivaMt emeli ki? Mert - érzésünk szerint
- jelen esretben ez történt: Marton Endre rendezése IZ mi jelenünknek, a mi
jelenünk - sajnos meglévő - problémájának - az abortusznak - kérdéséhez is
hozzászólt, anélkül, hogy az írói mondanivalót meghamisította volna. Kezdődik a
képsor: egy kisfiú szalad a hóban, csúszkál a jégen, és erre beúszik a felirat:
"Földindulás'l: mindannak, amit láttunk - egy gyanútlan gyermek gyanútlan ját
szadozásának - szerepe lesz a későbbiek során (éspedig úgy, ahogyan a drámában
van). Ami pedig az írói nyelv megváltoztatását illeti (a jehovita asszonyt döbbe
netes drámaisággal, ,kitűnően alakító Kohut Magda - a tv-változat legélményt
adóbb szereplője - tájszólásban beszélt, úgy, ahogyan azt az író megírta!) a tv
.képernyőjén, "emberközelbe", "családközelbe" hozva - bármennyire ízes, jellegzetes
is legyen az a tájszólás - zavarólag hatJna. A film parastijai nem ormánsági parasz
tok - de mr;z.gyar parasztok ...,.. mint ahogyan az abortusz sem egy tájegység prob
lémáJa, hanem - sajnos még mindig - közérdekű probléma. Azt pedig, hogy egy
népviselet az ország melyik vidéTOére jellemző, legfeljebb az illetékes szakemberek
tudják, a tv-nézők széles tábora aligha. .

Az elmondottak persze nem azt jelentik, hogy a "Földindulás" - mint tv-film
- minden hiba nélkül való. Szükségtelenül eltúlzottnak tűnt a jehovások szekta
összejövetele, a megszállottságnak és eszelősségnek egy olyan változatát bemutatva,
ami sem a rendezői elképzelésne,k, sem a filmnek nem használt, kirívóan teatrális
volt. Megrázó - és a tv képernyőjén mégis irreálisnak (főként az elnyújtottsága
miatt) - az apa mulatása halott .gyermeke mellett. A képer11/Yő összébb szűkíti a
színpadi teret, a kevesebb ítt is több lett volna. Az utolsó felvonást erősen meg
húzták és a befejezés ezáltal az érzelgősség, (ismét csak a ,kirívó szó a legjobb jelző)

01dalá1'a tolta át azt, amit a színpadon a szerző egyetlen mondattal oild meg:
"Juli marad". Itt menne,k, mennek, SZÓl a zene, belevesznek a tájba, s ezen az sem
változtat, hogyajehovita asszony ~emrehány6an néz utánuk.

Helyes volt-e hát a tv választása? Úgy érezzük, föltétlenül helyes: a ma 40-es
és ettől fölfelé éveit számláló nemzedék fiatalabb éveinek nagy irodalmi-drámai
élménye volt és maradt s ezt az élményt még iokozza az 50-es évek végének
vígszínházi felújítása is. Ezzel a tv-változat valóban nem egyenértékű. De mások
az adottságq,k, leheíOsége.k, a képernyő követelményei. ts ezeknek - ha nem is
ma11adéktalarvul - ez a változat megfelelt.

BALAssy LASZLÚ

Előbb-utóbb mindenki föltogja, Uram, hogy más dolog az a felebaráti szeretetről

beszél~i és megint más ezt a szeretetet gyakorolni. Már tudniillik sajátkezűleg.

Nem ~gérek semmit, Uram. HallgOJtok. Meg akarom próbálni, hogy egészen nyugodt
legyek, hogy gondolkodni tudjak. Arról ugyanis, hogy jót beszéljek másokról!
Nem arról, hogy nem beszélek vagy gondolok róluk semmi rosszat, nem, a1'l'ól,
hogy mindenki előit jókat mondok róluk. Olyan jókat, hogy közben én magam
háttérbe szorulok. Erről akarok gondolkozni, Uram. De inkább semmit sem ígére k:

Kurtmartin Magiera
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számomra igen fontos - még nagyon
messze vagyunk attól, hogy a II. vati
káni zsinat irányelveit a gyakorlatban
megvalósítottuk volna. Ebben az állan
dóan változó világban nem remélhetjük,
hogy hamarosan helyreáll az új egyen
súly. Előre fel kell készülnünk a külön
böző válságokra és nehézségekre. A lé
nyeg az, hogy Isten népe igyekezzék a
zsinat tanítésainak a mélyére hatolni,
azzal a szándékkal, hogy valóra. váltsa
útmutatásait. All ez a püspökök és pa
pok szintjén éppúgy, mint a szerzetese
kén és a laikusokén. Meg kell monda
nom, nem tudnék ma azokfől a problé
mákról beszélni, melyeket egy új vati
káni zsinatnak kellene tanulmányoznia.
Én teljes egészében a II. vatioanumnak
szentelem munkásságomat, Ez tűnik szá
momra a legrealístább magatartásnak.

- A zsínat kimJondÚ: "a totális há
boru - bűntett". Véleménye szerint mi
lyen kérdések megválaszolása és g'IJa
korlattá tétele várat. magára a békével
kapcsolatban? Milyen javaslataí van
nak egy béketeológia kidolgozására?

- Az ön békével kapcsolatos kérdése
egyike a legfontosabbaknak, melyeket
a' .zsinat tanulmányozott. Személyesen
részt vettem a Gaudium et spes zsinati
szövegének megfogalmazásában, és na
gyon is jól emlékszem arra a törekvé
sünkre, hogy míndenfajta totális hábo
rút alítéljünk. Ugyanakkor azonban tu
domásul kell vennünk, mennyíre távol
van még a világ az ígazí békétől. Való
jában mínden nép kívánja a békét, de
fennáll annak a veszélye, hogy saját
békeakaratunkat rákényszerítjük má
sokra. Kutatásaínk során megértettük,
hogy a békére nézve a legnagyobb ve
szélyt az imperialista törekvés jelenti,
legyen bár politíkaí, gazdasági vagy
ideológiai imperializmus. Allandóan ret
tegésben tartja a népeket. A népek el
lenben nem fogadják el azt, amit rá-

DOKUMENTUM
ALFRED ANCEL PűSPÖK NYILATKOZATA A VIGILIÁNAK

A 73 éves Alfred Aricel lyoni segédpüspök személye rendkívül- népszerű hazánk
ban. Közismert a francia munkáspasztorácíóban kifejtett tevékenysége, valamint
aPrado elnevezésű világi papi mozgalorn fellendüléséért folytatott küzdelrne, Ez az
érdeklődés és megkülönböztetett figyelem, mellyel működését hivők és nem hivők

kísérik, bátoritott fel bennünket arra, hogy nyilatkozatot kérjünk tőle a magyar
katolikus értelmiség folyóirata, a Vigilia számára. Ancel püspök válaszlevelében' a
következőket írta: "Kedves Hegyi úr! Nagyon örülök az ön által feltett kérdéseknek,
minden fenntartás nélkül, egészen egyszeruen fogok válaszolni rájuk. Szíveskedjék
ebben testvéri szeratetem jeIét láJtIni országának valamennyi püspöke és papja iránt.
Biztosítom, hogy imáimban megemlékezem önökről. és kérem, fogadják őszinte nagy
rabecsülésem kifejezését. Alfred Ancel"

- A II. vatikáni zsinat szelleme és
szándéka az intézményes megújulás sza
bályozása felé fordult; Eszerint az egy
ház egységének és egyetemességénel~ to
vábbi erősítésével együtt kell, hogy jár
jon a nemzeti egyházak tudatának és
szervezeteinek megújulása. Hogyan hatott
a francia katolicizmusra - különösen a
baloldali katolikus mozgalmakra - a II.
vatíkáni zsinat? Mik ennek gyakorlati
eredményei?

- Ma Franciaországban szígorúan ve,tt
baloldali katolikus mozgalorn nincs, de
minden szocíális, gazdasági és politikai
szervezetben, beleértve a baloldaliakat is,
jelen vannak a katolikusok.

Altalában nagy örömet váltottak ki a
II. vatikáni zsinat irányelvei, különös
képpen azok, amelyek az ökumenizmus
ról és a világ felé való nyitottságrói
széltak. Ugyanakkor egyesek annak a fé
lelmüknek adtak kifejezést, hogy a zsi
nati szövegek megmaradnak a jó szándé
kok síkján és nem kerülnek megvalósí
tásra. Tény, hogy alI. vatikáni zsinat a
francia katolicizmusban jelentős fejlő

dést indított meg. De kétségtelen az is,
hogy bizonyos túlzottan konzervatív kö
rök ellenállást tanúsítottak a szélsőségek

és a félreértések miatt. Egészében véve
azonban a II. vaticanum gyakorlati
eredménye teljes mértékben pozitív.

- Sokfelé írnak (Henrí Fesquet a
Monde-ban, Suenens bíboros "Együttes
felelősség a mai egyházban", Wilfríed
Daim "Haladó katolicizmus", Laurentin
"A .,zinodus tétje" címú könyvében, stb.)
egy küszöbönálló III. vatikáni zsinatról.
Mit remélne, milyen problémá.k és meg
oldások felvetését várná esetleges ösz"
szehívását6l?

- Nem hinném, hogy ezek a felszó
lamlások egy rövidesen összehívandó zsi
natot [eleznének, Éin azt gondolom, hogy
egy III. vatikáni zsinat létrejötte csak a
távoli jövőben várható. Másrészt - és ez
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juk akarnak erőltetni, és ha egy népet
az imperializmus bármelyik formájá
nak alávetik, nyomban felébred benne a
szabadság utáni vágy. Az imperializmus
minden formája konfliktusokat okoz.

Az igazi békeakarat azonban nem áll
meg a kiá1tványoImál, feltételezi, hogy
mínden szempontból miriden nemzet
autonómiáját tiszteletben tartják. A
zsinaton felvetődött, mennyire hasznos
volna egy igazi világkormányzat fokoza
tos létrehozása. Einnek a világkormány
zatnak is tiszteletben kellene tartania a
nemzetek függetlenségét és önrendelke
zésí jogát, de egyedül neki lennének
meg a szükséges erői, amelyek megaka
dályozhatják, hogy az egyik nép megtá
madja a másikat; Végül is be kell val
lanunk, hogy ettől az eszménytől még
nagyon messze vagyunk, de nem feled
kezhetünk meg azokról a feladatokról
amelyeknek megvalósitése már ma le~
hetséges, Igyekezzünk elmélyíteni a jó
kapcsolatokat a különböző nemzetek kö
zött. Kérnünk kell a kormányokat
hogy csökkentsék a fegyverkezést. Pró~
báljuk elérni, hogy lemondjanak a 'to
tális háború eszközeiről, az atornbornbá
ról, a biológiai és vegyi fegyverekről
melyek alkalmasak bolygőnk megsemmi~
sítésére,

- "Azt kívánjuk - írja ön a ,Chev
rier atya követése a papí hivatásban'
címú l~önyvében -, építsük ki közösen
az egymáshoz vezető utat, így érhet
jük el igazán, hogy az emberek egy
máshoz való viszonya, egymástól való
függése az egyházban, lelki egymásra
találása és egyesülés e a közösen átélt
hitben, az együttes tettekben megnyilvá
nuló egység olyan magaslatokra vigyen
bennünket, ahonnan üdvösségünk titkai
láthatók." Egy interjú kapcsán pedig
kijelentette: "Annak idején kértem, hogy
a munkások között élhessek, mert sze
retem és meg akarom érteni őket. Krisz~

tusra gondoltam, aki életének harminc
munkás éve után kezdett csak el apos
tolkodni. Megértettem és erősen átéltem
a munkásvilág valóságát, s egyformán
fogékony voltam kultúrájuk, szabadság
vágyuk és öntudatos emberi méltóságuk
minden megnyilvánulása iránt. sok
sz~nvedéssel találkoztam közöttük, ami
egyáltalán nem a munka keménységé
nek természetéből fakadt, hanem abból,
hogy nem bíztak felelősségvállalásuk

ban. A munkásmozgalom nemcsak azért
harcol, hogy jobb életkörülményeket te
remtsen. Azt akarja, hogy a dolgozókat
emberszámba vegyék."

Milyen eredmények születtek az utób
bi néhány évben a francia munkáspapi
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mozgalomban? trezhető-e az aktivitás
bizonyos fokú csökkenése, tétovaság a
belső események és a nemzetközi élet
változásai miatt? Lehet-e válságról be
szélni? Ön, mint a francia munkáspasz
toráció püspöki bizottságának elnöke,
mit tesz a mozgalom fellendítésért?

- Ön bizonyára tudja, hogy a fran
cia munkáspapok mozgalma a II. vi
lágháború után vette kezdetét, alapító
ja Suhard bíboros volt. El kell ismer
nünk, hogy első periódusa nagyon ne
héznek bizonyult. A papok nem voltak
felkészítve arra a szerepre, ami rájuk
várt, amikor teljes mértékben részt vet
tek a munkások életében. Először 1953
ban, majd 1959-ben olyan döntések szü
lettek, amelyek félbeszakították a moz
galom működését, és csak néhányan tud
ták folytatni tevékenységüket. Jóma
gam, a Szentszék engedélyével, öt éven
át, 1954 és 59 között személyesen is
megosztottam életüket. Egy fájdalmas
megszakítás után, 1965-ben mirident új
rakezdhettünk,

Jelenleg úgy tűnik, a mérleg nagyon
pozitív írányú, a rnunkáspapokat társa
ik kedvező fogadtatásban részesítik, lett
légyen bármi is ft véleményük róluk.
Másrészt a munkáspapoknak a többi
papokhoz és a laikusokhoz fűződő kap
csolata lehetövé teszi annak megértését,
hogy ők valóban az egyházat képvise
lik a munkások között. Nem "orvlövész
kedésről" van tehát itt szó, hanem az
egyház jelenlétéről a munkásvilágban,

A munkásság is megértette, hogy az
egyház nem "visszahódításukra" törek
szik, hanem egyszeruen csak Krisztus
üzenetét akarja hozzáférhetővé tenni
számukra. A munkáspapok jelenléte
megmutatja a munkásságnak, hogy az
egyház felismerte a munkások törekvé
seinek jogosságát és a munkásosztály
azon akoióínak törvényességét, amik test
vériesebb és igazságosabb rend létreho
zását célozzák.

Ez idő szerint nem beszélhetünk vál
ságról, bár akadtak legutóbb olyan pa
pok, akJik úgy vállaltak munkát, hogy
közben nem tették magukévá a munkás
papság eszméjét. Ma még nem tudjuk le
mérní, hová fog fejlődni a kenyérkere
ső munkában való részvételnek ez az
új formája. A munkáspapí apostolko
dás a püspökséghez kapcsolódik, mind
egyházmegyei, mind nemzeti színten, a
munkásmísszíók püspöki bizottságának
közvetítésével.

- APrado elnevezésű "papi lelki
család" létrehozásának gondolata 1856
karácsonyán Chevrier káplánban fogal
mazódott meg a lyoni Szent András plé-



bánián. Nevét egy hajdani mulatóról
kapta, melyet Chevrier atya Lyon pe
remkerületében vett meg. Szentélyt lé·
tesített benne, és itt készítette fel a ,kör
nyék szegényeinek gyermekeit a szetit
áldozásra, bérmálásra, szervezte segély
akcióit s vállalt sQrsközösséget az ele
settekket. Ön jelenleg a Prado generáli
sa. Van-e jövője ennek a inozgalomnU!~?

Megoldhat-e jelentős kérdéseket a pap
és a világ, a pap és a hivők viszonyában?

- APrado püspökükkel szoros kapcso
latban élő világi papokból alakult tár
sulás. Kezdettől fogva azt a célt tűzte

maga elé, hogy segitse a papokat az
evangélium tanításait megvalósítani
egész lelki, apostoli és közösségí életük
ben. Úgy látszik, a papi magatartásnak
ez a formája sokak várakozásának meg
felel, de nem válhat jogi kötelezettség
gé: a Prado csak önkéntes alapon mű

ködhet. A Prado-tag nem tartja magát
különbnek másoknál, sőt továbbra is
teljes egységben kíván élni többi vilá
gi paptestvérével. Mégis szükségét érzi,
hogy szövetkezzen s ezáltal jobban tud
jon az evangélium szellemében, a Jé
zus Krisztushoz való tökéletesebb oda
adásban élni. A Prado nem azért ala
kult, hogy akár pasztorális, akár szociá
lis problémákat megoldjon, hanem, hogy
segítséget nyújtson a papoknak, s ők

az evangélium szellemében fejtsék ki
lelkipásztori és társadalmi tevékenysé
güket.

- Chevrier atya így foglalta össze a
Prado papjainak céljait: "A ezerzetesek
az evangéliumi tanácsok útján követik
Krisztust. Miért ne tudná ezt világi pap
is megtenni, aki nem ,ko~ostorba:n re?
tőzködve él, hanem kinn az emberek ,leo
zött, és itt kell Krisztus fényét sugá
roznia? Miért ne vállalná az életet az
emberekkel együtt, közösségben gondja
ikkal és szeretetükkel? A hitben, a hin
ni igyekvésben és az emberség őrzésé

ben." A katolikus teológiai erkölcstan az
erkölcsi felelősség és erkölcsi elkötele
zettség kérdésében ma sem foglalhat
másként állást. Minden teológia vég
eredményben "teológia viatorum", azaz
"úton lévő" teológia, "úton lévő" em
bereik számára. Napjainkban sok szó
esik a teológia megújításáról. Sz'ükség
van új katolikus morálteológiára is?

- Valóban, a zsinat több alkalommal
is hangoztatta, hogy az egyházban min
dennek szüntelenül és gyökeresen meg
kell újulnia az evangélium szellemé
ben. Ez érvényes az egész egyházra és
a morálteológtára is. De ez a morálteo
lógiaí megújulás nem jelenthet sem la
zaságot, sem új jogi kötelezettségeket.

Mindenekelőtt leIM megújhodásról van
szó. Papoknak és hivőknek ismét és
ismét szembe kell nézniük az evangéli
um összes követelményével, de főként

azokkal, amelyek a hegyi beszédben
vannak kifejtve. Különösen hasznos lesz
ez az evangéliumi újjászületés az olyan
morálteológía számára, amely túlságo
san kazuísztikussá vált. Világosabban
látjuk majd például a húsvét míaztérl-"
umának [elentőségét. Minden keresztény
meghívást kap, hogy kilépjen önzéséből

és mások szelgálatára szentelje magát.
E megújulás révén rá fogunk ébredni,
mílyen szűkösen korlátolt az a morál,
amely csaknem kizárólag az egyéni és
családi kötelességeken alapult és nem
volot eléggé ny;itott az emberi élet tár
sadalmi és politikai dimenziói felé. Ez
az erkölcs nem adott társadalmi és po"
Iítdkaí távlatokat az emberi élet min
den területére. Krisztus szerétetének
kell áthatnia mindent, hogy mínden
Krísztus szellemében újuljon meg.

- "Mi csak a kollektív meggazdago
dást, az életszínvonal mindenkit érintő
javulását tudjuk méltányolni. VI. Pál
pápa Populorum progressio ettd~likájá

ban kimondta, hogy nem lehet elfogad
ni egy olyan gazdasági rendszert,
amelynek a profit ,általános és alapvető

mozgatója'. Az egyház elítélte a liberá
lis kapitalizmus t, mert az embert alá
veti a termelésnek, de ugyanakkor elis
merte a laikusok önállóságát és nem
kényszeríti őket állásfoglalásra.. ·A ke
,'eszténJJeknek azonban egyénenként és
közösen is szünet nélkül munkálkodniuk
kell egy igazságosabb és testvéribb tár
sadalomért" mondotta egy rádió
nyílat,kozatában. Mit vár a hivők és
nem hivők dialógusát6l? Bízik ennek
tartós voltában?

- Úgy gondolom, hogy a hivők és
nem hivők közti dialógus kölcsönösen
nagy tiszteletet követel meg egymás
iránt. A zsinat ezen a téren is egészen
új szempontokat hozott a vallásszabad
ságról szóló dekrétumában. Valamikor
- és em a zsinat is elismerte -, hajlot
tunk arra, hogy saját gondolkozásmó
dunkat másokra kényszerítsük. Ez per
sze megakadályozta a dialógust. Dialó
gus valójában csak a legteljesebb sza
badság légkörében lehetséges. Ami en
gem illet, igen gyakran kerültem kap
csolatba nem keresztényekkel, és mín
dig boldog voltam, ha párbeszédet foly
tathattam velük. Nemegyszer bátorító
tanúságtételt tapasztaltam részükről.Úgy
vélem, ez a dialógus olyan rnértékben
bontakozik ki, amilyen mértékben
ugyanakkor megvalósul a szabadság
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tisztelete, és az óhaj, hogy a másokkal
való kapcsolat kölcsönösen gazdagítson
mímket,

- Mit tud a magyar katolicizmusr61?
- Bevallom; e tekintetben sajnos na-

gyon tájékozatlan vagyok. A zsinaton
több magyar püspökkel és pappal talál
kezhattam. Magyar papok látogatásét
fogadtuk a Pradóban, és engem is meg
hívtak már az önök országába. Miután
nem tudtarn elutazni, magam helyett
egy Prado-tagot küldtem el képviselőül,

aki utazásáról rendkívül érdekes beszá
molót 'tartott. - (Ancel püspök itt Si
mon Bastian strassbourgi plébánosra
céloz, aki tavaly a nyírségi papok ven
dége volt.) - úgy értesültem, hogy a
magyar katolíeízmus eleven, de nyilván
más megnyilvánulási formái vannak,
mint amilyenek nálunk, Franciaország
ban. Én mínden tőlem telhetőt megto
szek, hogy ápoljam jó kapcsolatainkat a
magyar katolicizmussal.

- Kíván-e üzenni lapunkon keresz
tül a hivők széles táborának?

- Nincs külön üzenni valóm, egysze
rűen csak emlékeztetni szerétném önöket
Krísztus •nagy üzenetére, a benne való
hitre és az evangélium iránti hűségre.
Minél hűségesebbek lesznek a magyar
katolikusok az evangéliumhoz, annál in
kább tanűságot tesznek Krísztusról. Ah
hoz, hogy hűek legyünk az evangélium
hoz, elsősorban élni kell Jézus Krisztus
hitét, és őbenne meg fogjuk találni a
szükséges erőt és bátorságot, hogy mín
denkivel együtt dolgozzunk az ország
közös javára, eltökélten vállaljuk az élet
mínden terhét, és reményünket soha' ne
veszítsük el. Különös nyomatékkal hív
nám fel a figyelmet a keresztény élet
legjellegzetesebb értékeire. A vallásos
életelv és a vallás gyakorlása egyma-

gában nem elegendő. Amit a keresztény
től várnak, az az, hogy a hitét életével
igazolja. Ezzel kapcsolatban idézem egy
nem hivő mondását, aki így szólt hoz
zám: "Ha önök azt akarják hogy mi
a lelkiekben higgyünk, akkor ezt az
életükkel bizonyítsák számunkra."

- Úgy tudjuk, ön 18-20 évvel eze
lőtt könyvet írt a ",katoUkus hazugsá
IJ,ok"-ról. Mit számolt fel közülük a zsi
nat és mi maradt meg máig is?

-Nem hiszem, hogy valaha is köny
vet írtam volna egyenesen azzal a cél
lal, hogy a katolíkus hazugságokat le
leplezzem. De úgy érzem, alázatosan el
kell ismernünk, állandóan vállaljuk a
kockázatát annak,' hogy hazugságba
esünk. Méghozzá azáltal, hogy nem a
hitünkkel összhangban élünk. Ezért ne
künk állandóan számon kell kérnünk
magunktól életünk igazságát.

Egy alkalommal keresztény társaság
ban valakii azt mondta; ' "Tegyük fel,
hogy Isten létezik, és Isten olyan,
amilyen. Mit kellene változtatnunk az
életünkön?" Ez úgy hangzott, mint fel
hívás az általános megtérésre. De el
mondhatnánk ugyanezt az emberek
testvériségéről is: tegyük fel, hogy az
emberek testvérek, és hogy Krísztus azt
rnondta nekünk - "Szeressétek egy
mást, ahogy én szeretlek titeket". Mit
kellene tennünk, hogy iga:m testvériség
legyen a különböző társadalmi csopor
tok, vagy a gazdag nemzetek és a fej
lődésben levő országok között?

Ez az utolsó kérdés Szent János apos
tolra emlékeztet engem, akii. elmondja,
azért örül, rnert a tanítvényaí az igaz
ságban jártak.

Míndnyájan igyekezzünk tehát az
igazságban jámi, lerombolva minden
hazugságot l

BÚCSÚ A "FŐTISZTELENDÓ"-TŐL

1970. január 2. és 5. között zajlott le a német nyeívű pasztorálteológusok VI.
összkonferencíája az innsbrucki egyházmegyei szemínáríurnban.

Témája "Az -egyházközség vezetése" volt, ezt teológiai, közösséglélektaní és
lelkipásztori szempontból világítO'tták meg az előadók.

Alábbi ismertetésünkben nem az előadások sorrendjét fogjuk követni, hanem
az alapgondolatokat szeretnénk összefoglalni. A leglényegesebb kérdésekben ui. 
bár különböző szempontokból - ugyanazt hangsúlyozták az előadók.

"A lelkipásztorkodás jövőjének rnottója ugyanaz, amit J. O. Zöller - 1969-ben
megjelent, és egy éven belül három kiadást megért - könyve címéül választott:
Búcsú a "Főtisztelendő"-től" (Abschied von Hochwürden); H. Fischer előadásának

e bevezető szavai jellemezték talán legösszefoglalóbban a konferencia szellemét és
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nyíltságát, Magyar olvasó számára talán kegyeletsértőnek tíínik a cím. Pedig a
gondolat ilyen "élesen" megfogalmazott formája sem új. Hiszen ha csak a német
nyelvterületen legutóbb megjelent teológiai könyvek vagy cikkek jegyzékét fut
juk is ált, tucatszámra találunk hasonló címeket. Másrészt itt nem valami "tekin
tély elleni lázadásról" van szö, hanem ellenkezőleg, az egyház lényegének kifeje
zésre jutásáról. Arról, hogy az egyház nem "klérus-egyház", melyben vezetők és
alattvalók vannak, hanem Isten népének közössége, Hogy a "maga mértéke sze
rint" minden tag felelősséggel rendelkezik, csupán "a lelki adományok különböz
nek" (I. Kor 12,4).

E közös felelősségnek - hívek és papok közös munkájának - gyakorlati meg
valósulásí formáiról beszélt és rendelkezett például a német és francia püspöki kar,
a holland lelkipásztori zsinat, vagy a bécsi egyházmegyei zsinat. S a közös felelős

séggel szembenálló kleríkalizmus leépítése felé akart egy kis lépést tenni az a
rendelkezés is a trieri egyházmegyében, mely Zöller idézett könyvének címadó
gondolata lett. Ui. közli az egyházmegye papságával. hogy: "a főtisztelendő címet
ezentúl nem használjuk!"

A kérdés dogmatikai, pszichológiai és a szociolőgiaí szempontjait illetőleg az
előadók tehát csupán a már világviszonylatban letárgyalt, és részben megvaló
sulás felé haladó gondolatokat összegezték. utalva természetesen a problémákra és
kilátásokra. Lássuk mindenekelőtt a teológiai alapokat, melyekej elsősorban K.
Lehmann - az ismert mainzi professzor - fejtett ki. \

Az egyházról szóló zsinati rendelkezés előnybenrészesítetteaz egyház "kollegiális"
definícióját, mely szerinj az egyház Isten népe. Az ószövetség és a múlt évezred
egyház-képe túlnyomóan monarchíkus-hierarchíkus volt: úgy képzeltük el az egy
házat, mínt egy piramist, malynek csúcsa a pápa, alatta helyezkednek el a püs
pökök, papok, majd legalul a hívek. A zsinat ezzel a történelmi viszonyok hatását
magánviselő szemlélettel szemben az eredeti újszövetségi egyházképhez nyúlt
vissza, melynek alapgondolata, hogy Isten a Krísztus-hívőket egy néppé, egy kö
zösséggé hívta össze. E közösségben a pap "nem hierarchikus főnök, hanem jó
pásztor. Vezetése szolgálat." Jézus' azt mondja: "A világ hatalmasságai zsarno
koskodnak. " Köztetek azonban ne így legyen, hanem a legnagyobb legyen olyan,
mint a legkisebb, és az előljáró olyan mínj a szolga ... Én is úgy vagyok köztetek,
mínt a szolga." (Lk. 22,26-28). S a lábmosás után ismét figyelmezteti tanítványait
a szolgálat szellemére: "Példát adtam. nektek: Amint én tettem veletek, ti is úgy
tegyetek" (Jn. 13,15). Nem kerülheti el figyelrnünket, hogy Krisztusnak e szol
gálatra való külön felhívásai épp az utolsó vacsorával kapcsolatosak, amelyen
egy lényeges részét adta az ún. papi "hatalomnak". Csak a szolgálat szellemében
érthetők meg a lelkípásztorí levelek hierarchikus vonatkozásai is. Az újszövetség
közösség-, és hierarchia képe különben is fejlődik. (I. Kor - lelkipásztori levelek),
s még további fejlődés tapasztalható az ősegyházban. A mai ember és társadalom
helyzete pedig ismét lényegesen különbözik az előző állapotoktól. Az ember igé
nyeível: a személyíség nagykorúvá válásával és a felfogás demokratizálódásával
ma éppúgy számolni kell, ahogy az apostolok vagy az ősegyház figyelembe vet
ték koruk emberét és társadalmát. (Az itt adódó új lehetőségek kidolgozása már
részben a szocíológía és pszichológia feladata.)

Természetesen a hierarchia, vagy a papi küldetés létét..senki nem vonja két
ségbe. A történelem folyamán azonban a papság saját feladatain kívül magára
vette és monopolizá1ta a feladatokat is, melyekkel Krisztus az egész keresztény
séget megbízta. Ezzel párhuzamban a papság részéről kialakult az abszolút auk
torítatív stílus, a hívek részéről pedig az egyház ügyei iránt való közömbösség,
(A helyzet kialakulásának megmagyarázására kétségtelenül felhozhatók történelmi
okok is, például az, hogy tudásánál fogva hosszú időn át valóban csak a papság
volt képes vezetésre - ezek az okok azonban megszűntek.) A mai papi mun
kaköröket felül kell vízsgální, s meg kell szünfetni a papság monopolhelyzetét a
kereszténységért, Krisztus küldetésének teljesítéséért folyó munkában. A kereszté
nyek nem a hierarchia megbízásából felelősek az egyházért - és tölthetnek be
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egy-egy ilyen jellegű állást -, hanem a kereszténység következtében, mínt Isten
népének tagjai. .

A jövő útja teológiailag vagy szocíológíaílag szemlélve egyaránt a demok
ratizálódás felé mutat. (H. Hoefnagel legújabban megjelent könyvének címe: Az
egyházi tekintély demokratízálódása.) A demokratikus stílust kell kifejleszteni az
egyházközség vezetésében is: a közös felelősség, a megbeszélés, a vita alapján - a
kölcsönös bizalom légkörében. A pap feladata egyrészt az egyéni felelősség fel
keltése, másrészt a közösség egységének munkálása,

A munkabizottságok ülésén komoly vítát váltottak ki Lehmann professzor be
fejező mondataí (bár hangsúlyozta, hogyesupán még kidolgozandó gondolatokat
akar felvetni): "A papi és vezetői feladat nem feltétlenül ugyanaz. S6t, szívesen
lemondanék a .pap' elnevezésről is: az Újszövetség különböző megbízásokat ismer".
(I.'ö. r. Kor 12,ti). Az előadás alapján azonban világos volt, hogy az utóbbi mon
datot az előadó sem akarta szélsőségesen értelmezni, csupán a deformálódott pap
ság-fogalomtól kívánt megszabadulni. Vagyis - Hirschmann professzor szavaival
- természetesen az általános papság meílett van szentségt papság. Amint azon
ban H. Fischer későbbi előadásában hangsúlyozta: nem szerenesés az ilyen szem
beállítás: pap és hivő, pap és laikus. Ez ui. a kettő közti küíönbségre helyezi a
hangsúlyt, s nem a Krisztusban való közösségre, noha ez utóbbi sokkal fontosabb
szempont. Ami pedig a "vezetői feladatot" illeti, végül is megegyeztek abban,
hogy az egyházközség irányítója a pap, de az irányításnak kollegiális szellemben
kell történnie. A kollegialitás pedig nem az anyagi ügyek megszavazásában nyil
vánul meg, hanem ,az egész lelkipásztorkodás közös felelősségén alapuló megbe
szélésén. Ezzel kapcsolatban ismételten hangsúlyoztak, hogy mindazokat a fela
datokat, melyek nem tartoznak a papság lényegéhez, át kell adni az arra alkal
mas keresztényeknek, egyes területeket a diakonusoknak. Az is magától értetődő

volt a résztvevők számára - hisz a gondolat náluk többségileg már megvalósult
-, hogy az egyházközség vezetésében, a tanácsban nők is részt vesznek, valamint
hogyaszakkérdésekben a megfelelő szakemberé a döntő szó,

A teológiai irányelvek mellett a témához tartoznak az egyházközségvezetés
társadalomlélektani szempontjaa (W. Schöppirrg előadásának címe is ez volt). E
szempontokat a vezetésben, s ebből következően a vezetőképzésben is figyelembe
kell venni.

A közösséglélektan a vezetés alapvető szempontjaira mutat rá. Mindenekelőtt

aláhúzza am, amit a zsinat mondott; hogy az egyház mindenkor óhajtott élő egy
ségét a nagykorú és felelős kereszténység fogja létrehozni: egy embercsoport ak
kor válik anonim tömegből közösséggé, ha azonos célok és tennivalók kapcsolják
össze a tagokat. Az átlagos hivő sokáig ki volt zárva a "tennivalókból". A jelen
legfontosabb feladata a felelősségérzet felkeltése, s ennek alapján az öntevékeny
ség megindítása. A cél, hogy Isten népe megmozduljon." Egy közösség, mely nem
vesz tudomást a társadalom és az ember változásáról, - mely változhatatlanságá
ra hivatkozva nem hallgatja meg tagjainak változó igényeit, - nemcsak önmaga
merevedik meg, de megbénítja tagjait is, már ti. azokat, akik ezt el bírják vi
selni, és már előzőleg nem szakadtak el tőle e merevség miatt. Vonatkozik ez az
egyházra is. "Az egyháznak a történelem folyamán folytonosan át kell alakulnia,
ha képes kíván maradna. a világ átalakítására... Semmi alapja sincs annak az
állításnak, hogy ami tegnap jó volt, annak holnap is jónak kell lennie," (Itt merül
fel a hagyomány és a ezerves fejlődés kérdése, hiszen természetesen az sem ál
lítható, hogy ami tegnap jó volt, az ma már semmiképp sem jó.) Ilyen szellemben
kell nagyban - és ami témánkhoz ta;tozik - kicsiben, egyházközségi szinten
is tudomásul venni az igényeket és krittkákat. Ezek ui. már az élet jelei.

A rugalmasság és a vííággal való kapcsolat létrehozására szolgál míndenek
előtt az egyházközségi tanács, mely egyrészt informálja a papot és a közösséget
a problémákról és feladatokról, másrészt aktívizálja a keresztényeket, mert rész
vételük által érzik, hogy saját felelősséggel - esetleg munkakörrel - rendelkez
nek. E tanácsnak a közösségben megvalósuló nyílt párbeszéd jelképének kell len-
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nie. Ki kell zárni mínden "rákényszerírtést'; vagy manípulálást, ment ez burné
ránggá válik, mely nemcsak a munkát akadályozza meg, hanem lerombolja a
közösség egységét, s mindenekelőtt a kezdeményező készséget. "Mozgásba kell
hozní a közösséget, mégpedig úgy, hogy az képes legyen megváltoztatni magát és
a világot." Ennek útja pedig a megbeszélés, a megértetés: "Ja közös felelősség

és közös döntés szellemében." A közösségvezető feladata a koordinálás, az egysé
gesítés és az Irányadás.

Összefoglalva tehát: az Isten népének felelősségére alapozott kollegiális ve
zetés nemcsak az aktivitás megsokszorozója, hanem sokkal több ennél. Gondolko
dásmódban azonosítja a tagokat az egyházzal, hiszen a közösen megbeszélt célok
és eszközök, a közösen átkínlódott problémák által érzik, hogy az egyházat ők

alkotják, hogy "ők az egyház". A közös felelősség megszűlí a tagok összetartozás
tudatát és az egymás irántd felelősség érzését is. S ezután már magától értető

dik, hogy rnegszüník a morgolódás, - felváltja a felelős építő krítíka, illetve hoz
zászólás.

A mondottakból következik, hogya jövő pap- és nem pap közösségvezetőinek

képzésében egyaránt különös súlyt kell vetni a szocíológía és pszichológia tudo
mányokra. Itt kell megemlíteni, hogy a leTkipás2Jtori feladatek lényegükben gya
korlatiak. ALigha képzelhető el, hogy olyan valaki jól tanítsa az ún. gyakorlati
tárgyakat (lelkipásztorkodástan, katehetdka, pedagógia, pszichológia, s szocíoló
gia), aki maga gyakorlatban nem foglalkozik ezekkel. E tanároknak egyúttal 
bár szűkített munkakörrel - a lelkipásztori gyakorlatban is dolgozniuk kell.

A kongresszus harmadik fő témája a társadalomlélektan, szocíológía és lel
kipásztorkodástan határkérdése: hogyan valósítható meg a kollegiális egyházköz
ségvezetés. illetve hogyan illeszkedik bele az ilyen egyházközség az össz-egyház
ba. Bár a kérdésre minden előadó kitért, s volt olyan előadás (H. Fischeré), mely
nek ez volt egyetlen tárgya, mégis ez látszott a legbizonytalanabb területnek. Igaz,
hogy ez természetes is, hiszen a gyakorlati megvalósulás a jelen és jövő nagy fel
adata. A cél éppen ennek kikísérletezése.

W. Schöpping előadása bevezetésében hangsúlyozta, hogy a kollegialitás, a
vezetői stílus demokratlzálódása értelmében az egyház egész szerkezetét át kell
alakítani, a szubszídiaritág (önállóság) és a szelldaritás (kölcsönös segítes - össze
tartozás) elvei alapján. Egyházközségi színten ez azt jelenti. a szubszidiaritás
szempontjából. amit az előzőkben az egyéni felelősséggel kapcsolatban megálla
pítottunk: ti. hogyakiisebb közösségek is saját felelősséggel és hatókörrel ren
delkezzenek.

A gyakorlati megvalósítás kérdésével kapcsolatban kerűlt szóba a munkaülé
sen a cölibátus valamint a diakonátus problémája. A kiindulópontot az a tény
szolgáltatta, hogy vannak olyan közösségek, melyeknek nincs sajá,t papjuk. A lel
kipásztori gyakorlat vagy a közösséglélektan azonban egyaránt arról beszél, hogy
vezetőre szükség van. Természetes volt tehát az a (elméleti) megállapítás: min
den közcsségnek legyen saját - bizonyos teológiai képzettséggel rendelkező 
vezetője, aki el tudja látni a hitoktatást, az ige Iíturgíáját vagy az áldoztatást,
Ez lehetne civil keresztény, de jobban megfelelne a felszentelt diakonus, aki fő

hivatásként látná el a feladatokat. A komolyabb vítát az ezután következő ja
vaslat váltotta ki, amely feltette az ismert kérdést: vajon nem lehetne-e a nős

közösségvezetőket pappá szentelni. Két szempont is em [avallaná. Egyrészt, mert
így nem foszt juk meg a közösséget a rendszeres szentmise és gyónás lehető

ségétől. Másrészt - amint Klostermann professzor indirekt bizonyítással rávilá
gított -, ha a közösségvezetők nem mísézhetnek, gyóntathatnak. stb., ez magában
hordozza a veszélyt, hogy a pap egész életét a szentségek kiszolgáltatása fogja
lefoglalni, s nem jut ideje az igehirdetésre. Ez viszont ellentétben áll a papság
lényegével. Szent Pál hangsúlyozza: "Krisztus nem azért küldött, .hogy keresz
teljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem" (1. Kor 1,17). A vita végén egy-
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hangúan elismerték a helyesen megvalósított papi nőtlenség értékét és jelentő

ségét, de "célravezetőnek tartanák", ha - a fenti elvek alapján - nős embere
ket is pappá lehetne szentelni. '

Az egyik előadás azzal a gondolattal zárult, hogy a keresztény közösség már
. létében is jel: tanúságot kell tennie Krísztusban való szerétet-egységéről. A kon

ferencia ennek - a mai körűlmények közt legjobb - megvalósulási lehetőségeit

kereste, a közös cél egységesítő légkörében. így bizonyára önmagában is jel és
felhívás volt.

TOMKA FERENC·

EGYHÁZ ÉS VALLÁS SPANYOLORSZÁGBAN

1960 június elején 352 baszk pap leve
let írt a püspöki kárnak: tiL1Jakoztak a
diktatúra ellen és az ellen, hogy az egy
ház nem hallatja szavát. "Mint a tanító
egyház tagjai igényt tartunk arra a jog
ra, amely egyben kötelességünk is 
írják -, hogy megbélyegezzük a népünk
elleni támadásokat. .. Nem akarjuk,
hogy hallgatásunkkal magunk is bűnö

sök legyünk... A spanyol alkotmány
csak h01t betű... A puszta gyanúsítás
elég arra, hogy a rendőrség, vagy a pol
gárőrség valakit megverjen, megkínoz
zon ... Visszautasítjuk ezeket a tetteket s
az egész totális rendszert, mert szemben
állnak az emberi természettel és a ke
reszténységgel." A négy Illetékes püs
pöknek, a nunciusnak és a Szentszéknek
eljuutacott levélre és knítlkára a püspöki
kar azonnal válaszolt. A válasz a ténye
ket visszautasította, a szerzőket naivitás
sal felelőtlenséggel és inkorrektséggel
vádolta sőt kétségbevonrtJa a levél hite
lességét is. A hatalmi. szó további erő
sítésére augusztusban a nuncius a Szerit
szék üzenetét tolmácsolta: "Az efféle
kezdeményezéseket csak mélységesen
sajnálni lehet, mert nemcsa;k ~ püspök
kel szembeni tíseteíetlenségről tanus
kodriak hanem rnegbotránkoztaciálc a
híveket, és az egyházat olyan kérdésekbe
próbálják bevonrui, amelyeknek a. le~
csekélyebb közük sincs annak mlSSZlO
jához." A püspöki kar álláspontját 
még egyértelműbben - a II. vatikáni
zsinatra ír,t körlevél fejti ki. EszeriJllt
"csak egy módon élhetünk Krisztussal,
éspedig ha a pápából és a püspökökből

álló hierarchiával összhangban élünk.
Akii tőlük eltávolodik, Krisztustól távo
lodik el... Ha a püspök szél, minden
saját véleménynek meg kell szün-
nie". ..

Azóta nyilvánvaló, hogy a spanyol
katolicizmust és egyházat nemcsak ez a
krízis terheli. Egyre újabb rázkódtatá
sok rengetik meg a katolikus állam és az
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államkatolicizmus omladozó bástyáit. A
hajszálrepedések döntő változások kö
zeledtét jelzik.

Spanyolországban 503492 km--en
31 604 OOO ember (1965) él, azaz 62,8
fő/km". Az 1936-39-es polgárháború
óta az ellenzéki pártok be vannak tilt
va, Franco mia1t caudíllo (vezér) a
Falange-ra támaszkodva építette ki. a
fasiszta diktatúrát. Az országban élő

közelI millíó baszknak politikai jogai
nincsenek, nyelvüket hivatalos ügyek
ben nem használhatják; A spanyolországi
életszínvonal Nyugat-Európában - Por
tugália után a legalacsonyabb. A
katolikus vallás államvallás. Az ország
színkatolikus, a protestánsok számát
1960-ban 16-18 OOO-re, a zsidókat
5000-re becsülcék, Az egyház és az ál
lam viszonyát az 1953. évi kenkordátum
rendezi, amely miridkét félnek messze
menő beleszólási jogokat biztosít a má
sik ügyeibe.

A spanyol katolicizmus válsága az ál
lammal, a feudális és a fasiszta struk
túrákkal való összefonódásból ered. A
"hatalmon lévő" egyház gyakran vak a
bajokkal szemben, bár a vallási élet
hosszú ideje hanyatlik. Az államvallás
jellegből következőerr az egyház aktív
vagy passzív részese a totális diktatúra
elnyomó poldtdkájának, s itt szembekerül
saját erkölcsi felfogásával és céljaival is.
A krízis jól látható egyrészt vallássta
tisztikai adatokban. másrészt az egyház
polütikájának változásaíban ; Róma és a
spanyol hierarchia, valamint az állam
és az egyház viszonyának alakulásában.

A vai7:ási aktivitás két évszázada nagy
jából állandó gyorsasággal csökken,
noha az egyház élete iránti érdeklődés

és a vallási tájékozottság változatlanul
nagy, Jellemzőek a magasszintű vallási
tájékozottság és a csökkenő vallásgya
korlat adatai. E.gy 1964-es közvélemény
kutatás szerírrt az egyetemi hallgatók
kilenctizede hisz Istenben, nyolctizede



hisz Jézus ísteni természetében, héttize
de vallja a pápa tévedhetetlenségét (hrt
és erkölcs dolgában), nyolctizede leg
alább évente - fele havonta - gyónik
stb. A diákok 20%-a olvasta a "Pacem
jn terris" enciklikát, az egyetemi hall
gató lányok 65%-a, a fiúk 499/o-a figye
lemmel kísérte a zsinatot.

A formális hítvallás és a vallási kul
túra magas színvonala azonban nem tük
röződik a mindennapí életben. A vasár
napi misehallgatás, és a húsvéti gyónás
áldozás számadatai országrészenként na
gyon eltérnek, de egyes jellemző voná
sok általánosan érvényesek. Csak a na
gyon szegény parasztok járnak rendsze
resen templomba. gyónni, áldozni. A
legelmaradottabb, legszegényebb - és
nemzeti elnyomás alatt is szenvedő 
területeken az 50-es években vasárna
ponként a felnőtt lakosság 85-90%-a is
elment misét hallgabnt. .Az országos át
lap: viszont már akkor sem érte el az
50%-ot. Különösen súlyos a helyzet a
városokban, a munkássáz körében. A
Munkás Actio Catholica (HOAC) 1957-es
adatai azt bizonyítják, hogy a munká
soknak csak 7,6'%-a jár rendszeresen
mísére, s 28,5%-a megy el húsvét táián
.e:yónni, áldozni. A zvermekeket ugyan
Ieznaayobbrészt (89,l%-ban) megkeresz
teltetik, de ez nem változtat azon, hogy a
munkások 41.3%-a tudatosan és követ
kezetesen vallásellenes, és további 57,7%
azt vallja, hogy a vallás nem érdekli,
nem érinti. A munkások 89,6%-a nyiltan
antiklerikálisnak mondja magát. Ehhez
még azt kell hozzátennünk, hogy Spa
nyolország csak a II..világháború után
kezdett gyorsabban íparosodní. A mun
kásság száma és jelentősége egyre nő.

1950-ben az összes kereső 15,5%-a volt
munkás. 1960'-ra ez az arány 32%-ra
emelkedett.

Rendelkezünk a papi hivatások csök
kenését szemléltető adatokkal is. 1769
ben az ország akkori 9 369 OOO főt szám
láló lakosságából 65823 volt pap - azaz
minden 141. személy. Száz évvel később,

1867-ben már csak minden 401. ember,
1957-ben pedig 1264 főre jutott egy pap.
1.769-tól 1951-ig folyamatosan csökkent
a papok száma, 1769-1939 közötá a sze
minaristák száma is évről-évre kisebb
volt. Azóta némileg javult a helyzet.
1939 óta lassan emelkedik a papi hiva
tások száma, és ez 1951 óta azzal jár,
hogy már több a szentelés, mint ahány
pap évente meghal, azaz nő a papok
száma is. Ugyalllakkor azonban az or
szág népessége még gyorsabban szapo
rodik (1920: 21 millió; 1930: 23,4; 1940:
25,8; 1950: 27,9; 1960: 30,1 és 1965; 31,6

millíó fő). A papok abszolút számának
növekedése ellenére, a társadalomhoz
viszonyított relatív száma tovább csök
ken. 1961-ben 24910 világi és 8442 szer
zetes pap, 8037 szeminarista és 78 223
apáca élt Spanyolországban. A 10 OOO la
kosra jutó hivatások száma nem éri el
a hollandiai arány felét, vagy az angliai,
svájci belga arány kétharmadát sem
(lásd:' A holland katolícizrnus. Vigilia
1970. május, 356-357. old.).

Az állam és az egyház közti viszony
a másik terület, ahol a problémák leg
inkább nyomon követhetők. Az említett
1960-as összeütközés talán az utolsó eset
volt, ahol a püspöki kar egységesen - és
mereven - kiállt a Franco rendszer
mellett, s ráadásul magatartásához Ró
mából kapott biztatást, Azóta a baszk
papoknak és a társadalmi igazságtalan
ságok ellen tiltakozó sokezer társuknak
a legfelső színten is van fegyvertársuk,
szószólójuk. A Franco-fasi2Jmust gátlás
talanul kiszolgáló püspökök száma csök
ken: kihalnak. A püspökök többsége
mind élesebben tiltakozik a diktatúra
politikája ellen, s ma már Róma is ezek
mögött áll. Lássunk néhány példát!

Toledo érseke Spanyolország akkori
prímása Enriq~e PLa y Deniel kardi
nális már 1960 novemberében határozot
tan kíkelt a Munkás Actio Catholícáf ért
sérelmek míatt. Levelében a konkodátum
megsértésével vádolja a kormányt. 1968
első hónapjai óta azután állandó napi
rendi kérdéssé válik a konkordátum.
Ennek értelmében ugyanis a püspökö
ket az államfő nevezi ki, Róma csak
jóváhagyja a kinevezést. Jelenleg 8 püs
pökség élén nincs püspök, mert a jelölte
ket a Szentszék nem tartja méltónak a
tisztségre. További 12 megvéspüspök
öreg, nagy részük benyújtotta lemon
dását.

1968 nyarán a baszk tartományokban
forrongás kezdődik. A kormány válaszul
válogatás nélkül fogat le polítikusokat,
értelmíségleket, papokat, tart házkutatási
egyházi intézményekben stb. San Sebas
tían érseke pásztorlevélben tiltakozik a
korikordátum megsértése ellen.

1969 januárjában a diáktüntetések és
a feszűlt belpolitikai helyzet míatt a kor
mány rendkívüli állapotot hirdet ki; egy
héttel azután, hogy egy baszk püspök
tiltakozott az ottani rendkívüli állapot
ellen.

1969 májusában számos papja után a
bilbaói általános helynököt is letartóz
tatják.

Cossui Just, Montserrat-i apát a fog
lyokkal való bánásmódról így ír; "Sze
mélyesen ismerek egy letartóztatottat,
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akiit három hónapig kínozbak. Megaka
dályozták, hogy aludjon. Összekötözték
a lábait, fejjel lefelé kiakasztották a
börtön harmadik emeleti ablakából és
azzal fenyegettek, hogy elvágják a zsí
nÓJ:1t."

A rendkívüli állapot és a fasizmus
embertelenségei ellen 1968-69-ben .több
templomban ülősztrájkkal tiltakoztak
papok és hívek.

1969 májusa után papi csoportok ismé
telten többnapos éhségsztrájkkal tilta
koztak az emberi jogok megsértése ellen
Spanyolországban. Válaszu! a sztrájko
lók többséget börtönbe zárták.

A példákat még hosszan sorolhatnánk.
A templomi ülősztrájkokazonban a püs
pöki karon belül is választóvízként hatot
tak. A fondorlattal a püspöki kar eLnö
kévé választott madridi érsek, C. Mor
cillo Canzález még mindig Franco oldalán
áll, s egyházi fenyítékeket helyez kílá
tásba a templomok "méltaJtlaJ!1" hasz
nálói ellen, Morcillo mögött azonban
már kevesen vannak. A püspökök zömé
nek tiltakozását már csak állami cen
zurával. körlevelek elkobzásával lehet
halkítani. Morcillo helyzetét az egyházon
belül nem szabad túl erősnek tartanunk,
Morcillo korábban azt remélte, hogy a
pápa Spanyolország prímásává nevezi ki,
de nem kapta meg ezt a címet. Ehelyett
mínden po1itikad rangja és tevékenysége
feladására szólította fel őt a pápa. Mí
után képviselői és koronatanáestagí
funkcióit feladta, mégsem őt, hanem a

•

ŐSZI PART

volt Oviedo-i érseket, Vicente Enrique y
Tarancon-t nevezte ki a pápa toledói ér
sekké és spanyol prímássá. Annál figye
lemreméltóbb, hogy a püspöki kar elnö
kének megválasztásakor MorcHlo az öreg,
részben már nem is tevékenykedő püs
pökök összehívásával és szavazataival el
nyerte az elnöki tisztséget, nyilvánvalóan
Róma szándéka ellenére.

Úgy tűnik, hogy bár a spanyo! katolikus
közvélemény nem tartja elég bátornak a
püspÖki kar állásfoglalásait, mégis a püs
pököknek csak egy kis csoportjával áll
kifejezetten szemben. A beadványok,
nyílt levelek elsősorban ezeknek szólnak.
1969 nyarának elején a barcelonai egye
tem teológiai karának 41 professzora és
294 hallgatjj,a részletes helyzetelemzést
és vádiratot juttatott el a püspöki kar
hoz. Szent Tamás szavait idézik: "Tud
nunk kell, hogy ott, ahol a hit van ve
szélyben, az előljárókat alattvalóiknak
nyílvánosan is figyelmeztetniök kell."
Figyelmeztetésben, egyéni tíltakozásban
nincs is hiány. Csak közben a vallásos
ság mértéke egyre jobban csökken, s
kérdés, hogy a spanyol egyháznak meg
lesz-e az ereje arra, hogy önállósítsa
magát az államtól, hogy intézményesen
hajtson végre alapvető változtatásokat.
Ez természetesen azzal is járna, hogy
az egyház egész mávoltában kerülne
szembe a fasiszta díktatúravaí. A. ma
látható kezdeményezések alapján a ki
látások még nagyon vegyesek.

F. T.

A nyarat elfelejti egyszer a foly6,
és gyeTmeki arcunkat széttÖ.ri a viz,
S kiejt meleg tenyeréből a fény.
Csak elárvult nyomainkat őrzi a hideg fövény.

S megismerjük majd az őszi folyó szomorúságát,
Keserű füst kanyarog a mélyülő égre,
És csönddé fagynak szerelmes szavaink
Az üres part [elett:

Cs6kunk törékeny hidja a semmibe zuhan,
szánkat lepecsételi feltéphetetlenül a némaság,
Mert akkorra már önmagunkat sem érthetnénk.
Ami elmúlik, oly reménytelen.

A nyarat elfelejti egyszer a foly6,
Igazi arcunkat elfelejti, akit szerettünk.
Gyermeki arcunkat elejti a víz.
Életünket kiejti meleg tenyeréból a szerelem.

Simon Zoárd

644



FEKETE ISTVANT, a nemrég elhunyt
népszerű irót 70. születésnapja alkalmá
ból lapunk áprilisi számában köszöntöt
tük. Jókivánságainkra a következő sorai
val' válaszolt:

Megemlékezéstek hetvenedik születés
napomról, hálával és szeretettel köszö
nöm. Van ezekben az évfordulókban
mindig egy kis szomorúság is - a hosz
szú út visszafelé és az egyre rövidülő

út előre -, de ott van mmdjárt a
vigasztalás is, barátaink szeretetében és
a végtelen út hitében,

Hát ebben a hitben köszönöm meg
újra gratuláeiótok, és viszonzásul én is
békés és boldog esztendőket kívánok
valamennyiőtöknek s a Vigilia minden
olvasójának.

Fekete István

*
Együttérzéssel és a [elentőségéhez

mérten nagy örömmel üdvözlöm Lukács
professzor úr nézeteinek közlését a Vi
giliában a Párbeszéd rovatban. A
marxizmus szent -öregje igazán kitett
.emberségből, tudományosságból és euró
paiságból is - arndkor engedélyt adott
- nézetei - hozására, közlésére. Lu
kács György akadémikus 85 éves létére
fiatalabb a 20 éves dogmatikusoknál.
Felfogása, álláspontja friss, eleven és a
valóságnak megfelelően - míndig hű
szerétett rmmkésosztályához" Voltakép
pen ő egy - durva képiséggel megha
tározva - huszonegyedik-századbeli ke
resztény - liturgiai igény, liturgiai kö
vetelmények nélkül. Nagyon jól látja a
marxizmus értékeit, ugyanakkor azokat
a problémákat is ismeri, ami miatt az
újtípusú demokráciát létre' kell hoznia
- (az új világnézeteknek) és értesülése
van a "más" világnézetek keletkezése,
létezése fontosságáról is. Ha nem is nyi
latkozik állítóan azokról.

Tisztelt Uraim!

Ebben a szétszaggatott, vergődő Euró
pában szívből köszöntöm bátorságukat.
Szívből köszönitöm a katoHkus megújho
dás e tiszta jelét, példáját. Ami, mond
juk meg bátran, a jövőt hordozza, segíti
és irányt jelzövé válik, válhat - más né
peknél is a sajátos problémák megol
dásában.

A. J. tudományos kutató

•

Örültem a Suenens-ínterjú közlésének.
a Humanae Vitae közlésének és a vita
közreadásának. Elsők között és mindig
elolvasom az egzegetíkaí tanulmányokat.

Ha rajtam múlna, sokkal több teret
adnék a lapban mindannak, - ami a mai
világi értelmiségit (gondolom, az olvasók
zöme ebből a rétegból kerül ki) érdekel
heti. Gondolok a szentírástudományra,
(ószövetség! - Különös tekintettel a mi
selíturgiába történt fokozott belépésére)
vallásszociológíára, az ökumenikus kap
csólatokra. Újra elővenném Rónay
György úr húsz év előtti témáját az ige
hirdetésről - rengeteg a rossz, korsze
rűtlen, készületlen prédikáció. Az igehir
dető pap vegye végre tudomásul, hogy
nem a templomot megtöltő60-70 évesek
hez kell szólnía, mert tíz év múlva üre
sek lesznek a templomok. Tudomásul kell
azt is vennie, hogy a világi hivő sok
esetben nem "laikus" hit- és egyházi
kérdésekben, és általános, műveltsége

folytán formai igényei is .vannak a pré
dikációval szemben.

Udvözlettel: H. T.

*
Sajnálattal közlöm, hogy tekintettel

koromra és anyagi körülményeimre, a
lap előfizetését nem áll módomban meg
újitani.

Évek folyamán a lap nekem sok örö
met okozott, az utolsó években már ez
volt egyetlen szellemi olvasrnányom, eb
ből táplálkoztam. De most már nem tu
dom magas szintű fejtegetéseiket figye
lemmel kísérni. Eljám az idő felettem.

Mikor a lap előfizetéséről lemondok,
egyúttal hálás köszönetet mondok a sok
hitbeli és szellemi táplálékért, a sok
örömért, amit lapjukkal nekem nyűjtot

tak. Isten áldását kérem. további munká
jukra.

Hálás tisztelőjük: özv. H. J.-né

*
Szívesen küldöm az előfizetési díjat,

mert a Vigiltát szeretem. Úgy találom,
hogy nemcsak színvonalas azzal a
múltban sem volt baj -, de egyre érde
kesebb, korszerabb is és eléggé közért
hető, olvasható.

K. K.,. Szombathely
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VISAGE SPIRITUEL DE SAINT GELLÉRT

par. Mgr, József Udvardy. administrateur apostolique de Csanád

Dans notre pays, nous Iétons le milliénaire de la naíssance du roi Saint István.
De mémoíre, nons faisons le pélerinage en remontant les siecles du christianisme
hongrois [usqu'á son début. C'est avec émotíon que nous feuilletons les pages des
chroniques, des docurnents et des légendes aux caracteres pálij, par le temps; nous
regardens pensívement les ruínes croulantes et nous constdérens pieusement les
reliques: la Sainte Dextre a Buda et le bras de Saint Gellért a Szeged. Nous les
regardens pieusement et nous príons. Nous. parcourons par la pensée les
décenníes pendant lesquelles la foí et l'esprít du Saírrt, Roi et de ses eollaborateurs
ont foridé un pays et organísé l'Eglis'e dans eette patrie... Les montagnes
y dressaient leurs sommets, les rivteres y suívaíent - plus írrégulíérement - le
méme cours qu'aujourd'hui. Ce qui a été construít sur la terre, peint sur les
murs, taillé dans la pierre, ou écrít sur des feuilles a été détruit par le temps
et la rage des hommes, nous n'en conservens que les vestiges, maís le peuple est
resté sur cette terre; l'esprit et la foiqui veillaient, s'enthousiasmaient et
renaíssaíent toujours, sont deumeurés notre hérítage ínaltérable.

Qui ont done allumé la 'torehe .de l'esprit et de la foi sur cette terre? Le
premier d'entre eux fut Saint Gellért. Souvent, d'étranges hasards [alonnent la
voie; des pérípéties inattendues et des missions le poussent dans des sítuatíons
des plus compliquées et des plus effrayantes. Qui pensarait que c'est justement
alors qu'il allume les flammes de l'esprit: il organíse des écoles, il écrit des
Iivres, au prix de nombreuses vícíssatudes et de dangers, il poursuit sa mission
évangélísatríce dans la région de la. Maros et du Körös, en méme temps, i.l
correspond avec ses amís loíntaíns. Les vagues de la passion politique agitées
par l'absurde gouvernement de Péter et Samuel Aba s'arnoncellent jus Lement
il son siega de Csanád, mais dans ce eas aussi, son bon sens a raíson des
exces, l'honneur et la [ustice lui donnent la parole qu'il scelle de son sang.

Restel' fidele a son ~déal, a sa foí dans des conditions critiques, par des temps
difficiles: c'est la le visage spirituel de Sairit Gellért.

Cette carríere au destin si varié partit de Venise. C'est en effet, lá que naquít
Saint Gellért, vers 980. De bonne heure, il devint moine au couvent Saint György.
C'est de la qu'Il partit pour un long voyage d'études, L'un de ses voyages le
conduisít en France, ou il rencontra l'esprit ecclésíastique renouvelé qui émanait
de Cluny. Il fit aussí connaissance d'un des díscíples de Sairit Odilon, abbé de
Cluny, de Richard St Vannes de Verdun, propagateur enthousíaste de la réforme
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et de son cercle. Il s'intéressaít beaucoup a la vie scientifique. l~ écrit luí-méme
que c'est la qu'íl a lu pour la premiere fois les oeuvres de Platon. Bíen que les
décenníes voisínes du millénaire turent une époque de marasme dans la théologie,
les sígngs de la fermentatíon qui allaít, se déclencher se manífestaíent déja:
l'antagonísme des díalectíciens €It antídialecticiens, la discussion du rapport de la
íoí et de la philosophie. Gellért remarqua aussi autre chose: le mouvement
d'hérésie cathare qui se propageait des Balkans surgíssaít par endroits en France
et au nord de I'ídalíe,

En 1015, c'est déja en qualité d'abbé du couvent qu'Il se prépare a un voyage
en terve sainte. Au Xle síecle, dans la chrétíenté occidentale, I'mtéret se raviva
en vers la Terre saínteó C'étaít, a vrai díre, le résultat des croisades entreprises
a la nn du síecle, Gellért, avec plusíeurs compagnons se mít en route, non
seulement en qualité de pélerin, maís d'émigrant, car il avaít I'íntentíon de fonder
un couvent il Betlehem et d'y restel'. Ils voguaíerrt en direction de la Dalmatíe,
mais la tempete les entraina sur l'Ile Saint András, ou ils trouvérent asíle dans
le couvent du méme nom. C'est la que Razín I'abbé du monastere Saint Márton
attendait la fin de la tempete. Ce devait etre un homme tres pratíque, car il ne
cessa de persuader les nouveaux arrivantj, de venir évangéliser la Hongrie. Ces
dernders n'acceptérent pas, maís, découragés par les difficultés voyage par mer,
ils décíderent de traverser la Hongríe sur le Danuber et de continuer leur route
a terre jusqu'a Constantinople, puis Jérusalern. A travers la Croatíe, ils arríverent
a Pécs, ou ils Iurerit hébergés par I'évéque Bonipert. Le 15 aoút, ils se présenterént
devant Saint István fl Székesfehérvár, afin de luí demander un bateau pour le
voyage sur le Danube. Cette rencontré donna une nouvelle direction a la vie de
Gellért: le saínt roí le persuada de restel' et d'étre son aide dans l'évangélisatíon
et I'organísatíon de l'Eglise.
Il y a un ouvrage de Saínt Gellért intitulé: Deliberatio supra hymnum trium
puererum. Les guerres, les échecs, les, dissidences ne l'ont pas découragé, mais il
s'est efforcé de terminer l'oeuvre qu'il écrivait sur la prtere d'un de ses amís:
Isingrírn, qui avaít vécu au couvent Sadrrt Péter de Salzburg, et qui devint plus tard
abbé d'Admont. C'est I'ouvrage littéraíre Ie plus ancien qui ait été écrit en
Hongrie, La forme employée par I'auteur kPour s'exprimer est intéressante. Il part
de l'explícation allégoríque des poernes du prophete Daniel, auxquels il enchaíne
successivement ses suiets, Son style est absolument índívíduel, ainsí que le choix
des mots et la construction des phrases.

Dans ses explícatíons, nous trouvons déja des allusíons a ce qui devint
bientót sujet de discussion: le rapport de la foi .et de I'esprit, de la théologíe et
de la philisophie. Plausíeurs des díalectaciens .placaíent le jugement de la raíson
au-desus de la foi et voulaínt expliquer de la sorte les vérítés de la foi; les
antidialectiens tombaient dans I'excés contraire. ils níaíent la valeur des príncipes
de la Iogique dans la théologie. Il semle que Saint Gellért ait déja été de I'avís
qui s'est constítué plus tard a la suite des díscussions, pour deven.d.r général : la
philosophie aide a I'approfondissement de la théologie. Un passage de la
Delibémtion souligne que, ainsí que les jmfs ont rapporté de l'Egypte praienne des
vases d'or et d'argent, nous devons nous approprier, des oeuvres des phílosophes,
tout ce qui nous aile a acquérir de justes connaíssances, Les chercheurs déduisent
d'une de ses déclarations qu'il avaét déja remarque, dans I'ouvrage de Scotus
Eríugena: De dívisione nature "les erreurs rationalístes qui, beaucoup plus. tard,
Iurerit condamnées au XIIIe sieele par un conelle de Paris.

Les chercheurs ont aussí remarqué que Saint Gellért avait largernent puísé
dans les écrits de Pseudo-Díonysíus, le grand mystíque de l'Eglise orientale. et
dans les commentaires de l'évéque de Scutari, Maximus confessor, écrits au VIIe
sieele. Est-ce le lieu quá inspíra I'usage de ces ouvrages a grande influence de
l'Eglise orientale? Csanád, qui possédait un couvent grec et une bíbliotheque ou
se déroulaient des entretiens avec les grecs? On peut le supposer.

Il semble que les explications théologiques de Saint Gellél1t, la tendance et le
style qu'il représentait plaisaient aux oontenlporai!ns. Insigrim ne lui demanda
pas seulement l'ouvrage Delibération que nous avons mentionné mais il avait
déja re!;u plus tót une conférence qu'un ceI1taírn prét.re nommé Dodo lui avait
portée. András, disciple de Richard de St Vannes avait aussi r€!;u de Gellért
l'ouvrage intitulé: "De divino patrimonio", demandait d'autres écrits, mais
Gellért, faute de rtemps, ne put satisf;aire ce désir. Il écrivit en outre un
commentaire sur la lettre adressée aux Juifs. Actuellement, nous ne connaissons
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que ia Deldberatio; nous ne savens ce qu'est devenu le reste: tout s'est il égaré
ou peut-étré un [our les documents surgiront-ils de l'ombre ou ils se eaehent.
inconnus?

C'est aínsi que Saant Gellért créa il Csanád le foyer de La foi et del'esprit:
sur les bancs de ses écoles, il n'y avait pas que des Hongrois, maís aussi des
étrangers, On lisait ses écríts de la ll/laws il Verdun, sur les bords de la Meuse,
et la Hongríe chrétienne est demeurée sur la terre' qu'Il a arrosée de son sang.

* * *
INFORMATIONS

Le corps professoral de l'Acadérnie de Théologie a procédé solennéllement il.
la promotion au grade de docteur de neuf de ses étudíants. Au cours de la promo
tíon qui s'est déroulée selon le cérémoníal habituel, József Bálint et György hajnal,
pretres du diocese d'Esztergom, Ellák Enzsöl et Imre Kovács, de celui de Vác, Pál
Keresztes de celui de Pécs, István Katona et Antal Lotz, de celuí de Csanád, László
'I'elegdy, de celui de Széksfehérvár et József Galavits, du diocese de Győr ont
reeu le grade de docteur. Apres la cérérnoníe de la promotiln, l'abbé János Pfeifer,
doyen de I'Académíe a adressé un díscours aux nouveaux docteurs.

Au cours de sa vístte en Hongríe, M. Franz Jonas, préstderít de I'Etat autrichien,
aceompagné de M. Rudolf Kirschlager, ministre des Af.faires étrangeres d'Autriche,
ainsí que de Mm Ödön Kisházi, vice-président du Praesidium et István Sarlós, pré
sident du Comité exécutif du Conseil Municípal, s'est rendu il I'Eglise Mátyás dans
le quartíer du Cháteau. Le curé János Fábián a accueilli les visiteurs et les a guí
dés tout le long de I'église et du musée.

Les fideles de l'archídiocése d'Eger ont recueíllí 732 OOO forints pour les sinis
trés des ínondatíons, les oontrées du nord appartenant adminístrativement á. Eger
ont donné 230 OOO forints et l'archidíocese d'Eesztergom a rassemblé la somme de
465 191 forints. Dans le díocese de Szombathely, les quetes organísées dans les égli
ses au profit des sinistrés. les dons des pretres et des fideres ont donné un total de
282228 torínts. Les paroisses du díocesé de Vác ont envoyé une somme de 316500
forints pour les Slinistrés des mondatíons.

La Ve session de l'assemblée spéeíale du chapitre de l'ordre des bénédictins
de Hongríe s'est tenue entre les 15 et 17 [uin. La séanee a traité des questions d'ad
mínístratíon de l'ordre: celles du monastere príneípal et de la maison de Győr, de
mérne que celles de la míssion et du rőle du chapitre de l'ordre. Dans les résolu
tíons, les désirs du consile Vatícan II concerriant l'adminlstratíon des ordres religi
eux, donc l'applioation de La dírection collégíale, ont été pris en consídération. Au
cours de cebte session, le chapítre a pratíquement terminé la rénovation moderne des
statuts de l'ordre. Ils seront soumis au Saint-siege en vue d'autorísatíon 11 les met
tre en partique, 11 l'essaí.

Le Bureau de l'arnhidiocese d'Eesztergom a nommé M. Mucsí, historien de l'art,
conservateur en chef du Musée Chrétien. Bar cette dispositíon, le Musée Chrétien
se trouve et re le premiere instirtution ecclésíastique, ou la dircetion spéciale est
confiée il un historien de l'art expérimenté sortant des cadres de l'Etat. Le Bureau
de I'Archidíocese et l'Office National des Affaires du Culte assument en commuri
les frais de ses fonctions. Le département du Mínistere des Affaires Culturelles a
nommé M. Dezső Varga, professeur il I'école suprteure et art'ste restauratíon, res
taurateur en chef délégué au Musée Chrétien, et I'a chargé de la direction et du
contr6le des travaux exécutés au musée par les. restauratours.

Une nouvelle église Saint István se construít il Rácalmás. La fait que la nouvelle
église de Rácalmás est édifiée I'année du millénaire du christianisme hongroís et
qu'elle aura Saine István pour patron luí conferént une ímportance partículíere. La
charte de fondation de I'églíse munie des signatures de I'évéque, de l'archipretre.
du curé et tous les membres du corps des représentants ecclésiastiques sera placée
dans un coffret de cuívre ancien découvert dans le cloeher de l'ancienne église et dé
posée dans les fondations du nouvel édífice. Le 14 [uillet - au cours d'une céré
monie intime - M. István Beöthy, ágé de 88 ans nouveau grand prévöt du diocese
de Veszprém, chanoine doyen du chapitre de Veszprém a installé il son peste I'ad
ministrateur apostolique Sándor Klempa, qui, en méme temps, a célébré sa messe
de fer,

F. k.: Várkonyi Imre - 9410-70. Fővárosi Ny. 5. telep. - F. v.: Liileti Miklós
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Onnepélyes külsőségek közott kilenc nővéndékét avatta doktorrá a Hittudományi
Akadémia professzori kara. A hagyományos szabályok szerint lefolyt avatásori dok
torrá fogadták Bálint József és Hajnal György esztergomi, Enzsöl Ellák és Kovács
Imre váci, Keresztes Pál pécsi, Katona István és Lotz Antal csanádi, Te!egdy László
székesfehérvári és Galavits József győri egyházmegyés papokat. Az ünnepélyes dok
torrá fogadás után Pietter János apát, az Akadémia dékánja szólott új doktortár
saihoz.

Franz Jonas osztrák államelnök magyarországi látogatása során Rudolf Kirschláger
osztrák külügyrnínísaterrel együtt Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács elnökhelyettesének
és Sarlós István, a Fővárosi Tanács vb-elnökének társaságában fölkereste a buda
vári Mátyás-templomot. A vendégeket Fábián János plébános köszöntötte, majd
végigkalauzolta őket a templomon és a múzeumon,

Az árvízkárosultak részére az egri főegyházmegye hívei 732 OOO forintot, a kor
mányzanlílag Egerhez tartozó északi részek 230 OOO forintot adakoztak. Az eszter
gomi főegyházmegye 465 191 forintot gyűjtött. A szombathelyí egyházmegyében az
árvízkárosultak javára tartott templomi gyűjtésen a papok és hívek adományaiból
282228 forint gyűlt össze, A váci egyházmegye plébáníáí 384 OOO forintot küldtek a
rászorulők megsegítésére. A gYőJ:1i egyházmegye 316 500 forintot gyűjtött össze az
árvízkárosultak javára.

A magyarországi bencés rend speciális káptalangyűlésénekV. ülésszakát június
15--17 közott tartották. Az ülés rendi kormányzati kérdésekkel foglalkozott: a fő

monostor és a győri rendház kormányzásával. valamint a rendi káptalan hivatásá
val és szerepevel. A hozott határozatokban érvényre juttatták a II. vatikáni zsi
natnak a szerzetesrendi kormányzatra vonatkozó kívánalmait, így a kollegiális ve
zetés alkalmazását. Ezzel az ülésszakkal a káptalan lényegében végzett a rendi statu
tumok korszerű megújításával. Ezeket a Szeritszék elé terjesztik kipróbálás céljából
való engedélyezésre.

Új Szent István templom épül Rácalrnáson. Az új rácalmási templomnak külő

nös jelentőséget ad az, hogy a magyar kereszténység millenniumán épül, és Szent
István király lesz a védőszentje. Az építés alapokmányát - a püspök, az esperes,
a plébános és valamennyi egyházközségi képviselőtestületi tag aláírásával ellátva
- egy, a régi templom toronygombjában találc vörösréz ládikába zárva az új temp
lom alapkövében fogják elhelyezni.

Szabó Imre püspök, esztergomi apostoli kormányzó körlevelében az Egyházme
gyei Művészetí Bizottság az elmúlt években szerzett tapasztalatai alapján összefog
lalta a templombelsővel kapcsolatos feladatokat. A templomfelújítás gyakorlati szem
pontjait a II. vatikáni zsinat szellemében érintebték, amikor hangsúlyoztak, hogy
a liturgikus megújulás középpontjában Jézus Krtsztus áll, s így "a templomi mű

vészet mai törekvése az, hogy megváltásunk liturgikus. ünneplésének szolgálatában
a dolgok igaz értéke és szépsége érvényesüljön a műalkotások külső formáján is".

A Magyar Nemzeti Galéria rendező bizottsága a Magyar Püspöki Karral egyet
értésben és az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ. valamint a különböző ha
zai egyházak támogatásával nagyszabású kiállítást készít elő. Az októberi múzeuml
hónapban a Magyar Nemzeti Galériában megnyíló kiállítás a magyar kereszténység
fennállásának ezeréves évfordulójához kapcsolódik. Ez lesz a magyar egyházművé

szet értékeinek első ilyen jellegű reprezentatív és ökumenikus bemutatója ha
zánkban.

Az esztergomi Főegyházmegyei Hatóság Mucsi András művészettörténészta Ke
resztény Múzeum vezető múzeológusává neveme ki. Ezzel az Intézkedessel a Ke
resztény Múzeum az első egyházi intézmény, ahol a múzeum szakmai irányítását
állami státuszból átrninősített, szakképzett művészettörténész végzi. Működéséhez

szükséges anyagi fedezetről a Főegyházmegye- Hatóság és az Állami Egyházügyi
Hivatal közösen gondoskodik. Varga Dezső főiskolai tanár restaurátorműv'észta Mű
velődésügyi Mínísztéríum Múzeumi Főosztálya a Keresztény Múzeurnhoz delegált
főrestaurátorrá nevezte ki, és megbízta a múzeumban dolgozó restauratorok munká
jának irányításával és szakmai ellenőrzésével.
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Magyarfaz.,Ja, a Sopron szomszédságában fekvő kis község katolikusainak hité
lete kilenc hónapon át - ordináriusi engedéll.yel - a helyi evangélikus templomban
folyt. A község 700 éves katolikus templomát ugyanis 1969 márciusában az Orszá
gos Műemléki Felügyelőség szakembereinek irányításával restaurálni kezdték, és a
felújítási munkálatok szükségessé tették, hogy a terriolom használatát az építkezés
idejére felfüggésszék. A község katolikus papjának, Erdész Ferencnek és evangéli
kus lelkészének. Gosztola Lászlónak barátsága eredményezte a példás kezdeménye
zést. hogya falu evangélikus közössége felajánlotta templomát.

Körn1/e és Vértessomló között valószínűleg a török korban elpusztult falut ta
láltak. A régészek többek között egy nagy kiterjedésű temetőt és egy hazánkban
ritkaságnak számító Arpad-kori köralaprajzú templom maradványait szabadították
ki a homoktakaró alól. A templom restaurálását megkezdték a műemlékvédelmi
szakemberek.

A 88 esztendős Beöthy Istvánt, a veszprémi egyházmegye új nagyprépostját a
veszprémi székeskáptalan szenior kanonokját július 14-én bensőséges ünnepség ke
retében iktatta be stallumába Klempa Sándor apostoli kormányzó. Anagyprépost
ugyanakkor mutatta be vasmiséjét.

KÖVETKEZO SZAMAINKBÚL

Hét esztendeje halt meg Sík Sándor; őrá emlékezve közöljük októberi szá
munkban műve alapos ismerőjének és hagyatéka gondozójának, Kardos Klárá
nak "A hetedik nap dallama" cimű tanulmányát, amely arra a kérdésre felel.
misztikus volt-e Sík Sándor, mint költő és mint ember, illetve hogyan nyilat
kozik meg sajátos "immanens misztikája" költészetében. - Nyíri Tamás ta
nulmánya, "Valláskritika és ideológia-kritika" címmel egy mind a párbeszéd,
mind a "belső tisztázás" szempontjából alapvetően fontos kérdésben teremt vi
lágosságot. - Márkus Tamás és Hegyi Béla "Az egyszarvú örök históriája" ci
mű tanulmánya a mítoszok és legendák híres unikornisával. annak keresztény
értelmezésével és egyik legszebb művészi ábrázolásával, a párizsi Cluny mú
zeum falkárpit-sorozatával foglalkozik. - Irodalmi részünkben Szeder Kata
lin és Vasadi Péter verseit, Szarka Géza Szent Erzsébet drámájának első ré
szét és Kopácsy Margit elbeszélését közöljük.

Készpénzzel bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.
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