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SZABÓ IMRE
p1lspök, apostoli kormányzó

A TALÁLKOZÁS ÜNNEPE
(Gyertyaszentelő)

A neonfények és higanygőzlámpák világában pislákoló gyertyát gyújt az
eg1lház, Krisztus világosságát ünnepli benne: Lumen ad revelationem gentium.

Krisztus világossága, mely bevilágítja értelmünket;
melytől menekül a gonosz; a Szentlélek tüze,
a hit világossága, mely szeretetre gyullaszt minket.

Kétségtelen tény, hogy liturgiánk és egész keresztény életünk ősi jelkép
rendszere bizonyos jokig elvesztette természetes jelentés-tartalmát a mai em
ber számára. A szimbótumok eredetileg minden magyarázat, áttétel nélkül,

.sokkal gazdagabban fejezték ki egy-egy megfoghatatlan misztérium száraz
racionalizmussal meg nem határozható tartalmát. Ma pedig újra és újra szel
lemi erőfeszítéssel kell megpróbálnunk beleélni magunkat viZágukba, melyben
a gyertyák fénye jelentette a templomok és családi otthonok nélkülözhetetlen
fényforrását és nem mindenki engedhette meg magának, hogy drága gyertyá
val űzze el a hosszú téli esték sötétjét.

Gyertyaszentelő ünnepe - pisLákoló gyertyalángjaival - a neonfények
és higanygőzlámpák világában mégis mindig időszerű örömhírt hirdet nekünk
- és ma is korszerű, örök igazságra tanít.

Az ünnep Jeruzsálemből indult ki, a Szent Városból; egy útinapló em
lékezik meg róla először a IV. század végén.

Egeria, az előkelő származású szerzetesnő, ki 381-384 között ti távoli
Hispániából zarándokolt el arra a földre, melyet Urunk léptei szenteltek meg,
tanúja annak a húsvétihoz hasonló szent örömnek, melyben Jeruzsálem ezt a
napot ünnepli. Körmenet indult a Föltámadás templomába, a papok lnind, sőt

maga a püspök is, prédikáltak az evangéliumnak arról a helyéről, amely el
beszéli, hogya negyvenedik napon József és Mária a templomba vitte az
Urat és ott látta őt Simeon és Anna prófétaasszony, Fánuel leánya; mit mond
tak, amikor fölismerték a kisdedet és hogyan mutatták be szülei az áldozatot
(vö. Lk. 2,21-38 - Itinerarium Egeriae, Cap. 26.).

A keleti keresztény gondolkodásmódra jellemző bensőséges szemlélődés

ismerte fel először Jézus templomi bemutatása evangéliumi eseményének igazi
jelentőségét. Nagy találkozás volt ez. Találkozott itt egym4ssaL a Messiást-váró
O$zövetség és az újszövetség beteljesedését hozó Örök Főpap. De találkozott
Jeruzsálem monumentális templomában Megváltójával jelképesen az egész
emberiség is.

Keresztény magyar őseink is e találkozás jegyében ünnepelték meg ezt a
napot. A XII. század végén a Pray-kódex őrizte meg ennek az ünnepnek ősi

nevét a mi számunkra: Hypapante = Occursus = a taLálkozás ünnepe.
Az V. századi Róma keresztényei az Örök Város ősi pogány amburbale-ját,

a várost égő fáklyákkal körüljáró és tisztulásért könyörgő lCörmenetét szőt

ték és itatták át keresztényelemekkeL, amikor e napon a Boldogságos Szent
Szűz tiszteletére vonultak égő gyertyávaL a kezükben.

A II. vatikáni zsinat szellemében megújult misekönyvünkben a találkozás
ünnepén, Urunk bemutatásának emléknapján, ezekkeL a szavakkaL köszönti
a pap a szertartás elején a hivő közösséget:

"Kedves Testvéreim, negyven nappaL ezelőtt szent örömben ültük meg
Urunk születésnapját. Ma van az a boldogító nap, rneLyen Jézust bemutatták
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a templomban. Külsőleg a Törvény előírásának tettek eleget, ténylegesen
azonban e napon találkozott Urunk hivő népével. A Szetuiétek indítására a
két szent öreg a templomba ment és a Lélek erejével fölismerte és örömuj
jongás közepette vallotta meg az Urat. Igy mi is, kik a Lélek ösztönzésére
egybegyűltünk, induljunk el az Isten házába találkozni Krisztussal. Majd meg
találjuk és fölismerjük őt a kenyérszegésben, egészen addig, míg el nem jő

dicsőségben" (Missale Romanum, Editio typica a. 1970. p. 522).
Az emberiség találkozása Jézussal, Krisztus világosságának fölragyogását

jelentette. Gyertyát vettek kezükbe és körmenettel vonuUak az úr Krisztus
elé. Sophronios pátriárka szavai szerint: " ... azért vesszük igénybe a gyertya
fényét, mert Krisztus fényességére emlékeztet, az örök világosságra. ts a
lélek fényességére, amellyel felékesítve kell Krisztusnak elébe mennünk."

Vajon akkor ki vett,e észre a nagy találkozást? Ki ismerte fel a pillanat
nagyságát, az esemény üdvtörténeti jelentőségét? Ki látta meg a kicsiny cse
csemőben a világ világosságát? Nyilván sokan voltak a templomban, de csak
Simeon és Anna voltak készek Márián és Józsefen kívül a kegyelem órájának
felismerésére. tppen ezért valójában csak ők tudtak találkozni, Jézus elébe
menni. Pedig a többiek is imádkozni, áldozatot bemutatni jöttek Sion hegyér.e,
mások is a maguk módján hittel várakoztak a nagy pillanatm - és mégsem
ismerték fel a napot és az órát. Nem tudtak még találkozni Jézussal. Miért?

Biztosan voltak köztük olyanok - akárcsak olykor mi magunk -, akik
azért nem találkoztak Krisztus világosságával, mert túlságosan el voltak fog
lalva rituális ·szabályok teljesítésével és elfelejtették, hogy ezek egyetlen célja,
pedagógiai jelentősége: személyiségünk kitárulása a kegyelem befogadására 
úgy, amint Isten akarja - akkor, amikor Isten megérint. Voltak aztán olya
nok is ott, akik - nagy hittel ugyan, de csak kérni tudtak. Ök sem ismerték
fel Jézust, mert azzal voltak elfoglalva, amit kapni szerettek volna. Ismét má
sok talán csak hagyománytiszteletből, beléjük nevelt, de át nem élt szokásból
jöttek Isten szentélyéhez. Feltételezhető, hogy sokan voltak köztük olyanok
is, akiket saját egyéni elképzelésük vakított el. Olyan Messiást vártak, aki
ellenállhatatlan, dicsőséges hatalmával egyszerre fog lenyűgözni mindenkit és
csodálatos erejével ismét a gazdag jólét országává emeli Dávid királyságát.
Igy aztán érzéketlenül mentek el a Gyermek mellett, aki a hit szabadságával
jött hódítani... Nem tudtak találkozni ott sokan, akik embertársaik előtt sem
tudtak megnyílni. Mindig csak monológat mondtak, de nem . tudtak
odafigyelni senki szavára. Nem vették észre a testvért a Jerikóba ve
zető úton vérbefagyott, kirabolt emberben. Elmentek mások mellett, amikor
segíteniök kellett volna. Irtózva fordultak el a szamaritánustól, mert más mó
don kereste Isten irgalmát, má$ rítussal dicsérte az Istent - és pogány vér
keveredett ereibe ...

Ki tudja, mennyi akadály, gátlás élt azokban a sokszor jó szándékú em
berekben, akik nem ismerték fel a találkozás kegyelmi óráját. ts ki tudja,
mennyi lelki vakság homályosítja el olykor a mi szemünket, amikor újra és
újra elmulasztjuk a nagy találkozás lehetőségeit?

Simeonnak, Annának felragyogott az életet, fényt adó hit világossága a
Gyermekben, ahogyan annak merész kockázatában és melegségében élt már
a Boldogasszony és jegyese is, mert arra a lelki magaslatra jutottak, ahol a
hivő ember nem Istent akarja a maga szolgálatába állítani, hanem nyitott lé
lekkel keresi az Ö akaratát. A Lélek indításaira figyeltek, nem saját etképze
léseikre. Megszokták, hogy ne csupán a minimumot, az éppen, hogy csak nem
bűnt keressék erkölcsi életükben, hanem azokat a tetteket, azt a hivatást, amit
ma és mindennap másként vár az Isten tőlük.

Ime, ilyen tanulságokra világít rá Gyertyaszentelő Boldogasszony korsze
rűtlennek tűnő, mégis biztos fényt és életet adó, meleget sugárzó gyertyafénye.
Találkozásra szólít: a kegyelem órájának, .a napi hivatás kegyelmének felis
merésére és elfogadására. Próbáljunk jobban megnyílni a Krisztussal való
bensőségesebb találkozásra!
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CSEPANYI FERENC

AZ Új EGYHÁZTUDAT
ÉS AZ EMBERISÉG SZOLGÁLATA

A második vatikáni zsinat után új egyházi klima születésének vagyunk
tanúi. Ebben az új klímában új egyházi tudat alakult ki. Miben áll ez? f:s
hogyan szoígálja az új egyházi tudattal rendelkező hivő az emberiség érdekeit?

Az egyház a zsinaton újra átélte küldetését, s igyekezett újból megfogal
mazni önmagát. Nem az ínstítucionálís, nem a juridikus szempontot helyezte
előtérbe, hanem az egyház lelki valóságát akarta egyrészt önmagában újra
tisztázni, másreszt a vuagnak megmutatni.

Az egyház, mint Isten népe, Krisztust reprezentálja munkájával és külde-
tésével a világnak, és amikor ma önmagáról képet alkot, ez az úton lévő, a
zarándok, a kioontakozás felé haladó egynáz az eszkatológia eddig periferikus
tanitasat központi gondotartá teszi, és kijeíenti, hogy még "szentségeiben, in
tézmenyeiben is e vuag muíandó alakját noruozza", állandó tökéletesírésre szo
rur, es terjes kibontakozását Jézus Krisztus eljövetelétől várja. Ez a tudat
kizárja a torténelern roiyarnán többszor megnyilatkozott rövidlátást, türelmet
lenseget, triumrauzmust eppúgy, mmt az önerégüítséget és az abból szükség
szeruen következő beszükurest, Ennek jele - többek között -, hogy míg az
L vatikáni zsinat De eccLesia schemájának 13. fejezete elveti az egyház és az
állam küíönválasztását, és az állam kötelességévé teszi a keresztény erkölcsök
előmozdítását, valamint az egyház céljainak a maga sajátos eszközeivel való
megvaiósítását, addig most nemcsak nogy nem kivánja magát kiszolgáltatni,
és minden vonatkozasban a népek szolgaja akar lenni, hanem püspökei számára
egyenesen kötelezővé teszi, hogy a történelem folyamán bármily jogosan szer
zett társadalmi előnyeikről és mtézményeikről, ha azok már nem szelgálják a .
szolgáló egyház igazi érdekeit, önként mondjanak le. Elismeri az evilági dol
gokban a világ autonómiáját, és azt, hogy ezen a területen a világot "saját elvei
vezérlik".

Mindebből következik, hogy az egyház működésének vallás-fenomenoló
giailag is bizonyos változásokon kell átmennie.

Változás kezdődik az üdvösség tanításának átadásában. Az egyház eddig
- a hellén, római, germán kultúrkörnyezetnek megfelelően - túlnyomórészt
elvont, esszenciális, intellektuális formát adott tanításának. Fölépítette a
Summa gyönyörű dómját, amit a mai ember esetleg megcsodál, de megértésére,
elfogadására már vajmi kevés az érzéke. Ma már az egyház mindinkább a
Kerygmára, az üdvösség tanítására helyezi a nagyobb hangsúlyt. Mind jobban és
jobban fölszámolja a vallási gyakorlatba pogány - és manicheus - örökség
képpen beszüremkedett dualizmust, Ég és Föld, evilág és túlvilág túlzottan
éles szembeállítását. Modern aszkétikájának alapgondolata nem a világ eddig
hagyományos megvetése, hanem százados fejlődés folyományaképp a teremtett
értékében elismert világ helyes szolgálata. Az egyház nem fél a szekularizá
ciótól, még azt is a megtestesülés távlataiban szemléli. A sacrum és a profá
num ellentétét egy magasabb szintézis egységében éli át. Túllép azon a 
lényegében téves - gyakorlaton (ami egyébként soha, semmiféle elvből nem
volt származtatható), amely szerint más az élet a templomban és más a temp
lomon kívül, a világban.

Talán még nagyobb, még tapinthatóbb a változás a keresztény magatar
tásban, és az azt irányító keresztény tudatban a morális szemlélet területén.
Az erkölcsi legalizmus hajszálfinoman kidolgozta a vallásos ember minden
irányú kötelességeit; a vallásos élet teljét a szabályok, parancsok, törvények,
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.előírások pontos megtartásában látta; megfeledkezett viszont eközben a sze
retet legfőbb parancsának kellő hangsúlyozásáról, úgy, hogyalegalista morál
mércéje szerint "jó" keresztények nemegyszer találtattak könnyűnek - oly
kor botrányosan könnyűnek - a (személyes és társadalmi) felebaráti szeret(~t

mérlegén. Ebben az erkölcstanban 'erősen háttérbe szorult, és a katolikusok
általános tudatában is végzetesen későn jelentkezett a szociális felelősség.

Mindezzel szemben a zsinat után egyre erősebben érvényesül a szolgálat élmé
nyéből önként következő - emberi és társadalmi - elkötelezettség.

Párhuzamosan folynak és erjednek a változások a liturgia, a jog, a törté
netszemlélet területén ; lényegesen módosul az egyháznak a forradalom társa
dalmi és politikai tényéről eddig vallott - egyoldalúan konzervatív - fölfo
gása is. De nem kevésbé lényeges egy belső, a vallásos élet legmél}'ebb réte
gében észlelhető változás: hogy az istenhit és Isten-ismeret eddigi. elsődlege

sen intellektuális módjaí és formái után mintha olyan korszakba lépnénk,
amelyben - anélkül, hogy az értelem e téren való fontosságát tagadnánk,
vagy csorbítanánk - középponti helyet kap az Isten várása, az eszkatológia, a
reménység gondolata. A jövő hívője Isten létét, úgy látszik, nem annyira
essentialiter vizsgálja, mint ínkább egzisztenciálisan éli és érzékeli - abban
tudniillik, milyen kapcsolatban van Isten a mi emberi valónkkal. A többé
kevésbé statikus istenképet lassan fölváltj a egy dinamikus, számunkra mín
dig kibontakozásban lévő, fejlődő istenkép és élmény, s a korábbi, többé-ke
vésbé monologizáltat egy közösségi (az egyházon belül) és egy dialogizált (az
egyházon kívüliekkel, beleértve a nem-hivőket is). Újra fogalmazódik, széleseb:'
ben és nyitottabban, az ökumenizmus teológiája.

Ez az új szemlélet és egyházi tudat fölismeri és tudomásul veszi a politi
kának, mint a mindennapi élet valóságának a szerepét és [elentőségét is. A
politikát (számos korábbi gyakorlattól eltérőleg) nem taktikai, hanem erköl
csi-egzisztenciális kérdésnek tekinti; "a mindennapos emberi tevékenység"
ebben a vonatkozásban a hivő számára nyilvánvalóan részvállalás is az egy
háznak abban a korántsem elvont, elméleti, hanem nagyon is gyakorlati "elkö
telezettségű" meggyőződésében, hogy "tagjai és teljes közössége révén jelen
tősen hozzájárulhat az emberi család és történelme emberibbé tételéhez" (Gau-
dium et Spes, 40). '

Miben áll ez a "hozzájárulás"? Elsősorban a béke szolgálatában, ami 
VI. Pál pápa szerínt - egyenlő a fejlődés szolgálatával. Szolgálniuk kell az
egyház tagjainak, papoknak s hivőknek egyaránt, mindenfajta széthúzással
szemben az egység gondolatát, tőlük telhetőleg "elhárítva mindazt, ami szét
forgácsolódáshoz vezet, hogy így bevezethessék az emberiséget Isten családjá
nak egységébe" (uo. 43). Ugyanakkor el kell fogadnia az egyháznak a világtól
mindazt a segítséget, amely munkáját megtermékenyíti és korszerűvé teszi;
el kell fogadnia a világ kritikáját is, hiszen még ellenségeinek támadásából
is sok tanulságot meríthet (uo. 44). A világgal együtt kell éreznie a történelmi
felelősséget az ember helyzetének állandó [avításáért, egy jobb, emberibb világ
fölépítéséért (uo. 55).

Az egyház - következésképpen - megengedi a pluralizmust mindazok
ban a kérdésekben, amelyek a tudományra, és e világ berendezésére vonat
koznak. Ezen a téren semmiféle "eleve kötelező vélemény" nincs; a gondolat
és véleménynyilvánítás szabadságát a hívek számára "mindazokban a kérdé
sekben el kell ismerni, amelyekben szakértők" (uo. 62).

Tanítja az egyház, hogya föld javai minden emberért vannak, és "Ezért
a földi dolgokat használó embernek a törvényes tulajdonait képező javakat
nem csupán sajátjaként, hanem mintegy közösen kell birtokolnia abban az
értelemben, hogy azok ne csak a saját, hanem a mások hasznára is válhassa
nak" (uo. 69). Sürgeti, hogy a gazdaságilag előrehaladott nemzetek legyenek
az elmaradott népek segítségére. Kötelességükké teszi a híveknek a zsinat a
közgazdasági-társadalmi haladásban való "cselekvő részvételt", mert "ezzel
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nagymértékben hozzájárulhatnak az emberiség jólétéhez és a világ békéjéhez"
(uo. 72).

Ami a politikát illeti, "az egyház dicséretre és figyelemre méltónak tartja
azok tevékenységét, akik az emberek szelgálatára és a köz javára szentelik ma
gukat, s vállalják e feladat. terheit" (uo. 75). "Ir:rezze át minden keresztény
hivő, hogya politikai közösség keretében különleges és sajátos hivatása van,
amely példamutatásra kötelezi a felelősségtudat kifejlesztése és a közjó ügyei
iránti odaadás terén. Tettekkel mutassák meg, hogyan egyeztethető össze a te
kintély a szabadsággal, a személyes kezdeményezés a teljes társadalmi test
szolidaritásával és igényeivel, az előnyös egység a termékeny változatossággal."

Nemcsak a nemzet életén belül (ahol "a polgárok nagylelkűen és hűsége

sen, de ne szűklátókörűen ápolják magukban a hazaszeretet erényét" (uo. 75),
hanem a nemzetek közösségeben is dolgoznia kell az egyháznak az emberiség
érdekeiért. Az alapvető érdek a béke, melyet állandóan fenyeget az ellentétes
erők küzdelméből kövétkezhető egyensúlyvesztés. Kötelességünk, hogy "fele
lősségünket jobban tudatositva rátaláljunk ellentéteink emberhez méltóbb elsimí
tásának útjára", és "lerázzuk a háború ősi szolgaságát" (uo. 81). Ennek érdekében
mindent meg kell tennünk a magunk részéről is egy új közszellem és közvé
lemény kialakítására. Az egyház nemzetközi intézményeinek is a békét kell
szolgálniuk. A keresztényeknek pedig "készségesen és szívvel-lélekkel" részt
kell venniük "a nemzetközi rend felépítésében", amely a népek szabadságjo
gainak kölcsönös elismerésén és a testvéri barátságon alapszik (uo. 88).

Mit jelent, mindez a mindennapi gyakorlatban? Alakíthatnak-e ki ezek
az elvek és szempontok a múlttól eltérő, új magatartást a vallás gyakorlati
élésében, és ha igen, milyeneket? Nyilván alakíthatnak ; valószínű, hogy a
mai hivő számára, aki egyaránt érzi elkötelezettségét mind Isten iránt, mínd
- ebből következőleg - a világ iránt, éppen ezek az elvek teszik valóságo
san és hatékonyan "élhetővé" a vallását. Ez a vallásosság nem individuális jel
legű, amennyiben Istent, a gondviselést, a megváltást nem kizárólagosan.
nem egyoldalúan az egyén problémáinak szempontjából éli és látja; hitét nem
létszorongásaí megnyugtatására "használja"; elsődleges élménye a hitben,
istenéiményének elsődleges vonása és következménye az élet szolgálata, a
humanitás, a szeretet, az igazi "személlyé válás" és az emberi szabadság elő

mozdítása (anélkül természetesen, hogya személyes üdvösség kérdéséről meg- I

feledkeznék : de a személyes üdvösség a közösségi szolgálatban munkálódik
a liturgiában is! - és e munka tere nem valamiféle elvont, imaginárius tér,
hanem hic et nunc, itt és most ez a világ, ez a társadalom, ez a történelmi
pillanat, amelybe a Gondviselés belehelyezett). A megtestesülés mintha most
új távlatokat kapna vallási tudatunkban (vagy mintha most kezdené vissza
nyerni az idők folyamán elvesztett dimenzióit), míntha most eszmélnénk rá
igazában (vagy újra) valóságos történelmi dimenzióira: arra, hogy nem pusz
tán csak az egyes személy megváltását jelenti, hanem a világ, sőt (Szent Pál
és a görög egyházatyák értelmében) a Kozmosz megváltását is a megváltott
ember közvetítésével. Mindez új színt, új dinamizmust visz a vallási életbe:
ez a dolog egyik oldala. A másik pedig: a társadalomban is más lesz "Isten
népének" helye, súlya, szerepe - mind az egyes hivőé, mind a hivők közössé-o
géé - ha vállalja ezt az elkötelezettséget, mégpedig nemcsak "elvileg", ha
nem a mindennapi élet gyakorlatában is.

Aki a Ilzentmisében hűséges, nem rontja el az életét, mert az apostoli tevé
kern'llség iDen, de az eo'Uetemes áldozat nem szenvedhet haj6törést-

J. De bout



TÚTFALUSY ISTVAN

PAPSÁGUNK AZ IDŰ ROSTÁJÁBAN?
"Kezében óriás rostával
AU az IdO és rostál egyre,
Vllágokat szed és rostál kl
Vidáman és nem keseregve
S búsul csak az, akit kihullat.• .'!

1945-46 telén - fülében a háború alig elcsöndesült zajával - két magyar
11'0 utazott Párizsba, hogy a kirajzolódó új történelmi korszak körvonalait keresse.
Egyikük, Illyés Gyula Franciaországi változatok eírnű jegyzeteiben számolt be ta
pasztalataikról. A papság korunkban fölvetődő problémáiról szólva hadd idézzük
bevezetésül ennek a könyvnek egyik fejezetét.

A két író egy nép követeinek felelősségtudatával látogatja végig a francia
szellemi élet [eleseít, s fölkeresik Mauriacot is. Adjuk át magának Illyésnek a
szót: "Katolikus vagyok. Ha a hit gyakorlásának vigasza nem adatott is meg,
régi emlékeim alapján színte gyakorlat ból tudom, mi a vallás ereje. Ez a tö
megekre ma is óriási. Európában ez az' erő kétségtelenül, sőt az újra s újra fel
támadó kétség ellenére' is a katolicizmus. Miyen, hol áll, merre kanyarodhat ez az
erő? Hogy látja (Maarríac) a katolicizmus helyzetét?

- Nincs többé pap.
Először úgy értem, bogy nincs elég plébános, vagyis kevesen mennek a lel

készi pályára. Megmagyarázza szavait. Igaz, a csekély jövedelem, az egyház rossz
anyagi viszonyai miatt megcsappan az egyháziak száma is. De akik megvannak,
azok nagy zöme is csak - adminisztrátor! Az egyházközségekben színte semmi
lelki élet. úgy működnek, mínt holmi adóhivatalok! Hogy mit jelent hitet szol
gálni, azt már csak egy-két szerzetben tudják. A dominikánusok például."

A hangszálsorvadással kűzdő, alig pihegő Mauriac, akinek alakja látogatóiban
a "szenvedő Babitsot", nemrég meghalt atyai barátjukat idézi föl, "egy keserű,

de még míndíg harcra kész öreg keresztes vitéz etíkájával" olyan kérdésre nyit
rá,amelynek súlya az egész keresztény világ előtt csak most, egy fél emberöltő

múlva tudatosul.
Mauríacnak már huszonöt esztendeje is egy nagy és igaz emberi élet garanciája

adott jogot ahhoz, hogy aggodalmait és keserűséget szóvá tegye. Amit ő akkor
hatszemközt kimondott azt ma kongresszusok és sajtókonferenciák feszegetik, né
melykor sokkal kevesebb erkölcsi fedezettel, nemegyszer egyenest szenzációkereső,

botrányhajhászó izgalommal. A divatos krízíshangulat túlzásai joggal keltenek gya
nakvást bennünk. Amikor a papság kríziséről. hallunk és olvasunk, mégsem elé
gedhetünk meg azzal, hogy bosszankodva elhárítjuk magunktól a fogalmazást
és a problémát egyaránt.

I.

A zsinattal kapcsolatban közismertté vált a papi életforma "válságának"
első szembeötlő tünete: a papságra vállalkozók számbeli megfogyatkozása. Azóta
- tudjirk - ez a folyamat nem állt meg, inkább továbbhalad: Dél-Amerika,
Ausztria után azokra a vidékekre is átterjedt már, amelyek eddig a hivatások
leggazdagabb termőterületei voltak. Nem kell messzire mennünk adatokért: a,
magyar viszonyok szemünk előtt alakulnak; s sajátos körülményeink között is az
egész keresztény világ gondjai tükröződnek bennük.

Ez a számbeli fogyatkozás mintha [elzője volna annak a mélyebb válságnak,
amelyet Mauriac megérzett. Hiszen a jelentkezők számának csökkenését nem ma-
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iYarázhatjuk természetfölötti okokkal. Isten hivatásokat ébresztő kegyelmével
nyilván nem bánik kevésbé bőkezűen ma, mint azelőtt. De az is olcsó dolog volna,
ha pusztán szocíológíaí okokra hivatkoznánk, vagy épp korunk és ifjúságunk
kényelemre hajló, áldozatokra képtelen közhangulatára hárítanánk minden fe1e
lősséget. A kvantitatív elemzés szűkségszerűen kvalitatív meggondolásokkal páro
sul. Ai igazi probléma nem az, hogy míért kevesebb a pap, hanem, hogy mlért
nem találnak el a papsághoz azok, akik elutasítják maguktól a jóléti társadalmak
életbiztosító berendezéseít, és színte Szent Krístóf-í ambícióval keresik azt az urat,
akit érdemes volna szelgálniuk. Az egyház már a századvég és a századforduló
katolikus megúihodása idején - megint csak Illyést idézem - Homals úr pol
gári világának ellenpólusaként lett "eszmény és egy kicsit divat", vonzotta ma
gához épp a szellem embereit. Az egyház, de nem a papság. A katolikus meg
újhodás főként elvilek műve, ha nálunk, Magyarországon papok kezdték, vezet
ték (Prohászkától Sík Sándorig), ma már láthatjuk, hogy Babits útja európaibb,
hangja jellemzőbb s maradandóbb az övéknél. A tények lelkiismeretes latolgatása
után nehéz magunktól elhárítanunk azt a fájdalmas gondolatot, hogy a papok
száma azért fogyatkozik meg, mert a papi életforma nem vonzó a hősiességet

kereső fiatalok előtt sem.
Suhard bíboros - aki olyan közel állt Mauriac kedves dominikánusaihoz 

A püspök és papjai című pásztorlevelében a zsoltár és az evangélium szavával jel
lemzi a pap Krisztus-rendelte hivatását: "Krisztus szolgáít lobogó tűzzé teszi, hogy
ez a tűz lángba borítsa a földet. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem
hogy kardot.

Mint Krisztus, a pap is egy párattán jótéteménnyel ajándékozza meg az embe
riséget: azzal, hogy nyugtalanítja. Kell, hogy a nYlugtalanság szolgája legyen, egy
újszerű éhség és szomjúság osztogatója. Mint Isten, ő is éhséget hoz a földre.
Világos, nem arról van szó, hogy valami beteges félelmet vessen a modern élet
által már úgyis megnyűtt lelkiísmeretekbe. A nyugtalanság, amit a papnak vetnie
kell, az az istenfélelem, a végtelennek az a szenvedélye, ami olyan megrendítő föl
hívó kiáltásokat préselt ki mínden idők misztíkusaíból és gondolkodóiból.

A forradalom, amit ő propagál, a lelkíísmeretek fölkelése, a rend, amit meg
zavarni készül, az a látszólagos nyugalom, ami az igazságtalanságokat és bűnöket

betakarja. A pap - akárcsak a hős meg a szent - nem passzív, mindenre hajlandó
polgára a társadalomnak: nem átlagos arc az övé. O azzal jó polgár, hogy a
törvényes tekintély iránt való lehető legőszintébb engedelmességben is - örök elé
gedetlen; nem hogy megzavarja a társadalmi békét, hanem hogy minden pilla
natban annak magasabb szintű megvalósitását készítse elő. Paradox szerep: a
tökéletes Lény prófétájaként a múló civilizációkban annak szuverén békéjét és
állandóságát tükrözi. Az 'élő Isten prófétájaként nem enged nyugtot, mert az a
halált jelentené, az alakulás, a fakadás meaterévé kell lennie - az emberek belső

világában és a történelem áramában egyaránt. Ezért ellentmondás nélkül mond
hatiuk: ő épp azzal veti a rendet, hogy megkérdőjelezi azt; épp azáltal engedelmes
kedik az emberek törvényének, hogy attól szüntelen Isten Törvényéhez appellál."

Ez a papi eszmény azonban még mint eszmény, vagyis mint elérendő norma
sem él eléggé a papok vagy épp a papságról véleményt mondó emberek köztu
datában. Az átlagos valóságot s az annak nyomán kialakarlő közvéleményt in
kább A. Holl vallásszocfológíaí fölméréseivel jellemezhetjük. O a kultikus tevé
kenységet végző papságot a társadalom stabilizáló tényezőível látja törvényszerű

szövetségben: "Minden újságolvasó tudja, hogya történelmi egyházak főként azok
kal az intézményekkel kooperálnak, amelyeknek kezében hatalom összpontosul: 8

rendőrséggel és a katonasággal. az adminisztrációval és a gazdasági hatalmak
kal, a nevelőszisztémával meg az igazságszolgáltatással. Mindez a papságnak
mínt kultusz-személyzetnek stabilizáló szerepét illusztrálja, s ha igaz, hogy a
hatalom arra való, hogy rendet teremtsen a kaotikus viszonyok között, akkor a
papok még ma is - bár a megelőzőnél kisebb mértékben - intim kapcsolatban
vannak a hatalommal" (Priestermacht: Neues Forum, 1970 április). .
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A "kontestáló ifjúság", amelynek pozitív vonásairól például VI. Pál pápa oly
megrendítő szavakkal nyilatkozott, a Suhard-vázolta papi eszményt nagyon von
zónak érezné - ha Ismerné ; de a Holl-bemutatta papi életformától visszariad.

Ugyanez az Adolf Holl 1963-ban bécsi középiskolások között végzett közvéle
ménykutatásról számolt be, s azzal kapcsolatban elemezte a papi hivatások meg
fogyatkozásának okait, a papi életről kialakult közvéleményt. Legújabb cikkében,
magának a papságnak "részleges engedetlenségét" emlegeti a válság úiabb tüne
teként, s ezt jelöli meg a válság megoldásának valószínű útkészítőjeként is. A papi
ruha elvetésétől és a rnunkás-papságtól a cölibátus körül, a liturgiában s az er
kölcsi-teológiai kérdésekben nyilvánított hangos különvéleményekíg minden papi
körökben mutatkozó "kontestáló" nyugtalanságot e jelenségcsoport tagjaként kö
szönt s rak egymás mellé. A "kontestáló" papi csoportokkal annyira azonosult, hogy
König érsek nemrég megvonta tőle a. bécsi egyetem teológiai fakultásán való elő

adás "jogát.
, Holl kétségtelenül elfogult elemzését joggal érezhetjük optimistának. De ha
a krízis-tünetekkel szemben kritikusabb álláspontra helyezkedünk is nála, kell
lennie bennünk annyi tárgyilagosságnak, hogy elfogadjuk azt, amiben igazsága van.
A papság soraiban meg-megjelenő bizonytalanságot, föl-fölkavarodó keserűséget,

megfogalmazódó s olykor a kentestációig fokozódó új út keresést éppúgy nem ma
gyarázhatjuk pusztán a világ vonzásával, kényelmi, önző sőt bűnös szempontok
eluralkodásával, mint a hivatások számának megfogyatkozását. Kétségtelen, hogy az
egyház életének s a keresztények életének társada'rni-kulturális átalakulása ve
tette fölszínre ezeket a jelenségeket. De gyökerüknél szintén a Mauríac-megfogal
mazta probléma áll : a papság azért nem találja helyét az új világban s a meg
újuló egyházban, mert valahol saját hívatásának központját veszítette el.

II.

Ezek a meggondolások a krízís fölmérése után belső kényszerrel irányítanak a
megoldás kiindulópontjához: a reform forrásához. Ha valahol elvesztettük a pap
ságunk egészséges nehézkedési központját. nem slránkoznunk kell, hanem meg
kell keresnünk. Elméletileg a kinyilatkoztatásban; Krisztusnál, gyakorlatilag saját
életünkben. Ez a belátás ihlet egyegyre terebélyesedő teológiai irodalmat, amely fő

ként biblikus kiindulásból a Krisztus-rendelte papság új megvilágítására törekszik,
s mely nemcsak magán-teológusok erőfeszítése, hanem beleépült a zsinatnak pap-
ságra vonatkozó döntéseibe. .

E néhány lapos tanulmányban nem tekinthetjük át a kérdés egész írodalmát. A
kiindulópont, a biblia azonban mindnyájunk számára ismerős. Gondoljuk csak vé
gig, mílyen az újszövetség magatartása a papság intézményével és eszméjével kap
csolatban.

Pogány papot egyszer mutat be az újszövetség: az Apostolok Cselekedeteinek
majdnem burleszk jelenetében. Szent Pál Lisztrában meggyógyít egy bénát, ünne
pelni kezdik, s Iíkaoníaí nyelven - amit ő meg társa, Barnabás nem ért - isten
nek híresztelik. Mire a városkapuhoz érnek, a Jupiter-templom papja "bikákat és
koszorúkat hozatott a kapuk alá, és a tömeggel együtt áldozatot akart bemutat
ni" (14, 13). Pál meg Barnabás most érti meg, rniről van szó. Kétségbeesetten, az
ószövetség istenfogalmában nevelkedett ember fölháborodásával szaggatják meg
ruhájukat, s rohannak a tömeg közé: "Emberek, mit csináltok ..."

Az athéni beszédben Pál megdicséri a "szerfölött vallásos" görögöket buzgósá
guk miatt, De a Rómaiakhoz írt levelében már azt írja, hogy .,nincs mentség szá
mukra", mert "fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét halandó emberek, sőt

madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával" (1.21-23). Nem mondja ki,
hogy ez a papok felelőssége. De ha Lisztrában a Jupiter-pap primitívségével szem
ben a Noé-szövetség világos teológtájára hivatkozott ("akkor sem maradt bizonyí
ték nélkül, mert jót cselekedett: az égből esőt és termékeny időt küldött számo
tokra, s bőven adott eledelt és szívderítő italt"), mégis felelősséitudatot akart
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ébreszteni. S nem egy új vallás papjaként, hanem az élő Isten megtérését sürgető

követeként.
De az újszövetség nemcsak a pogány papsággal szemben tartózkodó. hanem

az ószövetségi papsággal szemben is. A Lukács-evangélium gyermekségtörténete
párhuzamosan adja elő Keresztelő Szent János meg Jézus annunciéciójának és szü
letésének eseményeit. A két annuncíácíó angyalszereplőie azonos: Gábor angyal.
Emberi szereplője Zakariás pap, a Keresztelő apja és Mária, Jézus édesanyja. A
két elbeszélés részleteiben is egymásra utal, egyező s eltérő mozzanataí egyaránt
beszédesek. Zakariás pap: papi szolgálata közben jelenik meg előtte az angyal,
megijed, Gábriel bátorítja s megígéri, hogy fia születik, Zakar-iás azonban nem
hisz az angyal szavának, bizonyítéket kér tőle. Az angyal kissé méltatlankodva
válaszol, s eleget tesz Zakariás kérésének, de egy olyan jellel, amely Zakariás szá
mára megszégyenülés is. Zakariás megnémul, s szolgálata befejeztével nem tud
megszólalní a nép előtt (pedig a szertartás rendje szerínt áldást kellene osztania).
Máriát előre köszönti Gábriel. Félelmét szintén biztató szóval enyhíti, s megfo
galmazza előtte a Zakariáshoz szóló üzenetnél sokkal csodálatosabb ígéretet. Má
ria is kérdez, mint Zakariás, de kérdése nem a hitetlenség, hanem az Isten aka
ratát tudakoló készség kifejezője. Az angyal felel, s kéretlenül. is bizonyítékkal
szolgál : épp az öregségében anyává lett Erzsébet példájával bizonyítja, hogy "Is
ten előtt semmi sem lehetetlen". A jelenetet Mária moridata zárja: "Ime, ai ls
ten szolgáló leánya ..." S a kettős annunciáció diptichonját Mária és Erzsébet
találkozásának jelenete egészíti ki. Zakariás és Mária magatartásának mérlegét
Erzsébet szava jelzi: "Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit
az Ur mondott neked." Az Isten magatartásának stílusát pedig Mária hálaéneke
fogalmazza meg: "Magasztalja lelkem az Urat.:.", aki az ,.alacsonyt" emeli föl, s
megalázza a gőgöst, a hatalmast, a hivatala szerint kiemelkedőt.

Zakariás és Mária szembeállítása céltudatos, éppúgy, mint a Keresztelő és
Jézus párhuzama. Később a Keresztelővel kapcsolatban hangzik el Jézus meglepő

mundata: "Asszonyok szülőtte között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál,
de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála". (Mt 11,11.) Ez az ítélet
az utolsó prófétát mérí Krisztus tanítványaihoz. Mária és Zakariás párhuzama
az ószövetség papi rendjének háttérbe szorulását jelzi az alacsonyak és az asz
szonyok messiási fölemeltetése idején.

Az ószövetség papjai az evangélium további történetében gyakran szerepel
nek Jézus ellenfelei közt, a tanítványok sorában azonban egyetlen papi rendűvel

sem találkozunk. Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd egy pap és egy le
vita közönyével és állapotszerű, de szeretetben gyümölcsöt nem termő szentségé
vel állítja szembe a félpogány szamaritánus spontán jóságát, áldozatkészségét,

Jézus pörében János említi Kaifás szavát: ,.Jobb, hogy egy ember haljon meg
a népért, mintsem, hogy az egész nép elpusztuljon". (11,50.) A főpap biztonsági
szempontokra hivatkozik, s a praktikus meggondolásoktól vezetve áldoz föl esz
mei értékeket. Erdékes János magyarázata: "Ezt nem magától mondta, hanem
mínt főpap abban az évben megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni' a népért."
A főpap méltatlanságában is Isten embere. Akarata ellenére próféta, aki maga érti
legkevésbé azt az igazságot, amelynek megfogalmazására Isten őt használja esz
közül. De próféciája saját hivatalának végét is jelenti: hisz Krisztus "nemcsak a
népért (hal meg), hanem azért is, hogy Isten szétszórt fiait (vagyis a pogányokat)
összegyűjtse", s ezzel új áldozati rendet léptessen érvénybe.

III.

Az eddig mondottak alapján igazat adhatunk a protestáns Bornleammnak, aki
azt mondja, hogy az evangélíumot a laicilás friss, üdítő szelleme hatja át: a nem
profi, nem szakmája szerínt szent közember Istenhez tartozásának öröme és bizton
sága. Krisztus azért jött, hoiY lebontsa a válaszfalat nemcs!,!k a zsidók és a po-
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gányok, hanem a szent és a profán világ, a szentek és a világiak között is. Az ö
színe előtt a szent Istentől idegennek, a világi Istenhez közelállónak mutatkozik.

De Krisztus úgy bontotta le a pogány világ és az ószövetség tökéletlen szak
rális rendjét, hogy egyúttal be is teljesítette. A szamárlal asszonynak azt mondja,
eljött az idő, mikor Istent nem Jeruzsálemben és nem a Garizim hegyén, hanem
"lélekben és igazságban" kell imádni. Nem a külsőségek nélküli "kultusztalan"
istentisztelet programját hirdeti meg ezzel (az egyébként is fából vaskarika volna),
hanem az átmeneti állapot megszűntét, Isten üdvösségtörténeti szándékainak be
teljesedését.

A Lukács-evangélium megint kompozícíós leleménnyel fejezi ki ezt. Mennybe
menetelekor Jézus az evangélium záradéka szerint "kezét fölemelve megáldotta
(tanítványait)" (24,50). H. Schlier hívja föl a figyelmünket arra, hogy ez papi gesz
tus, s a mondat szövegszerűen is Jézus Sirák fia könyvének Simon főpap áldásá
ról szóló mondatára utal (50,20). "De talán - folytatja Schlier - azt is lukácsi
leleménynek hihetjük, hogy az evangélíarm egy pap történetével kezdődik, aki
áldozatának bemutatása után hitetlensége miatt nem tudott áldást adni. Zakariás
áldozata befejezetlen liturgia volt.. De az evangélium végén ott van egy pap, aki az
áldozatát valóságos áldással fejezi be. Az .ő áldozata befejezett liturgia" (Jesu
Himmelfahrt nach den lukanischen Schriften).

Jézus papságának teológiáját a Zsidókhoz írt levél fejti ki. Remekül, mert
úgy hangsúlyozza Krisztus pap-voltát, hogy nem leplezi az ószövetségi papság
meg a Krisztus papsága közötti törést. Krísztus nem az ároni papság örököse,
hanem Melkizedek rendje szerint való pap; pap, de a szónak analóg értelmében:
nem folytatva, hanem tagadva s beteljesítve a papság korábbi történetét. Csak
futtában utaljunk a Zsidókhoz írt levél meg a János-evangélium teológiájának
rokonságára. A protestáns Cullmann megrendült szívvel elemzi Krísztars főpapi

imáját: "Ezt az egész imát csak olyan valaki mondhatta el, aki abban a tu
datban élt, hogy papi funkciót végez" (Christologie du Nouveau Testament 1958. 93).

S ha megkérdeznénk, hogy nem utólagos interpretáció-e mindez, János, Lu
kács és a kora-kereszténység Frühkatholizmus-a, a protestáns biblikusokkal együtt
magára Krisztusra utaló mondatokat idézhetünk a szinoptikusokból is, melyek
színtén Krisztus papi öntudatát bizonyítják. Papnak - úgy látszik - nem mondta
magát soha, de nagyobbnak mondta magát a templomnál (Mt 12,6), elmondta a
templom lerombolásáról és újjáépítéséről szóló jövendölést (14,58), s a főpap előtt

mondott utolsó szavában, amely miatt kivégezték. a 110. zsoltárra meg a Dn. 9-re
utalt. Ott viszont a korabeli zsidó bibliamagyarázat szerint a Melkizedek rendje
szerint való papság eszméje fogalmazódik meg. Amint Pilátus előtt nem evilág
ból való királynak vallotta magát, úgy állította a földi főpap előtt, hogy az ő

papsága nem evilágból való" (Cullmann i. m. 79).
Krisztus papságához, "táboron kívül" hozott áldozatához hozzátartozik e meg

váltottak "egyetemes papságának" örömhíre. Az első Péter-levél meg az Apoka
lipszis az egyházat egyetemében mondja Isten papjának. Mindkét 'könyv az
Exodusra utal: az újszövetség vándorló Isten-népe valóban papi nemzet, egészé
ben s mínden tagjában Krlsztus papságának részese.

Isten népének egyetemes papsága azonban nemhogy nem teszi fölöslegessé, de
egyenest megalapozza az úgynevezett speciálls papságot. A protestáns bibliama
gyarázatnak talán igaza van abban, hogy a katolikus egzegézis túlságosan köny
nyen használja a speciálls papság igazolására Krisztusnak olyan evangéliumi mon
dataít, amelyeket az apostoloknak mondott, s amelyek épp ezért az egyház egyete
mére is vonatkozhatnak. De Szent Pál már az ötvenes évek elején számon tartja
a fiatal egyházban élő sajátos karizmatikus szelgálatok 'között a tanítók és az
elöljárók szelgálatát. A későbbi levelek még gazdagabban sorakoztatják egymás
mellé az ige szolgáinak s a közösség elöljáróinak különféle csoportjait. Ezeket az
embereket Pál nem nevezi papnak, de szolgálatukat az ószövetség papjainak szol
gálatához mérí : "Nem tudjátok, hogy akik a templomban szolgálnak, a templom
ból is élnek, s akik az oltárt szelgálják. az oltárról is részesednek? Az űr is
úgy rendelte, hogy az evangélium hirdetői az evangéliumből éljenek" (1. Ka1
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9,13-14). Az evangélium szolgálatával KIisztus testét építik ezek az emberek, az
pedig templom és áldozat. Pál saját apostoli tevékenységét is így jellemzi: "Isten
evangéliumának szent szelgálatát kell végeznem. hogya pogány népek a Szerit
lélektől rnegszentelt kedves áldozati ajándékká legyenek" (Róm. 15,16).

Kérdezzük ezután, hogy van-e míndennek krisztusi fedezete? A Tizenkettő

megbizatásának krisztusí jellegében ma nem katolikus biblikus sem igen kételked
het. Az ószövetség választott népe Jákob tizenkét fiára vezette vissza történetét.
KIisztus az új választott népet tizenkét apostolra alapította. Köztük külön cso
portot alkotott a három főapostol, s különös szelgálatra kapott meghívást Péter.
Az egész rendszer céltudatosságát és szervezet-jellegét igazolják a kumrání pár
huzamok, s az, hogy rníndegyik csoport maradandó: Júdás helyébe Mátyást "vá- .
lasztják" az apostolok; az idősebb Jakab helyébe az ifjabb Jakab kerül az "osz
lopok közé.

Hogy Jézus nem nevezte papoknak apostolait? Magát sem nevezte annak. Sza
bad ebből azt következtetni, hogy Jézus nem akart papokat, hanem apostolokat?
Akkor azt is vallanunk kellene, hogy Jézus maga sem volt pap, halála nem volt
áldozat és így tovább. Ez a negatív teológia nem abszurd és értelmetlen: a termé
szetfölötti dolgokkal kapcsolatban használt tradicionális kifejezéseink elégtelen
ségére figyelmeztet szüntelen. De önmagában mégsem igaz, sőt inkább eltorzítja,
mint megfogalmazza az igazságot. .

Krisztus pap, papi küldetést adott egyházának, mert rábízta saját áldozatának
megújításat és továbbfolytatását. Az egyházat viszont elöljárókra bízta, s ha azok
elnevezése ingadozott is, nem véletlenül alkalmazták rájuk végül a papságra vo
natkozó ószövetségi és pogány terminológiát.

IV.

Mikor a Lélek betűbe öltözik, a természetfölötti intézményesül, akkor mindig
vállalja a torzulás folytonos kockázatát. Az ember emberi kategóriákban gon
dolkodik, s ha a hitben túlnő is önmagán, megragadva valamit abból, "amit sze-n
nem látott, fül nem hallott, ember szívébe föl nem hatolt", a természetfö
löttit is földi fogalmakkal fejezi ki. Aztán mínduntalan meg-megfeledkezik arról,
hogy analógiákkal van dolga, s lábujjhegyen állva, térdre borulva csínján kellene
bánnia azzal, amit Istentől kapott. A térdelő teológiát felváltja a podex plum
beus teológiája, s a legremekebb fogalmi rendszer Prokrusztesz-ággyá válik a
teológus vagy az igehirdető gyakorlatában.

A krísztusi papság alapvetőerr különbözik a pogány és az ószövetségi papságtól,'
mert nem a szakrális és a profán világ közötti közvetítő szerepet jelenti, hanem
a Krisztus hivő papi népének vezetését. De Co.ngar helyesen írja, hogy "mi keresz
tények nemcsak az első századok görög-római világában vagy a mai óceániai, af
rikai tájakon találkozunk a pogánysággal. 'hanem magunkban, saját gondolkodá
sunkban, érzésvilágunkban is". Találó mondás, hogy "az egyház legnagyobb belső

ellensége a kleIikalizmus": vagyis a krisztusi papság sajátos jellegének szem
elől tévesztése, a Krísztus-alapította speciálls papi rend ószövetségi vagy pogány
szellemű átértelmezése. Ez a veszedelem azonban nem kereszténységünkből fakad,
hanem épp abból, hogy nem vagyunk eléggé keresztények.

Az egyház életében a zsinat óta szokásossá vált az önkritika, s vele kapcsolat
ban már a divattal járó igaztalan túlzások is gyakoriak. Ilyen igaztalan túlzás
volna a krísztarsí papság történetével kapcsolatban ,,1600 éves eltévelyedést, ki
siklást" komolyan emlegetni. "Az Ige testté lett, és köztünk ütötte fö' a sá
torát." A vándor-egyháznak sátrat kell ütnie minden korban, emberi formát kell
adnia emberfölötti eszméinek s intézményeinek. Nem a véglegesség igényével,
mert vándor-egyház, de valóságosan. mert a megtestesülés egyháza. Ami ma
vívmány s a természetfölötti isteni szándék lehető legtökéletesebb földi megvaló
sítása, az válik holnap akadállvá egy megváltozott társadalom, élet- és gondolko
dásforma keretei közt, Az egyház hagyományőrző kőzösség, de csak akkor őriz

het élő hogyományt, ha nemcsak emlékezni tud, hanem elszakadni is. "Elfelejtem.
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ami rnögöttem van, s az előttem való után rugaszkodorn ... " Nemcsak a bűneinktől

kell elszakadnunk, hanem az eredményeinktől is, de anélkül, hogy utóbb bűnökké.

melléfogásokká hazudnánk őket,

A gőg keresztény emberhez legkevésbé sem illő magatartás. De öncsonkítás és
a Lélek hatalmában való kételkedés volna kisiklásnak bélyegezni a krisztusi
papi eszmének azt a történeti fej lődését, amely a Krisztus-alapította intézményt
a változó társadalmi feltételek között folyton evangéliumi mércével mérte, foly
ton korszerűvé akarta tenni; igaz mindezzel s rníndeközben folyton kitette a ben
nünk lappangó pogányság torzító hatásainak.

Reformra szükségünk van: az egyház életében és papi eszményünk újrafogalma
zásában egyaránt - mint minden kornak. Nem azért, hogy egy 1600 esztendós
kisiklás után visszatérjünk az evangéliumhoz, elhárítsuk "a konstantini kor" té
vedéseit, s legyünk keresztényebbek az előttünk járt nemzedékeknél. Hanem azért,
hogy a magunk világában mi is krisztusi mércével mérjük magunkat, mint az
előttünk járt nemzedékek tették, s kialakítsuk a magunk sátorát, amely éppoly
ideiglenes, mint az elmúlt koroké volt.

Hans Urs von Balthasar szerint Jézus isteni iróniával nevelte Pétert a hiva
tására. "Nem fiktív vagy pusztán aszkétikus gyakorlat-szerű, hanem nagyon is va
lóságos megaláztatások során, mert csak ezek érlelik be a mindent elhagyás kez
deményezését, tesznek ezáltal alkalmassá a tisztség viselésére." Krisztus "senkivel
sem bánik olyan nyersen, senkit sem aláz meg olyan gyakran és nyilvánosan,
nem nyom képletesen és a szó szoros értelmében is víz alá, mínt Pétert". Ez az
isteni irónia tovább hat a történelemben is. Péter följajdul rá, restelkedik, kér ...
és előbbrelép. Ezt kell tenniük mindig Krisztus papjainak, sakkor hiába próbálja
őket .megrostáíní a Sátán".

A papi eszmény reformja, modern és evangéliumi újrafogalmazása valójában
már megkezdődött - a második vatikáni zsinaton. A trentói zsinat kétségtelenül
harcos megoldásokat hozott. Fegyelmezett sereget akart; de a hadiállapot csak
ideiglenes lehet, s addig is értékeket rombol, még az evilági emberi élet sikjain
is. Teológiájában is polemikus volt az a zsinat. A szakramentális szemléletet hang
súlyozta, s a speciálls papság legszernbeszökőbb ismertető jegyeként a szeatségek
kiszolgáltatása körül gyakorolt különleges hatalmat állította az emberek szeme elé.
Rossz volt ez a papi eszmény? Részleges volt, talán nagyon részleges, mert na
gyon nagy indulatokkal és ellentmondásokkal kellett szembeszállnia - az igazság
védelmében. De ha gyümölcseiről ismerjük meg a fát, ennek a papi eszménynek
igen sok szép és maradandó gyümölcse is volt.

Azóta egy s más tisztázódott - például a protestantizmussal kialakuló dialógus,
de egyáltalán a protestáns teológia saját belső fejlódése során. A társadalom
élete VIszont átalakult. Eljött az ideje annak, hogy felejtsük, ami mögöttünk van,
s a krísztusí hivatás mércéjével próbáljuk megalkotni saját korunk papi életfor
máját.

A papság a világban és az egyházban is elveszti műveltségi monopóliumát:
nem hivatásának lényegéből fakadt, nem kereste, hanem vállalta, minek ragasz
kodnék hozzá féltékenyen? Az egyház életében tudatosul a hívek egyetemes pap
ságának ténye: az anyanyelvű liturgia, a teológia és az egyházszervezet fejlődése

aktív szerepet juttat a hívek egyetemének. A pap azért megmarad a Krisztus
alapította közösség atyjának, az Ige hirdetőjének, az Aldozat megújítójának, a
Lélek adományait rendező "miniszternek". Ha kell, Péter alázatával és felelősség

tudatával.

V.

Papságunk az idő rostájában? Az egész egyház s az egész emberiség ott
van azon a rostán, s a papság krízise talán csak annak a jele, hogy a pap
nak is saját bőrén kell megéreznie egy kritikus kor bizonytalanságalt.

De a keresztény ember nem egészen ért egyet Adyval. Ady a mai kor "chro
nolatriáját" fogalmazza meg a rostát rázogató idő szimbólumának megalkotása-
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kor. JézWl arról beszélt Péternek, hogy a Sátán próbálja majd megrostální 6t. 1'\.
Keresztelő viszont Jézusról rnondja, hogy "szórólapáttal kezében kitakarítja szé
rtljét és csűrbe gyGjti búzáját, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti" (Mt 3,12).

"Ha embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék." Az ag
giornamento nem azt jelenti, hogy a kor emberi igényeihez minden áron s \min
denben alkalmazkodunk! Mi marad fenn az Idő rostáián? Nem a mi dolgunk. A
Sátán rostája ellen Krisztars imádsága védelmet ígért: "a Sátán kikért titeket,
hogy megrostáljon, mint a búzát, én azonban imádkoztam érted, hogy meg ne
fogyatkozzék a hited, hogy te egykor megterve megerősítsd testvéreidet" (Lk
22,32). Végül is az a legfontosabb, hogy Krisztus szórólapátián papi életünk búzá
nak bizonyuljon.

PETROVICH EDE

SZENT M6R PÉCSI p{rSPÖK
Származása és ifjúsága

A pécsi egyházmegye második püspöke, Szent Mór halálának 900. évfordulóját
ünnepli.

Szűletésének évét nem őrizte meg hiteles feljegyzés. Életkörülményeiből követ
keztetve egyöntetű a nézet, hogy 1000 körül született. Nem ilyen egységes a véle
mény szülőföldje tekintetében. Volt, aki lengyelnek tartotta, mások olaszt láttak
benne. Fehérpataky Németországból bevándorolt hospes gyermekének vélte. Mad
zsar Imre is kételkedett a Pannonhalmi Rendtörténet és Vargha Damján megálla
pításában, hogy Mór magyar volt. Legújabban Kutnik József foglalkozott e kér
déssel és abból a föltevésből indult ki, hogy Zoerard, akinek legendáját Mór
megírta, sohasem hagyta el a zobor-hegyi kolostort. Következőleg Mór kijelentése
a legendában, hogy nevezett remetét puer scholasticus (tanuló) korában látta,
nem Pannonhalmára vonatkoztatandó, hanem a Nyitra környéki Zobor-hegyre. Ez
pedig annyit jelent a szerző szerínt, hogy Mór szlovák családból származott.

Az egyébként kitűnő szerzőnek ez a föltevése nincs kellően bizonyítva. Ha
ugyanis Zoerard barátja és a remeteségben utóda, Benedek, a legenda szerínt saepe,
azaz gyakran járt apátjával Pannonhalmán, nagyon is valószínű, hogy ugyanezt
megtette Zoerard is egy-egy pannonhalmi búcsú, ünnepség, rendi összejövetel
alkalmával. Egyébként a legenda mondatfűzése az említett helyen is azt a be
nyomást kelti, hogy az esemény a pannonhalmi Szent Márton monostorban történt.'
Nem valószínű továbbá, hogy Mór a zobor-hegyi konventben volt puer scho
tasueu», és csak később ment át a pannonhalmi konventbe. Igaz ugyan, hogy
mindkét konvent ugyanannak a Szent Benedeknek reguláját követte, de mínd
kettő önálló volt, és alig hihető, hogy noviciusok, méghozzá puer scholasticusok
szabadon léphettek át az egyik konventből a másikba.

De ha el is kellene fogadnunk, hogy Mór eleinte a zobor-hegyi
kolostorban nevelkedett, következőleg a Felvidéken született, ez még nem
jelentené, hogy nem magyar szülők gyermeke. Ismeretes ugyanis, hogy a Duna
bal partjától északra fekvő területet Huba és Lél törzse szállta meg föl egészen
Nyitráig. Tehát itt magyárok is laktak. Bizonyság erre, hogy amikor Szent Gel
lért magyarul is beszélő szerzeteseket kért az egyes monostoroktól, Zobor-hegyről
két bencés, Crató és Tasziló ment le Marosvárra. Szent István király az életére tö
rő és ezért megvakított unokatestvérét, Vászolyt Nyitra várában tartotta fogva. Ha
e vidéken akkor nem laktak volna magyarok, hozzá kírályhű magyarok, alig esett
volna a választás éppen Nyitrára. Mellékesen jegyezzük meg, hogy a Szent István
életét földolgozó Hartwík-legenda és a lengyel Dlugosz króníkája szerint Zoerard
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nem a zobor-hegyi monostorban jelentkezett, hanem Pécsváradon. Ez is arra mu
tat, hogy a lengyel vándor magyar környezetet keresett.

Szent Mór magyarsága mellett a legsúlyosabb bizonyíték saját nyilatkozata.
Legendájában ugyanis azt írja, hogy Zoerard de terra Poloniensium in hane pat
riam advenit (lengyel földről ebbe a hazába jött). A latin szövegnek "a ml ha
zánkba" való fordítása sem volna erőszakolt és túlzott, de a szó szerintí- is ér
zékelteti, hogy Mór Magyarországot saját hazájának tekintette, tehát magyarnak
tekintette magát. Ellenvetésül föl lehetne említeni, hogy Mór az előbbi szavakat
püspök korában, tehát csaknem 60 évvel később írta, amikor már megmagyaro
sedott. De ez esetben alig írhatta a következő mondatban, hogy Benedek zobor
hegyi szerzetes, aki neki elbeszélte Zoerard, illetve szerzetbe lépése után új ne
vén András sajátos vezeklését, ad nostrum monasterium jött . Pannonhalmára.
Igaz ugyan, hogy Mór bencés [ellegét megtarthatta halála órájáig, de egyházjo
gilag már nem volt a rend tagja, és körülbelül 30 esztendő elmoshatta a régi jel
leget. Ha tehát e szavak ad nostrum monasterium, nem az öregkornak vissza
vetitése az ifjúkorba, hanem fordítva a régi emlékek fölelevenedése, akkor e sza
vak: in hane patriam sem a későbbi fölfogást, hanem az ifjúkorit tükrözik.
Egyébként ha Mór csak elmagyarosodott volna, akkor azt kellene mondanunk,
hogy a nemzetiségek magyarra válása, az ország közepéri élő magyarsághoz tör
tént hozzásimulása már Szent István korában megkezdődött. Ez pedig ellenkez
nék Szent István szándékával. de a tényekkel is. Szent Gellért sem magyarose
dott meg, hisz még Aba Sámuelhez intézett dorgáló szeritbeszédét sem tudta ma
gyarul elmondani.

A benedekrendi szerzetes

'Amint a későbbi fejlemények igazolják, az egykori puer scholasticus tanul
mányai után nem mondott búcsút a pannonhalmi monostornak, hanem maga is
beállt Szent Benedek fiai közé. Mór egyszerű szerzetes korából két epizódot őr

zött meg számunkra a történelem: találkozásait Benedek zobor-hegyi bencéssel,
aki Mórnak elbeszélte a közben remetévé lett András vezeklését, és találkozását
Szent Imre herceggel. Szent Gellért Nagyobb legendája beszél ugyan még egy
Mórról, aki színtén szerzetes volt, de Bakonybélben. és akit Gellért később ma
gához vett marosvári székhelyére, s ott Gellért utóda lett a püspöki székben. Ez
tehát nem azonos a későbbi pécsi püspökkel.

A jelek szerínt mindkét találkozást Mór egyszerű szerzetesi életének későbbi

szakaszához kell rögzítenünk. A Mór által írt legenda ugyanis azt mondía, hogy
Benedek neki beszélte el András remete életét (mihi haec narravit). A közlés te
hát nem a közösség előtt, többek előtt hangzott el, hanem négyszemközt, kizárólag
Mórnak, Ez viszont azt sejteti, hogy Mór már kitűnt szerzetes társai közül, és
Benedek csak őt érdemesítette a vezeklés nagyon is eredeti médjának ismerteté
sére.

Szent Imre legendája, melynek elején a híres hét csók-jelenet olvasható, egy
szeruen frater Maurusnak nevezi Mórt. A jelenet tehát Mór apáti választása,
azaz 1030 előtt történt. Ugyanez a fejezet azonban Szent Imrét ismételten puer
nak nevezel, és ez arra utal, hogy legföljebb tizenhat éves Iehetett. Mivel egye
temes vélemény szerint Szent Imre 1007-ben született, a csók-jelenetet az 1023.
évhez kellene kapcsolnunk. Ezzel szemben a [elenetet befejező szavak szerint
Szent István nem sokkal ezután Mórt pécsi püspökké- nevezte ki. Ez azonban
a pozsonyi évkönyvek tanúsága szerint csak 1036-ban következett be. Követke
zőleg a pannonhalmi királylátogatásnak és a csók-jelenetnek 1035 körül kellett
történnie.

Feloldódik az ellentét, ha figyelembe vesszük a következőket: 1. A Szent
Imre legenda sorban következő, negyedik fejezete ezt írja: Post haec autem be
atus Henricus aetate proficiens per virtutum merita gloriosa sua semper augmen
tábat insignia. (Ezek után boldog Imre korban növekedvén, erényeinek érdemei
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által míndíg növelte dicsőséges kíválöságát.) Tehát előzőleg még ifjú volt, aki
nek korban és bölcsességben még növekednie kellett. 2. Mór saját maga írta le
gendájában, hogy apát is volt. Ennek ugyancsak püspökké történt kinevezése
előtt kellett bekövetkeznie. Nem kell tehát a paulo post szavakat szó szerintí ér
telemben vennünk. Elvégre a legendairónak nem az évszám, hanem főhőse egyé
niségének kiemelése volt a fontos. De éppen ez a kérdés: a Szent Imre legenda
azobanforgó második fejezetének ki a főhőse, Szent Imre-e vagy Szent Mór?

Egy alkalommal - írja az Imre legenda - István király fiával és nagyobb
kísérettel elment Pannonhalmára, hogy ott az ünnepeket imádságban töltse. A
szerzetesek körmenetben vonultak a király elé, de míelőtt az üdvözlő szavak el
hangzottak volna, Imre előreszökött, és a szerzeteseket sorjában békecsókkal kö-,
szöntötte. Egyeseket egyszer, másokat háromszor, ismét másokat ötször, sőt egyet
hétszeres csókkal üdvözölt. Szentmise után a király megkérdezte fiától, mí volt
saj'átos magatartásának oka. Imre válaszában fölsorolta az egyes 'szerzetesek érde
meit, és hozzáfűzte, akit hétszer csókolt meg, az volt közöttük a legtisztábo éle
tű. Az ünnepek után a király eltávozott, de rövid idő múlva csupán két szolga
kiséretében titokban visszament, és a szarzeteseket az éjjeli istentisztelet alkal
mával ellenőrizte. Azt kellett látnia, hogy a zsolozsmázás után többen visszasiet
tek cellájukba, hogy folytassák megszakított alvásukat. Akiket azonban Imre több
szörös csókkal tisztelt meg, azok a templom különböző helyein tovább imádkoztak.
Mikor a király őket egyenként megszólította, félbeszakították imájukat, és a király
nak hódoló tisztelettel válaszoltak. Egyedül Mór nem engedte magát megzavartat
ni, és sem a király kedves, sem fenyegető szavaira nem szegte meg a Regula ál
tal előírt hallgatást. Másnap a király maga elé rendelte a szerzeteseket, és mind
nyájuk jelenlétében szerzeteshez nem illő (religioni contraria) vádakkal illette Mórt,
Mór nem védekezett, nem tiltakozott, hanem minden bizaimát az emberi lelket jól
ismerő Istenbe helyezte. Magatartásából a király meggyőződött, hogy fia helye
sen ítélt, dicsérő szavakkal magasztalta Mórt, és nem sokkal később (paulo post)
pécsi püspökke nevezte ki. A legenda e jelenetének főhőse valóban Szent Imre,
ő vezeti be a jelenetet, és ha utána tüstént el is tűnik, mert nincs megemlítve,
mégis a későbbiek során szelleme jelen van, ez vezeti a király minden tettét, és
az író művészí lelkületére vall, hogy az események végén a király csak egy szóval
említi fia nevét. De Imréhez szorosan kapcsolódik Szent Mór személye; alakja
plasztikusan áll előttünk, és tökéletes szótlansága ellenére szinte főhőssé emel
kedik, mert hallgatása többet beszél, mínt ha hosszú védekezéseket mondana. Ez
a szoros kapcsolat Szent Imrével lehet az oka annak, hogy idők folyamán nem
keletkezett egyetlen Szent Mór legenda sem. Mert ahol fölolvasták az Imre-le
gendát - a ránk maradt kódexek, másolatok, Imre-beszédek, brevíáriumok ta
núsága szerint fölolvasták az ország mínden zugában -, ott megjelent Szent
Mór is, neve közismert lett, nem volt szükség új Mór-Iegenda megírására.

A tüzetesebb vizsgálat azt is tanúsítja, hogy e jelenet nem rninden ízében
költői alkotás. Nem akarhatjuk ugyan a legendát megfosztani sajátos díszeitől.

mert jól tudjuk, hogy a legendaíró hozzá sem fog munkájához, ha hősét nem éke
sítik csodás elemek. De ez nem jelenti azt, hogy a legendának nincs történelmi
háttere, történelmi magja, melyet az író vagy a nép fantáziája költött elemekkel
kiszínez. Igy a királylátogatás sem más, mínt az akkor szokásban lévő országjárás
egyik esete. Mór próbatételénél is az író mintha szem előtt tartaná a benedeki
Regula előírásait, melyek a rendtagok tisztaságát, az éjjeli szílencíum, tehát a
legértéktelenebbnek látszó szabály megtartását, azaz a tökéletes engedelmessé
get és az alázatosságot szorgalmazzák. A jelek szerínt e szavak: "szerzeteshez nem
illő cselekedetek" (religioni contraria) is egy német bencés szabályzatból vannak
átvéve. Ilyen háttér mellett az is valószínű, hogy Szent Imre nem most ismerte
föl Mór lelkületét, hanem már korábban is találkoztak, talán hosszabb-rövidebb
időt is együtt töltöttek, és most csak régi ísmerősét fedezte fel benne.

Bizonyára nem a csók-jelenet, hanem Mór kiváló egyénisége volt az oka an
nak, hogy a legközelebbi széküresedéskor a pannonhalmi bencések Mórt választot
ták meg apátjuknak. Sem az egykori krónikák, sem a bencések története nem
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hagyott ránk olyan adatot, amely Mór apáti tevékenységéről tájékoztatást nyújt
hatna. A választást mégis ténynek kell eUogadnunk, hisz maga írja legendájában,
hogy Fülöp zobor-hegyi apát akkor számolt be neki Benedek életéről és halálá
ról, amikor apát volt. Mível ugyanaz a Fülöp apát beszélte el az eseményeket,
mínt aki korábban Zoerardot a szerzetbe fölvette, a két esemény között legföl
jebb 20-22 év telt el, és ezért ez utóbbit Mór apáti éveinek kezdetére kell he
lyeznünk. Mai ismereteink szerínt apátta 1030 körül választották.

A pécsi püspök

A Pozsonyi Évkönyvben az 1036. évnél a következő bejegyzés olvasható; Ma
urus episcopus est effectus (Mór püspök lett). Nincs ugyan a név mellett kitéVE>
az apáti jelleg, hiányzik annak megjelölése is, hogy Pécsett lett püspök, mivel
azonban a szakértok szerínt az Evkönyvnek ez a része még Pannonhalmán író
dott, nyilvánvaló, hogy nevezett Mór bencés volt. S mível továbbá Szent Gellért
utódján kivül, aki korábban bakonybéli szerzetes volt, és aki csak 1046 után le.t
csanádi püspök, nem ismerünk más Mór nevű püspököt, indokolt a magyarázat,
hogy az emlitett bejegyzés a pécsi püspökre vonatkozik. Az azonosítás összhang
ban van a króníkákkaí, Iegendákkal és az alább ismertetendő oklevelek adatai
val is.

Meglepő azonban,' hogy négy sorral lejjebb az említett Évkönyv ezt a be
jegyzést tartalmazza az 1042. évnél: Bonipertus episcopus obiit (Bonipert püspök
meghalt). Ebből az időből ugyanis csak egy Bonipert püspököt ismerünk, és ez az
első pécsi püspök. Megoldódik a rejtély, ha arra gondolunk, hogy a francia szár
mazású Bonipert, akinek neve 1009-ben, a pécsi egyházmegye határainak leírá
sát tartalmazó oklevélben fordul elő, és aki később Fulbert Chartres-i püspök
től Priscianus latin nyelvtanát kérle, bizonyára a pécsi székesegyházi iskola szá
mára, vagy a királyi udvarba került, vagy - ami valószínűbb - előrehaladott

kora miatt lemondott püspökségéről, és a pannonhalmi monostorba vonult visz
sza. Egyébként két dátum azt is bizonyítja, hogy Mór közvetlen utóda volt Boni
pertnek, vagyis Bonipert és Mór között nem volt a pécsi egyházmegye élén más
ismeretlen püspök.

Szent Gellért Nagyobb legendája szerínt Gellért első útja Magyaországon
1015-ben Pécsre vezetett, ahol őt Maurus püspök fogadta, és magánál tartotta
június 29-ig, azaz a székesegyház búcsúnapjáig. Jelek szerint a legendaíró .Ma
urust írt Bonípert helyett.

Mór püspöksége idejére esett a vallási mezbe bújtatott, de lényegében poli
tikai fölkelés, az ún. Vatha-féle lázadás. Ennek a fölkelésnek lett áldozata 1046-

, ban Szent Gellért. A jelek szarint ez nem terjedt ki Dél-Dunántúlra, és így Mór túl
élhette a nehéz napokat. Egy 1093-ra keltezett forrás ugyan azt mondja, hogy
Mórnak menekülnie kellett, de a vonatkozó oklevél nem hiteles, közlésében ké
telkedni tehát jogos és indokolt. Hogy a fölkelés Pécsett nem okozott nagyobb
zavarokat, következik abból is, hogy a megvakított Péter királyt később, Vajay
Szabolcs szerínt 1059 táián Pécsett temették el, sőt a legnagyobb valószínűség sze
rint az új királyt, 1. Endrét megkoronázó három életben maradt püspök közül az
egyik Szerit Mór volt. Az idevágó források ugyanis egyöntetűen vallják, hogy Pé
ter király Pécsett kapta végső nyughelyet, abban a templomban, amelyet ő ala
pított (Iundaverat), Kérdés tehát, mí volt Péter király szerepe a székesegyházzal
kapcsolatosan: ő építtette, vagy csak alapította, azaz bizonyos összeget (birtokot)
adott erre a célra. Mert itt a vélemények még a magyar források között is elté
rők. A legrégibb Kézai Simon krónikája, mely szerínt: Cum vero in quadam vil
lam etrcc Albam pe1"venisset, subito exercitus. ipsum circumdedit, ubi capLiva~u,

oculi eruuntur, licetque superviveret, in moerore animi finiens vitam suam
Quinqueecclesiis subtermtur, quam fundasse perhibetur (Amikor Péter egy Székes
fehérvár körüli faluba érkezett, a sereg hirtelen körülvette őt, és megfosztva sze
me világától még tovább élt, de bánatában befejezve életét, Pécsett eltemették,



melyről azt mondják, hogy ő alapította.) A szakemberek véleménye szerint Kézai
Simon krónikáját 1282-1285 között írta, és a Szent László-kori Gesta Hungaro
rumból merítette adatait. Kézaí azonban csak Péter pécsi temetését állítja kate
góríkusan, de a templom építésére vonatkozó megjegyzése ingadozó, bizonytalan.
A későbbi források, a Képes Krónika, 'I'uróczí, Bonfini, Zsámboki, Thomas de
Haselbach, a Knauz-kódex már nem bizonytalankodnak, mert egyöntetűen azt
állítják, hogy Péter király alapította, fundaverat, azaz legalább az alapokat, a
fundamentumot rakatta le. De ez esetben kérdéses, .hogyan temethették el a ki
rályt már 1047-ben, ebben a csak megkezdett templomban? Ranzanus ezzel szem
ben határozottan állítja, hogy Péter építtette (struxerat ecclesiam), Gerecsei Já
nos pedig arról beszél, hogy a székesegyházat befejezte, cathedralem absolvit.
Hivatkozni lehet arra is, hogy Péter király viharos uralkodása nem volt 'meg
felelő idő ilyen nagyszabású templom fölépítésére nyolc évalatt.

A krónikák szövege azt a benyomást kelti, hogy előzőleg a pécsi püspöknek
még nem volt temploma, mert a székesegyházat csak Péter idejében kezdik épí
teni. A fölfogás azonban teljesen hihetetlen és ellenkezik az okmányszerűen iga
zolt ténnyel. Hihetetlen ugyanis, hogya hosszú ideig uralkodó Bonipertnek ne
lett volna székesegyháza. Hihetetlen, hogy az a Szent István, aki elrendelte, hogy
minden tíz falu építsen egy templomot, eltűrte volna, hogy a délvidék legfonto
sabb és egyik legrégibb városában ne legyen a püspöknek saját temploma. De e
fölfogás ellenkezik azzal is, amit Szent Gellért kapcsán elmondottunk, hogy ti. ő

a pécsi székesegyház búcsúnapján. június 29-én itt tartotta a prédikációját. És
ellenkezik a pécsi egyházmegye határait leíró 1009. évi hiteles oklevéllel. mely
ben e szavak olvashatók: Aki a fölsorolt határokat megsérti, magára vonja
Szent Péter apostol haragját, akinek tiszteletére létesült a pécsi püspökség (in
cuius honore constructus est episc.opatus). Nem téveszthet meg az oklevélnek az' a
kítétele, mely püspökségről beszél és nem templomról vagy székesegyházról. Le
het, hogy az oklevélíró, vagy még inkább az 1404. évi másoló bicsaklott meg a
íogalmazásban, és mivel a szenvedő alakú állítmányt előre vette, és hímnemben
ragozta, a hozzátartozó alanyt nem templummal vagyecclesiaval fejezte ki, ha
nem a szintén hímnemű episcopatus szóval, De ha ezt a megbícsaklást el is kel
lene ejtenünk, a mai szövegből is lehet egy püspöki templomra következtetnünk.
Mert a püspökség, illetve az egyházmegye csak akkor lehetett Szent Péter apostol
ról elnevezve, ha már állt a Szent Péter tiszteletére szentelt főtemplom. Az 1009.
évi oklevél már önmagában is cáfolja azokat a nézeteket, hogy a pécsi székes
egyház nem Szent Péter apostol tiszteletére volt és van szentelve, hanem egy IV.
századi őskeresztény Péter nevű vértanú püspök, illetve Péter király dédatyjá
nak, I. Orseolo Péter velencei doge emlékére, akit ott szentként tisztelnek.

Nem terjeszkedhetünk ki e helyen a pécsi székesegyház történetének rész
letes leírására, de az előadottak nyomán azt kell mondanunk, hogy volt már Pé
csett 1047 előtt is egy templom, ezt bővítették vagyalakították át Péter király szor
galmazasára. De hogy ez a templom azonos-e a mai templom alapjaival, annak el
bírálásához figyelembe kell vennünk az alább tárgyalandó 1064. évi adatot, és
egy féloszlopfejezetet, mely a mai napig is ott áll a székesegyház kötárában.

Mór püspök egyénisége nemcsak a legendák színes képeiben mutatkozik, ha
nem a történelem is megőrizte emlékét, sőt kezevonását napjainkig. Ismeretes,
hogy I. Endre király 1055-ben Tihanyban bencés monostort alapított, melynek
alapító oklevele ma is féltett kincse a pannonhalmi apátságnak. E híres okleve
let többek között Mór püspök is aláírta e szavakkal: Signum Mauri episcopi. A
szöveg tizennyolc aláírója között csak négy püspök volt, közöttük az egyik a ki
rályi nótárius, Miklós püspök. Ez nem azt jelenti, hogy 1055-ben csak négy püs
pök volt Magyarországon, de azt igen, hogy az új király és Mór között szoros
volt a kapcsolat. Ezért a tihanyi látogatás arra jogosít, hogy Mór jelenlétét téte
lezzük föl Szekszárdon is, amikor ott I. Béla király 1061-ben az új bencés rno
nostort fölszentelte. De bízonyosra vehető az is, hogy két év múlva, amikor a hir
telen meghalt királyt Szekszárdon eltemették, a temetést az egyházmegye püspö
ké, Mór végezte.
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Nincs értelme annak, hogy Radó nádor 1057-re keltezett oklevelénél hosszabb
időt töltsünk, mível az oklevél hamis, és Mór püspök nevét csak említi, minden
különösebb egyéni vonás nélkül. Annál behatóbban kell szemügyre vennünk a kró
nikák 1064. évi leírását, mert az itt közölt események rendkívül fontosak a pé
csi székesegyház történetében éppúgy, mínt Szent Mór életében. Az említett év
húsvétján ugyanis a székesegyház majdnem elpusztult, másrészt ekkor fogam
zott meg Mór lelkében a gondolat, hogy elkészítse a magyar földön termett el
ső irodalmi alkotást: Zoerard és Benedek legendáját.

Közísmert, hogy Péter király bukása után a magyarok a megvakított Vá
szoly száműzetésben élő fiait visszahívták és Endrét emelték trónra. Endre lát
va az eléje tornyosazló nehézségeket. még míndíg külföldön élő öccse, Béla segítsé
gét kérte azzal az ígérettel, hogy fiúgyermek hiányában halála után Béla lesz a
magyar király. Később azonban Endrének fia született, Salamon, akit - meg
szegve előbbi ígéretét - ötéves korában megkoronáztatott. Urügyül azt hozta föl,
hogy a német császár csak akkor nem támadja meg az országot, ha Salamon, aki
egyidejűleg eliegyeete a császár leányát, király lesz. Az önérzetében megsértett
Béla herceg lengyel segítséggel fegyverkezni kezdett. A nyílt polgárháború kitö
rését azonban meggátolta Endre király hirtelen halála. A közbizalom Béla felé
fordult, így ő lett a magyarok királya (1060-1063). Ebbe viszont Salamon és a
mögötte álló német császár nem tudott belenyugodni, és nagy sereggel az ország
ba tört. A trónviszályba ismét beleszólt a halál, mert Béla dömösi lakában vá
ratlanul elhunyt. Fia, a mélyen vallásos és békülékeny lelkületű Géza elismerte
Salamon igényét, és a két fél 1064 elején Győrött kibékült. "Majd - írja tovább
a Képes Krónika - együtt ünnepelték meg a húsvétot (plena curia) Pécsett. Ott az
tán húsvét napján Géza herceg tisztességgel, a maga kezével tette fel a koronát
Salamon király fejére, az ország főembereinek jelenlétében (assistentibus regni
proceribus), és úgy vezette be dicsőséggel Szent Péternek, az apostolok fejedel
mének királyi baziLikájába (in regiam ba,silicam). A következő éjszakában azonban
hirtelen tűzvész támadt és elborította az egész egyházat, miJnd a palotákat és többi
épületeket és mindazt, ami hozzájuk tartozott; a szörnyű tűzvész mindent elemésztett
(universa vastante incendio corruerunt). Miridnyájan megrémültele a lángok hatalmas
zúgásától és a szörnyű robaj tól, amint a harangole lezuhantak a tornyokból",

Az eredeti forrást, a Képes Króníkát szólaltattuk meg, mert a leírt esemény
elénk vetíti Mór püspök tevékenységének egyik legfontosabb mozzanatát: a pécsi
székesegyháznak immár másodszori újraépítését. Az elsőt ugyanis Péter király
szorgalmazására kellett elvégeznie, a másodikra a leírt tűzvész kényszerítette. Bi
zonyos, hogy a templom megnevezése: regia basilica, mely egyedül itt fordul elő

a Krónikában, jelző, mellyel az író a templom szépségét akarta érzékeltetní. De
bizonyos az is, hogy itt ez a jelző nem a székesegyház 1064. évi tűzvész'előtti ál
lapotára vonatkozik, hanem a Krónika írásának idejére, a XIV. századra.

Az 1064. év másik, nagy jelentőségű eseményét nem a Képes Krónika je
gyezte föl, hanem arra következtetni tudunk a Mór által írt legenda szövegéből.

Mór maga beszéli el, hogy e látogatás alkalmával Géza herceg - akit egyébként a
Szent László legenda így jellemez: vallásos és teljes lélekkel katolikus, és annyi
ra kivált tíszteletreméltó erkölcseivel és jócselekedeteivel, hogy már régen szent
ként tisztelték volna, ha nem gátolta volna ezt meg a közte és Salamon közti
viszály - meglátva Mórnál Zoerard remete vezeklőövét, azt esengve elkérte tő

le és meg is kapta. Ekkor határozta el Mór,. talán éppen Géza herceg kérésére,
hogy irásba foglalja a két remete legendáját. A székesegyház helyreállitása bi
zonyára sok időt vett igénybe, de nem gátolta meg Mórt, hogy kis művét meg
ne írja. .

A legenda keletkezésének hátterében nem kell tehát nosztalgiát keresni az el
hagyott szülőföld után, mlntha ugyanis az idős püspök vísszavágyott, vagy leg
alábbis élénken visszaemlékezett volna rég elhagyott otthonára. Eléggé megin
dokolja ezt a későbbi király, Géza herceg meleg érdeklődése, főként kérése. Más
kérdés természetesen, mi ihlette meg Mórt, a legendának mely része ragadta meg
leginkább, hogy annak leírásához fogjon. Van ugyan ebben a legendában is ván-

90



dormotívum, mely másutt is előfordul, de legföljebb csak kettő: a nagyböjt me&
ülése negyven szem dióval, és a sas keringése a holttest fölött. Ezzel szemben ere
deti és szellemes az ébrenlétet biztosító koszorú és a korongra függesztett négy
kó, (melyek mintha a Szentkorona négy lecsüngő díszére emlékeztetnének). Legen
dának nevezzük ma Mór írását, pedig kissé történet is. Az író éles különbséget
tesz a között, amit maga látott, és amit másoktól hallott. Sőt még itt sem feled
kezik meg a történeti pontosságról és hűségről. mert külön kiemeli, mit hallott
remete társától, Benedektől. és mít a halála után a zobor-hegyi apáttól. Fülöp
től.

De szólaljon meg helyettünk (kivonatosan) maga a legenda: "Abban az idő

ben, amikor a már buzgó kereszténység István király apostolkodására az igaz Is
ten neve és tisztelete Pannoníában, bárha még csak zsengén, de csírázgatott, a
jóságos uralkodó híre hallatára idegen földekről sok pap és szerzetes gyűlt köré
je mint édesatyjához. Ilyen volt a paraszti nemből - mínt rózsa tövisekből 
származó Zourád, aki lengyel földről jött hazánkba. Fülöp apátúr, akinek Szent
Ipoly tiszteletére szentelt Zobor nevú monostora Nyitra vidékén állott, szerzete
si ruhába öltöztette és Andrásnak nevezte, de ő remete életre szánta el magát.
Eltökéltem magamban, hogy mindazt, amit erre vonatkozólag a vele élő Benedek
tanítványa elbeszéléséből megtudtam, röviden Irásba foglalom. Én Maurus, most
Isten kegyelméből püspök, akkor azonban még iskolás gyermek, láttam ezt a jó
embert (Zoerardot), azt azonban, hogy milyen volt az élete, nem láttam, csak
hallottam. A mi Szent Márton tiszteletére épült monostorunkba ugyanis a már
említett Benedek szerzetes gyakran ellátogatott, nekem (Zoerard) életéből mindazt
elmondta, ami itt alább következik. Ez a boldog emlékezetű András a böjtöt szí
gorúan megtartotta. AmikoIr a nagyböjt ideje elérkezett, Fülöp atyától, aki szer
zetes ruhát adott volt rá, negyven diót kapott, és ezzel az élelemmel beérve, bol
dogan várta a szent feltámadás napját. Fejszét ragadva, az erdő valamely elha
gyatott helyére ment, hogy ott dolgozzék. A napi rmrnka után olyan éjszakai nyu
galmat engedett meg magának, amely inkább nevezhető kínzásnak, mint pihenés
nek. Laposra vágott tölgyfatöriköt sövénnyel vett körül, és a sövénybe minden ol
dalról éles nádszálakat szurkált, ő maga pedig a tönkön helyet foglalva úgy pi
hentette fáradt tagjait, hogy ha az álmosságtól elnehezedett teste valamelyik ol
dalra dőlt, az éles nádszálak súlyosan megsebesítették. és rögtön felébredt. Azon
felül még egy korongót is helyezett a feje köré, és ennek négy oldalára köveket
akasztott úgy, hogy ha feje félálmában bármilyen irányban elhajolt, kőbe ütődött.

Benedek tanítványa maga ls elhatározta mestere halála után, hogy ugyanazt
az elhagyott helyet választja lakóhelyül. Már három esztendőn át szigorú önmeg
tagadásban töltötte életét, amikor rablók törtek rá, lehurcolták a Vág folyó part
jára, ott megölték és vízbe dobták. Testét soká keresték, de reménytelenül, ekkor
egy álló esztendőn át a Vág partján ülő sas volt látható, mely mintha valamire
figyelne. Ebből biztosra véve, hogy test van ott, egy embert a víz alá küldtek,
és megtalálták a testét, mégpedig egészen épen, 'míntha csak rnínap halt volna
meg. Amikor András halálát érezte, a jelenlevőknek meghagyta, hogy addig egyet
len ruhadarabját se húzzák le róla, míg Fülöp apát, akiért már elküldött, meg nem
érkezik. Amint az apát odaérkezett, és az elhunytnak testét levetkőztette, hogy
megmossa, rézláncot talált rajta, mely már a belső részekig hatolt. A lánc a húst
belül megevesítvén, kívül bőrrel vonódott be. A vértanúságnak ezt a nemét soha
sem lehetett volna megtudni, ha a köldöknél megkötött lánc csomója ki nem
látszott volna. Ennek a láncnak a felét Fülöp apát kérésemre nekem adta, és
míndeddíg megőriztem, azonban a jámbor és keresztény Géza herceg esengő ké
résére tőle megtagadni nem tudtam".

Nincs megadva az év, amikor a legenda íródott. Mível azonban a szöveg Gézát
hercegnek nevezi, nyilvánvaló, hogy Mór a legendát a cserhalmi ütközet, tehát
Géza trónra lépte előtt (1074) írta és fejezte be. De a legenda egyúttal Mór hattyú
dala is, mert a későbbi évekből nincs róla a forrásokban megemlékezés. Cili és
egyöntetű hagyomány, hogy 1070-ben halt meg.
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Mór emlékezete

Mór személyileg kilépett a történelemből, de emléke tovább élt a később író
dott Szent István és Szent Imre legendákban. Meglepő azonban, hogy tiszteletének
a legendákori kívül semmi nyoma, sem az országban, sem pedig a pécsi egyház
megyében. (A Bakonyban lévő Mór község nem Szerit Mór, hanem Mauricius és
vértanú társainak emlékét őrzí ') Neve nem fordul elő az 1083. évi szentté-avatáskor,
amikor pedig Gellért Nagyobb legendája szerint nemcsak István királyt, Imre her
ceget és Gellértet avatta szentté állítólag VII. Gergely pápa, hanem mindazokat,
akik a kereszténység elterjedésében hazánkban fáradoztak. Mórnak nincs ünnepe a
Szent László által fölsorolt kötelező ünnepek jegyzékében.' Nem találjuk még ne
vét sem a középkori pécsi egyetemnek a szeritekről szóló beszédsorozatában, sőt

Temesvári Pelbárt is csak mellékesen, a Szent Imre napjára készült beszédben
említi. Ismerjük a pécsi középkori székesegyház 27, a mai Belvárosi templom előd

jének, a Szent Bertalan templomnak 12, a híres Aranyos Mária-kápolnának 8 ol
tárát, de egyik sem volt ezek közűl Mór tiszteletére szentelve. Nem ismerünk az
egyházmegyében olyan helységet, melynek temploma Szent Mór nevét viselte volna.
Még az 1499-ben Velencében nyomtatott híres Pécsi Missale sem tartalmazza Szent
Mór ünnepét. Teljesen elmosódott volna a századok folyamán emléke még egy
kori egyházmegyéjében és székesegyházában is?

Erre a sötét, lehangoló képre szórt derítő fényt Cs. Tompos Erzsébet:J dolgozata,
melyben kimutatta, hogy a középkori pécsi székesegyházból az 1882-1891 évi átépí
tése során előbukkant és így ránk maradt féloszlopfejezet, mely a székesegyház
mel1etti kötárban ma is látható, nem a bibliai Adárnot ábrázolja, hanem Zoerard
remetét, és egyes részletei Benedek vértanú emlékét őrzik. Következőleg az egész
oszlopfő visszaemlékezés Szent Mór működésére.

Szőnyi Ottó 1906-ban még így írta le a szóbanforgó oszlopfőt é "A félhen
gertörzs és kehely közt volt gyűrűből kinövő kehelynek az abacus alatti két sar
kán két, félköríves pikkelyes tollazatú sas ül. A jobb felölinek feje rongált.
Köztük elöl Adám magas domborművű alakja, ágyékán fügefa helyett szalaggal,
mely azonban meztelenül hagyja. Felemelt bal kezében az almát tartja, jobb kezé
ben felismerhetetlen tárgyát (ágat) emel. Az egész alak aránytalan rövid törzsé
vel, idomtalan fejével, vésője primitív képességeiről tanúskodik. A kehely jobb
oldalán gyűrűző testű kígyó ölti nyelvét a sarki sas nyaka felé; feje fel van for
dítva. A baloldalon lótestű és domború malléből következtetve, női kentaur, fej
szével vág a másik sasra, de fejét előre és nem a vágás irányába fordítja."

Ezzel szemben Cs. Tompos Erzsébet azt állítja, hogy az oszlopfejezet fő

alakja nem Adám, hanem a nyitrai remete, Zoerard. Teste nem aránytalanul rö
VId, mert nem áll, hanem fatőnkön ül. Meztelen testét cilicium (vezeklőöv) fedi,
és csomója a köldök pontjától lefelé csüng. Bal kezében nem almát, hanem diót
tart, míg jobbjában az ág emlékeztet arra az ágból font koszorúra. melyet egykor
a remete a feje fölé függesztett. A sarkokon lévő sasok már Benedek vértanúsá
gára utalnak. A fejszét tartó kentaur Benedek gyilkosait szimbolizálja. Egyedül
a kígyó szorul még magyarázatra, ha ugyan kigyó, és nem a kísértésekre emlékeztet.

-Nehézsége e magyarázatnak, hogy a féloszlopfejezet nagyon magasról, a szen
télyválasztó déli pillérköteg déli oldaláról került elő. Itt a faragvány részletei nehe
zen voltak kivehetők, és ezért aligha tekinthető a Mórra való emlékeztetésnek. De
ki biztosíthat arról, hogy a kő nem volt-e itt másodlagosan elhelyezve? Vagy nem
létezett-e egykor a legendának olyan változata, melyben a kentaur és a kígyó
elfogadhatóbb magyarázatot kapna? Bármi legyen ise kérdés nyitja, tény, hogy
Cs. Tompos Erzsébet elmélete valószínűbb, mint az Adám-magyarázat, sőt meg
győző. Ha igaz ez az elmélet, akkor annyit is jelent, hogy a legendaíró Mór emléke
nemcsak kemény kövön élt tovább, hanem a sokkal fogékonyabb szívekben is. Jó
nyomon haladt tehát Szcitovszky püspök, amikor 1847-ben kivívta Rómától Mór
püspök nyilvános kultuszát.
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A tárgyalt oszlopfő nemcsak irodalmi titkokat rejt magában, hanem új fel
adat elé állítja a pécsi székesegyház történetével foglalkozó kutatókat is. Nem
szorul ugyanis magyarázatra, hogy ez az oszlopfő összefügg a székesegyház építésé
vel, és hogy csak Mór halála után készülhetett el. A kő kidolgozása korai román
formákat mutat. Tehát nem lehetetlen, hogy kapcsolatos az 1064. év utáni építke
zéssel. Ez esetben nemcsak Szerit Mór ünnepli 900 éves jubileumát, hanem ez a kő

is, sőt vele együtt a' pécsi székesegyház is.

Je!l'Yzetek: Jozef Kutnik: KotaZlke pövodu páteukosto'Iského Maura. vtasnvednv soorník Spi,; H. 1968.
2 Figyelm€l11 kivül kell hagynunk aet a Mór püspök ünnepet, meíyet egy XILI. századi, ma
gyar egyházmegye részére !késmtett kéztratos Misekönyv tüntet fel október 12 és 9 között.
Bizonytalan ugyanis, hogy a jelzett Misekönyv a Pécsi egyházmegye ~'észére késl1:ült és
hogy az em1.itett ünnep a pécsi Mór püspök emléket őrzi-e (Rad·ó: Libri Líturgící ... 6. sz.
Mi&sale). 3 Müvé'stzlettörténeti értesítő 19613. 2--3. szám. 1113. oldal. 'Szőnyi: A Pécsi Püspöki
Múzeum Kőtára. Péc.'>. 1906. 5'2. oldal.

BENKO ISTVAN

MAURICE BLONDEL BÉKE-FILOZÓFIÁJA
A béke j'lIJkább erkölcsi rendü valóság. mint
sem okos egyezmérryek és kényszerítő erő.

Hogy elérjük a bé!két, mtndenktriek a saját
egyéni békéjét kell megteremtenie és egyesí
tenünk kell a jóakaratú embereket.

M. B 1 o n d e I

Húsz éve hunyt el Maurice Bloridel, a francia katolikus filozófiai irodalom
egyik legkiválóbb egyénisége. Világosan látta a fenyégetően közeledő katasztró
fát a II. világháború bekövetkezte előtt. A háború kitörésének előestéjén a kato
likus és nem katolikus értelmiséghez is fordult, hogy felhívja figyelmüket az eset
leg megelőzhető veszélyre. Ezt a Küzdelem a civilizáoióért és a bé/ce filozófiája
(Lutte pour la cívílísatíon et philosophie de la paix. Paris, Flammarion, 1939.
Bíbliotheqíre de Philosophie scientifique sorozatban) cím ű, nálunk nemigen is
mert könyvét szeretnénk itt bemutatni. Többi művéről, filozófiai rend- és rnódsze
réről egyébként két kitűnő tanulmány áll olvasóink rendelkezésére, Szabó Ferenc
S. J.-től Maurice Blondel és a cselekvés dialektikája' és Tarnay Brunótól A régi
és új Maurice B'londel gondolkodásában:

Ismertetésünk során nem érintjük a teológiai részeket, valamint azokat sem,
amelyek az idő múlása következtében mint a békét zavaró problémák már nem
érdekesek. Nem törekszünk teljességre; csak olyan kérdésekkel foglalkozunk, ame
lyek segítségére lehetnek a béke fenntartása fontosságát átérző személyeknek és
míndazoknak, akik hisznek az emberi akarat szabadságában legalább annyira, hogy
az embert békére nevelhetőnek is tartják. Tehát azokat a gondolatokat emeltük ki
munkájából, melyek közelebb hozhatják a békét keresők nagy táborának tagjait.

A civilizáció válsága és annak megoldása

A bevezetőben rámutat az 1939-es állapotok mélyén rejlő tényre: a cívílizácíó
veszélyben van. Espedíg azért, mert eszméje nem az egyetértés és békés együttmű

ködés, hanem az elméleti s gyakorlati konfliktusok forrása az egymást kizáró el-

I Vigilia, XXXIV. évr. 8. sz., 1969. aug. 5'1,'-512'1. p.

'Teológia, 1. évf. 2. sz., 1967. dec. 72-86. p.



képzelések között, Erek azután megmerevítik és dicsőítik az antagonista érdeke
ket, a szenvedélyes érzelmeket, a hazafias kötelesség kétértelmű követeléseit ...
Am ezt a küzdelmet mégsem lehet túl leegyszerűsítve az anyag és a szellem, az
mdividualizmus és kollektivizmus közöttinek nevezni. De ugyanakkor figyelmez
tet: visszaélést követünk el az ideális szóval, amikor csak arra alkalmazzuk, ami
láthatatlan, imponderábilis, érdektelen természetű.

A válságnak ui. másik oka is van és ez a régebbi keletű: a tudomány vdLsága
is dilemmája, amely voltaképpen nem is politikai természetű. A tudományok
fejlődnek és befolyásuk, hatásuk egyre terjed trgyan, de képtelenek a lelkiis
meret és a cselekvés (action) tulajdonképpeni emberi problémáját kikerülni vagy
megoldani. A tudományok azonban önmagukban nem elegendők. Keletkezésük
höz és fejlődésükhöz feltételezik a kezdeményezést, ami szükségképpen megelőzi,

de túl is éli és végtelenűl meg is haladja azokat. Súlyos tévedés azt állítani, hogy
a civilizáció azonos az emberiség tudományos rnegszervezésével, A tudományok
csak eszközök, amelyekkel az ember növelheti [ólétét, anélkül azonban, hogy
felfedezhetné bennük és általuk saját élete, szabadsága, sorsa alapgondolatát
és célját. Ellenkezőleg, a tudományok az ember kezdeményezéseivel és szellemi
szükségleteível magyarázhatók és nem az embert magyarázzák a tudományok.

Az igazi béke-szellem

Keresni igyekszik ezután, milyen körűlmények közott lehetséges is a rendet
és jogot, az igazi béke-szellemet megvalósítani oktalan és veszélyes pacifizmus
nélkül, Ova int az utópiáktól és azt tanácsolja, hogy 1. tüntessük el a fogaLom
zavart a pacifista érzelgösség és a valódi megbékülés ésszerű tana között; 2. te
gyünk igazságot a különféle divatos előitéletek és a különféle, egyébként homályos
jelszavak között, melyeket sokszor gondolkodás nélkül fogadnak el és békeeszköz
ként használnak, amikor azok leggyakrabban a háborús célokat szolgáliák: 3.
adjunk viszont néhá.ny olyan távlatot, ameLy a feLvilágosuLt elméket és a férfias
akaratot a béke bölcseleté.n nyugvó pozití'v intézmények felé iranyítják; 4. vizsgál
juk meg azokat az akadályokat, amelyek késleltetik vagy korlátozzák, vagy éppen
lejáratják a jog által elérhető békének nevezett elméleti és gyakorlati erőfeszítést.

Részletesen kifejti az igazi béke-szellem tartalmát. Ehhez elsősorban az ember
helyzetének helyes értékelése tartozik. Az emberi személyíség nem fejlődik, nem
lesz szabaddá, nem ér semmit, csak akkor, ha az önmagába zárkózás helyett a
többiekért is él, a közjó, sőt az egyetemes és isteni rend szolgálatába áll, amelyre
eredeténél fogva is hajlik. "Enélkül az ember lezüllik, és a társadalom, amely a
természet törvénye, megszűník az ész, a béke és a szó igazi értelmében vett civi
lizáció műve lenni." Annál a ténynél fogva, hogy az emberi haladást egyszerre
tartják fenn anyagi és szellemi, tudományos és emberbaráti követelmények, lIa
problémák állandóan megújulnak. és távolról sem oldhatók meg véres harcokkal
és testvérgyilkos gyűlölködéssel, ellenkezőleg, e körűlmények általános nagy
lelkű versengést, megbékélő vizsgálódást, a testnek és léleknek kedvező erőforrá

sokat kívánnak". Figyelmeztet a valóságra: az emberi természet részese az állati
életnek és a biológiai történetnek is.

Az igazi béke-szellem elveinek, feltételeinek és alkalmazásainak leírása során
nagy nemzetközi jogi bölcseleti felkészültséggel hosszasan időzik a népek szabad
önrendelkezési [ogánál. Az egyéni autonómiára, a személyíség öncélúságára, a
szellemi atomízmusra és más elméleti és gyakorlati érvekre hivatkozással eluta
sítja azt, mert az abszolút szarverénítás párdarabjának tartja. Be nem vallott indo
ka a gyarmati és mandátumos rendszer védelmezése és fenntartása volt. Pedig a
téma pozitív megközelítése valóban az Action szerzőjének tolla alá kívánkozott
volna. Mint tudjuk ui. az önrendelkezési jogot mínd nemzetközi jogi, mind köz
jogi vonatkozásban nemzetközi [ogszabállyá deklarálta az Egyesült Nemzetek
Alapokmánya, melynek működése óta a gyarmati és mandatáríus rendszert majd
nem teljesen megszüntették már. Blondel azonban i,tt nem látta meg a kérdésben



rejlő nagy dinamizmust, ami pedig a békét is szolgálta volna. Nem tudta Aquinói
Szent Tamás bölcseletét sem úgy értelmezni, sem úgy továbbfejleszteni, hogy
megfelelő választ adott volna a nemzetközi élet e súlyos problémájára. Pedig felfo
gása a gyakorlatban alkalmazva azt jelentené, hogy így nem tudnánk megmagya
ráznd példásrl sem a laitin-amerikai államok, sem az USA függetlenné válását,
nem is szólva a II. világháború után a volt gyarmatokból és mandátumokból ön
állósult afrikai és egyéb államok keletkezéséről. A történelem a maga szellemével
és erejével nemcsak új országokat és országhatárokat. hanem új elméleteket is
teremtett. A Vatikán igyekezett áthidaini ezt a doktrtnálís hiányt, amikor az ön-
rendelkezési jogot is elismerő ENSZ Alapokmány kido-lgozásában tevékenyen köz
reműködött, és azóta is szémos pápai megnyilatkozás mellette szólt, különösen a
gyarmatokkal kapcsolatban. Egyébként az önrendelkezési jog nem új gondolat.
Erasmus már l517-ben Adagiorum Chiliades oímű művében, kétségbe vonva a hó
dítás jogát, hangsúlyozza az emberek és állatok felett gyakorolt hatalom különbö
ző [ellegét ; ezért az emberi lényeken gyakorolható hatalomhoz ezek beleegyezése
szükséges. Kortársa, Las Ccscs dominikánus az indiánok érdekében írt Hatodik
Emlékirata 12. pontjában pedig szeríntünk már félreérthetetlenül ugyanezt a jogot
hirdette és követelte természet jogi indokok alapján, amikor az indiánok leigázása
és irtása ellen tiltakozott." Erdekes különben, hogy Blondel művét a nemzetközi
morálról ma legismertebb és legalaposabb könyv nem említi a forrásmunkák
között.'

Mindez azonban a legkevésbé sem csökkenti Blondel kiváló érdemeit. Leg
feljebb azt bizonyítja, egy ember élete nem míndig elég a felmerülő problémák
teljes áttekintésére és feltárására. így olyan kérdést hagyott hátra a katolikus ku
tatóknak, amely még korszerű kidolgozásra vár. Annál inkább, mert mínt R. Cos
te is megjegyzi, "népek önrendelkezési joga tanának lényeges elvei a természet
joghoz tartoznak és közvétlenül az emberi szernélyiséghez fűződő alapvető jogok
hoz kapcsolódnak"." Míndenesetre "az egész emberiség együttes behatolása" 
amit hirdet -, ma már. nem fogadható el a mándátum intézménye alakjában
sem, mint azt az 1945 óta végbement változások bizonyítják. Múvét tehát bizo
nyos kérdésekben kritikával kell olvasni.

Amikor tagadja az önrendelkezési jogot és védi a gyarmatos és mandátumos
rendszert, ugyanakkor síkraszáll a kis államok tdsztelete és védelme érdekében,
mert maga is látta e rendszerek nem egyszer súlyos visszaéléseit. Elítéli az abszo
lú't5züverenitást, kárhoztatja azt a visszaélést, "mikor civilizálás ürügye alatt idő
előtt olyan életmódot, kereskedelmi kapcsolatokat, munkateljesítményt, gyorsan
fejlődő irodalmi vagy rnűvészetí szokásokat kényszerítenek egy kis. államra vagy
népre, melyek ártalmasak, gyilkosan mérgezőek, míelőtt a megfelelő közömbösí
tő intézkedéseket megtennék. Nem szabad a fejlettebb népnek kihasználnia a fej
lődésben visszamaradtakat az egész nép elpusztítása vagy kirablása útján." Amit
gyarmatosításnak neveztek, nem lehet tehát, hogy úgy mondjuk, a gyermekeknek
felnőttek általi kizsákmányolása; gyengédnek, szerétettel elteltnek kell lenni az
iránt, ami mínden etnikai hagyományban a megkülönböztető és sajátos vonás
és mánden egyszerű kultúrában is az. Az erkölcstelen gyarmatosításra intő pél
dának hozza fel Spanyolország esetét, amely "hódító rablásí vágyának esett áldo
zatul, s ez ahelyett, hogy gazdaggá és erőssé tette volna, a szellemi Iesüllyedés és a
politikai dekadencia kiindulópontjává tette."

3 VÖ,: J. P1oJl1iet: Le dJrodt de eotonssatíon. Etude de morale sociare et íneernatíonate. PlI>ns.
Bloud et Gayc. 1930. 42. p. A XVI. lSll.~balll Dél-Amerrkában megölt indiáJnJok és spanyolok
számát 12 mllbóll1,ál ls többre teszík, 1.: Wmos L.: Az "utol1só mohtkánok" tlragédllája. 
IndiániIrtlá5 Bmz:lUábaln. !M~r Nemrret, 1969. nov. 7. sz. 9. p.

~ Ro Coste : MOil"lllle ÚliteJI1Ilatlioinale. L'hurnanité it la recherche tle son ame. Paris. rlesclée.
11116'*-1966.

;; R. COste, op. cit. 175. p.



A nemzetek különbözősége, mint érték

A nemzetközi életben állandóan két ellentétes irányzat hat és fejti ki erőit:

egyrészt a világállam felé való törekvés, másrészt a nemzeti szeparálódás Irány
zata. Ezért tisztán kell tudnunk, mít is jelent voltaképpen a nemzetek. egymástól
eltérő volta, differenciáltsága. "A nemzetek különbözősége több, mint puszta
tény: igazság és érték is, melyek megmagyarázzák a haza szent jellegát és a hoz
zá fűződő szeretetet és alázatosságot." Nézete teljesen egyezik az UNESCO alkot
mányáéval, amely szintén akultúrák többfeleségét vallja. "Mert - mint Blandel
mondja -, minden szeevezetc társadalom olyan hagyományokat és törekvéseket
hordoz magában, melyek meghaladják az egyszerű utilitarista érdekeket. Nem lehet
az utílítarítás nevében tehát erőszakot követni el olyan nemzet ellen, amely ere
deti hangot hoz a népek koncertjébe; ha ez a szímfónia azt kívánja, hogy egyre in
kább általános civilizációba hangolódjék át; s a megértés, a kölcsönös segítség,
szellemi és anyagi jóindulat erőfeszítéseit, a nemzeti egoizmus küzdelmeít a szö
vetségi és együttműködési szellem helyettesiti." Ez hívta életre a Nemzetek Szö
vetségét (az ENSZ elődjének) gondolatát. Látnunk kell tehát, hogy a különböző

ségele ellenére is "alapjában véve nincs több, egymástól lényegesen eltérő civili
záció". A nemzetek legfőbb java a méltányosság és az emberiesség követelményei
vel való összhang. Ezért élesen elítéli "az emberiség és civilizáció pervcrzítását,
ami kezdetben szóval követelhette magának a kereszte thadjárato t, a romanizálást,
a kulturálís imperializmus látszatát, és azzal végződött, hogy önmagát dicsőítet

te, nevetve a lefegyverzett lakosságon, a gépfegyverek tüze alatt szerte menekülő

asszonyokon és gyermekeken, akiknek menekülését az őket körülvevő lángok vág
ták el; utóbb pedig ilyen tények és érzések adtak leckét a hazaszeretetböl az
anyaország általános iskolás tamrlóinak."

A kereszténység valódi értelme a nemzetközi életben

Ilyen előzmények után azonban mindenhol észrevették, hogy "sok tekintet
ben hamis elképzelést alkottak a valódi keresztény üzenetről. A szolgaság, a ki
zárólagosság, a részrehajló egyoldalúság, a megalkuvás, a türelmetlenség tanának
tekintették. sőt némelyek a háború és uralkodás szelleméről beszéltek vele kapcso
latban. De anélkül, hogy észrevennék a távlatokban beálló változást, felfedezik és
azt hirdetik, hogy a kereszténység az egyetemes testvériség, a lelkek egyenlősége,

a szociális igazságosság', a míndenkí iránt való szeretet, a hősiesen követelt béke
üzenete, és hogyatanokban való meg nem alkuvás éppen ezen igazság tiszteleté
nek szolgálata: erő a gyengék, az egyszerűek és az elnyomottak számára, küzde
lem és orvosság a meg nem érdemelt szenvedés és az igazságtalan hatalmassá
gok visszaélései ellen. Es akkor tanúi lehetünk annak, amint sok félreértés után
kölcsönösen elismerik egymást azok, akik esetleg a legmélységesebben megvetet
ték egymást még gondolataikban is."

A dolgok és eszmék új helyzete követeli, sőt ránk kényszeríti a nemzeti és
nemzetkÖZi környezet átalakítását a tudomány felfedezéseinek, a nagyiparnak, a
közlekedés gyorsaságának, a megnövekedett szükségeknek és igényeknek megfelelően.

Hangsúlyozza, nem a béke teológiáját akarja adni művében, hanem csak a ke
resztény szellem fontosságát vizsgálja, mert ennek köszönhető az emberiség sok
gazdag hagyománya, melynek hatása alól nem vonhatjuk ki magunkat. Ennek
ellenére is, véleményünk szermt, könyve bőséges anyagót szolgáltatna a nálunk
még megírásra váró "béke teológiájához".

A történelmi múlttal szemben a kereszténység egyedülálló érdemét emeli ki,
hogy az emberi személyiséget a kozmikus világrend fölé helyezte, hogy benne az
isteni szeretet művét lássuk. Csakhogy a modern fizikai és morális tudományok
szembefordultak azzal a szellemi rnozgalornmal, amelynek eredményei. Pedig,
mínt BergsannaI mondja, abban a mértékben, ahogya test minél hatalmasabb lesz
a tudomány által rendelkezésére bocsátott erőforrásokkal, annál nemesebb ener-
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gíákra van szüksége a léleknek, hogy megőrizze azt az erőt, önmérsékletet. nagy
lelkűséget, amely nélkül nincs emberi méltéság, alázat és emberi boldogság. Mind
ezt az egyén belső békéje kialakításának céljából látja fontosnak.

Az új viszonyokból és problémákból. a megnövekedett szenvedések folytán az
eddig észre nem vett, vagy későn felismert feladatokból igen terjedelmes listát le
hetne összeállítani. Már maguknak a feladatoknak félre- vagy nem ismerése rnín
den téren egyike a legsúlyosabb háborús okoknak: háború mínden egyes lelkiisme
ret mélyén, amely vonakodik látókörét kiszélesíteni ; háború a társadalmi osztá
lyok között, melyek mereven elzárkóznak a kölcsönös őszinte érintkezés elől; há
ború a népek közöbt, melyek könnyen lázadnak fel kölcsönös érdekeik megsérté
sével és az ésszerű együttműködés áldásaival szemben. És ha az összes emberi
távlatnak ezt a világraszóló átalakítását a partikularizmus és közöny prédájául
hagyjuk, akkor voltaképpen félreértjük azt az univerzalista szellemet, amely az
evangéliumi üzenet lényege; ez pedig azzal a kockázattal jár, hogy abból egy
fajta abszolutizmust tartunk meg, pedig éppen ez idegen ezektől a törekvésektől ....
..arnelyek az igazságnak, a nagyobb bíztonságnak, a több boldogságnak az igazsá
gosságban és békében való kereséséből állanak."

A béke új definíciója

Tantörténeti szempontból korszakalkotónak mondható Blondel új békedifiní
ciója, Mínt ismeretes, Szent Agoston és Aquinói Szerit Tamás óta a katolikus mo
ralísták a béke "klasszikus" definíciójául a "tranquillitas ordinis" (a rend .nyu
galma) meghatározást használták. Az élet egyre gyorsuló üteme, a technikai ha
ladás azonban múlhatatlanul magával hozta a békét alkotó tényezők jobb és vi
lágosabb felismerését, figyelembevételük szükségességét. Blondel juttatta ezt elő

ször kifejezésre definíciójában, amikor könyvében leírta: .,A rend mozgásban le
vő nyugalma érdemli csak meg az aktív és tartós béke nevet" (mouvante tran
quillité de l'ordre qui seuie mérite le nom de paix active et durable 6. p.), csak az
tud utat rmrtatní az állandó megoldás felé, ami csak a "mozgásban levő egyen
súly" (un équilibre en mouvement) lehet. Ezt a maga nemében újszerű módosí
tást ki más eszközölhette volna a régi meghatározáson, mint az "action", a .,cse
Iekvés", a mozgásban levő, alkotó élet olyan kitűnő ismerője, mint ő? Blondei ér
deme tehát ebből a szempontból is rendkívül nagy. Hogy nem végzett hiábavaló
munkát, mutatja az a tény is, hogy a nyugati országok nagy katolikus békemoz
galma, a Pax Christi már ennél is újabb, még dinamikusabb békedefiníciót al
kalmaz, amely Féltin bíborostól származik. Eszerint a "béke líj neve: fejlődés."

A béke megvalósítása : egyéni program is

A béke eléréséhez mindenki számára egyéni programot ad és ezzel a béke
fogalmát és annak megvalósítását a maga elvont absztraktságából emberközelbe
hozta..,Hegy a békét e:érj ük, mindenkinek saját egyéni békéjét kell megtalálnia,

és egyesítenünk kell a [óakaratú embereket." "Az igazi béke - mondja máshol
- sokkal inkábberkölcsibb és lényegesebb dolgoktól függ, mint a politikai rend
szerek és etnikai határok kérdéséről." Terjedelmét Illetően rendkivül szélei'> körű,

mert az egész emberi társadalomban a normális valóságok és a tényleges kapcso
latok elismeréséről van szó, melyeknek reális kötelékeknek kell lenniük, és ame
lyeknek minden emberre, minden népre, hivőre és hitetlenre, műveltre,

vagy csak félműveltre is ki kell terjednie az őszinteség. a hit, a lojális méltá
nyosság jegyében. Ne ringassuk magunkat illúzi6kban, mindenkinek önmagán kell
kezdenie. Nincs külső béke, csak a lelkek őszinte megbékítése árán érhető az el,
a helyzet fölé való emelkedést keresve, hogy mérsékeljük a zavaró vágyakat. És
a béke az államokban és népek között csak ennek a jó és tevékeny akaratnak
a segítségével uralkodhat, amely mínden egyes emberből mindenkí irányába árad
ki és mindenkiből az egyes emberek felé is. A béke inkább erkölcsi rendű va16-
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ság, mint okos egyezmények. és kényszerítő erő. Quid leges sine moríbusf "A
békének a szívekben és az értelemben előbb és azért kell létrejönnie, hogy béke
legyen a valóságban, a szerzódésekben és a nemzetközi erkölcsökben is. A béke
önmagunkon való győzelem, csak a belső erények és olyan igazsággal egyező jó
akarat útján jön létre, amely magában foglalja a mérsékletet, bátorságot és nagy
lelkűséget, mint már Plató is rámutatott erre."

Erdekességkémt említjük fel, hogy az általunk végzett szövegösszehasonlíta
sokból megállapítottuk, Blondel e könyvében pontosan kimutatható Erasmus Az
egész világról száműzött és mindenütt megcsúfolt béke panasza círnű művének

szamos gondolata is, csak. kissé modernebb és konkrétabb szövegezésben. Úgy
véljük, ennél szebb bizonyítékát nem is találhatjuk Erasmus szellemi nagyságá
nak ötszáz év távlatából.

Blondel és az UNESCO alkotmánya

Blondel e művében - ha a nemzetközi jog némelyik gyakorlati és elméleti
kérdésének e jelentőségét nem is ismerte fel - mégis szinte váteszi bölcsességgel
látta a jövő fejlődését. Mintha a hat évvel később - milyen szomorú tapasztala
tok után - keletkezett UNESCO alkotmányát olvasnánk, amely szerínt "mivel a
háborúk az emberi lélekben keletkeznek, az emberi lélekben kell a békének is vé
delmet emelni. A népek kölcsönös meg nem értése volt a nemzetek közti gyanak
vás és bizalmatlanság szülőoka, ami háborúhoz is vezetett. Az emberi rnéltóság
megköveteli a kultúra terjesztését és hogy az emberiség Igazságosságra, szabad
ságra és békére neveltessék. Az olyan béke, amely csak a kormányok megálla
podásán alapulna, nem hozná meg a népek egyértelmű, tartós és őszinte össze
fogását; a békét az emberiség szellemi és erkölcsi együttérzésére kell felépíteni"
-, amikor már 1939-ben figyelmeztetett: "Minden időben és minden alkalommal
a szellemről van tehát szó, amelynek olyan irányba kelJ inspirálnia bennünket,
amely felé, mint a ciVlilizáció sarkcsillaga felé, hűségesen kell menetelnünk a fo
gyatékosságokon és bizonytalanságokon keresztül (még akkor is, ha sokkal nehe
zebb az igazi kötelességet felismerni, mint azt teljesíteni), és ha ezt a csillagot
el is takarják a felhők és ködök, bízzuk magunkat a lelkiismeret és jóakarat
iránytűjére."

•

Aki erőszakos cselekedetet visz végbe, az fogoly. Önmaga sötét, ablaktalcJft
tömlöoének foglya. Uram, ha az ember csupán test lenne, könnyiZ dolguk lenne
a hatalmasoknak: úgy építhetnék fel birodalmukat: követ kőre rakva, hogy végill
az egész világ kőből legye.n. De épfthetnek akárhogy, akármilyen óriások is palo
táik, a.kadályt nem ismerők eszközei k, merészek terveik, ravaszak megoldásatk:
a meggyalázottak testébe, amellyel építenek, ebbe a gyenge anyagba belé van oltva.
a tudás, amely tudja, milyennek kell lennie a világnak; a megismerés, amely fel
ismeri, milyen a világ valójában; az emlékezet, amely emlékeztet arra, mire te
remtette Isten az embert és a hit, mely vallja, hogy ennek a világnak el keU
pusztulnia ahhoz, hogyeljöhessen Isten országa; ez az atomok erejénél hatalma
sabb robbantó erő, amely az embert újra és újra átformálja, mint a ,kovász a
lomha tésztát, ismétlődő módon úgy repeszti s2!ét a hatalmasok rablóvárait, mi
ként a csendes víz szétfeszíti a sziklát, és hatalmukat gyermekkézben szétfolyó
homokká őrli.

Dilrrenmatt
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A Z E G Y H Á· z A V I L J.\ G B A N

I NYUGTALAN HOllaND KATOLIKUS EGYHAZ
"Elakadtam az ajtó és a küszöb között

- vallotta Alfrink bíboros egy, még 1961:1
októberében megtartott papi tanácskozás
során. Wim L. Boelens jezsuita atya a
múlt év tavaszán befejeződött holland
lelkipásztori zsinat egyik leglelkesebb is
mertetője és kommentátora szerínt a bí
boros azt akarta ezzel kifejezni: "sem
Rómában sem Hollandiában nem sikerült
teljes helyeslésre találnom", Azok a viha
rok, amelyek Bluyssen püspök Schille
beeckx professzor, valamint a holland
katekizmus körül kerekedtek, nem is be
szélve a lelkipásztori zsinaton a cölibá
tus ügyében megejtett szavazás vílágvíssz
hangjáról, mind azt bizonyítják, hogy a
holland helyzet kevés megértésre talál a
katolikus világban. Igy érthető, hogy a
hollandok minden alkalmat megragad
nak, hogy helyzetüket, gondolataikat meg
magyarázzák, és talán ennek a törekvés
nek eredménye volt az a folyóirat-köteg
is, amelyet nemrégiben tett le szerkesz
tőségünk asztalára a posta, csupa olyan
és javarészt az említett Boelens atya tol
lából származó írással, amelyek a holland
lelkipásztori zsinat előzményeit és ered
ményeit igyekeznek a katolikus testvé
rekkel megísmertetní. S mi az alábbiak
ban készséggel idézzük W. L. Boelensnek
a német Publik és az osztrák jezsuiták
által kiadott Entschluss hasábjain megje
lent írásaiból a legfontosabb és legérde
kesebb passzusokat.

Sokan teszik fel a kérdést, honnan ered
a holland katolicizmus hirtelen támadt
lendülete és fordulata. A múlttal való
gyökeres szakítást gyanítanak mögötte,
holott a Iegutóbbí fejlemények sokkal in
kább 8IllII1ak a konvencionális keresztény
ségnek gyümölcsei, amely Hollandiában a
legerősebben, de talán a legegészsége
sebben is alakult ki. A holland katoliku
sok jámbor, a pápához hű és a hierarchia
iránt engedelmes nép voltak. Spanyolor
szággal és Irországgal együtt Hollandlá
ban volt a legtöbb papi hivatás. 1965. ja
nuár l-én 15.200 holland papot tartottak
számon, akik közül 8.915 hazájában, míg
6.285 a missziókban tevékenykedett. A
jól szervezett egyházközségi lelkipásztor
kodás folyamányaképpen még ma is
mindössze csak 18 olyan plébánia van,
amelyhez 10.000-nél több hivő tartozik. A
mísén résztvevők százalékszáma mínd
máig itt a legma~bb egész Nyugat-Eu
rópában. .

A század elejéig a katolikusok Hollan
diában mennyíségí és mínőségí tekintet
ben is kisebbségben voltak, Csak fokoza
tosan vivták ki politikai [cgaíkat és befo
lyásukat egy katolikus párt, valamint
kulturális és hivatási szövetségek és egye
sületek segítségével. Az egyházon belüli
viták során a tekinteteknek a világegy
házra való irányításával igyekeztek a ki
sebbrendűségi érzést megszüntetní. A ka
tolíkus sajtó és a konfesszionális iskola
révén a katolikusok megmerevedtek az
ízolácíóban, a világegyházzal való prob>
lémamentes konformízmusban, valamint
a pápa és a püspökökkel szembeni föltét
len engedelmességben.

A fordulat a második világháború után
következett be. 1950 óta egyre világosab
bá vált, hogy az emancipáció meghozta á
maga gyümölcseit: növekedett a laiku
sok önállósága. A sajtó, az iskolaügy, sőt
még az egyesületek is deklerikalizálódtak
anélkül, hogy vallási jellegüket elveszí
tették volna. Nem volt szó antíklerikallz
rnusról, hanem egy lassan kiépülő együtt
működésről papok és laikusok között az
azonos joggal bírók partneri viszonya
alapján. A régi egyházi struktúrákkal,
amelyeket az izoláció és a papság gyám
kodása jellemzett, nem lehetett többé él
ni. Alkalmatlannak bizonyultak, hogy az
ipari társadalom újonnan fölmerülőkérdé
seiben választ, megoldást sugallhassanak.
Eltekintve a laikusok növekvő öntuda
tától, amelyből sajátos felelősségük föl
ismerése következett, a klerikális hierar
chikus vezetés egyre kevésbé volt képes
arra, hogy a tásadalmi életre nézve szak
szerű irányvonalakat adjon. A profán vi
lág köréből fölmerülő kérdések megvá
laszolásánál egyre nagyobb szükség lett
a laikusokra.

A II. vatikáni zsinat a legjobbkor si
etett az egyház új önértelmezésének se
gítségére. Nem kell ennek a zsinatnak
okmányait túlságosan részletesen tanul
mányozni ahhoz, hogy megtud j uk, ~ ez a
zsinat a modern világgal szembeni nyi
tottság mellett szállt síkra és reménvét
a pápa. a püspökök. a papok és a laiku
sok kollegiális együttműködésébe vetette.
Sajátos feladat jut így mindenkinek és
egy olyan, a helyzetből adódó plirrífor
mitás jön létre, 'amelyet a holland egy
háztartomány igyekszik a legkomolyabban
venni. A holland katolicizmus megelőző

történetét tigye1emQ.e véve, aa újabb fej-
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leményeken nincs mít csodálkozni, bele
értve némely római hivatalok meg nem
értését is; inkább magától értetődőnek

kell tekinteni, semmint meglepőnek.

Hollandia a II. vatikáni zsinat után
megindult fejlődést döntő mértékben püs
pöki karának köszönheti, amely mínden
- és lelkipásztori zsinaton is világosan
megmutatkozó - véleménykülönbség el
lenére nyitottnak mutatkozík az egyházi
s~rt!k.!úrák gyökeres megújítása és egy új
világértelmezés Iránt. A lelkipásztori zsi
nat kezdeményezői is a püspökök voltak.
Ez a megállapítás fontosnak tűnik mert
k?lföldön és Rómában is gyakran' olyan
latszatot keltenek, hogy a hívek szorítot
ták falhoz püspökeiket.

Amikor 1965. november 16-án befejező

dött a II. vatikáni zsinat, J. de Vet bre
dai püspök felhívással fordult püspöktár
saihoz és a holland teológusokhoz, hogy
tartsanak magában Hollandiában is zsi
natot, :€:s a holland püspökök még ennek
az évnek karácsonyán közös pásztorle
vélben hivatalosan közölték ezt a szán-
dékukat. .

Azzal kezdettől fogva mindenki tisztá
ba volt, hogyahívekkel együtt tartott
zsinat kockázatos vállalkozás és nincs rá
példa sem a világegyházban, sem az egy
háztörténelemben. Bizonytalanság uralko,
dott például abban a tekintetben, hogy
ez az újfajta együttműködés és tanácsko
zás a hierarchia és a hivő nép között a
kölcsönös bizalom növekedését szolgál
ja-e majd vagy bizalmatlan huza-vonát
eredményez. Amikor a zsinat ügyrendjé
re fölveendő témákat meghatároztak,
amely munkában döntő rnértékben vett
részt a két zsinati teológus P. Smulders
és SchiUebeeckx professzor, az alábbi ve
zető gondolatmenetet állapították meg:
A II. vatikáni zsinat új gondolatait és
kezdeményezéseit a püspökök, papok és
laikus hívek kollegiális együttműködé

sével és valóságos együttes felelősségével

kell az evangélikus keresztényekkel
együttműködve a holland viszonyokra al
kalmazni. A befolyásos felekezeti saító ál
landóan és részletesen beszámolt a vati
káni zsinatról és sok várakozást ébresz
tett. Nagy csalódást okozna a hivő nép
körében, ha saját országunkban nem íoa
nánk hozzá ezeknek az irányelveknek 'a
gyakorlatba való átültetéséhez. Közben
mindenki döntőnek érezte azt a szem
pontot, hogy a vatikáni zsinat határoza
tait a holland helyzetre alkalmazva to
vább kell fejleszteni és ennek következ
ménye volt, hogy a zsinati szövezcket
csak kevésszer - Boelens szerint talán
túlságosan is kevésszer - említették.
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Mint zsinat utáni egyház - írja Boe
lens - az Isten népe minden tagjának
közös felelősségéből indultunk ki, ame
lyet új formában lehet és kell kibonta
koztatni, mínthogy a laikusok az egyre
bonyolultabbá váló társadalomban egyre
magasabb műveltségí színvonalra tesznek
szert, kritikusabbakká válnak s ezért
nem tudnak többé teljesen passzív mó
don felülről jövő előírásokat és hitelveket
magukévá tenni vagy végrehajtani. A
technikai társadalom egyre több salátős,

profán szaktudást követel meg a hit tekin
tetében is, hiszen az végül is nem más
mint az ebben a világban élő embemek
gyakorlati társadalmi élete az egyetemes
dimenziójú üdvösség érdekében. Az egy
ház és a keresztények hithirdető megbí
zatása többre szól, mint az egyes emberek
lelki üdvösségére és az Istenről, valámint
a mennyei dolgokról való tudásra. Az
eszkatologikaí értelemben vett humanizá
lódásra és Isten akaratának érvényesítése
érdekében a püspököknek szükségük van
az elkötelezett laikusokra. A holland lel
kipásztori zsinat ebben az értelemben
dolgozta ki az egyházmegyei és egyház
községí tanácsok szervezeti fölépítésére
vonatkozó terveit.

A holland lelkipásztori zsinat kezdettől

fogva a helyi egyház által adott sajátos
ságokból és a helyi egyház viszonylagos
önállóságából indult ki, hogy ebben a
helyzetben a lehető Iegkreatívabb módon
szólhasson, Ez meglehetősen nagy fordu
latot jelentett a hagyományosan konfor
mista és a világegyházra beállítódott hol
land katolicizmusban. A II. vatikáni zsi
nat. amikor a püspökök sajátos felelős

ségét hangsúlyozta az egyháztartorná
nyokban, hitelesítette ezt a tendenciát. A
holland püspökök azon a véleményen
voltak, hogy a fölmerült feszültségek a
következetlenség folytán merültek 'fel,
hogy bizonyos törés volt tapasztalható a
zsinat által megindított fejlődés terén.
Ahol ugyanis egyszer a tapasztalat SZf'
rint gyakorlatilag értékesnek bizonyult a
szabadság és kreativ felelősség tudata. azt
nem lehet többé elvenni, mert ez a hite
létől fosztaná meg az egyház vezetősé

gét. Ebből a szempontból kell megítélni
a holland egyház vezetőségének pozitív
állásfoglalását az új katekizmusra, a szü
lők felelősségén alapuló házasságí gya
korlatra, valamint a papi hivatás pluri
form felfogására vonatkozólag. A holland
egyház vezetőinek véleménye szerint a
világegyház a maga régi uniformizált és
át;!:ekinthető alakjában úgyis megszűnt,
víszon] inspiráló és evangéliumi jelentő

sége csak akkor lesz, ha élő tagokból áll,



amelyek a maguk szabadságának és kí
sérletezésí lehetőségének területéről ki
indulva segítik elő egymás haladását. A
külföldi kapcsolatok jelentősége nemhogy

,csökkenne, hanem fokozódik ezáltal. Fel-
tűnő tény, hogy éppen azsk az egyházi ve
zetők, akik a világegyház uniformizált
egységét hangsúlyozzák, hajlandók a leg
kevésbé arra, hogy dialőgusba bocsátkoz
zanak, ami pedig éppen élménnyé tenné
ezt az egységet.

Mindezek az alapgondolatok határozták
meg a lelkipásztori zsinat folyamán éven
ként két alkalommal megrendezésre ke
rült plenáris ülések szervezeti felépítését.
A hét püspök (és két segédpüspök) mel
lett mínden egyházmegye tíz delegátüst
küldött, akiket a lépcsőzetesen megvá
lasztott egyházmegyei tanács jelölt ki túl
nyomórészt a saját tagjainak sorából. A
tiz delegátus közül három pap és három
laikus volt. A szerzetesrendek a maguk
soraiból szintén tíz delegátüst küldtek,
míg a püspökök jelöltek ki tizenöt tö~
vábbi szavazati joggal bíró delegátüst az
ún. "elfelejtett csoportok" (pl. munkavál
lalók, fiatalok, szakemberek, hangsúlyo
zottan konzervatívok stb.) köréből. Csak
felszólalási joga volt, de nem szavazati
joga a nem katolikus vallási közösségek
tíz delegátusának. Nem képviselték magu
kat a katolikus egyesületek rnínt olya
nok, nehogy az a látszat kerekedjék, hogy
valamilyen öncélú intézményről van szó
és nem a hivő nép egészének reprezen
tatív képviseletéről.

Mínthogy a legfontosabbnak a szabad
vitát tartották, hogy ezáltal a hivő kö
zösség nézetei mínél világosabban kife
jezésre jussanak, nem akarták szövegvál
toztatásokkal és szavazásokkal elveszte
getni az időt. A vita rövid lelkipásztori
javaslatok alapján folyt, amelyekben a
beszámoló-tervezet fő gondolatait gyűj

tötték össze. Ezeket a beszámolókat a
püspökök már jóval korábban elfogadták
és három hónappal a plenáris ülés előtt

nyilvánosságra hozták és vita alá bocsá-
'tották. A lelkipásztori zsinat munkáját
viszont nem szabad csak ezeknek a be
számolóknak az alapján megítélni, ha
nem míndíg hozzá kell olvasni a vitáról
szóló jegyzőkönyvet is.

Minthogy egy ilyen gyűlés vezetése fá
rasztó feladat, a plenáris ülések két el
nöke míndig laikus hivő volt, olyan em
berek, akik gyakorlottak voltak a vita
vezetés technikájában. Ennek az az elő

nye is megvolt. hogy a felszólal6k bát
rabban és gátlástalanabbul beszéltek,
mintha püspökökkel vagy papokkal álltak
volna szemben. De a püspökök számára

is kedvező volt ez a vitaforma, mert fon
tos kérdéseknél nem tekintélyi alapon is
beavatkozhattak a vitába, vállalva az ér
velésükkel szemben esetleg felmerülőbí
rálatot. Ez nem jelenti azt, hogy a püs
pökök engedték volna, hogya hivő nép
bármit is előírjon nekik. És több ízben
is hangot adtak egyházvezetői felelőssé

güknek. Másrészt viszont nemcsak távol
1'61 figyelték a vítát, hanem abban tevé
kenyen és alkotó módon részt vettek. Ez
a Hollandia számára mostanában magá
tól értetődő és szükségesnek tartott eljá
rási mód gyakran nehéz helyzetbe hoz
ta püspökeinket - állapítja meg Boelens
atya - Rómában és más püspöki karok
kal szemben is, mert egy-egy ilyen ple
náris ülés előtt bár ínforrnální tudták
külföldi kollégáikat a Hollandiában mu
tatkozó tendenciákr6l, de nem tudtak
végérvényeset mondani a saját álláspont
jukról. A dialógussal ugyanis együtt jár,
hogy az ember közben megváltoztathatja
a véleményét. Egy tekintélyi tilalmi
rendszer, amely nem dolgozik szakszerú
felelétekkel és nem hoz fel meggyőző ér
veket, semmi segítséget nem jelentett
volna a püspököknek.

A' holland lelkipásztori zsinat termé
szetesen nem hozott egyházjogilag köte
lező határozatokat. Döntéseinek mégis
nagy erkölcsi értéke van és számunkra ez
fontosabb. Mindenki úgy érzi, hogy kötik
őt azok a megállapodások, amelyeknek
létrejöttében ő maga is közreműködött,

és erre állítja be az egész nemzeti lel
kipásztorkodást. Ugyanakkor a magas töl
tésű és gyakran nagyon óvatosan tapo
gatózó vitákból egyaránt észrevehető volt,
mennyíre fontosak voltak a delegátusok
számára a Rómához és egyéb egyháztar
tományokhoz fűződő kapcsolatok.

Hollandiában a tömegkommunikációs
eszközök ma még túlnyomórészt kon
fesszionálls jellegűek.Ennek volt a követ
kezménye, hogy jelentős részt vállaltak
a zsinat előkészítésében és publícitásá
ban, is. A jelenlévő újságírók száma ál
landóan növekedett és az 1970 áprilisában
tartott utolsó ülésen már 160-an voltak
(túlszárnyalva ezáltal a deleaátusok lét
számát) és felerészben leülföldről jöttek.
Egyházi részről gyakran szemükre ve
tették a saitö képviselőinek, hogy nem
tudósítottak tárgyilagosan és egyoldalúan
ki emelték a szenzációkat. Viszont tudo
másul kell venni, hogy nagyon nehéz fel
adat egy órák hosszat tartó vita fő vo
nalát megraizolri), és nagy a kísértés a
szenzációsnak ható megnyilatkozások
aránytalan eltúlzására. Mindenesetre a
lelkipásztori zsinat során teológiai tanács-
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adókat is alkalmaztak a sajtóirodánál, és
aki akart, alapvető Információkat iszerez
hetett vitatott kérdések hollandiai hát
teréről.A püspökök és delegátusok egyéb
ként nagyra becsülték a saitó munkáját
és mindenkor készségesen vállalkoztak
beszélgetésekre, interjúk adására.

A .Ielkípásztorí zsinat széles' keretei kö
zött sok olyan kezdeményezés történt,
amelyeket részben még csak ezután le
het majd' hatásosan beíndítaní, Igy pél
dául a papi hivatalról szóló vita során
kezdeményezték és fogadták' el egy nem
zeti központi alapítvány létrehozását
azoknak a papoknak megsegítésére, akik
hivatási problémák elé kerülnek. Fontos
eredménye volt a zsinatnak a mísszíós
segítő munka koordinálása és az elmara
dott országok megsegítésének, valamint
a békernunkának tudatosítása a hívek kö
rében. Ebből a célból nemzeti intézeteket
hoznak létre. Altalában a zsinata megbe
szélések során egy olyan új hitbeli maga
tartás és teológia igazolódott, amelynek
legfőbb jellemvonása, hogy a keresztény
ember nyílt szellemmel és egyéb polgár
társaival közösen áll szemben a mai tár
sadalom problémáival, annak minden
vonatkozásában.

A lelkipásztori zsinat sok haszna között
első helyre kell talám. tenni azt a megíí
gyelést, hogy a püspökök tekintélye lé
nyegesen növekedett és sokkal közelebb
kerültek a hivő néphez. Meg kellett ta
nulni, hogy vezetni az egyházon belül is
csak helytálló érvekkel lehet; Az érvek
érvényesítésének útja pedig a koitilars di
alógus és ezt még akkor is érdemes vál
lalni, hogy ha egy-egy elhatározás végső

SZENT FERENC IMÁJA

kiformálása tovább tart és átmenetileg
esetleg még zavart és félreértést is okoz.
A gyakorlati hivő állásfoglalásokat
ugyanis legtöbbször nem találjuk meg
pontosan sem a bibliai, sem a teológiai
szővegekben, azokat együttes erővel a
rnindenkorí konkrét helyzetet figyelembe
véve kell megkeresni és kimunkálni.

Arra a kérdésre végül, hogy "hogyan
tovább?" azt válaszolnám, hogy a prob
lémák megoldására a közeljövőben két
oldalról is várhatunk segítséget. Holfan
diában a lelkipásztori zsinat által meg
indított megújulást egy minden évben
összeülő nemzeti lelkipásztori tanácsleo
zás keretében folytatják majd és ennek
a tanácskozásnak statutuma most van ki
dolgozás alatt. Ossznemzeti kezdeménye
zések nélkül ugyanis az egyes kezdemé
nyezések nem találnának a kívánt hiva
talos elismerésre és hatékonyságukból is
veszítenének. Ugyanakkor a püspökök
nyiltan kijelentették, hogy a íövöoen már
nem akarnak lemondani a kérdések de
mokratikus együttes átgondolásáról. A
hoLland lelkipásztori problémák megoldá
sához - zárja fejtegetéseit Boelens 
a másik segítséget külföldről kell várni.
Az egyház hivatali és vezetői problema
tikáját, amely szorosan összefügg a lai
kusok nagyobb felelősségével és az egy
ház dekleríkalízácíójával, csak az egyéb
egyháztartományokkal egyetértésben és a
világ püspöki karával összhangban lehet
megoldani. Hollandiában ezért néznek
nagy érdeklődéssel az 1972-es római püs
pöki szinodus, valamint minden más
nemzeti szinodus elé.

DOROMBY KAROLY

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,

hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kíno.,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet ,hozzak oda, ahol gond tan'lláZ'ik.
0, Uram, segíts meg, hogy törekedjem
nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek,
hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elvesziti magát, az talál,
aki megbocsát, a.nnak megbocsdtanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
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TOLDALAGI PÁL VERSEI

VISSZATtRT sze» PILLANAT

A növények szaga kömlzárt,
dédelgetett s megvédett engem
a szomorúságt61, a gyászt61,
és segített is ooveked.nem,

mert csupán zsugorodtam addig
a sok ütéstől, amit kaptam,
s az évek súlyától. Mióta
nem éltem a szép pillanatban!

hanem valami ólmos, álmos
időtelenségben. A lén1lek
torz alakjai formásabbak
lettek újra, és a kitépett,

heverő fák helyükre álltak,
hogy a nagyságot képviseljék,
a biztonságot, mely erőt ad.
A gond, a bánat, a betegség

egyszerűvé vált, életemnek
szükségszerű velejárója,
megcs6kolt engem a szigetnek
egy lámpája is lehajolva,

árnyak és fények, váltva egymást,
körülöttem táncolni ,kezdtek,
és amitől rettegtem addig,
minden j6 volt és újra tetszett.

REGGELI MORMOLÁS

Az éjszakáb61 lesz a reggel:
nyíl6 virág zöld levelekkel,
s ha álmaim közül kiválok,
megszagolom ezt a virágot,
örülök, ha van erőm hozzá,
mert kötelékeim csomóját
a fény szeliden kibogozná.

Megértem már ötvenhét évet,
volt úgy is már, hogy kettétépnek,
a férgek a szívemet rágták,
csalánnal vertek, ostoroztak,
s most nem tudom, a boldogoknak

egyike voltam, vagy az árnyék
árnyéka; szárnycsattogva szállnék,
olajágat lengetve, vagy hát
jelképpé vdlnék s lennék én az
élő szeretet, a szaÍJadság.

Mert ez kell a zavart világnak.
Az embere,Ic békét kívánnak.
Legyen a föld osztatlan. Senki
ne merjen semmit tönkre tenni,
nézzünk egymásra megnyugodva,
ne pedig sorsunkat kutatva
félőrülten a csillagokra.

CSODÁKAT TENNI

Vad csíkozású égbolt, megtört
szívek, elszánt szélhámosok,
meztelen fák s házak lidérc
világában hozzáfogok

kicsikarni magamból azt a
derűt, ami már halni ,kész,
azt akarom és azt kívánom,
hogy erős legyek és vitéz,

hogy az elesőt felemeljem,
hogy ragyog6vá tegyem az
árva arcokat. Körülöttem
nemsokára már csak havaz,

e~ért kell hát valamit tennem,
amíg még van hozzá erőm

csodákat tenni, áthajolni
gyárkéményeken, háztetőn,

a gyászol6kat átölelni,
s a megátalkodottakat
szelideJc,Icé formálni át egy
egészen szelíd ég alatt.
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BALINT SANDOR

A SZEGEDI I(EGYES OSKOLA
A néphagyomány iránt érzett érdeklődés, a népi örökség szellemi javainak és

tanításának ösztönös számbavétele, majdpedig társadalmi, sőt politikal program
ként, emberi magatartás mártékeként való szemlélete, irodalmi kifejezése hazánk
ban szinte összeforrott Szeged városával, a szögedi nemzet sorsával. Ezt a ma
gatartást évszázados munkával elsősorban a kegyes oskola formálta meg, amelyet
a szegedi taoács 250 évvel ezelőtt, 1720-ban hívott életre.

Ismeretes, hogy az iskola és rend, amelynek Dugonics András és Révai Mík
lós is diákja volt, majd tagja lett, a retoríkus jelleg~ latin kultúrával szemben
az anyanyelvnek, a haza földjének és múlt jának ismeretét, a humanizmus akkori
értelmezésével szemben a természettudományos műveltség jogait, sőt a maga vi
lágképén belül a profán felvilágosodás szükségességét is hangoztatta. Ez az ér
deklődés éppen Szegeden fordul már a XVIII. század derekán a nép felé.

Az iránynak egyik úttörő szegedi képviselője a jászberényi származású Há
jos István Gáspár (1724-1785). A városba kerülve (1758) azonnal belekapcsolódik
a munkába. Szegedi mondákat, szólásokat, szokásokat kezd gyűjteni. Fő forrása
és segítsége rendtársa, az egyébként sajnos teljesen ismeretlen Kocsis Frigyes, aki
Szeged, éspedig Alsóváros szülötte volt. Diákjaiból Hájas gyűjtőkőzösséget szervez,
Ez a lelkes társaság alighanem a mai középískolaí táj- és népkutatás hazai kez
deményezője. Hájos szólásgyűjternénye és egyéb művei nyomtatásban nem jelen
tek ugyan meg, de Dugonics András föltétlenül ismerte őket.

A szegedi öneszmélet, népéleti orientáció úttórésének érdeme mégis a fel
sővárosi Dugonics Andrást (1740-1818) illeti, aki idehaza a Városban összefoglal
ja, tudatosítja és kiszélesíti a kegyes oskola helyi hagyományait, Szeged-kultu
szát, másfelől országos és szinte közép-európai távlatokban is szellemi életünk
egyik máig érvényesülő, szinte kötelező irányának, a nép világával való alkotói
azonosulásnak kezdeményezése elsősorban alighanem az ő nevéhez fűződik. Du
gonicsban a népír6 demokratikus szándéka nyilatkozik meg: a legszélesebb olva
sókörökhöz akar szólaní, Minden alkotói gyarlósága ellenére is ezt igazolja stí
lusának példabeszédekben, népies hasonlatokban való gazdagsága, továbbá érde
kességekben, így az "egyszeri" dolgok, mondák, helyi hagyományok, nép-etirnoló
gíák felsorolásában való fáradhatatlan buzgalma, nemkülönben szerkesztési kér
désekkel, esztétikai követelményekkel mít sem törődő gyakorlattassága. Ez az írói
tudatosság Dugonicsban természetesen már a folklórkutatót is kinyilvánítja: a
jellemzőnek érzett régi vagy népi hagyományok megörökítésének szándékát. Eb
ből a szempontból a Példabeszéde,k és jeles mondások éppen annyira népszerű ol
vasmány, mínt amennyire folklorúsztikaí forrásmű.

Szépíróí rnunkásságának koronája, hatásának titka a szegedi tájszólásban írt
Etelka, amely addig hallatlan mértékben bővítette a magyarság képzetkörét.
Az időben kiterjeszti azzal, hogy népszerűsíteni iparkodik a XVIII. századbeli ma
gyar szerzetes történetírás eredményeit. Öntudatlanul is megérzi a történelmi
gondolkodás humanista [elentőségét,

Dugonics azonban nemcsak a történelem világában, hanem a térben is kitá
gítja korának magyar látóhatárát, Sajnovies Jánosnak, a finn-ugor rokonságót
illető alapvető tudományos fölfedezéseit az Etelka viszi bele a magyar köztudat
ba. Az újabb irodalomtörténeti kutatások nyomatékosan rámutatnak arra, hogy
a nyugati irodalom ebben az időben különös kedvvel és érdeklődéssel fordult a
..ködös észak" felé; a bontakozó romantika számára alkalmas tárgyát és környe
zetet keresett. Megkezdődik tehát az északi dolgok divatja, a septentriomanie.
az ossianisme, amelynek hazánkban első képviselője Dugonics András. Hazafias
gerjedelmében öntudatlamrl, de kiváló ösztönnel sikerül neki kora európai iro
dalmának egyik legmodernebb áramlatát meghonosítania.
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Dugonics estéje és Csaplár Benedek népkutató pályájának szegedi delelője

közötti időszaknak legnevezetesebb piarista dokumentuma Tóth János helyi dal
gylÍJteménye (1846), amelyet a Kisfaludy Társaság ismeretes pályázatára küldött be.

Tóth János gyűjtő! pályája, kutatói munkássága ismereteink szerint e kéz
irattal megszakadt. A maga személyében míndenesetre osztozik a múlt század
negyvenes éveinek, Petőfi és Arany korának népszeretetében, de a népkultúra
magasabb szellemi rendbe emelésének követelményében is. Nem véletlen tehát,
bogy belőle lesz a magyar tanyai népoktatás úttörő apostola, aki majd félszáza
dot tölt el a szegedi iskolán kivüli néprnűvelésnek, de különösen a szegedi 13
nyák iskolaügyének fáradhatatlan szolgálatában. Az irányítása alatt álló, leginkább
tőle szervezett mintegy 25 tanyai népiskolában évente négyezer gyermek tanult.
ami abban az időben páratlan népoktatási és közművelődési teljesítmény volt.

Dugonics kezdeménye, a szegedi piarista magyarság-ismerett hagyomány
valósággal újjászületik annak a romantikus tradicíonalizmusnak ihletésétől. amely
ösztönösen· kiván magyar és európai lenni egyszerre. Amikor a magyar mltoló
gia világát, ezt az archaikus istenházát Ipolyi Arnold a század történelmi szelle
mében restaurálni akarja, tisztes mértékben építi bele a szegedi néphagyomány
köveit és mozaíkszemeít is.

A szegedi anyagfeltárásnak, kutatásnak lelke Ipolyi bizalmas barátja, a Csal
lóközből ideszármazó Csaplár Benedek (1821-1906) volt.

Csaplár, írói nevén Karcsanyéki, Arpádfi, Dugonics András szellemének tu
datosítására, szegedi örökségének művelődésí programma fejlesztésére áldozta
életének legszebb évtizedeit. Kispap korában társaival Nyitrán megalapítja a Du
gonics Társaságot, afféle önképzőkört, amelynek célja a helyes és szép magyar
nyelv ápolása. Lelkes híve Széchenyi István patriotizmusának. Pozsonyszentgyör
gyi fiatal tanár, amikor életre szóló barátságot köt Ipolyi Arnolddal. aki akko
riban a közeli Zohor falu papja volt. A Magyar Mythología ifjú írójának törek
véseit tőle telhetőerr anyagilag is támogatja. Nyilvánvaló, hogy a Bach-korszak
hamúja alatt izzó hazafias tűz is táplálja Csaplár Benedek szegedi korszakának és
itteni díákközösségének lelkesedését, munkakedvét,

A szegedi népköltészeti gyűjtés halhatatlan mestere Kálmány Lajos (1852
UJl9) szintén az iskola népkutató hagyományaiböl, Csaplár szellemi környezetéből

nőtt ki. Munkássága a városnak tett legnagyobb szelgálatok közé tartozik.
A szegedi iskola: Hájos Gáspár, Dargonics András, Benyák Bernát, Tóth Já

nos, Csaplár Benedek szellemi világa nemcsak a magyarság és a szegedi nép ön
elvű szemléletét, vizsgálatát jelenti és ihleti. Hasonló munkásságra ösztönzi azo
kat is, akik más néprajzi tájról, esetleg idegen népközösségből származva, de a
szegedi piarista gimnáziumban tanulva, illetőleg a Városban élve idővel színtén
kedvet kapnak, nyilván döntő elhatározásra is kezdenek ébrední a maguk népé
nek, emberi világának szakszerű, folklór ihletű vizsgálatához. Az alábbiakban a
XIX. századot a maga egészében tekintjük át. Nem ragaszkodunk az időbeli egy
másutánhoz. hanem inkább az összefüggéseket, csoportokat hangsúlyozzuk és
emeljük ki.

Az egykorú hazai szerb művelődésnek Buda, később Újvidék mellett, aligha
nem Szeged a legjelesebb műhelye, Részben a művelt szegedi szerb hitközség,
részben pedig a gimnázium jó híre, humanista szelleme igen sok szerb .diákot
vonzott a XVIII. században és a rnúlt század első felében ide. Ezek közül kiemel
jük Musicki Luklan költő, püspök, Vidakovics Milos . regényíró, a "szerb Dugo
nincs", Vutcs Joachim a szerb színészet úttörőie, Sztankovics Kornél népzeneku
tatö, Szubotics Jovan költő és író nevét.

Szeged művelődéstörténetének legszebb lapjaira tartozik, hogy a gimnázium
kebelében szerb önképzőkör (drustvo uéecí se Srbalja) is működött (1843-1864),
amelynek jegyzőkönyve is ránk maradt. Ebből kitűnik, hogy a főcél "anyahyeI
vünk ápolása", vagyis a szerb nyelvkészség, művelt kJifejezés gyakorlása, iroda
lomismeret megszerzése volt. Itt csak a néprajzi jellegzetességekre mutatunk rá.
Mai)'arról lefordítják a Szigfridről é8 Genovéváról szóló népkönyvet. Elóadnaka
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szerb lakodalomról, szerb tájszólásokról. A jegyzőkönyv több helyén Karadzsles
Vuk szellemi hatása is föLtűnik.

Színtén a szegedi gímnázíumba járt a bunyevác néprajzi kutatásnak máig
egyedülálló, alapvető mestere, Antunovich Iván (1815-1888) későbbi püspök és
kalocsai nagyprépost, a bunyevác nemzeti tudatnak megteremtője és máig legna
gyobb képviselője."

A magyarok közül szegedi piarista diák volt Pintér Sándor, (1841-1915), a pa
lóc népéletnek egyik úttörő kutatója, nemkülönben a félegyházi születésű, de kiter
jedt szegedi rokonságú Ruszka József (1854-1934), népművészetünk romantikus
hevületű, szertelenségeiben is nagy érdernű, kezdeményező mestere, aki Szegeden
is gyűjtött: néhány rókusi szűcs gyönyörű mintakönyvét mentette meg az enyé
szettő!.

Lőw Immánuel (1854-1944), szegedi főrabbi a zsidó folklór-tudomány nagy
mestere. Kedves tanítványa volt Csaplár Benedeknek, osztálytársa Kálmány La
josnak, akihez életre szóló tudós barátság fűzte.

Milyen volt a kegyes oslcola?
Az újkori egyház legégetőbb feladatai közé tartozott az organikus keresztény

ismereteszmény megmentése és ezzel a kultúra folytonosságának és egyetemességé
nek szolgálata, Az újkor világképe a ráció elvén épült föl, a kultúra nagy egysé
gében az értelmi, bizonyítható vonatkozások nyernek különös hangsúlyozást, ille
tőleg elismerést. A piaristák elfogadják ezt a humanista művelődésí eszményt,
mert egyoldalúságaiban is fölismerik azokat a lehetőségeket, amelyekből a keresz
tény kultúra új elemiekből bővülhet, anélkül, hogy megtagadná önmagát.

Nem véletlen, hogy a piarista rend Közép-Európában ott gyökerezett leg
melyebbre, ahol a szellemi pusztaság legjobban sóvárgott a megújhodás után.
Hazánkra gondolunk, amely a török hódoltság idején elmaradt Európa szellemi
követelményeitől. A magyar barokk arisztokratikus egyéni teljesítményei mellől

ugyanis hiányzott a megfelelő társadalmi közösség: az a szerves műveltségü, nem
föltétlenül nemesli eredetű honorácior réteg, amely a modern államélet most bon
takozó hivatalnoki szükségleteínek meg tud felelni, és társadalmunkat korszeru
színvonalon- tudja irányítani, patriarkális, köznemesi [ellegét urbánus elemekkel is
ki tudja egészíteni. AI rend hazai fölvirágzása egyébként egybeesik Mária Terézia
fölvilágosult abszolutízmusával, amely a vallási tradícíonalízmust .a művelődés

folyton növekvő követelményeivel egyezteti.
Nem véletlen az sem, hogy a piaristák elsősorban éppen az Alföld szellemi

újjáépítésében serénykednek a XVIII. század folyamán leginkább, hiszen munká
;jukra itt volt a legnagyobb szükség, Szeged városa is azért telepíti le a píarístá
kat, hogy legyenek saját emberi környezetéből. a polgári rendből tanult fiai,
akik a Vámsért helyt tudnak állani.

Az iskola igazi míssziója azonban sokkal egyetemesebb lett, mert szellemi
vonzóereje kiterjedt egész Délmagyarországra. O nevelte Mihalovich József zágrábi
bíboros érseket, Schlauch Lőrinc nagyváradi bíboros püspököt. Czapik Gyula egri
érseket, Kőszeghy László, a történetíró Horváth Mihály és Bonnaz Sándor csanádi
püspököket, Rajasich József karlócaí pátrdárkát, számos görögkeleti szerb püspö
köt. Iróink, költőink közül a padjaiban ült Katona József, Herczeg Ferenc, Tö
mörkény, Juhász Gyula, tudósaink közül Kármán Mór, Wartha Vince, Than Károly,
Reizner János, szegedi történetírója, Schütz Antal, Zimányi Gyula, Babes Viktor.
Ortutay Gyula, Sőtér István, Straub F. Brunó, Mályusz Elemér, továbbá Szeged
nek szamos nagy fia : Vedres István, Maróthy István keleti utazó, Pálfy Ferenc,
Lázár György, Somogyi Szilveszter polgármesterek, Herezel Manó orvos, Kiss
János filozófus, Nyilasy Sándor festőrnűvész, Pálfy-Budinszky Endre mérnök. A
ptetas szelleme egyesíti és valami művelt patriotizmus igézetében hatja át a
szegedi polgárfiat és arisztokrata csemetét, magyart és idegent, keresztényt és
zsidót egyaránt.

Nincs hatásosabb büntetés a magunk halálánál.
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IRODALMI JEGYZETEK
Írta L,ENGYEL BALAZB

A MINŰSEGRŰL

Bármennyire szeretjük is az irodalmat, mégsem kívánunk mindig iro
dalmi értékű könyvet olvasni. Fáradtan, fejfájástól környékezetten, kelle
metlen emlékek elől menekülve, vagy rossz sajgásokkal az idegeiben ritka
ember az, aki jó könyvet választ magának. Inkább valami könnyüt keres,
valami zsongítót, ami idegeit úgy kozömbösítí, mint a nyugtaték. Babits
detektívregényeket olvasott ilyenkor. Nagy Lajos útleírásokat. S a mai írók
Rejt6-Howardot, sci-fit, regényes életrajzot vagy lányregényt. Nincs ezen rnit
szégyellni. És a választék ebben a "nyugtató" irodalomban igazán bő, talán
túlságosan is az. S legyen bár túlságos, bajnak ez sem baj, ha annak fogjuk
iel ezt a "nyugtató" irodalmat, ami; ha nem ragadunk meg benne, ha
művészi átélésre kész óráinkban az olvasást nem ilyen kikapcsoló, időelütő

szórakozásnak tekintjük, hanem azért nyúlunk a könyvért. amit a jó könyv
adni tud: élményeink újraéléséért. tapasztalatkincsünk átrendezéséért, az
emberi sors mélyebb megértéséért. Vagy ha nem is ezekért nyúlunk érte,
hagyjuk, segítjük, hogy a jó könyv mindezt cselekedje velünk.

Nincs értelme tehát lázadoznunk az ellen, hogy így legalább kétféle 01
vasás-méd van, egy zsongító és egy felkavaró;. nincs értelme lázadoznunk a2!
ellen, hogy legalább kétféle faja él velünk a könyveknek és áll egybe az
írásos művek összességeként tágan értelmezett irodalommá. Egyet azonban
már veszélyes megtennünk : azon az alapon, hogy ez is könyv, az is könyv,
összekevernünk két műfajt: az igazi irodalom tekintélyét, értékét odaaján
dékoznunk a szórakoztató irodalomnak.

De hát hogyan lehet a nagyjából egyforma külsejű könyveket szétvá
lasztani? Hogy lehet védeni az igazi irodalmat? Tudatosítani a mínőséget?

Volt időszak, amikor a könyvkiadás egyszerűen igyekezett kiiktatni a szó
rakoztató irodalmat. Nem adott ki - sok minden más mellett - se Agatha
Christie-t, se Howardot. S miközben így elnyomott egy valóságos olvasói
igényt, másfelől kitenyésztette a minőség másik ellenségét: az irodalmi igényű,

de az igényt betölteni nem tudó, gyenge művek sorát. S ezzel talán nagyobb
veszélyt hozott az igazi irodalomra, mint amit számára a szórakoztatő iroda
lom jelent. Mert talán világos, az igazi irodalom számára nem a detektív
regény a legveszélyesebb konkurencia, hiszen az más olvasói' igényt elégít
ki, hanem az ál és gyenge irodalom, amely ugyanarra igyekszik. Fogas kérdés,
hogy látszatra azonos igény mellett, a jót a rossztól hogy válasszuk széjjel.
Közhely, hogy az olvasó ízlésében, de még a magunkéban sem bízhatunk tel
jesen. Ízlésünk eddigi esztétikai élményeink és tapasztalataink alapján ala
kul ki, azt tartjuk jónak, ami a már ismert jókra emlékeztet. De a vadonatúj
művészi teljesítmények, éppen azok. amelyek esetleg korszakos újságukkal
fordítani akarják ízlésünket, hordoznak magukon valami idegenséget, mely
az eddigi jóktól elüt. Elég példának erre, ha felidézzük azt a tartózkodást,
amelyet József Attila váltott ki életében. Persze nem következik példánkból.
hogy ami idegen, ami ellenállást vált ki, az remekmű.

Van azonban itt mégis valami, amit olvasóknak is, hozzáértő irodalmá
roknak is érdemes volna jobban megszívlelní - ha számításba is vesszük
esztétikai érzékünk merevségét, bizonyos tartózkodását. A jó és a talmi kö
zöttí különbséget nemcsak életműben. kicsiben is fel lehet ismerni. Mérni
lehet igenis, prózaírót és költöt egyaránt, megfigyeléseinek gazdagságán, ere
detiségén, életlátása egyéni tulajdonságain, közhelyektől. banalitásoktól, is-
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mert receptektől való tartózkodásán, mondatformálásának művészi evidenci
aján, hitelén. Nem igaz az, hogya rutinból, üzleti vállalkozásból. vagy köze.
pes képességekből összerótt mondat, bekezdés vagy versstrófa nem válik el
- már a maga kisebb egységében - a valódi tehetségek munkájától. Az
idŐtálló .fogalmazás kitetszik (más módon, más anyagból van szőve-fonva),

a magasabb művészi igénynek árulkodó tényezői vannak.
Ha az olvasó régen úgy beszélt: "Szeretem Móriczot és Harsányi Zsol

tot" - volt bennünk utána bosszankodás; ha "ma úgy nyilatkozik: "Ked
vencem Déry Tibor és Berkesi András" - van bennünk ma is meghőkölés ;
de. amikor hivatott irodalmáraink nyilatkoznak kedvenceikről;egy maga
sabb mínőség szempontjából nem keverik-e gyakran hasonlóképpen a ne
veket? Nem folyik-a a tehetségek kárára a nevek kiemelésével, párosításáv-al
valami zavart keltő, baljós játék? Mögöttünk van már jócskán az a korszak,
amikor mondj uk Weöres Sándor versei vagy Mándy Iván novellát - hogy
csak ezt a két példát emeljük ki a sok közül - a szerkesztők elfogultaága
vagy vaksága következtében nem kaptak helyet folyóiratainkban, de vajon
nincs-e előttünk még az a feladat, hogy a szokatlanul alacsony megjelenési
küszöb mellett sokkal pontosabb, sokkal világosabb kritikaí munkával mu
tassunk rá a tehetségre, védjük a jót, védjük a minőséget nemcsak a szó
rakoztató irodalommal, hanem a konvencionális ál-irodalommal és a burján
zó közepessek szemben?

Végül hadd idézzek ide egy távoli, de annál elrettentőbb analóglát. Szekfű

Gyula nagyszabású és sokat vitatott Magyar történetét forgatva (1939-es
átdolgozott kiadás) az 1914-ig ismertetett magyar történelemben Ady Endre
egyetlen, kétes dicséretű mondatban szerepel. A munka időrendi táblázatá
ban kultúrtörténeti eseményként említésre érdemesülnek Gárdonyi Géza, sőt

Herczeg Ferenc regényei, de nem kap említést se Móricz Zsigmond, se Ba
bits Mihály. Nevük, művük nem szerepel. Azt hiszem, némileg irodalmi tu
datunkáltalános mínőségfelismerésén is múlík, milyen képet ad majd a je.
lenkori történész a jelenkori irodalomról. Jó volna, persze hogy jó volna, a
jövőből mintegy visszapillantva kilesni, hogy helyénvalónak vagy szégyellni
valónak bizonyul-e az a kép.

A VERSVÁLTOzAsA

A legkevésbé sem irigylern azokat a tanárokat, akik tíz-húsz év múl
va korunk költészetét fogják az iskolákban tanítani. Különösen nem, ha
közben a pedagógia a vers szépségének érzékeltetésére más módszereket, más,
az eddigiektől eltérő kiindulást ki nem talál. Ha el nem fogadja azt a tényt,
amely ellen ma még hadakozni látszik, hogy a XX. századi költészet alap
vetően különbözik az előző korok, a mögöttünk levő három évezred költé
szetétől. Egy ankét során az egyik vidéki tanárképző intézet tanára fogal
mazott úgy, hogy csak olyan verset lehet tanítani, melynek tartalma néhány
szóban tömören összefoglalható. Igy persze tanítani lehet az Anyám tyúk
ját, ami a maga nemében remekmű, de nem lehet tanítani például Weöres
Sándor gyermekverseit, holott közöttük akad jó néhány remekmű, és a gye
rekek már óvodás korban elgyönyörködnek szépségükben, De ember legyen
a talpán az az óvodás, és ember legyen a talpán az a pedagógus, aki né
hány szóban és tömören össze tudja foglalni tartalmukat.

A régi és az új vers közöttí különbség érzékeltetésére azt szokták mon
dani az irodalomtudósok, hogy míg a klasszikus vers rímbe és ritmusba sze
dett próza, addig a modern vers nemcsak formai szempontból, hanem a
közlés -mínőségét illetően is eltér a prózától. A vers tartalma tehát koránt
sémyaIik érthetőbbé, ha a ritmust, rJmeket elhagyva, elmondjuk, a saját
ssavaínkkal. Sőt ebbe a viviszekcióba maga a közlés: a vers (tehát nemcsak
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esztétikai szépsége) belepusztul. Fogadjuk' el kiindulásul ezt a különbség
tevést régi és új vers között, holott ha igaz is, hogy a klasszikus költészet
nagy általánosságban egy-egy történetnek, helyzetnek, érzelmi állapotnak
költői formába öltöztetett előadása, mégsem minden klasszikus nagy versre
illik ez. Ki merné például Vörösmarty legnagyobb költeményeinek, A vén
cigánynak, az EZőszónak vagy a Gondolatok a könyvtárban című verseknek
elmondani a' tartaimát ; ki állíthatná, hogy azok csupán rímbe és ritmusba
szedett mondanívalók? Pedagógiánk tartalmi megközelítése ezeknél, már a
XIX. század, közepén, megbicsaklik. ' Itt is arról van szó, mint a Baudelaire
és 'Rimbaud óta már modernnek· nevezett költészetnél. hogya költő szavai
val, azoknak rejtettebb értelmével, képeivel és nyelvi zenéjével, mást mond,
más közlest sugalmaz, mint amit ugyanazoknak a szavaknak prózában való
összerakásával mondani lehet., Mert ha valamelyest is körü1pillantunk a XX,
század költészetében. számbavéve a nagyokat, Rílkét, Apollinaire-t, József
Attilát, Eliot-ot, letagadhatatlanná válik az a tény, hogy korunk nagy köl
tészetében a költő más logikával közli velünk információit, mint a hétköz
napi életben használt gyakorlati logika. A vers csakugyan megváltozott ; és
pedig nemcsak közlésmódjában, hanem többnyire a közlés tartalmában is.

Durva általánosítással azt szoktuk mondani, hogy az emberiség, lírai
témái azonosak; a költőket élet, halál, szerelern boldogító vagy gyötrő té
mái ihletik. A modern költő azonban mégsem ugyanarról beszél a versben,
mint elődei, s még csak nem is annak korunkban érvényes változatáról. A
modern vers valami másról, vagy valami másról is akar beszélni; a költé
szet korunkban a megismerés új szférái felé irányul: a létezés más úton
többnyire megközelíthetetlen és feltárhatatlan valóságait tapintja. Ez a cél, ez
a törekvés, mely a század nagy költőinek művét meghatározza, az egész
világirodalomra érvényesen 'átformálta a versbeli beszédet, a szavak vers
beli használatát, a versszövésének-fonásának a módját, a versmondatot, a
versmondatok egymásra következésének a szabályait, a hézagok nagyságát,
a gondolatok és asszociatív kapcsolások rendszerét. Nem merészség azt ál
lítani ,--, amire az imént céloztunk is -, hogy az emberi' információközlés
számára van az' általában használt logika és van a sokkal nagyobb ugráso...
kat elíogadtatő, sokkal nagyobb tömörítésre kénes modern verslogika - s hogy
ez az utóbbi ~ ahogy egyik kitűnő matematikusunk tudományosan is iga
zolta - sokkal kisebb helyen sokkal több információt tud közölni, mint
ugyanannak a tartalomnak táviratstílusban való, csupán hozzávetőlegesen

pontos megfogalmazása. A költő ugyanis - fejtegeti az információ-elmé
letnek ez a tudósa - nemcsak információt közöl velünk, hanem virtuózként
játszik a nyelv húrjain, oly módon, hogy arra tudatunk és tudatalatti énünk
is rezonál. Egy jól választott szóval érzés- és gondolatsorokat, emlékek egész
tömegét tudja bennünk felidézni. Ebben az értelemben az írás varázslat; a
költő a, mi tudatunk információ-arzenáljából kevés szóval rengeteg informá
ciót varázsol elő.

A régiekhez képest megváltozott modern vers miért áll hát ellen a tar
talmi összefoglalásnak? Azért. mert minőségileg a más közlésének legtömö
rebb, legvilágosabb összefoglalása - maga a vers. Ha a saját szavainkkal
akarnánk elmondani tartalmát. élettapasztalatunk teljes latbavetésével esetr
le~ órák hosszat kellene szélnunk róla. Aki megpróbálta már József Attila
bármelyik nagy versét összefoglalni, akár. mint pedagógus, akár, mint vers
olvasó. az tudja, miről beszélek,

Ha rosszul vagy keveset imádkozunk, felelősek vauuunk 'mindazért a jóért,
amelvet imá-nkkcil, te~ettílnk VOl1l4, 'de amit {uv elmulasztottunk.

C h. d e F o u c a fl l d
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MR. KNOCKOUT ÚTI JEGYZETEIBŰL

ALÉLEKFÉNYKÉPÉSZ

Írta D~RY TIBOR

T. előre hajolva áll az út kanyarulatában. A. után néz, akinek világító
alakja éppen most siklik át az üvegszínű napfényből a bükkerdó árnyai kö
zé. T. úgy áll ott, akár egy fa. Ha hirtelen szélroham kerekednék. könny
záport rázna ki a testéből, mint harmatot a fa koronájából. Búcsúkönnye
ket, amilyeneket soha sem ejtenek, mert túlságosan valószínűtlenek: T. két
úra múlva viszontlátja A.-t. Szive mégis annyira át van itatva a szerelern
édes mélabújával, hogy ha csak egy ujjal hozzáérnénk, sűrű sorokban, mint
a verejték szűrődnének ki belőle a csillogó könnyek.

- Jó napot - mondja egy hang mögötte - Jonathan Smith, lélekfény
képész vagyok.

T. meglepetten hátrafordult. A nagy, napsütötte réten, amelyen néhány
pillanattal ezelőtt még senki sem járt, most egy világosszürke nyári öltöny
állt, fölötte egy arc. Az arc beszél. A jelenség megmagyarázhatatlan. Egy pil
lanattal ezelőtt még közel s távol senki emberfia nem volt látható, s most itt
köhécsel, dohányzik és beszél T. mellett egy ember, olyan magától értetödön.
hogy szinte természetellenesnek hat. A kedves' alak ott a távolban végérvé
nyesen eltűnik a férfi' szájából vastagon gomolygó szivarfüst mögött.

- Meleg napunk lesz - mondja a világosszürke öltöny. - Tréfás öt
let egyébként reggel hatkor találkára menni. A menyasszonyának 8-ra már
n~ilvána munkahelyén kell lennie?

T. lassacskán visszaereszkedik a valóság alsóbb rétegeibe. A rétről föl
szakadoznak a ködök. T. figyelmesen nézi az idegen férfi arcát és észreveszi,
hogy egyik szemére vak, míg a másikon monoklit visel. Kidudorodó, nagy
hasa ijesztően hat a pálca vékonyságú lábak fölött, amelyeket vérvörös fél
cipőkbe bújtatott.

- Nagy könnyelműség volt szerintem - folytatja az idegen úr -, hogy
kerek másfél órát üldögéltek a harmatos fűben. Ha nem féltem volna attól.
hogy zavarok, felajánlottam volna a menyasszonyának a plédemet. Annál
is inkább, mivel a hölgy, mint azt bizonyára ön is tudja, másállapotban van.
Lefekvés előtt adjon be neki Isadora-gyöngyöket megfázás ellen!

Igy kezdődött az ismeretség T. és a lélekfényképész között. A párbeszéd,
amely most a két úr között megindul, az egyik fél részéről heves és fölhá
borodott kérdésekből. a másikéról jóságos és csillapító vállvonogatásból. a
vak szem hunyorgásából s a monokli ravaszul fenyegető fölvillanásaiból áll.
Fél óra múlva T. kissé lehajtott fejjel lépked Jonathan Smith úr mellett a
külváros ásítozó utcáin. A nyári nap már magasan áll a házak fölött; talaj
menti szél söpör végig az úttesten és fölkavarja a kövezetet vastagon borító
fehér port. Kinyitnak az üzletek, az egyik nyitott ablakban gyermek sir,
egy magányos felhő lebeg át a tetők felett, szürkén, akár egy szennyes le
pedő. Gyári szirénák üvöltenek. A külváros szülési fájdalmai szívszomorí
tók.

- Kedves barátom - mondja a lélekfényképész, miközben kövér, sá
padt kezével végigsimítja szellemes hasát -, nincs a földön nagyobb bol
dogság, mint szemügyre venni az igazság árnyéktalan arcát. On odaáll készü
lékem leneséje elé, hassal eIóre, mert a lélek a hasban lakozik... egy kat
tintás, alig hallható. és két óra múlva a kezében tartja becses lelkének kénmá
sát, éles, világos körvonalakkal, akár egy térképet. J!:s fehér foltok nélkül.
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kedvesem! Igaz, ismertem személyeket, akik a kép szemügyre vétele után
egyből fölakasztották magukat. Hagyjuk, barátom, ne beszéljünk róluk! Aki
azonban kibírja, sőt még arra is képes, hogy lelki megrázkódtatás nélkül
belülről is megismerje kedves környezetét. például családját, hites feleségét,
szeretett gyermekeit és a nagymamát, továbbá legjobb barátját, könyvelőjét,

a képviselőt, akire szavazni akarna, továbbá kiszemelt örökösét... hja, ked
ves barátom, az ilyen embert boldognak mondhatjuk. Fel tudja fogni talál
mányom óriási horderejét? .. Nem, ön egyelőre még értetlenül áll itt előt

tem. Adva van egy nemes ifjú, aki beleszeret egy szemre való lányba, fe
leségül akarja venni, a sorsát az övéhez kötni ... s, íme egy nap, egy napsü
tötte réten belebotlik egy világosszürke öltönybe és feltárul előtte az a hal
latlan lehetőség, hogy választottját belülről éppolyan részletesen megismerje,
mint amennyire kívülről már ismeri ... nos, mít szól ehhez? Az igazság ár
nyéktalan arca!

Megállnak egy 28 emeletes ház előtt, amely, akár egy felkiáltójel a gon
dolatjelek között, karcsún kiszökken környezetéből.

...,.- Itt lakom - mondja a lélekfényképész. A hűvös lépcsőházban szökő

kút csobog fehér márvány figurák körében. Végigmennek egy hosszú, fe
hérre festett folyosón, amely az elülső traktusból éles kanyarokkal a hátsó
lépcsőházakhoz vezet. Egy ajtó hangtalanul kinyílik, s belépnek egy kicsiny;
klubfotelekkel és rézveretes dohányzó-asztallal berendezett szobába, amely
hirtelen remegni kezd és halk villamos zúgással a magasba szökik. T. úgy
érzi, mintha egy emelkedő lövedékben volna. Szédül. Aztán észreveszi, hogy
ismét szilárd padló van a lába alatt, és Jonathan Smith úr világosszürke há
ta ritmikus mozgással halad előtte, kétoldalt egy folyosó fehér falai siklanak
el mellettük, a folyosó enyhén emelkedik, mint egy szerpentin út. Két pár
láb tompa dörigésén kívül más nem hallatszik. T. nem tudja, mióta járja
már a véget nem érő folyosót, az az érzése, mintha a padló egyre jobban
emelkednék, a mennyezet egyre inkább süllyedne és a két oldalfal is mínd
jobban közeledik egymáshoz, mint két párhuzamos, amelyek végre metsze
ni szeretnék egymást. A folyosó aknává lett, amelynek falain kék fény re
meg. T. olykor akaratlanul is lehajtja a fejét, hogy bele né ütközzék a meny
nyezetbe. A világosszürke hát még mindig itt szökdécsel előtte, a sápadt arc,
merev mosollyal olykor hátrafordul, mintha bátorítani akarná a fáradét. T.
hirtelen megáll, nem akar tovább menni. Smith úr is megfordul: - Igen 
mondja -, eltalálta, itt lakom. - Hatalmas rozsdás kulcsot húz elő a zse
bépől és kinyítja a falba mélyített üvegajtót.

A helyiség, amelybe lépnek, kőzönséges fényképész műterem, üveglapú
asztal a középen. amelyen egy tányér áll, benne füstölt heringek. Az ajtóval
szemben réztábla, rajta fekete felirat:

"Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy az öngyilkosság a cég helyiségeiben
szigorúan tilos." Egy spanyolfal mellett rózsaszín selyem papucsok, mellettük
a földön egy pohár víz. Smith úr az asztalra helyezi kalapját, T. meglepet
ten veszi észre, hogy a kalap tele ősszegyűrt újságpapírokkal.

- Igen, itt jól lehet dolgozni - mondja a lélekfényképész és feléje ka
csint vak szemével. Beleveti magát egy karosszékbe és lábait a vérvörös
félcipőkben az üveglapú asztalra rakja. - Itt süt a nap, itt majd oly világos
van. mint a fejemben, itt jól megvan az ember, barátom!

T. összerezzen: mintha az egyik fal mögül egy revolverlövés rövid, éles
esattanását hallaná. Kérdő tekintettel Smith úrra néz, aki ebben a pillanat
ban elfordítja arcát. A hatalmas, földig érő fali tükörben T. meglátja, hogy
a háta mögött egy tapéta ajtón egy magas, fehér női alak lépett a helyiség
be. Noha maga a tükör is kissé homályos. T.-nek mégis feltűnik a törékeny
leányarc szekatlan sápadtsága: - Z. 27 a várószobában agyonlőtte magát:
- A lélekfényképész ökle dörögve csap le az asztal lapjára:
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- Hányszor megkértem már, kisasszony - mondja indulatosan -,
hogy örömtelen közléseivel látogatóírn idegeit ne... - Hirtelen félbesza
kítja magát, vállat von. - Egyébként! ... ki is az a Z. 27'! ... önarckép? 
Nem - válaszolja a hallatlanul kellemesen csengő, kissé elfogódott hang 
a huszonegy éves feleségéről készült fölvétel.

A nap forrón süt a műterem nagyablakain át, a sarokban magas, ízelt
lábakon áll a mahagóni-vörös nagy fényképezőgép. Smith úr sóhajt és ke
délyes hasa fölött összekulcsolja kezét: - Az Igazság árnyéktalan arca ~
mondja és gúnyosan mosolyogva néz vendége szemébe.

•
- Szerelmem - mondja T. három nappal később A.:-nak. amikor dél

után érte megy a hivatalába -, ne fényképeztessük le magunkat? Tudok
egy nagyon jó műtermet.

T. három álmatlan éjszakát virrasztott át, félelem és irónia, magabiz
tonság és babona keverednek érzéseiben, és olyasfajta különös alakzatot öl
tenek, mint egy disznóhólyag, amelyet csak lazára fújtak és mégis majd
szétpukkan. Három napja guritja ezt a képződményt ítélőképességének fény
sugarai alatt, al!ár a ganajtúró bogár a golyócskáját, és óráról órára inge
rültebbé, zavartabbá válik. Amikor belekarol kedvesébe, hogy elinduljon ve
le a felhőkarcolóhoz vezető úton, határozatlanabb, mint valaha. .

A nap elviselhetetlenül forró, a házak túlságosan fehérek, az árnyékok
túlságosan feketék. T. számára éppoly valószínűtlennek tetszik a világ,
amelyben mozog, mint Jonathan Smith úr műterme. - Gyere gyorsabban
- sürgeti A-t, aki könnyedén lebeg mellette, akár egy rózsaszírom -, vagy

. mit gondolsz... várjunk egy hűvösebb napra, hogy lefényképeztessük ma
gunkat? .. Szamárság, nincs hűvösebb nap!

A behunyja fél szemét, amelyet porral szórt tele a forgószél.
- Olyan ingerült vagy néhány napja - panaszkodik. - Mi bajod drá

ga T.?
A férfi nem válaszol. - Hol voltál tegnap délután? .. D.-éknél? .. Nem

igaz, odatelefonáltam ... Hogy hány órakor? .. Fél nyolckor! Hogy már hét
kor elmentél? .. Különös!

Valójában azonban nincs ebben. semmi különös, T. mégis belülről szét
van roncsolva. A minden szava kétértelműnek tetszik, minden mozdulata
gyanús, a lelke átláthatatlan, akár egy darab feketeszén. - Már megint egy
új kalap! Az ablakon szórod ki a pénzt!

. - De hiszen ez, egy tavalyi kalap, T., csak a szalagja",
Ha van rá lehetőség, hogy a lelke mélyére nézzünk, nem szabad elsza

lasztani az alkalmat. Ha azonban az a műterem ott a kü1városban csak déli
báb, vagy szemfényvesztés, akkor az ember ismét behunyja a szemét és bele
nyugszik. Eletre-halálra megy a játék.

T. taxit hív, a taxi mászik, akár a csiga. T.-nek hányingere van, oly iz
gatott, nem szólva az ülés tompa bőrszagáról. Az ablakot nem lehet kinyit
ni. T. fogja a sétapálcaját és kiveri az üveget. - Az isten szerelmére ...

- Halló, vezető úr, a kárát természetesen megtérítern. Légy nyugodt,
szerelmem, hamarosan túl leszünk rajta ... Nem, nincs semmi jelentősége!

A felhőkarcoló árnyéka egész hosszában elsötétíti a hozzá vezető utat.
A kiugrik a kocsiból, a lépcsőházi szökőkút előtt egy pillanatra megáll: úgy
tetszik, mintha bele akarná vetni magát a hűvös, zöld árba. A felvonó úgy
száguld a magasba, akár egy lövedék. T. csodálkozva állapítja meg, hogya
műteremhez vezető folyosó egészen rövid, villanylámpák világítják· meg és
megnyugtató mértaní formák díszítik. Az álombeli formák elrejtőznek li' va
lóság félrevezető álarca mögött, gondolja, amikor egy liftboyjal találkozik." aki
mentében hagymát és fekete kenyeret eszik. T. szinte csalódott, majdhogy
kísértést nem érez arra, hogy visszaforduljon , .. A arcába néz, akiszórako-
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zottan rámosolyog, gyanútlanul, mínt a beteg, aki előtt· titkolják, hogy m'ÍÍ
tétre viszik. T. szíve elszorul. Kezével eltakarja a keskeny táblát a műterem

bej árata mellett: J. S. lélekfényképész, de ugyanakkor elfordítja az arcát is,
amelyet vérvörösre festett az izgalom feltoluló hulláma.

- úgy félek - mondja A. hirtelen a várószebában.. - Kérlelt drága T.
ne fényképeztesslel<MenjŰnk .el gyorsan innen! . . . .

Fölugrott a székről és riadt, könyörgő pillantást vetett a kijárati ajtóra.
úgy emelte fől karját, mint a fuldokló. T. soha többé nem felejti el a szív
szaggató arckifejezést, amellyel most feléje fordul.

DOROMBY KAROLY fordítása

RÓNAY Gy{jRGY

EHEU FUGACES'

A HATVANtVES TAKÁTS GYULÁNAK

Eheu ~po5tume, ~e-;

Jabuntur ann! ...
HOl'atius

Micsoda tavasz volt! Ver sacrum! Kitagadottan is elmúlhatatlan!
Nemlétező kí&kocsmák lugasában, a nemlétező kávéházak teraszán a Du

naparto.n -
hol vannak, akik ott ültek s nézték a Tabán esti zötdjcit s a lámparingató

Dunát!
Lehullt a régi lomb, és szétszóródott a sereg.

Hová lettek? Ezt tenger nyelte el, azt levegő: so'Méle módunk nllUt a ptut-
tulásra, .

és aki megmaradt, meghentergették mindenféle kárhozatban.
De rám azért, mint oszló ágyúfüst után.
mégiscsak összeverődünk

Hát tölts, ha dérvert bajússzal is! - ne hitvány lőrét, mint egllnémelll mái
talponáZZók

ügyeskedő gazdái szokták, sokféle szeszt: lopkodvaegybe sokfelól:
va,ódi beceit, saját tőkéid gyümölcséből, magad formálta korsóban saját fi'jl-

dedbe hűtve, .
azt igyunk most! a megszökött tavaszra! Megszököttre?

beértre inkább! - Mert ,nem az számít, hogy lassúdóbb ütemre váltott
a siheder évek érverése. Emeld 'borod a délutáni napba:
nem álfényű lidérc - gyémánt tűz izzik aszú vörösében,
s a kar se rezdül, bírja még!

- Ordas idők után, arcán árkokkal és hegekkel, így tu a gazda kemény szik-
lába vájt

pincéje tornácán, s mögötte telt hordóiban .'az esztendők szitretje.
Messzire lát, egyformán í&meri a széljárást .s a csillagok állásait.
Munka és becsüle't homlokfá.ján· a. 'címer.

Telet, vihart kiállt. Feje föZött maga ültette' hárs.
Kérgén .kiforrt sebek. S nézd, lombosuZ!
- Vándor, ki aTTa jársz, állj meg, tekints fől rá, hallgasd méhei ,zorgos énekét,
s 'vidd viZággáa hírét: - virágzik változatlanul!
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ANDRÉ FRÉNAUD Új KÖTETÉBŐL

ASSISI

Kis kolostor a mal1G8 városon,
galambjain IIten világosBága.

Ki mondta ezt? EÍ11/szer majd eUti'l&i:lk
a jázmin ámulat4b4n.

HVLISTEN PIHEN

A kesketly völgy ölén között, melyek mal7tUra
rövid öblÖ$ödésben feketéllnek a kertek
Isten ara1llll16 teste sovány boz6tjai fölt.
békés~feledhetetleniLl, a h6 boldog oromdtszei alatt,
a fén111xukolta nyárfák igazi testé.ne,k tisztása

a láthataHan hegyen.

S A l N T· V A L L E R l N

A rézlámpák, a hajdani szentek.
A tornyocska, midőn éltek nagyszüleim.
Kémleltem életem a j6ságos melegben,
, édes volt a halál, melynek ünnepét

Mú.lván gyermekkorunk

a hajdani templomb4n ülték.
Utols6 dtszeit adta ne~m az 6u,
sárgát és lilaszfnt a sz616·rende~n.
Amultatja a fény a sorvadó lZemet.

halál és élet egy.

M I N D S Z E N l'

Panaszos madarak beszáguldozta szántók.
Esőcske verte le a sárgult gallya.lcat.
Hazafelé kocsin mack6mmal térdemen.
Egy Kisjézus suhant nagyszüleim szemén át.
Már a halál volt és a teljes búnboos6.nat?

HALOTTAK ROHAMA

Mit sem teledtem el azokból, kiket szerettem.
Elmerültek, de majd újult erőre kapnak,
a torkom elszorftva.
Hogy oly sok elhantolt év a161 a fény ma este
ragyogva tör fel: egy könnycsepp emeli őket,

dú.lt tavas2Jaim közt nyugv6 szeretteimet.
Rájuk találva itt nagy mái fák sorában,
türelmetlen szivároonybdn tolongó
mái felhők alatt,
egész gyermek-világom e rejtett testek között!

Indulok ővelük, arcomnál j6val alább,
szállok az árnyékba, mely vezér16nk,
bár itt vagyok jelen, mert világra hozt4k dk,
e holtak, még élfJk, ha emlékük vagyok,
mécs, inkább sírhalom - Magamnak sírja is,
díszítve, mert kell díszítés
vonzó mosollyal II kóburkolatoll.

JEKELY ZOLTAN fordítám
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HIVATÁS
frta POSSONYI LASZLO

III.

A kórházban, ahol ébredt, a fia rémült, tétova szemével találkozott. Nicu tudta,
hogy Gemma szavai az 6 szájával kergették el' az apját akkor este. NiQU dadogott:

- Gemma is ki akart jönni ... kérdezi, míkor jöhet?
- Ne jöjjön... - mondotta s fáradtan befordult, míntha pihennie kellene.

Az ékszerekről nem szóltak, az öreg nem hozta föl a vdolgot, s Nicu sem merte em
líteni, pedig mindennap bent járt a kórházban. Az apja erős szervezete még he
tekig küzdött a •tüdőgyulladással.

- Ezzel a szívvel akár száz évig is elélhetett volna, - mondta a főorvos. - A
törése is jól gyógyult, bámulatosan jól ilyen öreg embernél.

- Hát kiheveri? - kérdezte a saját gyávaságát szégyellő fiú, s nem tudta,
mit reméljen inkább.

- Valami trauma, lelki fék működik nála. Nem akar meggyógyulni, vasaka
rattal dolgozik elébe a halálnak. Úgy látszik megelégelte az életet ... - mondta
a professzor és kezével tehetetlen, mosakodó mozdulatot tett, - Nem akar vÍSS2'J!l
térni ...

A temetés egy ~is akadállyal folyt le. A hatalmas test számára Nicu lelkifur
aalásában a legnagyobb díszkoporsót vásároita meg, amely előbb, a maszek vi
lágban évtizedeken át díszítette a temetkezési vállalat főtéri kirakatát. A kopor
só tölgyfáböl Taragódott, és Nicu úgy érezte, ez illik az öreghez a legjobban.

- Ilyet ma már nem készítenek - magyarázták neki, és ő abetétkönyvre
gondolt, amit sikerűlt eddig Gemma elől titokban tartania. Végig sem merte gon
dolni az apja és Gemma között lefolyt dolgot. De valahogy mégis engesztelni akart
ezzel a nagy koporsóval.

A sírásók azonban a több mínt két hete tartó fagyos idő miatt valahogy szűk

re méretezték a sírt a köves és kővé fagyott talajban. Mikor a díszkoporsó le
bocsájtására került a sor, kiderült, hogy a bárkaszerű alkotmány nem fér bele
a kiszabott sírüregbe. Ott állt körös-körül az egész bírói kar, a jogi fakultás kép-

. viselői, az egész város a pártatlan bíró előtt. És ott álltak az öreg kávéházi sö
röző- és sakkpartnerek. s egy csomó elfátyolozott arcú asszony, Alltak és vártak.

Zinaida nem jöhetett el, mert Bécsben kellett énekelnie aznap este, s így az
ékszerek ügye sem került napirendre, pedig Gemma ettől félt a legjobban. Ha az
öreg él, ha harcolhat ellene, nem ért volna rá annyit gyötrődni a dolgon, de most
épp a dolog bevégezetlensége súlyosodott rá a Iegnyornasztóbban. Kifelé azonban
semmit sem mutatott, s úgy döntött, túl mély gyászt sem kell öltenie. Kis, fél
rövid ezüstróka bundájaban illegett ki a sírhoz, ezüstös színű pókháló harisnyá
jában. Csak a szoknyáia és a kalapja fátyla volt fekete, kissé hátrább is állt meg
tehát, de azért azt is mutatni akarta, hogy neki nem telik új gyászruhára. S amíg
a síri bővítgették és újraásták a szíklává fagyott talajban, annydra elővette a fá
zás és a félelem a rámeredő ormótlan koporsótól, hogy kapta magát és elájult.
Igy legalább bevitték a temetőgondnok írodáiába, és csak a sírba eresztéskor jött
ki ismét.

A gyászgyülekezet sokáig sustorgott a szépasszonyról, aki .,eszméletét vesztet
te" fájdalmában, de csodálatos önuralommal szenvedte el az őt ért veszteséget
és egészségét kockáztatva, mely úgyis törékeny, kivárta a már kívárhatatlanság
ba nyúló temetés végét.

.Gemma tehát egy ideig köztiszteletben maradt, s lakása rendjének még hat
hatósabb megóvása végett ezután a megürült hallban rendezte köznépszerűségnek

örvendő bridzspartíjait, amiket csak azok nem látogattak, 'akiket idegesített, hogy
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a háziasszony még osztás közben is képes tölugrálni, hogy kiünítse a vendégek
hamutartóit.

- Mintha nem látná szívesen az embert, vagy nem lenne nála rendben va
l~lInL;.- rri6ridotta egyszer az idegorvos újdonsült és féltékenykedő barátnéjá
nak, aki bár ezeken a bridzs-estéken ismerte meg a férfit, mégis szemére hányta,
hogyegyidőben feltünően sokat foglalkozott Gemmáeska lelki életével. De az
idegorvos gyorsan tudományos térre terelte a társalgást:

-. Tudja, rnessziről érdekes asszonynak látszik, de közelebbről megismerve
buta kis nyárspolgár. Hacsak idegéletét nem tekintjük, ami orvosilag érdekel
heti az embert. Ez az örökös takarítási és harnutálca-ürítgetésí mánia szerintem
hasonlít Arany egyik balladáiához, az Agnes asszonyhoz. Vajon milyen szenny
foltot akar ez a szépasszony , kimosni az örökös takarításával ? ~n nem dídergek
át' nála több estét.

De a bridzs-estéknek amúgy is hamarosan végük szalC,.'t. A Nicu-edzette csa
patok külföldi út jaival egy kis baj támadt, amiért Nicunak, mint csapatkapi
tánynak kellett felelnie. Túlságosan nagyra méretezték ugyanis a külföldön vásá
rolt kozmetikai ajándékcikkek behozatalát. és végül is Nicu lett a bűnbak: nyug
díjba kellett mennie. Összeköttetései meglazultával más baj is szakadt a nyaká
ba. A hant a két másik szebával együtt egy sokgyermekes munkás családnak
rekvirálták el, s Gemma Nicuval egy szobába szorultan a fürdőszobái bejáratot
tartotta meg, hogyafürdőszobát megmentse.

Az újonnan jött gyerekek nagyon örültek a hallban lévő, használaton ki
vüli kanyargós falépcső ívelt korlátjának. Pompás lecsúszóversenyeket lehetett
itt rendezni, fékezéssel, fordulóval, s a végén guggoló landolással egybekötve, ru
ganyos térdekkel, vagy egy hengerbuckával végezve be a mutatványt, Nicu már
már tanítgatta is őket erre-arra, elvesztett csapata fölötti unalmában, de Gem
ma vadul visszaparancsolta őt a gyermekhadtól és megtiltotta. hogyatársbérlőkkel

szébaálljon. S Nicu nem mert ellenkezni. mert újabban ájulásos idegrohamokkal
végződött Gemmánál minden kis perpatvar. Pedig a komor házba új élet költő

zött :a hat gyerekkel, s míntha a fakorlát kífényesedésén is megérződött volna a
gyermektestekből áradó villanyosság melage. Az ingyen-vurstli tovább folyt ugyan
H szornszéd gyerekek legnagyobb örömére, de Nicunak Gemmát kellett őriznie és
idegrohamait követő lábadozásait ktszölgálnía. .

A hát fiúval viharosan élő familiának volt azonban egy csöndes és mozdu
latlan hetedik gyermeke is. Ez a gyermek születése óta béna volt, és az anyja
vadgerlicéket tartott neki az egyik ablak mellé szerelt galambdúcban. Külvárosi
lakásukban a galambok megszokták, hogy bent a kisfiú szobáiában fogyasszák el
napi tengeri adagjukat. bent röpködtek. . verekedtek és üzekedtek a szobában, és
a kisfiú ennek. éppúgy tudott örülni, mint ép testvérei a csúzdának és az egé
szebbnek mondható életnek.

Csak Gemma 'nem örült, mert ez a béna gyermek okozta neki a leztöbb bosz
szúságot, A galambok ugyanis nem tettek sok különbséget a nvított ablakok kö
zött, hozzá is beröpködtek, ablakpárkányát és erkélyét összepötyögtették. S mind
ennek egy-egy idegroham volt az eredménye. Előbb csak pörölt, fenyegetőzött.
rendőrsézet emlegetett, aztán a legkisebb galambszárnysuhogásra ideggörcsöt ka
pbttés fuldoklási rohamok fogták el. Azt képzelte, hogy zárt ablak mellett meg
fúl, mert gyönge a tüdeje, ablakot pedig nem nyithat a galambok miatt. Az erkély
rács és az ablakpárkány tisztosatása napi teendőinek legfontosabbtkává vált, s
amíg takaríthatott, nem vett rajta erőt az ideggörcs sem, portörlőivel a galambo
kat haihászta és huhogott rájuk, mint egy bagoly, különböző állati' hangokat pré
selt ki a torkán s úgy vélte, hogy ezzel megvédelmezhetl magát. S bár ő maga is
idegronccsá vált ebben a küzdelemben, nem adta föl a harcot.

A bridzspartik a fürdőszoba-bejáratú lakásban végleg elmaradtak, Gemma pe
dig fölös idejében tjsztasági hadjáratot indított a békésen nyüzsgő társbérlő család
ellen. Ez a hadjárat a bejárati közös kőlépcsőn öltött fenyegetően testet. Gemma
ezt a kőlépcsőt meg'rögzöttszenvedéllyel naponta háromszor is föl mosta, lesíkálta,
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s különös elégtételt érzett, ha vödreivelés súroló rongyaival a. közös be-jaratot el
torlaszolhatta, vagy megvárakoztathatta a ki- és beígyekvőket, S utána a fürdő

szobára és a konyhára nyíló hajdani mallékbejárat ajtajából leste, nem tesz-e kárt
valaki remekművében, sáros lábbal nem fertőzteti-e meg az ő habfehér lépcsőlt,.

.A hétgyerekes anya kis, Máría-arcú asszony volt, maga is dolgozott, ha meg
hazajött, a háztartás éppen elég gondot adott neki, úgyhogy nem sokat törödhe
tett volna Gemmával. Kovácsné olyan határozott, akadályt nem ísrnerő pillantás
sal tért haza sietős esti bevásárlásaíból, hogy előle még Gemma is félrehúzódott,
ha éppen Iépcsömosás közben találkoztak. A vödör-baríkádok tehát inkább Ko
vács elvtársnak és a gyermekeinek voltak fönntartva.

A komoly villongás csak a fagyok beálltával tört ki közöttük. Gemma ek
kor is ragaszkodott a napi kétszeri Iépcsőlernosáshoz, de mostanában keveset
használta a száraz rongyokat. Meleg vízzel dolgozott, gumikesztyűben, s a lépcső

valóban vakítóan sárgásfehér lett, de a maradék víz rendesen odafagyott, és ak
kor ő visszavonult fürdőszobájába, hogy önmagát tisztára mossa. Kovácsné csön
des, de igen határozott hangon szólította meg, hogy legalább most, télidőben hagy
ja abba a Iépcsősikálást, mert reggel is megcsúszott a jeges lépcsőn, alig bírt meg-:
kapaszkodni. Gemma azonban tovább folytatta műveleteit, mondván, hogy ö meg
szekta Iépcsője tisztaságát. S most már következetesen fölkelt társbérlő! munká
ba indulása előtt, lemosta a lépcsőt és úgy hagyta síkosan. Kovácsné homokot és
fűrészport szerzett, és a lemosás után gondosan fölhintette a lépcsőt. Alig mentek
el azonban Kovácsék munkába, iskolába,· Gemma újra nekilátott a söprésnek, s
míre Kovácsék hazajöttek, újra friss jégrétegek hártyásodtak a terméskövekből

rakott, s így kissé egyenetlen felületű Iépcsőzeten.

Mielőtt azonban a Iölmosás és a lesöprés fölött támadt vita és a följeilentéssel
való fenyegetődzés, részint a galambok, részint a síkos lépcsők miatt hatósági ered
ményeket ért volna el, tragikus esemény vetett véget a vetélkedésnek. Kovácsné
influenzát kapott és Kovács munkába menet előtt sietett tejet veruni neki és a
gyerekeknek. Gemma eddigre már kielégítette lépcsőrnosási kényszerét, s Kovács
né, betegen feküdvén, nem hínthette föl a lépcsőt. A sietős és sokgyerekes férfi ci
pősarka bizony már szegekre kopott volt, s az egyik lépcsőfokon oly szerencsét
lenül lépett a Gemma által készített csúzdára. hogy hanyatt esett és tarkóját be"
vágta az egyikTépcsöfokba. Később a gerineén és a hátán is kék zúzódásokat. á,F
lapított meg a boncolás. '

Kovács eleinte nem vetett ügyet az esésre, Káromkodott egy hangosat, aztán
elrohant, meghozta a tejet és a kenyeret, aztán reggeli nélkül munkahelyére si
etett. úgy érezte, ha a felesége beteg, neki nem illik magamagával bíbelődnie.

Az öntődében azonban folytonos szédülés és hányinger környékezte, s végül mégis
az üzemi orvos elé kellett állnia. Az orvos rögtön kórházba akarta szállíttatni, de
Kovács kérésére megengedte, hogy otthon feküdjék különböző borogatások és
csillapító szerek alkalmazása mellett. Kovácsot tehát csak harmadnap szállították
a kllníkára, ahol azután súlyos agysérülést és már elhatalmasodott szövődménye

ket állapítottak meg. Három újabb nap múlva pedig kiterítve feküdt a klinika
halottas pincéjében.

Kovácsné, mikor a halott mellől hazajött és újra fölmosva találta a lépcsőt,

csak annyit mondott Gemmának : Ezt megkeserülí ! Kevés volt magának az a
kétévi börtön!

Gemmának volt annyi ereje, hogy felelet nélkül visszahúzódjék fürdőszobá

jába, de ott valami eddig sohasem érzett rettegés kerítette hatalmába. Ha Ko
vácsné jajgat, veszekszik vagy. átkozódik s. ő visszafelelhet, hogy igenis a tiszta
ság, a ház tisztasága kivánja meg a Iépcsőmosást, talán levezeti valahogy magá
ban a rohamot. Kovácsné azonban a börtönre célzott, és Gemma tudta, hogy visz
szakerülhet oda. Atsikoltozta az éjszakát, és Nicu az ídegorvoshoz, Gemma hajdani
barátjához rohant segítségért. Az töviről-hegyire kivállatta Nicut az asszonyon
elhatalmasodott tisztasáÍP' örület felől; aztán' fürdőköpenye fölhajtott gallérjába
mormcgta: "Hja, A&nes asszonytól a patakját is elvették .. !.'
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- Tessék? - bámult rá a gyámoltalan Nicu értetlenül.
- Beszállítjuk hozzám lll. idegosztályra - mondotta a lovagias, de hivatását

is buzgón szerető férfi. - Nemcsak a súlyos és érdekes idegállapot indokolja e2':t,
hanem a jogi körűlmények is. Ki tudja, milyen lépéseket tesz majd Kovácsné?
A mi szakvéleményünk esetleg súlyos következményektől óvhatja meg a nagy
ságos asszonyt ...

Gemma tehát zárt intézetbe került és rettegésében sikoltozásokkJal verte töl
a csöndesebb őrültek nyugalmát. Nicu napról napra kétségbeesetten jött haza lá
togatásairól, s gondjait csak az enyhítette, hogy közben Kovácsné ügyes-bajos
dolgaiban is eljárt, mert ha tévedett is Gemmácska a sok fölmosással, ő úgy érez
te, rnost neki kell a hibákat helyrehoznia. Es sok függött attól is, hogy Kovácsné
ne tegyen följelentést, ne indítson bűnvádi eljárást a felesége ellen. Igy hát Inkább
a beteg gyermek fölügyeletét is vállalta, a többi sráccal pedig, bánat ide, tragédia
oda, most már meg mert kockáztatni egy-egy futballmeccset is a villa eléggé
terjedelmes udvarán. A mecesre a szomszéd gyerekek is odasereglettek, lassacskán
egész csapat verődött ÖSS2le belőlük, és egyszer csak az az örömteljes értesítés vár
ta, hogy ifjúsági edzői állást ajánlottak föl neki nyugdíjkiegészítésként.

Egy ragyogó márciusi napon aztán, amit az Isten is labdarúgásra teremtett,
az idegorvos is ragyogó arccal fogadta a bánatából már-már lábadozó férjet : 
Megtaláltuk a felesége legjobb orvosszerét. Sikerült megnyugtatnunk őt.

- Valami újfajta csillapítószer? - kérdezte Nicu. Az orvos mcsolygott.
- Tüneti kezelés itt nem használ. Az őrület lényegébe kellett behatolnunk.

Vödröt, seprűt és súrolókefét adtunk a kezébe. Azóta végkimerülésig súrólja az in
tézet lépcsőit és folyosóit, este holtfáradtan rogy ágyába és altató nélkül alszik.
Ha valami visszaesés nem történik, itt náhmk nyolcvanéves koráig is elélhet eb
ben á foglaLkozási körben. Soha se fogja eléggé tisztának találni a lépcsőket, vala
mi foltot mindig lát ott. S így egyúttal a lehető legjobb munkaerő is, ápolását
is ingyenesen fogjuk végem a végzett munka fejében.

Nicu csak barnbán nézett, könnybelábadt a szeme és nem értette a dolgot.
Kint szíkrát vetett a nap az idegosztály ablaküvegeín, és erről eszébe jutottak
a gyerekek, a futball és Kovácsné, akinek bizonyos bevásárlásokat igért meg.
Gyorsan elköszönt és sietve vásárolt be, hogy a márciusi korai napnyugta előtt

még rugdalőzhasson egy kicsit a gyerekekkel. Kezében hálószatyorral vidomn bak
tatott fölfelé a tavaszodó Görögtemplom utcai kertek között, s eszébe sem ju
tott, mennyit kínJódott nemrégiben a szívével,

-
Al'OMT(jLcsER

A. semmit szülő mélységbe láttam
a mélységet szűlő semmibe láttam
szemem azért olyan üveges
tekintetem azért olyan sötét
ökl6met azért préseltem a számba
geri.ncem aZért ha;lott egyik végével a másik fel.é
lábam is azért mélyecZt ültömben a k6be
a k6 a sziklába
a szikla a mélységbe -
úll1l íllum, mint ,úak egy ,z6r.nva 1I4U11 'ÖTén'llen

HEGYI BELA
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FEKETE ISTVÁN HAGYAT~KÁBÓL

ZENÉLŐÓRA

Itt összeí, amikor egyszerre közel jön a párás messzeség s a hallgatag utakon
némán surran a bubospacsírta, mindig úgy érzem, mínthá távoli zene szólalna
meg, szélhordta titokzatossággal valahol fenn, magasan a levegőben.

Behunyom a szemern és nem tudom honnét jön ez a haík zengés. Néha fölöt~

tem szólal meg, néha a hátam mögött, de míndig olyankor, ha egyedül va~k.

Ilyenkor úgy érzem, hogy felébredek valamire, ami elmúlt s ami nem tUld már
visszajönni. Felébredek vakácíóra, szerelemre. ünnepre, jóságra, felébredek, mint
valamikor régen, ha a hajnal derengésében megszélalt a zenélőóra és fátyolos mu-'
zsikája szomorúan búcsúztatta az álmokat s a nappal őszi valóságára simogatta
a szívemet.

*
A zenélőóra egy toronyban volt. Odon, öreg torony volt ez nagyon. Alja víz

ben fürdött, a víz partján idegen asszonyok ruhát mcstak éppen. Ha homályos volt
a szoba, úgy hallatszott, míntha sóhajtottak volna a képen, melyről el nem mozdul
hattak soha. Ambár nem lehetett tudni, mit csinálnak, ha eljön az este? Talán
kijön a toronyból a katona? ..

De ezt már nem lehetett látni, mert ilyenkor a kép eltúnt a sötétség szítáló
messzeségében, Mert egy képben volt elrejtve azenélóóra.

A kép kormos volt már az időtől és egy fillérért muzsíkált, Ha beíedobtuk
a fillért, a kis pénz halkan zörrent valahol a kép mögött, s az óra játszani keL
dett.

Hogy hová lesz a pénz, és mermyí lehét már benne, erre soha nem gondol
tam. Nem kellett a pénz, csak a dal.

A pénzre csak később gondoltam, s akkor - először - nagyon elszégyelltem
magam, de aztán, növekvő elszántsággal mínd sűrűbben álltam meg az óra előtt.

Ekkor már hosszúnadrágban jártam, a zsebemben cigaretta és mozijegy volt, s a
barátok temploma előtt csak akkor emeltem meg a kalapom, ha az apámma!' vol
tam ...

- Vén zsugori! - széltam aztán egyszer a mohos képhez. - Te nem vol
tál fiatal?

Az öreg óra nem nézett rám.
Es kicsit reszketett a kezem, amikor levettem a' falról. Kibontottam a hátsó

falát és kiöntöttem a régi. dalok árát, a megbarnult rézfilléreket. KOPl>tt volt be
lül az öreg óra, kicsit pókhálós, és akkor szegény lett egyszerre. Hát ennyi az
egész? Pár fillér és pár öreg rugó?

Amikor visszatettem a falra, megzördült benne valami, aztán akadozva elin
dult és szólni kezdett.

Nehéz lett a szívem.
Alltam az óra előtt, markom tele pénzzel, az öreg torony panaszosan zengett,

aztán csattant egyet és nem dalolt többet.
Soha. Soha!
Azóta nem szeretem a pénzt, nem nézem meg az órák szerkezetét, nem sze

retem tudni: mi. van a képek mögütt,
Megraboltam az órát és szegény lettem rettenetesen.

*
Csak igy ősszel hallom még néha, ha szedett szőlők öreg hegyén bolyoncok,

hol kopott szárnyú darazsak hiába keresik már a fürtök édes.ségét, és őszt csen
desaéggel gubbaszt mellettem a régi bún... Ilyenkor újra megszölal a dal, elmenő

títokzatossággal, magasan valahol a levegőben.
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NAGYANyÁM

Míért próbálnám megmagyarázni, hogy a nagvszülők jobban szeretik uno
káikat, mint a "rendes" szülők - amikor nem tudom? Talán tűnő életük apró
kis folytatásait jobban látják? Talán gyengébbek és bölcsebbek s az öreg szívek
ben érettebb. a szeretet, megbocsátöbb és nagyobb? Vagy pótolni akarnak valamit,
amit elmulasztottak s az unokákban önmagukat és mrermekeiket szeretik? Megint
csak nem tudom, de ez nem is fontes. Többnyire így van és - kész.

En míndenesetre "nagyanyám fia" voltam, és alig hiszem, hogy szüleim túl
ságosan megerőltették volna magukat közvetlen - és,< viharos - birtoklásomért.

Nagyanyámmal külön laktunk, külön étkeztünk és külön reszkettünk, ha
apám dübörgő léptei közeledtek különszobánk felé és egyetlen rövid koppantás
után felszakadt az ajtó. '

- Nincs itt az' a lókötő?

A lókötönek nevezett egyén ugyanakkor vagy az ágy alatt "tartózkodott"', vagy
a szekrény múltszagú mélyén vacogtana fogait.

- Nincs, kisfiam, miért?
- Kíszedte a kísbaglyokat a templompadláson.

"Még abban a szorult percben is furcsa volt, hogy apámat "kislliamnak"-nak
szólítja valaki. Hát apám is volt olyan kicsi mínt én? Lehetetlen!
~ Te is kiszedted, , kisfiam ...
Csend. A gondolatok szétszakadtak az idő elmúlt útjain és visszatértek,
~ Megtiltottam neki - mondta apám csendesebben.
- Akkor majd visszarakja őket... megjött az orvcsságom ? Az éjjel megint

nagyon fullatltam... "
A vihar elmúlt, legalább a vihar csattogó eleje s én kissé megviselve búj

tam elő a szekrényből, nem felejtve, hogy ott az egyik télikabátori csodálatos
gombok vannak. Már tapintásra is...

Igy éltünk nagyanyámmal. elmélyült védszövetségben és nagy szerétetben
amelyből --:- bevállom - igen kis részt képviseltem én.

Nagyanyám - egyébként - keresztanyám is volt. O tanított imádkozni, tőle

kaptam az első rózsafüzért, melynek minden szeme valódi .,rubint" volt, s ami
kor valaki felvilágosított, hogy az közönséges üveg, csak felnőtt korára való te
kíntettel nem rúgtam meg az illetőt.

, Az is igaz azonban,' hogy - bár barátságunk az "egeket verte" - az imád
ságok és egyéb vallási ténykedések terén nagyanyám kemény volt, mint a kő.

Ilyell mulasztásokkor maga vezetett apám elé, aki rövid úton fölindította ben
riérh1;1megbánást és. reám 'Irakta" a penitenciát is.

'Természetesen az első gyónásra is közösen készültünk elő, itt-ott elakadva
bízonyos furcsanevű bűnöknél. melyekre nagyanyám azt mondta, hogy azokkal ne
rörődjem, mert azok a felnőttekre vonatkoznak.

, - Aha ....:. gondoltam - szóval : ők is ...
Ez a gyónás azonban sokkal később következett. Jóval korábbi emlékeim is

v/Wnak, eszmélkedésemnek színte első pillanatai, amikor még' igazán nem tudtam,
mi' "a bűn és - érdekes ..:... nem tudtam, mi a - félelem. Derűs kis lényként bo
lyongtam nagyanyám mellett, ha sétára mentünk Gyalán felé, hol az út két part
ján virágzott, .az akáe és .a bodza, s úgy éreztem, hogy az édeskesernyés . illatok
a siívernben vannak. A nyár méhdöngéses zsongása körülvett bennünket, de ezen
túl valami lágy muzsika úszott a levegőben, fent, valahol magasan, mégis' nagyon
közel. Eleresztettem nagyanyám kezét. '

- Nagymama, hol muzsikálnak?
Megálltunk. Nagyanyám hallgatózott.
""", Muzsikálnak?
,.o,:. Igen, nagyqlama... ~ és néztem felfelé. fel az akácok koronája föié, a fel

hőtlen,délutáni égres-

- Talán a méheket hallod?
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- Nem, nagymama, mint a ... mint a ... - és nem tudtam semmihez hason
lítani azt a semmihez nem hasonlítható muzsikát, ami édes, orgonáló, hárfás, lágy
zengéssel úszott a fák fölött, az ég alatt a fülemben és egész testemben, de tisztán
és világosan.

Nagyanyám megdöbbenve nézett rám.
- Képzelődsz... és nem szabad hazudni, kisfiarn.
- De nagymama! Én hallom, hallom! Ott! - és felmutattam bizonytalanul

valahova, mert hiszen a csodálatos muzsika hol i tt repült, h01 ott, szétterült, aztán
majdnem elenyészett, hogy újra felzendüljön más helyen, de mindig fent, mindig
fent, mint a keringő szél, amelytől nem mozdul meg egyetlen falevél sem.

Nagyanyám szemében félelem volt akkor már. Kezemet szorosan fogta és szá
raz, öreg keze elhidegedett.

- Menjünk haza - mondta - csak nem leszel beteg ...
Ballagtunk hazafelé, s ahogy közeledett a falu, úgy múlott mögöttünk a mu

zsíkaszó.
Azóta se hallottam.

*
Amikor nagymama haldoklott, nem voltam otthon, de apám elmondta. hogy

lassú elmúlásában többször magához tért s ilyenkor megkérdezte:
- Hol rmrzsikálnak ?
Apám alig tudott válaszolni.
- Nem muzsikálnak, édesanyám. Istenem. hol muzsikálnának ?
- De én hallom - suttogta '- csodálatosan, tisztán hallom - és mosolyogva

nézett túl az öreg gerendáken. Aztán úgy is aludt el.
És azóta tudom, hogy nem káprázat és nem képzelet játszott velünk: eszmélő

és elröppenő lelkünk sorvadó földi antennája fogta fel egy más világ magasságai
nak muzsikáját, mert a gyermekek és a haldoklók nem hazudnak.

Vajon hallom-e még egyszerr Es mikor?' ...

HARANGSZÓ

Puha ostorával keletre suhint,
Szakad az ég és lelép a vil'radat;
Aztán elbolyong szerte a határban
Tavaszban, őszben, télben vagy nyárba!l.
S elpihen a nádon s az erdők alatt.

Pihen az érc is: néma, ősi fészek.
Most nem l'ingatja a kopott vasszivet.
Aztán jön a dél s újra megdobban.
Zengő kondulása újm kilobban
J!,'s tenyerére veszi a Kenyeret.

Itt elidőzik. Hosszabban ,~zól és száll
(néhol - tudjuk - öreg a harangozó .. .J
S az Úr Angyalát is el ,kell kísérni,
Esőben napot, napban esőt kérni
És Ná,ndorfehérvárról is esik szó ...

Délután alszik. Néha rakoncáUan
Szélkölykök táncolnak fészke peremén,
Bolyongó lélek is akad akárhány
Reszketve dohos, régi bűnök árnyán
s kézen kell fogni, hogy ne féljen szegény.

Aztán csak tuxza! Mert mire hazaér,
Ámbár a járást ismeri már régen"
BáránYfelhőkön és alkonyi árnyon,
Lelkeket ringató számytalan szárnyon.
Bizony, a csillag má,. fent van az ége,n

Szép estéli, csillag, búcsúzó csillag.
Fáradtan cseng-bong reszkető sugal'ú'n,
Az öreg szíveket még meglegYintí,
A gyerekeket álomra inti
S elhal a temető álmos alkonyán.

Vége, Talán csak a halottak hallják
Amint a nagy éjszakában 1eng, mesél,
A régi sírokat megsimogatja
S aki élt valaha, most újra él,

Szárny ölelését mindenek érzik
Benne a Jóság örök csmagait,
De múlik az éjjel, fárad az álom,
Virradat ébred mindig új világon
S a ha,.ang kiröpteti új fiait.
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GÁL PÉTER PÁL VERSEI

Harmadéves joghallgató vagyok, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgozöm.
Tárgyalásokon gyakran figyelem a vádlottakat. Halkan csörögnek a bilincsek, amint
leveszik róluk, szabadon, nyitott tenyerekkel állnak a bíróság előtt, A katedra pár
centivel a terem fölé emelkedik, innen nézem őket. A fejüket nézem, a hajukat,
szemüket. Némelyik sír, öklét rázza, mások nyugodtak, útrakészek, nem érheti őket

meglepetés. Rabok. Meghallgatjuk őket, azután visszavonulunk és Itéletet hozunk.
Az utcán csilingelnek a víllamosok, emberek sietnek valahová, a felhők pedig úsz
nak az égen s nem tudnak semmiről. ülünk a falak között, és szövegezzük az
ítéletet.

A rabokat vísszakísérík a cellákba. Tiszták, meg vannak mosdatva, olyanok,
mínt a szerzetesek. Neveljük őket börtönökben, bilincsek között.

Jobban oda kell figyelni, meg kell hallgatni őket. Türelemmel és több alá
zattal, El kell érni, hogy mindent elmondhassanak az emberek. Mindent.

Még soha nem jelentem meg. Boldog vagyok, hogy az a megtiszteltetés ért,
hogy éppen a Viglilia találta méltónak a verseimet arra, hogy mások is olvassák ...

Gál Péter Pál

A R C

kerestelek

a térbe fagyva áUsz
túl mindenen
Matisse rajz vonal sejtelem
minden te vagy
beleveszel a ködbe

talán szerétlek

rongy vagy szabályos
ember rút anyag
fef'telmes salcz.k szédülő

életemne!.: kelevénye vagy
de ha kiváglak
veled szakadok

úgy jöttél mint a téboly
olyan halkan és hirtelen
párás a bőröd hajnali
káprázatos szemed
kenesz nekem
úgll kellesz mint a szó

s hát itt vagyok
szikáran állok mint egy intelem
templomroncs burjánzó faZa.k közt
és kegyetlen és lázas a szívem
stigmáimat az égre tárom
mint szörnyű koldusok
őrjöngő forrás a hitem
elfolyik fürgén nesztelen
s partodra érve meghalok
támassz fel a harmadik napon

feltartom arcom
nincs Idő

ott állsz csak mint a holtak
hajszálaid mint ócska könnyek
váUadra záporoznak

körülfolysz hígan mint a sár
csorogj le rajtam

BEVONULÁS

Nincs hátra más
vetkezni kell
mezítelenek vagyunk
mint a vízcsepp

meredten lefutunk
az égről faágak
lógnak szíveinkbe

szemünkön csa.k a madarak vonulása

Mea. oulpa
Mea maxima culpa
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v Á c
az éjszakák

az én Mgy ünnepeim
amikor elindulhatok
A takaró
a birodalmam
elhol parancsolok

If/mmi ttlbb ...

MÁSNAP

CsoJnÓkban ül a csend a fákon
Az ágak tétován motoznak
Didergőn gunnyaszt az álom
A hó sem esik - ünnepel
Fehér a béke
a lomha út a láz
Bénán áll ablaka előtt

Egyedill ferde vállal
A magánv ...

DUNAKERT

Szeretlek?
Nem tudom
Talán.
Fekszem kétarcú n'llol%olván
Várok
mig bőrödőn

tovasuhan
a nyár

SZENTESTE

Fegyelmezetten állunk
Várjute, hogy
jöjjön az angyal

KERlNYI KÁROLY VERSE

PERSEPHONÉ, VIOLÁT

Persephoné, violát,
édes illatú violdt, leszakításra
nytró magadat kereső

Persephoné
aHadeshatáron

nem áthullott, újra
'VÍsszavirágzó
gyanútlan férfiakra
halálvirág
(Hetaira Hypoparthenos)
aHadeshatáron
vagy, Te vagy
nekem, szépséged egész
szépséged, az utolsó pillanaté
enyém, a tető

pillanatáé. Odafel Zeus Skotitas
feketetörzsii erdő-

templomába
jöss.z, Te jössz
velem örökre
ott a virágolc, csiüaqok
magasáóan
vagy, Te vagy
nekem. Nekem? Amikor nem lehet
enyém

és senkié, az isteneké
sem, tulajdon övék
csak ami már
ó PersephoM, ó
Persephoné, a Hadesé.

1933
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A Vigilia BESZÉLGETÉSEI

1. AMIT KERÉNYI KÁR OI~Y MOND

Nem nevezhetem beszélgetésnek, mert az én szerepern nagyon is csekély benne;
a "nyilatkozat" szó viszont túl hivatalos volna. Tehát mégiscsak interjú, b~r nem
a szokványos fajta. A kérdezett arról beszél, amiről akar, pontosabban: amit fon
tosnak tart, amit szívesen fogalmaz meg az érn ínterjú-csínálásorn alkalmából, éle
tének hetvennegyedik évében visszanézve életművére. pályajára és sorsára, amit
szívesen mond el a kilométerek távolából, országhatárokon 'át, magyarul a hazai
magyar olvasóknak. azoknak, akik ismerik és azoknak, akik nem ismerik. Saját
magáról vall, bár a közvétlenül személyes, "indiszkrét" kérdéseket elhárítja, me
lyeket mint katolíkus apám katolikus lánya szerétnék föltenni neki. Feladatomat
egy csöppet sem könnyíti meg, hogy apámmal beszélek, talán csak szóf~gadó?b

vagyok, mínt más interjú-csinálók: ő adja a kérdéseket a számba, mert o tudja,
rnílyen kérdések indítják meg benne azokat a gondolatsorokat, melyek a lényeges,
számunkra és számára lényeges dolgok megfogalmazásához vezetnek.

Kerényi Grácia

Mondd, apu, mi a föfoglalkozásod?

Ez a kérdés teljesen jogosult. Mert
annyi mindennek mondanak el. Klasszi
ka-filológusnak indultam, aztán később

a humanásták sorsával, éspedig a ván
dor-humanistákéval iegyzödtem el, és
megpróbáltam a humanizmusnak adni
hangot, megpróbáltam már a nácizmus
idejében ApolIon című könyvemben,
amelynek a fő darabja így végződik: "A
magunkban hordott szellemértéket érték
nek tudni, farkasnak lenni a szellem
telenséggel szemben, hattyúnak a szellem
legfőbb tisztasága előtt: ez maradt ránk
az antikvitástól Apollon-vallásnak."
Ugyanennek a könyvnek egy másik dol
gozatában, amelynek az első változata a
debreceni nyári egyetemen, 1936-ban, Hu
11ULnizmus és hellénizmus címen tartott
előadásom volt, így hangzik ez: "Ez any
nyi, mint: nem hagyni magunkat elvakí
tani és megsüketítení, korunk leghátal

.masabb tömeg-kábitó eszközeitől sem,
nem bolondultri belé a szellemtelenbe,
nem engedni, hogy félrevezessen. hanem
őrizni szellemi-emberségünket és meg
őrizni arra a lehetőségre, hogy egyszer 
talán - humanitás visszafizeti ellen
pólusának mindazokat abelátásokat,
amelyekhez a vele való harcban és fe
szültségben eljutott, és visszasugároztat
ja teljes világosságát arra az oldalra,
ahol államokat építenek és újra fel
emésztenek" .

Ez az idő a háború után jött ef, és
természetes volt, hogy előtérbe kellett ál
litanom mindazt, amiről azt gondoltam,
hogy az emberiség egészségessé válásá
nak a szolgálatába állhat. Ez az idő az,
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amelybe a pszichológiával való együtt
működésem esik. A háború előtt Apol
lont választottam szirnbólumává annak,
amit elérendőnek tartottam: a _világos
ság terjesztését. A háború után átláttam
azt, hogy Asklépioshoz, az orvosok és a
gyógyulás istenéhez is folyamodni kell.
Ez azonban sohasem jelentette azt - ezt
igazán csak egészen naiv és felületes em
berek képzelhették -, hogy Apollennak
vagy Asklépiosnak kultuszt akarok ala
pítani. Ha valaki, én láttam világosan és
meg is írtam, hogy a vallásoknak egy té
nyezője a történelem is. Ami egyszer itt
volt, az pontosan ugyanúgy nem lehet új
ra itt. Ahogy az őskereszténységsem le
het úgy itt, mint az apostolok idejében. o

Erről szó sem lehetett, szó sem volt ná
lam. Amit én mármost a mitológlával
akartam elérni, az vissza kellett volna,
hogy sugározzék oda, ahonnan kiindul
tam. Kiindultam pedig. a görögség
tudományából. Az az alapvető meg
győződés, amely kezdettől fogva fog
lalkoztatott és amely ma még sokkal
elevenebben van meg bennem, az,
hogy amit a görögök az emberiség szá
mára önkéntelenül produkáltak, az még
nincs egészen kint. A görög kultúrának
a nagy hagyományai, az irodalom, de a
művészet is még mindig terhes, még min
dig van olyan tartalma, amelyet világos
ságra lehet segíteni, és amely talán hasz-

o nál az emberiségnek. At kellett látnom,
hogy ahhoz, hogy az emberiséget meggyó
gyítsam, ahhoz sem elég erőm nincs, sem
elég hatalom nem áll rendelkezésemre,
mert hiszen ehhez olyan hatalom kellett
volna, hogy az emberiségnek jó részét,
éspedig il mindenkor uralkodó részét bo-



londok házába, tereljük be. Ez nem le
hetséges. Várni kell, míg az emberiség
maga kijózanodik, el6rehalad, saját ma
gától egészségesebb lesz. Es ebben a ja
vulásban, amelyet én mint magatartást
vallok, ebben a melíorizmusban, ebben
kell, hogy a görögöknek még szerepük leo'
gyen, Már azért is kell, mert mint tudós
- és most meg kell mondanom, md a fő
foglalkozásom: a főfoglalkozásom a gö
rögség tudománya - és mint kritikus
tudós, nagyon jól látom, hogy az úgy
nevezett kritikus filológia hol hibázta el
a' dolgát. Ott, ahol a krítíkusok a görög
auctorok ellen, és nem a mestereik, a
kollégáik és önmaguk ellen irányították '
a kritikájukat. Amit ókortudományban
- én ezt az összefoglaló nevet adtam a
foglalkozásomnak, mert ez összefoglalta
a klasszika-filológiát és az archeológíát
-, főképp az ókortudomány filológiai ré
szében láttam, arra csak azt; mondhat
tam, hogy míndaz, amit én fiatal korom
ban kritizáltam ebben a tudományban,
az úgynevezett Wilamowitz-féle históriai
filológiát, az olyan magasan állt ahhoz
képest, amit ezen a területen a háború
után produkáltak, hogy ezt a háború utá
ni úgynevezett tudományt már kritizálni
sem volt érdemes. Erdemes volt tehát
visszafordulni a görögökhöz és annyit ki
hozni belőlük, amennyit lehet. A mitoló
gíával foglalkozás azt jelentette számom
ra, hogy úgy, ahogy a görögség önmagát
nem értette meg másként, mint a saját
mitolőgiáján keresztül, próbáljuk megér
teni' a görögöket ugyanezen keresztül. De
a görögök megértése önmagukban szintén
nem érdemes foglalkozás. A görögök
megértése az emberiség megértése szem
pontjából fontos. Tehát a görög mítoló
gíában, amelyet azt' hiszem, én foglaltam
először össze egy mai ember számára is
élvezhető és olvasható. hiteles corpusban,
az én Görög mitol6giámban és a Görög
hérosokban, a görög mítológiában én egy
bizonyos fajtájú embertant láttam. Ezt
úgy fejeztem ki: a mitológia nemcsak
Gbtterlehre, hanem Menschenlehre, nem
csak isten-tan. hanem ember-tan is, és
elsősorban ember-tan. Csakhogy az em
beriség nagyon nehezen fogható meg
konkrétul. Mindig újra és újra abba a
hibába kell esnünk, hogy az embertségről.

eITŐl a ság-ség-ről beszélünk, A rendkí
vül praktikus és reális angol nyelvben
ehelyett azt mondják (emberiség helyett):
a férfiak és nők. Erről van szó. A fér
fiakhoz és nőkhöz, az ő baiaíkhoz, az ő

gy6gyulási és az ő boldogulásl vágyaik
hoz hozzáférni nagy általánosságban nem
lehet. Hozzáférhetnek mindazok a huma-

nitárius intézmények, amelyeknek az ele
nyésző kis száma semmit vagy csak na
gyon keveset tud tenni valamennyi fér
fiért és valamennyi asszonyért. Aki, mint
én, az ókortudománynak a módszereiben
van otthon, az ragadja meg az alkalmat,
hogy az embert, a férfiakat és a nőket a
görög irodalom es a görög múvészet pro
dukturnaiban próbálja megismerni, és ki
hozni belőlük azt, amit lehet. Ennek sok
féle módszere van, ebbe tartozik a fordí
tás is, de legfőképpen a kongeniális in
terpretáció. Amit én az életemben el sze
rettem volna érni, az ez volt: a görögség
kongeniális interpretácíója az emberiség
érdekében.

- Véleményed ,szerint nincs-e a ke
reszténységnek is hivatása ezen a táren?

- Véleményem .szerint a görögöknek
a nagy tapasztalata az emberrel és az
emberről, a filozófiájiuk, a meginduló tu
dományuk, a nagy mitológiájuk, amely
színtén az embert világítja át, valamit
figyelmen kívül hagyott; éppen azt hagy
ta figyelmen kívül, amiből a legtöbb fáj
dalom származik a világegyetemben. A
földről sugárzik ki ez a fájdalom, ame
lyet kisebbíteni kell. Ez a fájdalom a
testből jön. Az én foglalkozásom az an
tik vallással, a göröggel. a rómaival, de
a kereszténységgel is, ahhoz az ered
ményhez vezetett, hogy a testnek a meg
becsülése, a testnek a magsajnálása, a
testnek a figyelembevétele egyáltalán egy
erkölcsi rendszerben, Krisztustól és a ke
reszténységtől származik. En most testet
mondok. De hogyha vissza1épek a görög
szövegeimbe, akkor azt az érdekes, meg
figyelést tehetem, hogy a test, soma, a
görögöknél nagy szerepet játszik, de kö
zéppontban nem áll. A testet a görög
mínt formát, anatómiai formát látja, és
megvannak a gyakorlatai arra, hogy ezt
a testet tökéletesítse atlétikájával, bár ott
sem mondták soha, hogy ők a testtel fog
lalkoznak hanem az emberrel. Ott van a
görög szohrászat, amelyik ezt a testet a
legtökéletesebben próbálta megörökíteni,
de megint csak mint formát, ott van ter
mészetesen a görög' orvostudomány is,
amelyik tudományosan foglalkozik ezzel
a testtel de a test végeredményben mmt
az orvostudománynak az objektuma, szín
tén egy bizonyos -absztrakcióvá válik ak
kor, amíkor bemasírozik az orvosi köny
vekbe, Hippokra.tésnél például. Szóval,
sok szó van a görögöknél is arr61, amit
mi testnek nevezünk, de távolról sem
annya, mínt amennyi arról, ami vele
szemben áll, ez pedig a psyché, a lélek.
A görögöknek a lélekhez való vonátko-
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zása eléggé változatos, úgyhogy a ke
reszténység ebben a tekintetben sok úiat
nem hozhatott. A megrendítőerr új dolog
az, hogy a keresztény irodalomban már
az evangéliumoktól elkezdve test helyett
egy másik szó szerepel, ez a szó a sarx,
hús, Szó van mcstantól fogva a húsbéli
testről. Egy egész lényeges újdonságot,
amit a kereszténység hoz, hagy figyel
men kívül ez a fordítás: "Es az Ige test
té lőn". Nem, görögben is és latinban is
más áll: "Es az Ige hűssá lőn". Verbum
oaro factum est. Amikor Krísztus a Get
semariéban megkísértetík, akkor azt
mondja, ha szó szerínt mondom: "A szel
lem kész, de a hús gyenge". A szenvedés
nek kitett és szenvedő húsból való test
az, amely a kereszténységgal vonult be a
vallástörténelembe. Hogy nem testről,
hanem húsról van szó a kereszténységben,
ez természetesen már a zsidóknál kez
dődik. Ez az ellentétbe állítás, hogy en

ptieurnati - szellemben - és en sarki 
húsban, vagyis testben, ez egy zsidó el
lentétbe állítás. De az, hogy a megfestf
tett emberben a szenvedő hús az, ame
lyik a nézőt, az önkéntelen szemlélőt is
megrendíti, a szenvedö test, ez az új do
log a kereszténységben. Erre nem szok
tak gondolni. Es hogy ez a görögségnek
a test-lélek beállításával szemben vala
mi egészen lényegesen új volt, azt el kel
Iens ismerni. Ez a kiegészítés, a testben
szenvedő embernek a szeretete, sót, az,
hogy az istenség maga. testében szenved,
ez a megszentelése a testnek, ez a lénye-,
ges új dolog a kereszténységben, és ezért
mondom, hogv olyan kiegészítése az
egész pogány fííozófíának, tudománynak
és a pogány vallásoknak, amelyre az
emberiségnek szüksége volt. Ez s2lÍnte
megdöbbentő, h~gy erre várni kellett, míg
a kereszténység megérkezett..

K. G.

2. B I B Ó L A J O S N Á L

Könyvkiadásunk régi tartozását rótta
le Bibó Lajos válogatott novelláinak
megjelentetésével. A Subások címet vi
selő kis kötet a ma nyolcvanéves írót
újra felfedezteti az olvasóközönséggel. A
könyv bevezetőjében Darvas Józse! így
ír: "Bibó Lajos életművével aligha tör
ténik meg az a csoda, hogy az irodalom
történet egyszer a nagy csúcsok közé
emeli. Viszont az a teljes hallgatás;
amely lényegében a felszabadulás óta
körülveszi őt, szeríntem méltánytalan és
igazságtalan. Nem hiszem persze, hogy
rnost meg valamiféle másik végletbe kel
lene esnünk: a kritíkátlanság végletébe.
Annak a természetes kötelességünknek
kell eleget tennünk, hogy egy terjedel
mes életműből az irodalmi folytonosság
részévé tegyük azt, ami érték benne."

- E kis kötetre - mondja Bibó La
.10S -, egy-két kivételtől eltekintve, a
legjobb kritikákat kaptam; újra a mel
lemre tűzték írói érdemrendjeímet, és
azon a színvonalon intéztek el, amelyet
a műveim általában megérdemelnek..

- Schöpflin Aladár, a XX. századi
magyar kritika és irodalomtörténetírás
rangos művelője úgy méltatta Önt, mint
Móricz Zsigmond vonalána.k egyik foly
1Jat6ját, aki "sok egyenetle,nséggel, de
egészséges ösztönneJ írt regényeiben és
novelláiban inkább az alföldi nagy me
zőgazdasági város félig polgári, félig pa
raszt alakjait rajzolja, atmoszférájuk, lel
ki életük hitelességével, temperamentu-
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mos realizmussal, kevés teret adva az
erotikának".

- A fiatalabb nemzedékben, amely
még a nevemet sem hallotta azelőtt, az
a vélemény alakult ki rólam, hogy pa
raszt-specialista vagyok, mást nem tu
dok, csak azt, mit csinál egy kubikos.
Ha másfajta elbeszélést írok, míndjárt
fanyalognak. ez nem olyan jó. Nem tud
ják, hogy több mint négyszáz novellát
írtam életemben, amelynek 75-80 szá
zaléka eldobható, de ez természetes, mert
írtam én úgy is novellát ínséges idők

ben, hogy odaálltam az írógép elé és azt
rnondtarn a gépírónőnek : mílyen szó jut
eszébe? Asztal, feleli. Jó, akkor írja is:
Az asztal, írta Bibó Lajos. S már diktál
tam a novellát, pedig fogalmam sem
volt a következő mondatról. De úgy lát
szik, nem lehet kapásból elbeszéléseket
büntetlenül írni, ráfizét az ember, mert
akad közöttük .:.... jó is; mint ahogy nem
lehet száz verset sem íml úgy, hogy ne
legyen benne legalább egy - rossz.

- A mai kritika a két háború közötti
időszak bestseller írójaként tartja szá
mon. Nemrég elhangzott rádi6nyiTatko
zatában elismerte,hogy a jelentéke1llY
művek mellett sokat írt rendelésre, szin
te minden műfaiban. De még ezek az
irások is tanúS#ják, hogy - mint Kállay
Mikl6s írja. ma.gyar írodalomtöTténeté
ben - "Bib6 rendkívill erős egyénriség,
dübörgő erejú stiliszta".



- Én önmagamnak mindig azt mon
dom, lehet, hogy nem. is vagyok író,
csak. egy tehetségtelen képzelgő, de azt,
mi a jó írás, mínden körűlmények között
meg tudom állapítani. S ha ma azt mon
dom, történetesen egy Bibó írásra, hogy
jó írás, akkor az halál biztos jó. Megint
más dolog az, hogy a szerkesztő előtt

nem vagyok teljes névértékű. mert én
999 szempontot ismerek, de az ezrediket
már nem.. Tehát lehet egy riovellám ra
gyogó, ha van a levegőjében valami,
vagy van benne egy szó, egy gondolat,
ami miatt nem lehet közölni.

- Mít őriz az íróasztal fíókjában? l\IIí
lllen munlaík várnak megjelenésTe?

- Közel ötven kötetet írtam és tizen
egy színdarabot. Ami még kiadatlan:
három nagy regény, egy egyfelvonásos és
sok új novella. Az egyik regényben azt
igyekszem megmutatni, mílyen átalakulá
son megy át az emberi lélek az első ví
lágháború kezdetétől a második világ
háború végéig. Címe: Az ég messze van.
A másik regény főhőse vad dühvel ke
resi az élet értelmét, majdnem megszál
lottként hajszolja a titkot: mi végre va
gyunk a' világon, de a testi szenvedélyek
útját állják annak, hogy valamit, a leg
kevesebbet is megfejtse. A harmadik há
rom részből áll, három korosztály sze
relméről szól. Hogyan találkozik egy
negyven-, egy hatvan- és egy hetven
éves ember a szerelemmel, nem mint
ösztönérzéssel, hanem lelki problémával,
és hogyan tudja megoldani. Az egyfelvo
násosban azt magyarázom, hogy bármi
lyen politikai vagy gazdasági rendszer
van, míndíg lesznek olyan primitív, kez
detleges lények, akik kívül maradnak a
körön. Akiknek hiába akarnak egy álta
lános rendelettel a hónuk alá nyúlni,
őket ez nem éríntí. Munkateljesítményük
sem terjed tovább annál, hogy talicskát
tolnak, földet ásnak, szókíncsük pedig
nem. több, mint ami a puszta létfenn
tartáshoz szükséges. De még ezeknek az
embereknek is, a maguk jelentéktelen
és észrevétlen életében, megvannak a
konflfktusaik a világgal szemben, noha
a lelkük mélvén ők az igazán jó embe
rek. Milven jó az ember, amíg a civili
záció mez a kultúra meg nem rontja!
Mert inte1lil!ens embert nem ront meg
se a clvtltzácíó, se a kultúra. de a ke
vésbé művelteket mezbolondítta. Persze
ez nem ROll: az elmúlt huszonöt év alatt.
ám az első feleségem betezséze, halála f's
'l70K: a mostoh» körülménvek, amelyek
kővőtt hosszú idei e: éltem, naavon mez
nehp7Ít.etrt:ék az alkotó munkát. Ami f;'j
zásból és néTkiUö:>;é5;hól e!!'V embernek ki
iár. azt én rnind tel i PRítettem, nem ma
radtam adósa senkinek.

- Sok írásának témája egy-eg1l eZtit
kolt vagll meg nem élt szerelem, hábo
rú, a féktelen emberi índulatok Ö8&%e
csapása. Ezek adnak a magyar iToda
lomban műfajteTemtő ballada-novelláí
nak ís drámaí töltést, szikrázó feszült
séget és extremítást. Freud szerint a
gyermekkoT élményeí döntően meghatá
rozzák a későbbí író témaválasztását,
szélsőséges helyzetábrázolását és művei

atmoszféráját. Vísszavezethetők ezek e(flJ
gyermekkoTí megrázkódtatáshoz?

- Gyermekkorom legnagyobb élményé
ben egy erdélyi nyaralásom alkalmával
volt részem. Tudni kell ugyanis, hogy
apám Háromszék vármegyei volt, három
testvére is falusi jegyző. Majdnem rnín
den nyarat Erdélyben töltöttünk. Ezen
a nyáron űrösd nevű községben össze
barátkoztam egyik nagybátyám feleségé
nek a testvérével, egy vörös hajú fiatal
lánnyal, Lehetett olyan tizenkilenc év
körüli, én meg tizennégy. Mi sem 'ter
mészetesebb, mint hogy ennek az érett
kornak azok a homályos érzéseí, ame
lyek már később határozott vággyá sű

rűsödve könnyen felismerhetők, nálam
is jelentkeztek, és szerelemnek egyálta
lán nem nevezhető érdeklődés fűzött eh
hez az óvónőhöz. aki látván azt, hogy a
pubertás válságos korszakába léptem,
kacérkodní kezdett velem. A nyár vége
felé tűz ütött ki a faluban, amely álta
lános rémületet keltett. A lány, a falu
néhány órára vagy néhány napra vég
sóklig felkavart életének izzását használ
ta föl arra, hogy irántam érzett vonzal
mát beteljesítse és lerántsa a földre meny
nyeí magasságban lebegő érzéseimet. Vég
eredményben nem történt semmi, de
ami az ő közeledése és kapcsolatterem
tési kísérlete alatt lezajlott, az annyira
megrémített és kizökkentett magamból,
hogy amikor hazatértünk, és anyám az
zal akart meglepní, hogy k1ikészítette az
engem, mint ötödikes gimnazístát már
megillető hosszú nadrágot, irtózatos sí
rásra fakadtam és felkiáltóttam :
Anyám, én nem akarok felnőtt lenni!
Apám rámnézett, mindent megértett és·
átölelt. S karja melegével, szeretetével
megnyugtatott. Ezt az élményemet kü
lőnben a Nincs irgalom című regényem
ben meg: is írtam.

- lróí világának másík ant/agát a há
borús élmények alkotjá,k. Két '!)Hághá
ború vihaTait vészelte át. Milyen szemé
lyes tapasztalatai vannak, amelyeket íTá
saíban ís feldolgozott?

- ~rettségi után felcsaptam jozász
nak. Ez úgy történt, hogy Tóth Samu
barátom óriási vagyont örökölt a nagy
apjától Torontálvésárfielven. és ezen a
pénzen elmentünk Kolozsvár-ra jogász-
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kodni, Samunak azonban volt egy 
mai nyelven szólva - hobbyja, szeretett
sakkozni és kártyázní, s azt hitte, ő a
legjobb alsósjátékos és a legnagyobb
sakkmcster a világon. Bagolyvárban, eb
ben a híres kolozsvári kávéházban pár-.
viadalra szólította föl az ott napot lopó
hamiskártyásokat, akik a töméntelen
pénzéből napok alatt kifosztották. A ma
radékból valamit a kezembe nyomott és
visszautazott megint eladni egy darabot
a kilencven hold, telekspekulációra al
kalmas, tehát a közönsézes szántóföld
nél jóval drágább földből, aztán ismét
megjelent Kolozsvárott. Egy évig tartott
a dicsőséges jogászkodás, és Samu ez
alatt az idő alatt annyi pénzt elsakko
zott és elkártyázott, hogy a család, elér
kezettnek látta az időt gyámság alá he
lyezésére, Én. szegény zverek lévén, ha
zakerüHem és apám alkalmazott a Vá
sárhely és Vidél,e címü lapnál- amely
nek a főszerkesztője volt - riporternek.
1910-ben voltak a választások. Helyileg a
legtöbb szavazatot a Justh-nárti kénvise
lőlelölt. Kun Béla kapta. aki akkor a Vá
sárhelyi Híradót szerkesztette. Az eddigi
jelölt, Endrey Gyula megbukott. s mível
képviselői járandósáaából tartotta fenn a
Vásárhely és Vidékét. a lapot megszün
tette, a nyomdát eladta, én pedig átke
rültem Szegedre a Szeaedí Naplóhoz.
majd a Szeaedi Híradóhoz. (A Napló
ellenzéki. a Híradó örökös kormánypárti
laonak számított.) Innen rukkoltam be
191~-ban egyéves önkéntesnek. Ez volt
a titulusuk az érettséaízett, besorozott
fiatal katonáknak. akik tiszti iskolába
jártak, egy évei szelzáltak. és nem három
évet, mint a nem érettsérrízettek. 14-ben
már svárnoltuk a rianokat. hál' Isten
npk, 'mílven J;;pvés van hátra. arnikor
kitört az I. világháború. Bennünket. a
46. gyalogezredet már az általános m07
g"ósítáq naptán bevaaoníroztak és levit
tpk Pancsovára. Ott voltunk auzusztus
2!)-ig. akkor ismét bovaaonfroztak. és
öt nap után mentünk az orosz frontra.
De szeptember ~-án, Kisasszony napián
visszavonulni kényszerültünk Korelov
alól, és az út mentén haladtunk, mert
az út közepe kellett a tűzérségnek. Szű

net nélkül szakadt az eső. 22-én értük
el a Kárpátokat, és nem az első ütkö
zetekben. hanem az erőltetett menetelés
közben halt meg a VII. hadtest 32 éves
életkorig terjedő legénységének színe-ja
va. Csak a rendetlen életű emberek bír
ták ki azt a marsot, amely abból állt 
míval a hadoszlopok görgetegben halad
tak, nem lehetett pihenéssel megszakí
tani -, hogy 22 órát meneteltünk és két
órát álltunk. Az ötödik, hatodik napon,
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miután se nem ettünk, se nem ittunk,
azok, akik pontosan reggelíztek, ponto
san ebédeltek, tehát kialakult életrend
jük volt, nem bírták ezt a megterhelést.
Nem úgy, mint mondjuk egy újságíró.
aki ha valahol valami esemény ígérke
zett, nem mehetett el ebédelni vagy va
csorázni, és éjjel álmából verték fel,
mert izgalmas ríportra volt kilátás. Egy
nap alatt megmásztuk a Kárpátokat,
és 23-án délután letáboroztunk Tihér
község rnellett, ahol ez a borzalmasan
kiéhezett társaság megrohanta a szilva
fákat. Este már üvöltöttek a kolerások.
gn egész úton egyetlen alkalommal,
Szrinynél ettem csak, míután egyik baj
társam tyúket szerzett valahonnan. Meg
kopasztottuk. megfőztük. a belét viszont
elfelejtettük kivenni. Ennyi étel volt
bennem szeptember 8-tol 23-ig. A töb
biek földről felszedett répával, nyers
krumplival táplálkoztak menet közben.
A harmadik napon elkapta a görcs a
lábamat, úgy éreztem, végem van. Olyan
ködös volt már akkor előttünk a világ.
annyira le voltunk gyengülve, hogy nem
is számítottunk értelmes, gondolkozó
lényeknek. A negyedik nap este aztán
felkeltem, fogtam a fegyverem és elindul
tam egyedül Magyarország felé. A pa
ragrafus szei-int szabályos katonaszöke
vénynek minősültem. Útközben talál
keztam egy Tóth nevű zupás őrmester

rel, aki elég pocsékul nézett ki, az orra
meg a szája fekete volt a kolerától. Ne
kem a bal arcomat rondította el. Virra
datkor egy községbe értünk, ahol ma
gyar szó ütötte meg a fülünket. Jézus
Isten! Magyar katonák! - kiáltott fel
egy nagyon csinos, szép fiatal menyecs
ke. aki míndjárt nyitotta is a kaput
előttünk és betessékelt a házába. Nyom
ban sütni, főzni kezdett, de a többiről

én már nem tudok, mert egyszerre vé
ge volt a világnak: elvesztettem az esz
méletemet és úgy feküdtem ott két tel
k~ n<lpi.g. Később, amikor magamhoz
tértom. az asszony azt mesélte, azért
maradtam mea, mert ő közben állandó
an forralt te.ikl itatott. Az a zupás ezv
kettőre helyrejött a sok ió ennivalótól.
nem vitte el a kolera. Kassán valami
furfunsaal átcsempésztük magunkat a
záróayűrűn, és nem messze, egy vasúti
bakterháznál 'álló szerelvényre szálltunk
amely Magyarországra indult.· Vásár~
helyre érkezve, alighogy kisegít 'I'oth a
va gon ból, két rendőr elkapott, kocsiba
rakott és kivitt a Kincses temetőbe, ott
egy hosszú fabódéba zártak. amit az
utolsó nagy koleralárvány idején elkülö
nítő barakknak építettek. E2".alatt hírül
vitték anyámnak, hogy megérkeztem.
itthon vagyok s mí történt velem. A



kétségbeeeés meg a rémület mégiscsak
adott annyi erőt, hogy löktem, rúgtam
egyet az ajtón, az kiszakadt, és szabad
voltam. Ahogy kiléptem a barokkból,
anyám már jött elébem. Másnap jelent
keztem Szegeden, de megint lekaptak s
egy kórházzá átalakított iskolában he
lyeztek el. Itt voltam vesztegzár alatt
három hétig. Amikor látták, hogy nem
pusztulok el, nem vagyok kolerás, sza
badon engedtek. Az ellenőrző vizsgálat
után visszakerültem az ezredtörzshöz,
15-ben pedig a 14. marssal ki az olasz
frontra. Onnan tüdőgyulladással hoztak
haza, de már akkoI'olyan nyomorult
voltam, hogy ausser Dienstes lettem,
kizárólag irodai szelgálatra alkalmas.
Arról már nem esett többé szó, hogy
újra kijutok a frontra. Igy csináltam
végig az első világháborút. De ez nem
volt elég, berántottak a másodikba is.
Mégpedig akkor, amikor leváltották a
zsidó század, és szakaszparancsnokokat.
Szentendrén kellett jelentkeznem, de
mert kimutathatóan gyomorfekélyes vol
tam, kiszuperáltak. Nos, addig rendbe
is lett volna, amíg ezek az elmebajcs
nyilasok nem jöttek. Amikor átvették a
hatalmat, kaptam egy szolgálatí jegyet,
hogy itt meg itt jelentkezzem. A cédula
hátuljára aztán ráírtam egy nyomdafes
téket nem tűrő mondatot, visszatettem
a borítékba és mégcímeztem a behívó
osztálynak. Harmadnapra azt a választ
kűldték, hogy lefokoztak közönséges
bakává. és azonnal jelentkezzem a má
tyásföldí renülőtéren őrszolgálatra. En
nek a hátlanián ismét meaüzentem.
hozv hol is jelentkezem én és vissza
kütdtem. Szálasi úrék nem jöttek értem,
hozv fölakasszanak. Igy ért véget szá
momra a II. világháború.

- A harmadik momentum, ami írásai
nak sajátos, egyéni ízt ad. bizon?JOS fo
kú extravagancia, a különös előszere

tettel választott kiéle~ett, periférikus
heluzetek: rajza, szereplőinek befelé for
dulá.~a és a szerkesztés zártsáoa. Nem
következik mindez emberi .1ellemvoná
saób6l. természeténpk lényeaéből? A kor
társ írók szerint On maaányos, kemény.
néha harapós ember volt, sok bohém
séaotü és virtu~sal, de uauanaklcor
emésztő belső tűzzei és kánrázatos ve
hemenciá1Jal. Nem érezte szükséo,st soha
annak. horn: másokhoz csattakozzcm?
Nem élt On ben "csonort-érzés", váa1l az '
ír6társakkal való kaocsolo t ápolására?'

- E~vedül voltam Marrvarorszáaon,
sehová és senkihez a világon nem tar
toztam. Csak annyit akartam elérni,
amennyit mint író minden külső segít
ség és támogatás nélkül elérhetek. Ezért
történt meg az, hogy amikor Pekár G'IIU-

la felszólított, olvassak fel a Petőfi Tár
saságban, mert tagnak szeretnének aján
lani, a következőt válaszoltam.
Mondd meg annak a két íronak, aki
ajánlani akar, hogy eljárásukat tettle
ges inzultusnak tekintem és úgy is fo
gom megtorolni, Ugyanezt a választ ad
tam két-három, általam meg nem neve
zett úrnak, aki azzal jött, lépjek be a
Kisfaludy Társaságba. S amikor puha
tolózás volt felém a Corvin-lánc és a
Corvin-koszorú ügyében, akkor is visz
szautasításra találtak. Nem csatlakoztam
sem irodalmi társaságokhoz, sem az
IGE-hez, sem az akkor induló Németh
Lászlóhoz és Illyés Gyulához, sem a né
pi írókhoz, semmilyen frakcióhoz.

- És Móricz Zsigmond? 1928-ban
megjelent A föld címú novelláskötetéről

[gy írt a Nyugatban: "Amit Bibó Lajos
tud, azt senki se tudta eddig köztünk,
sem Mikszáth, sem. Tömörkény, sem
más ..."

Amennyire barátságnak lehet nevez
ni ísmeretségűnket, ami azzal kezdő

dött, hogy elvittem neki 1923-ban A
fáklya füstölve ég címmel publikált el
ső novelláskötetemet. Három hibát kö
vettem el vele kapcsolatban. 25-ben .61
mulasztottam meghívni A juss főpróbá

jára, másodszor: nem fogadtam el a ja
vaslatát, hogy én írjam meg a Rózsa
Sándort, amit ő írói vénámnak való
anyagnak ítélt, harmadszor pedig nem
fűztem szorosabbra ísmeretségünket,

- Kiket szeretett?
- Nagyon szerettem 'Krudy írásait.

Prózairőt nem is tudnék mást megne
vezni, mert a többiek nem érdekeltek.
S ami akkor illett és természetes volt,
Nyuzat és Ady rajongó voltam. Krudy
homályossága, lebegése, édes borzongá
sa, amit ma kissé rosszallóan míszti
kumnak neveznek, számomra felejthe
tetlen maradt. Mintha a misztikumnak
nem volna igen jelentős szerene a mű

vészetben ! Van is, lesz is örökké.
- Tekinthetjük ezt intim vallomás

nak is?
- En eszmélésem óta imádság nélkül

este el nem aludtam. Ez nem azt jelen
ti, hogy bigott, sőt buzgó és korlátolt
istenhívő vazvok, Azt az istenhitet élem,
amit az a fölöttünk és mindenek fölött
álló erő képvisel, amely igenis tudato"
san, céltudatosan irányítja az általunk
érzékelhető világ sorsát és igenis törődik

velünk, emberekkel. Igaz, egy őrzőari

gvalt, mentőövet; fegvveres katonát. hogy
baj ne érje, nem állít és nem állíthat
minden ember mellé, de én életemben
nagyon sokszor voltam válságos helyzet
ben, s nem a szerencsének -' mert na
gyon kevés szerepe volt, még ha bele
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is akarnám magyarázra -, hanem min
dig a Gondviselésnek tulaldonítottam,
hogy életem legválségosabb helyzetéből

is kíkecmeregtem, és még a tévedéseim
nek, az ostobaságaimnak is egy bizonyos
oldalon mindig megvolt a haszna és az
értéke.

- Mit tart az íro, !l művész felada
tának?

- Nem tudok erről érdemlegeset mon
dani, mert én az öncélú művészet híve
vagyok testestül-lelkestül. L'art pour
l'art. Mert az öncélú művészet és iroda
lom akármennyire is öncélú, és nem
akar nevelni vagy. művelni, magában

. hordja mindazt a lehetőséget, hogy ok
tasson, műveljen, amit állítólag maguk
ban hordanak a céltudatos és program
művek.

- Elmondaná-e röviden újságírói kar
rierjét?

- 1918~ban, amikor kitört az őszíró

zsás forradalom és jött a leszerelés, de
rogált nekem Szegeden akármelyik lap
nál is jelentkezni. Volt egy kis megraka
ritott pénzem, mert se nem ihattam, se
nem kártyázhattam el, és megindítottam
a Tüzet. Ennél rosszabb újságót még élő

ember nem csinált. Nyolc évi hallgatás
után egyszerre vulkánikus erővel tört
ki belőlem mínden, S nagyon jól tud
juk, hogy ebben a kitörésben legkeve
sebb a tiszta láng, a többi salak, kő meg
láva. Juhász Gyulával, mint régi cím
boráva! együtt dolgoztunk, ő írta a leg
több vezércikket. De hát összevissza vi
lág volt, a kutyát sem érdekelte a lap,
nem kelt el abból - sokat mondok 
talán húsz példány se. Aki a kezébe
vette, olvasta, szagoltá elől, szagoltá há
tul, nem tudta hová tenni. Kommunis
ta újság ez, jobboldali vagy középutas?
Aztán eladtam a Területvédő Lígának,
körülbelül annyiért, amennyibe nekem
volt. A proletárdiktatúra bukása után a
Szeged és Vidéke főszerkesztője lettem.
ltn itt már magasabb rangot és többet
el nem érhettem. de egyébként sem az
volt a vágyam, hogy újságíró karriert
csináljak. mert mozgott bennem nagyon
az író. Rettentő hatása alá vont Ana
tole France. Hevü1etemben írtam egy
második Coiznard abbéról szóló regényt.
Ff>lutaztam Pestre és felkeresrem Sza
.kács Andor kiisgazda kénviselőt, aki a
Virradat című napilan tulajdonosa volt:
- Kérem. Főszerkesztő úr, nem mint ál
lá"lt,alan hírlapíró jöttem, mert az ön
utódja vazvok a Szeged és VIdékénél.
Az a kh4sem, tesrve lehetövé, hogy a
szerkesztőségben lenalább eftY hétip.: dol
p.:oZ'lam. és maid Lakatos szerkesztő úr
JTlJ""gIDondia. tud-e használni vazv sem.
Nos, letelt a hét, Lakatos áradozva nyi-
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latkowtt rólam. így lettem a Virradat
belső és nyomdai szerkesztője, innen
hívott meg belső szerkesztőnek a Nem
zeti Újság. Ott voltam 1920-tól 31-ig.
amikor egy magántermészetű ügy miatt
meg· kellett válnom a laptól. Két évig
szabadon futottam, nagyon keserves idő

ket éltem át. 33-ban a Budapesti Hírlap
spiritus rcctorának hívott meg Antal
István, aki már jó fél éve tartotta a lel
ket bennem. Amikor az a kísérlet is
hamvába holt, hogy feltámasszák a régi
Budapesti Hírlapot, létrehozták a Füg
getlenséget és az Esti Újságot, akkor e
két lapnak a főmunkatársa lettem. Idő

vel Homokóra eimmel indítottam egy
rovatot és ebbe írogattam mlndaddig,
amíg a katonai cenzúra le nem. üzent,
hogy közöljék velem, ha még egy ilyen
cikkem meaieleník, visznek a Margit
körútiba. Minden cikkemben ugyanis
elbújtattam egy-egy háborúellenes mon
datot, hogy elveszítjük, őrültség, amit
csinálunk. Nos, a Délibábról ne beszél
jünk, az megint csak írói és újságírói
rangöm alatt volt. 1940-ben az öreg Tol
nai Simon erőszakolta rám.

- Milyen körülmények között jelent
meg első elbeszéléskötete, A fáklya füs
tölve ég?

- Hegedüs Lóránt pénzügyminiszter
átmenetileg megállította az inflációt úgy,
hogya Nemzeti Bank valutakészletével
felvásároita a külföldön forgalomban lé
vő magyar koronát. Mindenki azt hitte,
ezután folytatódik a régi pénzügyi és
gazdasági élet. Végre vehettem egy ci
pőt a feleségemnek. bútort részletre.
mert a Pallas nevű nyomda- és kiadó
vállalat. amely a Nemzeti Újsáe;ot is
megjelentette - ekkor már Bangha pá
ter révén katolikus tulaidon volt -.
minden további nélkül hajlandónak mu
tatkozott kiadni a novelláskötetemet.
amit én titokban. 1921-től kezdve oda
haza írogattam. Három részből állott:
paraszti tárgyú, Krúdv utánérzések és
egy egyéni. háborúellenes tematikájú.

- Mel1./ik múvét tart1a fr6ilag a leg
sikeriittebbnek: és melyik áll a szívéhez
legközelebb?

- Az Anyám című kétrészes regénye
met (1929), amely a harmínc-nezvven
éves nemzedék kerékbetört sorsának kí
nos kálvária-járása, bűne és vezeklése;
el"ő színművemet, A1usst (1925). amely
egy vásárhelv! család történetében a
mazántulaidonból fakadó konfliktusokat
Slíriti össze, tiltakozás a kanzstság, a
földéhséz emberousz-Itö szenvedélve el
len, f1w"hhá novel1"R1I:Í)teteimo t (A fák
lva füstölve ég. A fölrl stb.). De naevon
a szívemhez nőtt a Báthory Zsigmond



drárnám (1927), amely míatt összekűlon

böztem Hevesível. Bevallom, neki volt
igaza, mert a darab nem jó, csak mint
írott mű és olvasnivaló. Kedves még ne
kem A búzát azért learatjá./c círnű re
gényem is.

- A korabeli kritika úgy fogadta A
jusst, mint "amely a magyar parasztnak,
- akit ,úz a táplálkozás szüksége és a
szaporodás kényszere' - egyik jell'em
ző vonásából, a földhöz való ragaszko
dásból fejleszti ki verista élethűségű

cselekményét. Bibó ugyan nem mestere
a zártságot kívánó drámai kompozíció
nak, de kitúnően ismeri és ábrázolja a
paraszti lelket és izzó szerétettet teszi
magáévá a nép égető problémáit. Drá
mairodalmunk még sok értékeset várhat
ettől az írótól." Ezt a múvét az esztétá~

Kodolányi remekéhez. a Végrendelet
hez mérik. Novelláiról, regényeiről pe
dig ezt írták: "Paraszt történeteiben Mó
ricz Zsigmondnál (!) mélyeqbre nyúlva
mutatja meg a parasztnak szinte az ős

talajban gyökerező ösztöneit". De hogyan
fogadta igényes munkáit a "művelt kö
zömég?

- Amikor Tormay Cecil megalapítot
ta a Napkeletet, azt képzelte, hogy a
magyar középosztály művelt és intelli
gens. Ö nem tudta, de sokan tudtuk,
mennyíre műveletlen és tudatlan volt az
a kőzéposztály, Minden igyekezet hiába
való. Ez az irodalmi folyóírat senkinek
se kellett. Ugyanilyen részvétlenü! fogad
ták a kialakult közönségízlésnek nem
kedvező munkáímat is.

- Pályája kezdetén "tősgyökeres ma
gyar tehetségként" üdvözölte az irodal
mi élet. A hatkötetes új magyar iroda
lomtörténetben Osváth Béla tollából ezt
olvashatjuk: Bibó "a korszak. egyik leg
érdekesebb, pályája derekán tehetségét
elpazarló drámairója". Most, nyolcvan
évesen milyen tanulsággal tekint vissza
életére? Mit tart az emberi lét értel
mének?

- Szük értelmének egyet tarthatok.
nincs más a földön, és nem lehet meg
váltani az emberiséget másképpen, csak
a szeretettel. Szeretni kell! Létünk pa
rancsa szeretetre tanítamí az embereket,
mert - hogy így fejezzem ki magam 
réges-rég óta ez a legnagyobb hiánycikk
a világon.

HEGYI BF:LA

.. .. ..
Milyennek látta őt a riporter?
Örök-fehér fáradt forrás. Önmagát keríti be, mírrt a hegyek sziklahasadékában

a nyarat is áttelelő hó, vagy egy mélységes mély kút a tenger fenekén. Láttam
benne kettétört emlékek vísszfényét, a magánvalóság vízmosta köveit s eltékozolt
energiák késői felismerését.

A német nyelvterületen működő Teil
hard de Chardin Társaság Münchenben
megjelenő közlernényének, az Acta Teil
hardiananak 1970. évi 1. száma magyar
különszám volt, amely az 1969. novem
ber l-én és 2-án Regensburgban A kon
vergencia lehetőségel. és határai címmel
megrendezett konferencia magyar anya
gát tartalmazza: Agh Attila Anthropo
logische Voraussetzungen, der Konver
genz (A konvergencia antropológiai fel
tételei), Gál Ferenc Der Beitrag Teil
hards zum Dialog (Teilhard segítsége a
dialógusban), Nyíri Tamás, a Vigilia
szerkesztőblzottságának tagja Christ-
liche Anthropologie und evolutives
Weltbild (A fejlődéselmélet világképe
és a keresztény antropológia), Paskai
László Weltbildund Teleologie bei
Teilhard (Világkép és teleológia Teil
hard müveiben) és Rónay György, a Vi
gilia felelős szerkesztője Möglichkeiten

und Grenzen der Konvergenz (A kon
vergeneia lehetőséget és határai) című

előadásait.

Nagy figyelmet keltenek a Vigilia in
terjúí. Beresztóczy Miklóssal, az Ország
gyűlés alelnökével a papi békemozga
lomról folytatott beszélgetésünket, ame
lyet lapunk 1970 júliusi számában je
lentettünk meg, kivonatosan ismertették
a nyugati katoli/eus hírügynökségek,

_részleteket közölt belőle a Londonban
kiadott The Tablet július 25-i száma és
a The Universe. A folyóiratunk 1970
júniusi számában közölt Lukács György
irrllterjúnkat átvette az RsIJA amerikai
magazin júliusi-augusztusi kettős szá
ma. A Vigilia februári számában meg
jelent Párbeszéd - Déry Tiborral című

beszélgetésünket leközölte a Budapesten
angol nyelven kiadott The New Hunga
rian Quarterly negyedéves folyóirat téli
száma.
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PAUL CLAUDEL GONDOLATAIBÓL

Az ékesszólás olyan tűz, amit bármivel lehet táplálni.
A történelemben semmi sem ismétlődik. -es minden a múlt folytatáMl.
Aki kér, az kap, noha talán nem mindig azt, amit kívánna.
Hangosan kell szólnunk, ha azt akarjuk, hogy meghaCljanak bennünket. De ha

a~t akarjuk, hogy meg is hallgassanak, csendesen ,kell szólanunk.
A dolgok annyira láthatatlanok, hogy vaknak kell lennünk, hogy meglássuk

őket.

I}ét eszme van, amelyek közül hatvan esztendős koromtól állandóan ott foro(1
nak a gondolataim: minden, ami létezik - szimbólum, s minden, ami történik
parabola. A természet nem illúzió, hanem - allúzió.
Vigyázzunk, nehogy terméknek tekintsü.nk olyasmit, ami - hulladék.
A zsenialitás - tartós türelmetlenség.
Időszerűség - mindaz, ami elkísér bennünket az örökkévalóságba.
Az önámítás virágai valóságokat gyümölcsöznek.
Sartre azt mondja: "A pokol - a többi ember." -en ped.ig azt átlftom: "A

mennyország - a felebarátaink. Ole őrzik mennyországunk kulcsát."

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Harminc évre százhatvan lap, és ab
ból is majdnem húsz próza: ehhez ké
pest még Rimbaud is túláradó bőség.*
Bár, rnondja a költő, "nem baj, ha va
laki sokat ír, az se baj, ha keveset, az
a baj, ha valaki túl sokat vagy túl ke
veset fr." És: "Nem az a fontos, hogy a
madár hányszor csap a szárnyával, ha
nem hogy íveljen."

Ivel? - Három részre tagolódik a
könyv. Az első: a Trapéz és korlát. Pi
linszky tüneményes indulása, hat év
(1940.1946) anyaga, az új magyar líra
legmagasabb szí ntjén, legizzóbb hőfokán.

'Semmi bravúr, semmi látványosság, sem
mi "formabontás"; engedelmes bekapcso
lódás egy jól kidolgozott formai hagyo
mányba, mlnd közt a legszürkébbe, leg
kevésbé mutatósba, abba a [ambusíba,
amelynek már nem is lehetnek meglepe
téseí, amelyben minden zajtalanul, olajo
zottan működik: ritmusok, rímek, strófák'
szabályosan peregnek, sor szabályosan
fonódik sorba, itt-ott a hang olyan fölü
tésével. kitartásával egy-egy rímben,
vagy olyan kötésével az átvonásokban,
ami az akkori. Toldalagi hanglejtésére
emlékeztet (és talán ez az egyetlen olyan
származásrendi rokonság, amit a Trapéz
és korlát Iírájábam ki lehet tapíntaní).

Kész huzalok; de ritka feszültségű áram
kering bennük. Pilinszky - néha úgy
érezní, hogy valami alvajáró biztosság
gal - mélyebb, elemibb forrásokba kap
csolja ezeket a huzalokat, mint ahová fi
atal költők általában szokták: nem a mű

vészet, hanem a lét áramkörébe. Ezért
nem érdekli - úgy látszik - semmi. ami
jellegzetesen, vagy pusztán művészl: sem
mi mutatvány, semmi bravúr, semmi kí
sérlet nyelvi kifejezésben, rítmíkában.
szókötésekben, versformálásban. Neki
nem ez a fontos; ez egyáltalán nem fon
tos neki. A fontos: kifejezni egy létér
zést, Iétszorongást. Hogy mit? Amit a
Halak a hálóban mond: ,.esillaghálóban
hányodunk - partravont halak, - szánk
a semmiségbe tátog, - száraz űrt ha
rap. .. - Roppant hálóban hánvódunk
- s éjfélkor talán - étek leszünk e~

hatalmas - hálász asztalán"; a lét bűn

hődés-voltát, s benne a szeretet vigasz
talan virrasztását; azt a Kafka világával
rokon hajsza- és szorongás-Iellegét, s azt
a csillagmagányát. amit a Trapéz és kor
lát felejthetetlen záróképe érzékeltet:
"ülünk az ég korlátain, - mint elítélt
fegyencek" ; a kegyelem "kárhozatát", a
semmiben dídergést a világért vezekel
ve a semmibe veszés - lehetősége nélkül,

• Pil1llS2!ky JálllOS: Nllgyvérosi lkonok. Összegyl1jtött versek 1940-1970. S0ép1rodalmi Könyvkiadó.
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amiről a Késö kegyelem beszél: "Fogód
zanék akárkibe, - de nem lesz többé
senkije; - szeméből, mínt gazdátlan ág,
- kicsüng a pusztuló világ."

Ma, huszonöt év múltán olvasva ezeket
a verseket, hangjukban nem egyszer
érezzük azt a friss tenort, amelyben még
benne lappanganak a mutálás emlékei;
egy hajlékony, (megint csak azt kell mon
danom: itt-ott toldalagis) tenort, melyből

akkor is a magára találás boldogsága
árad, ha fé.elemről,borzalomról. szörnyek
ről és földalatti harcokról énekel. Ez a
fényes bel canto itt szól utoljára, önfe
ledten, míntegy az énekes akarata ellené
re, a gyanútlan fiatalság varázsával, át
áthidalva a kifejezésnek azokat a később

soha nem ismétlődő lazaságait is, ame
lyek a forma kitöltésének önként vállalt
kényszeréből következtek.

Az összegyűjtött versek második része,
a Harmadnapon, Pilinszky második kö
tete tizenkét esztendő múlva követte az
elsőt. Tizenkét évre (1946-1958) harminc
négy vers. Kevés? Súlyra sok, a kortárs
európai líra néhány kivételes és kikezd
hetetlen remekével. Amilyen - nem is
a talán legismertebb Harbach 1944, vagy
a Francia fogoly, mindkettő még a "régI
fekvésben", még csak nem is a Frank
[urt; egyik első példája annak, hogyan te
remti meg Pilinszky a valóság legeldobál
tabb, legütöttebb-kopottabb kellékeiből,
akárcsak Beckett, a kor végletes elidege
nedésének gyötrelmes mítológíáját és
szímbolíkáiát, hanem - az Aranykori tö
redék, A szerelem sivataga, vagy az Apo~
ri!. Ha az első kötet legjobb verseinek
sugalló élménye valami, pontosan nem
míndíg megfogalmazható létszorongás
volt: most ez a szorongás konkretízáló
doh, a metafízíkarmból beletestesült a
történelembe. ,,:€S tudjátok nevét az árva
ságnak?" - kérdezi az Apokrif. A költő

már tudja. Az árvaságét és a fájdalomét,
a szégyenét és li megaláztatásét. Nem
pusztán nomínálísan, hanem reálisan. El
sősorban reálisan. A "ravensbrücki pas
sióból" nem annyira Ravensbrücköt, a
nevet, mint inkább a passiót, a valósá
got. Hogy hogyan élte át, hogyan élte
magába, élete középpontjává a negatí
vumnak ezt az "iszonyú terhét", hogyan
vérezte ki magában a lágerek sebét az a
Pilinszky, aki az "igazi" lágerek borzal
mát sohasem tapasztalta meg? Ez már a
"teremtő képzelet" titka. A részvételé
azon a lakomán, amit a történelem gyöt
relmeiből mindnyájunknak egyformán
terít. a Gondviselés: mert hiszen - írja
Pilinszky a "teremtő képzelet" sorsáról
elmélkedve korunkban - "az isteni kon-

textusban: legtöbbször más, aki az érté
ket megéli, s megint más, aki esetleg
megírja."

Bár mí más a megírás, mint a meg
élés egy formája? Az Apokrif hőfokán:

általános érvényűvé élése a virtuálisan
vállalt egyedi sorsok összességének.
"Szemközt a pusztulással - egy ember
lépked hangtalan. - Nincs semmije, ár
nyéka van. - Meg botja van. Meg rab
ruhája van." De ez az "egy ember" már
az ember. És ahol lépked: az már nem
az esemény, hanem a sors síkja. A tör
ténelem szövete átvérződött; és az elvé
konyult szöveten átlátunk - átlépünk?
- az esetlegesből az érvényesbe. Mert
bármennyire tudjuk - legalábbis sejt
jük - az Apokrif reális és aktuális kan
csalódásait egyrészt a "láger-élménnyel",
amelyből, másrészt a személví kultusz
legnehezebb éveinek ,,levegőtlen prés"
légkörével, amelyben teremtődött: lénye
gében túlmutat a történelmi szituáción.
Nem dllusztrácíóta, hanem értelmezése a
történelemnek. Válasz az örök kérdésre:
mi az ember sorsa? Ez - a történelem
nek ebben az adott pillanatában úav lát
szik. hogy ez: lénkední a szenvedés tö
kéletes kíüresítettséaében, "szemközt a
pusztulással", egy elveszített paradicsom
emlékének árnyékában; keserű léptekkel,
de mégis lépni; - és végül. talán "haza
jutni. ahogy a Bibliában", minden nél
kül és rníndenen túl mégis megérkezni,
a könnytelenné kövült arc üresen alá
csorgó árkaíval, melyek talán már csak
az Isten könnyeit várják.

Vagy, egy másik fogalmazásban: elnyo
morodásunk legalján. semmiségünk siva
tagában, kezünkben a lehetetlen mene
külés szakadékony kötelével, várni a ta
lán lehetségest: "Godot"-t. Mert nem
csak a díszlet rokon: kallódó kellékeivel
egy világvégi láger vagy szemétteleo, ha
más-más hangnemben, de rokon a válasz
is, amit a világ két különböző pontián.
de nagyjában ugyanabban az időben

Beckett és Pilinszky az ember legvégső

sorskérdésére ad. Az Apokrif (és kör
nyezete) a Godot-ra várva mellett ta
lán a legmaradandóbb, és a legegzisz
tenciálisabban keresztény szólam a szá
zadközép tragikus De profundisában.

Az összegyűjtött versek harmadik ré
sze a Nagyvárosi ikonok, 1959-1970 jel
zéssel. Két ciklusra bomlik. Az elsőnek,

az Inroitusz címűnek az anyagát már is
merjük Pilinszky legutóbbi kötetéből. A
két vers, az Utószó és az Introitusz, vál
tozatlanul az Apokrif lírai magas fenn
síkján, a költő - és a kortárs európai
költészet - remekel közé tartozik. A rá-
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juk következő KZ-Orat6rium? Másod
szor jelenik meg könyvben, immár kül
földi síkerek pecsétjével; és mégsem, é~

most sem tud meggyőzni. Ki tagadná
részleteinek, szakaszainak, sorainak kivé
teles költői értékét? Az egész azonban:
a szcenírozás, a lényegében egynemű

mondandó három szereplő között vafó
tölosztása, a variálás technikája - végül
is kitérés egy szerves, egységes, e$J'
tömbből kifaragott mű, ha tetszik: egy
új, egy második Apokrif elől; megtévesz
tő szcenikus mű-kompozíció (csak azért
nem mondorn, hogy ál-kompozíció, nehogy
bántó mellékíze legyen) a "dolog" belso
törvényeit kíteljesítő igazi műalkotás he
lyett. Első jele - ismétlem, minden re
mek részlete mellett és ellenére - annak,
hogy Pilinszky addig oly homogén költői

világának valahogyan meglazult a kohé
ziója. Az elemek kezdenek külön kerin
geni; a központi vonzás, amely egységes
organizmussá rendezné őket, ki-kihagy;
a szerves vonzásokat föl-fölváltj a a művi

rendezés. S mint Ilyenkor lenni szokott:
már helyenkint a költői mechanizmus
működését is kí-kíhallaril. Talán ez volt
az a pillanat, amikor szét kellett volna
zúzni az öntőformákat. össze kellett vol
na tömi a szerkezetet, s a rombolástól
sajgó és véres kézzel elkezdeni valami
egészen mást és újat? Lehet. Tény, hogy
az 1959-1970 időjelzésűrész második cik
lusa, a Nagyvárosi ikonok, tehát az utol
só nyolc-tíz év termése összesen tizenhá
rom vers (ebből három négysoros, egy
kétsoros, egy mindössze egy sor): bőven

számolva száztíz sor.
Persze "nem baj, ha valaki sokat ír. az

se baj, ha keveset, az a baj, ha valaki
túl sokat vagy túl keveset ír". De ez a
kevés már nem közelíti meg a túl keve
l',et? Az indokolatlanul keveset? Nem fé
lő-e, hogy a madár, ha ennyire keveset
csap a szárnyával, végül elfelejt ívelrii ?
Vagy hogy csak a saját, régi íveit ismét
li, mind szűkebb körben? "Akkor lépek.
ha lépni kell" - mondja Pilinszky. Es
már rég lépni kell; már rég sürgetik,
hogy lépjen; és még míndig nem lép. A
sakkparti évek óta áll.

Egy hivást hallott, mely "élete egészét
követeli már", s melynek "nem lehet
nem eleget tenni, ha mindjárt a végle
ges és tökéletes elnémulás kockázata
árán is"? Ha igen: egy ilyelll csend
del szemben csak egy magatartás lehetsé
ges - a tisztelet. Szentélyekben nem il
lik fecsegní. Térdet kell hajtani, vagy
lábujjhegyen el ken menní. Csak az a fe
szélyező, hogy ezúttal a szentélyben ka
tedra is áll, amelyről a csendet megma-
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gyarázzák, És ez a magyarázat elfogad
hatatlan.

Még egyszer ismétlem, nehogy félreért
senek: - hogy egy pálya, egy út, egy iti
nerarium mentis mikor és míért torkol
lik a csendbe, az lehet alkat, hívás, ke
gyelem kérdése; míndenképpen olyan sze
mélyí - mondhatnárn üdvössegí - kér
dés, amely sokkal inkább tartozik a lé
lek Istennel való párbeszédének, és Is
ten iránt való felelősségénekminden pro
Iámrmot kirekesztő körébe, mint a krítí
kára, De ha valaki a maga csendjét, vagy
egyelőre csak hallgatását elmélette, ars
poeticává fogalmazza, és a szígorúan sze
mélyesen és egyénin túlmenőleg akárcsak
egy árnyalatnyi általános érvényt is tu
lajdonít neki: itt a kritikának már meg
van a maga vitathatatlan illetékessége.
Kivált, ha olyan nagy költői személyíség
és mű ad súlyt a problémának, amilyen
Pilinszkyé.

Két esszé zárja a kötetet: A "teremtő
képzelet" sorsa korunkban (eredetileg
előadás egy, a témáról rendezett nemzet
közi konferencián) és az Ars poetica he
lyett, melyben - mondja Pilinszky
"arra az egyetlen kérdésre kísérelnék meg
némi választ találni, hogy személy sze
rint miért tartom aktuálisnak a keresz
tény ihletésű költészet szerepét, s miben
is látom annak föladatát a mai világban",
Mínd a kettő abban a ragyogó, megvesz
tegető, sokszor a talányosságíg metafori
kus modorban fejtegeti tárgyát, ahogyan
ma konferenciákon és folyóiratok hasáb
jailll a múfaj legjobbjai az ilyen kérdé
seket fejtegetni szokták ; mind a kettő

párhuzamosan fut, mind a kettő ugyan
oda konkludál: a csend, az elnémulás
végső kockázatának" vállalásába. So

ha szofizmákat meggyőzőbb erővel és mé
lvebb hittel még nem adtak elő.

. Hogy mí a "teremtő képzelet" sorsa ko
runkban: az effajta kérdések gombamód
szaporodva születnek újabban a pihent
elmékben és a nemzetközi konferenciák
rendezőinek leleményes agyában. S mínt
az effajta témák általában: ez is kíváló
an alkalmas rá, hogy módot adjon tüne
ményesen szép "szövegelésekre" arról,
amiről Illem beszélni ken, hanem amit be
széd helyett csinálni kellene. Hogy mí a
teremtő képzelet sorsa korunkban? Sem
miféle "sorsa" nincs; az lesz a "sorsa",
amit csinálunk vele; S ha nem csinálunk
vele semmit, csak beszélünk róla, akkor
persze hogy rossz sorsa lesz. Minthogy el
mém - gúny nélkül mondom - sokkal
rusztikusabb berendezésű, semhogy az
ilyesféle sorskutatások tekervényes Spitz
jindigkeitjeiig fölérne, én inkább így ten-



ném föl a kérdést: mí a teremtő képze
let dolga korunkban és erre csak egy vá
laszt tudok: teremteni. Minden egyéb ki
térés, elhárítása annak a föladatnak, ami
re a képzeletet egyáltalán kaptuk. Hogy
a művészet - PiliJnszky megazenvedetten
szép fogalmazásában - "a képzelet mo
j'átja, hozzájárulása, verítékes munkája a
teremtés realitásának, inkarnációjának a
beteljesítésére, helyreállítására": megra
gadó (bár nem új) gondolat. Az azonban,
hogy "ennek az inkarnációnak a betel
jesítése tökéletesen szellemi természetű",
már maga a klasszikus contradictio in
adjeoto, mert hiszen semmiféle incarna
tio nem lehet "tökéletesen szellemi ter
mészetű"; nem lehet az a művészetben,

az irodalomban, a költészetben sem
hacsak "testül" nem fogadom el a nem
testet, a csöndet. Igen, az irodalom, a
művészet is inkarnál, ha talán nem is a
.Jielyreállítés" értelmében (ami kegyel
mi és nem művészetí kérdés), hanem
analogikusan, ahogyan már Charles Du
Bos nagyon jól látta, egy egész iroda
lomelméletet építve a megtestesítés fo
galmára (Qu 'est-ce que la littérature c.
könyvében); de ugyanő ugyanakkor vilá
gosan kimondta azt is, hogy az irodalom
kifejezés, és a kifejezésen innen nincs
irodalom (szemben Bremond abbé "misz
tikus" írodalomszemléletével) ; s éppen itt
válik külön a lélek misztikus-vallási meg
irodalmi élete. Amaz, Szent Ambrus gyö
nyörű kifejezésével, sottet sine sono, hang
nélkül beszél, mert már túl van II han
gon, a hang szükségszerű anyagiságán ;
emez azonban míndenestül aszavaktól
függ, a hangtól. a beszédtől, attól, hogyan
sikerül a maga "verbum"-át, eszméjét,
látomását hangokba. szavakba, képekbe
testesítenie, vagyis "megteremtenie" kö
zölníe, mások számára is létezővé t~nnie.
A mísztíkazs célja, amely felé tart: a tel
jes kontemplatív csend; de a művész cél
ja, éppen megfordítva, a szó. (Ahogy
egyébként ezt már nagyon világosan és
alaposan tisztázták egyszer, vagy még
egyszer Maritainék, Jacques és Raissa a
Situation de la poésie esszéíben.)

A szó - folytathatnám. változatlanul
az ,,!inkarnáció szellemében" - a cél a
szó, és szerétetből. Mert legvégső soron

minden inkarnálódás, tudva vagy tudat
talanul, szeretetből történik. A kifejezés,
tudjuk, munka, fáradság, sokszor kín,
gyötrelem (benne lappang ez magában a
szóban: exprimer, ausdruokenf, mínden
képpen tevékenysé~ szemben a csönd
nyugalmával ; gyötrődés, amit vállalok 
miért? annak a' "javáért" - hogy sko
lasztikus módon mondjam -, amit ki
akarok fejezni, és mindazoknak a [aváért
is, akiknek azt, amit kifejezek, közkíncsé
vé, értékévé teszem. De a csend áldozatát
vagy kockázatát miért vállalom? Nem
egy félelmes önzés kísért itt a leg
csupaszabb önzetlenség alakjában? Nem
egy paradoxon: egy közösségért vál
lalt, magát a közösségí élmény pe
csétjével igazolni akaró szolípszízmus?
Nincs "mozdulatlan elkötelezettség", mert
az elkötelezettség illem a mozdulatlanság
kényelme. A részvét nem magatartás, ha
nem mozdulat; az irgalom, mely nem ir
galmas, csak fényes paródiája az irga
lomnak. Ji:s nemcsak a passé realitás, ha
nem a futur is, nemcsak a sóbálvánnyá
meresztő múlt, hanem a jövő is, amely
bennünk és belőlünk épül, a mí mozgó
elkötelezettségünkből. Az Inkarnácíöt
nem a világ csöndje fogadta hanem a
világ megsz6lalása, angyalok ~ pásztorQk
eneke; és nem mozdulatlan elkötelezett
séget keltett, hanem csupa mozgást: pász
torok, mágusok elindulását, barmok fój
tató Iélegzését, hogy meg ne fagyjon a
Gyermek. Ez adja a konkrétum igazi ízét
és élményét; ez az, ami nem láza és le
hetősége,a konkrét tettnek, hanem maga
a konkrét tett: a lépés, az alkotás, a te
remtés. Es - azt hiszem - erre szól az
igazi, .a hiteles hívás.

Mert sokféle hívás van; és nem biztos,
hogy amelyik a csendé, az az igazi. Az
Isten hangját is sokan tudják utánozni.
De az Isten hangját azért végül mégis
meg lehet ismerni. Arról, hogy a legegy
szerűbb, legigénytelenebb, a legkevésbé
mutatós. Az Isten hangja nem legendák
felhőiben sétál. Amikor az ács fölveszi a
szerszámát és ácsolni kezdi a tetőt, amít
ácsolní küldetett, hogy másoknak is le
gyen fedél a fejük fölött - altghanem ez
az Isten hangja.

RÓNAY GYORGY

Inkább minden sebet, mint a ezeretet kristályán egyetlen karct>lást.

Prohászka Ottokdr'

Az ember az Istennek élő ell1lháza.
KiJlcsetl Ferenc
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SZiNHÁZI KRÓNIKA

Gyurkovics Tibor jó úton jár, amikor a
ma színházba járó "kispolgáriasodó", sőt

"kispolgáriasodott" közönségének ad né
hány frics,fcát A z Ö r e g címú grotesz1,
komédiájában. Moliere merte korának
"Orhatnám polqárát" kifigurázni és Bedu
marchais Figaró alakjában adott döfé
sei állítólag szintén hozzájárultak a fran
cia arisztokrácia akkori végnapjaihoz. G.
B. Shaw a viktoriánus korból kinőve fe
szegette a .kapitalizmus önhitt hájfejűinek

biztonságát, s bizony sok mindent leiolua
tott osatornázatlan lelkekben is a velünk
született, vagy bölcsőnktől kezdve rán1c
szuggerálódott polgári előítéletekből.

Van egy művészi, egy emberi és egyben
hitbéli szabadgondolkodás. A szent-fe
rencek-erzsébetek-margitok mindig fity
tyet tudtak hányni a polgári konfor
mizmusnak ezért lehetne!G a művészi
ábrázolás tdrgyai legendáriumokon túl is.
A kispolgáriság viszont meg tudta gyű

löltetni velünk még a polgári ~rénye1(

azon hányadát is, amelyeknek morális
gyöker,ük ís volt. Mert a IV. parancso~~

ton túl is érvényesek az enyém-tzed
anyagban és élő emberí testben, tehát
birtoklásban rejlő parancsai, és száza
dunk ,közizlése éppen azért lázadt ezek
ellen a parancsolatok ellen művészetben

és magánéletben is, mert a nyárspolgári
ság póknyálával cseppfolyósítva a polgári
önzés már-már magába nyelte a paranc
csouitok erkölcsi értelmét. A póko/(
ugyanis testükön kívül emésztene1G: mér
gükkel megbénított rovaráldozatukat el
folyósítjálé s így szívják fel nedvalakban.
A polgári hedonizmus megkezdte ennek
az elnyelés előtti erkölcsi cseppfolyósí
tásnak az előmunkálatai t, s erre jött az
ép szocialista érzék visszavágása: a pol
gárellenes, kapitalista-ellenes és hazug
morM-ellenes forradalom.

Gyurkovics Tibor ott tapogat helyes
irányban a Pesti Színházban bemutatott
daraoooskájában, "Az öreg"-ben, amikOl'
leadja a vészjelet: van egy nagypolgárság
utáni nem kevésbé veszélyes kispolgári,
szocializmust cseppfolyósító, mert min
denfajta erkölcsí normát negligáló jelen
ség ís társadalmunkban, éppen a mai tár
sadalmunkban, szocialista tál'sadalmunk
ban is. Egy olyan világnézet és életforma,
amire bízvást mondhatnók: linkség a kö
bön. S hogy ezt Gyurkovics valahogyan,
a konformizmus palástja alól nem na
gyon kinyújtózva, megírhassa, beevezett a
aroteszt« múfajának kíkötőjébe. Ertsétek,
ahogy értíte.Tc, érezzétek maaatokat egy
cseppkőbarlangban, ahol a megvilágitás
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szerint ki-ki azt veheti ki a sztalaktitok
ból, amire fantáziája hajtja. en csak fel
villantom a fényeket, de a fényszóró ke
zelését is a kezetekbe adom, járjátok be
barlangomat kedvetek ezerint.

Amde kicsit szűk: ez a barlang. GYUl'
kavics nem merte na.gyobbra tátani .~záját.
A barlang száját sem. Egy kis odúba visz.
amit egy régi idők munkása (a szaki)
fabrikált össze a két kezével. Kicsinyke.
manzárdos ház, alig egynéhány helyiség
bő~ álló. És az egész terület, amin ez a
kis házikó fekszik, szanálásra vár. Nyug
talan tájék, forognak az idő kerekei. Az
öreg szaIci - persze Páger Anta~ számára
írtál! ezt a szerepet - szabadulni szeret
ne fia és menye rabságából. Mert az
unokát még csak elringatja, a ház körüli
1,ízhordást, mieauebet is elvégzi, de mikor
nagyralátó kispolgári fia és menye kol
dussá akarja álcázni, hogy kéregetésb61
az autó ára mihamarabb összegyűlhessen,

az öregnek is felforr a galambepéje. O is
lépik egyet, és egy bekukkanó teherautó
sofőrnek. előleg átvétele mellett, elszer
ződí a házát. No de a iiataloknak is meg
vannak a maguk plánumai, s ők különbö
ző lakáscserélc által akarnak az úgyis
lebontásra ítélt házból jobb lakásba jut
ni, még ha az öl'eget kutyaápolásra vagy
betegápolásra akarnák is az új lakó mel
lett elszegődtetni.

Az általános, sőt köbre emelt ~inkség

eme lakás csereberélési és házeladási for
gatagába azonban az öreg nem elég lo
gikusan bár, de többször be~eszól. Elő

ször is a házeladásból fö~vett elő~eggel

néhán1l napra eltűnik, majd éppen akkol'
keriil haza, mikor a iia bárgyú főnökét

és annak nejét »eruiéaeli, hogy az öreg
meué a főnök magatehetetlen anyja vagy
anyósa kerü~jön társbérlimek, Persze a
'fiatalok az anyós terhének átháritása
folytán 1cü!ön lakást kapnának. S az öreg
ezt az űzietet is elrontja: a főnök nem
csak a lakáscserétől áll el, de még az
öreg fiának is fölmond. A fiatalok két
ségbeesve menekülnek a linkségüket linZc
séggel kivédű öreg elől, ez pedig össze
seper egy csomó orvosságot a kasztniból
és látszólag megmérgezi magát. De csat:
addig hever aléltan egy karosszékben,
amfg a fiatalok érdekeikre eszmélve visz
szasettenkednek és elsiratják Erre az
öreg föléled és valószínüvé teszi, hogy to
vább folyik majd köztük a linkségek bi
liárdgolyóival űzött játszma.

A darabban csak két mordlisan mea
ítélhető figura van. A tenerauto so/6r,



akit majdnem mint szédelg6t ,ktrgetnek
ki a házból az előleg részleges visszaadá
sa mellett, és a dal'abba valahogyan bele
csöppent leányfigura, aki nemcsak ígéri,
de meg is szerzi az öregnek a szociális
otthonba szóló beutalót. Ennek is szé
gyenszemre kell elvonulnia az általános
linkség csatateréről, mert az öreg a tele
wiós, tár3algószobás, kiszolgálásos öl'e
gelC-otthona netuett is a megszokott sze
métládát választja. A maga vackát a ma
ga ivadékaival.

Van valami elijesztő, közönség-viszo
lyol/.ató es e.ldegemtő is ebben a napja
in/Wol másolt komédtában. A penészjol
tOK, ami« a roskatag ház falain kiiitnek,
mí.ntha társadalmunk enyészetre méltó
formáin.a-k jelképei is lennenek. S valami
OLyannalC, ami szanálásra vár, A szerzó,
nemhiába me,lesleg orvos is, eléggé pon
tos diagnózist adott a lappangó betegség;
r6t és meqkiséreite, hogy ezt a diagnózis l
a groteSZK nyelvén mondja el. Vállalko
zása azonban csak félsiícert hozott.

Vauy ódzkodott többet mondani, mint
I amit mondott, vagy nem munkálta ki
eLeggé tetetet. "Az oreq" probLémája na
gyoob szerzői, rendezői gondot és rész
ben jobb színészi megoldást is igényelt
volna. Ha egy bör kicsi, a legjobb susz
ter sem tud mintacipőt alkotni belőle.

Gyurkovics cipője olyan csalogató minta
példány, mint egyes régi suszterek kira
katában látható kanári-nagyságú ember
cipő. Aki ilyen kis cipőt ilyen csinos
ra tud varrni, kaptálni, talpalni, az való
színűleg emberméretű cipőt is helyesen
tud gyartani. Ez a reklám-cipő, amivel
Gyurkovics Tibor féllábbal belépett a
magyar színműirodalom minden lápnál
süppedősebb s több lehúzó hinárzattal fe
nyegető csábösvényeire, még csak kényes
kén, a terepet nagyon válogatva, sőt ere
deti céljá:ól eltérve váltogatja a lépést,
hogy valami kis biztonságot adó szigeten
pillanatnyira megvethesse a lábát. Gro
teszket ír groteszk környezetben, s a kör
nyezet épp a maga hasonmására .?'tagyon
érzékeny. Szabad-e púposságról beszélni
egy púpossal? Vagy egy púpos társasá
gában? Gyurkovics' a púpos társadalom
jól nevelt fiaként csak szalon-spicc őszin

teséggel penditge:i meg témáját. Hisz a
vájtfülűe.le, ugye, úgyis értik, a nem értők

pedig ne avatkozzanak a darabba még
meg nem értésükkel sem.

No de itt van nálunk egy most színház
ba serdülő bérlősereg. Az öreg kritikus
hirtelen korára eszmél egy-egy bemuta
t6n vagy bérleti előadáson, hogy mennyi
fiatal pár surran be a széksarok közé. Es
6z_"-t a fiatalokat éppen magyar szerző-

nek nem szabad megcsalní, Annál kevél!
bé, mert hiszen Gyurkovicsban megvan
a képesség, hogy hiteles színpadi világot
teremtsen, Minden alakja él - a két be
csületesnek látszó és ezért a színpadról
gyorsan kisepert alakjától, Stolztól és a
jótékony Katától eltekintve. Dávid Kiss
Ferenc éppenenne.k a Stolznak tudott
ugyan maian is érvényesen színt, szagot,
stliust adni, ő egyik legtehetségesebb fi
atal színészünk, Szmerdjakov-alakítása
óta azonban ritkán látjuk méltó szerep
ben. Most sikerült egy meg nem írt epi
zód-szerepből ismét embert formálnia.
Pap Eva a másik pozitív alak a komédi
ában. Apró kis emberségét azonban sze
repe levegőben lógó megfl'atlansága kép
telen sarkponttá súlyosítani.

A többi szerepek a groteszk bővebb bo
hócköntösében ágálhatnának, de itt
rendezési hibák muui is - ismét lema
radnak A fiatalok, Tordy Géza játssza 
játszaná - a koldus-szemináriumtól meg
szökő öreg szaki fiát. SzinteIen. Igaz,
hogy Tordy is, Halász Judit is olyan fia
talokat játszanak, akiből tizenkettő ey'U
tucat. Szerzői, l'endezési vagy szinészi hi
ba-e, hogy csak a tucatmunkát érezzük
és a tucatember tucatságának groteszk
magunkra ismertető tükrébe alig-alig
tekinthetünk be.

Eraekes tünet, hogy ezt a nagyon mai s
ná,unk még bejáratIan. groteszk terepe!
éppen az öregek színpadi rutínja birja
legjobban szu~szal, öníl'óniás komédiázás
sat leplezve az egyes kifulladásokat is.
Páqer Antal a testél'e írt- szerepbe is be
leadja azt a pluszt, ami szinészileg min
dig az átlagaLkotók fölé emelte. Ezúttal
kettőzötte.n nehéz dolga van. Csupa ellen
tétpárokból kell megszerkesztenie szere
pét és elidegenített környezete. sem segí
ti hozzá, hogy tömegatmoszfé'l'át teremt
sen maga .körül. Fázós kis szerepében íUtI
ő se tudhat nagyobb melegséget gerjesz-;
teni maga körül. Az est másík hőse igazi
epizód-Herkules. Egy lakótelep házmes
tere, és kísértetiesen az. Szerepét vagy
oldalakan át, vagy sehogy sem szabad
elemeznünk. tgy a darab megtekíntését
ajánljuk. Somogyvári RudOlf eglJ intéz
mény igazgatója. Hihetővé teszi, hogya
dzsentri-protelcci.onizmus kiirtása után
ma is létezhetnek ilyen korlátoltságuk
ban halhatatlan igazgatók. Békés Rita,
Táborí Nóra, Andai Györgyi és NaglJ
István karikaturisztikus szerepei, bár
egyedileg jó alakítások, a rendező Ka
pás Dezső bátortalanságából nem [orrot
tak igazi groteszkké a félig-hús, félig
hal előadás átgondolatlanságában.

POSSONYI LASZLJO
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KtPZ()MŰVÉSZET

ú j m Ű v é s z e t i k Ö n y v e k. Az egyik
legnagyobb élő magyar festőről, Czóbei
Be.árol nagyszerű monográría jelent meg
karácsonvra a Corvina kiadónál. Az al
bum alakú kötet PhHipp Ctarisse művé

szettörtenész kitünő tanulmányát és a
mester huszonnégy festményének színes
reprodukcióját tartalmazza. Philipp Cla
rísse írása bemutatja Czóbel múvészeté
nek küiönbözö állomásait: a mester ko
rai, nagybányai plein-air korszakát, az
19U5/06 körüli "fauve"-műveket, az ed
dig idehaza nagyon hiányosan ismert hol
landiai periódust (1914-1919), a húszas
évek elejen a német expresszionizmus
sal rokon Czóbel-képeít, majd, az érett,
diadalmasan kíteljesedett, delejes kolori
tú czóbelí 'piktúrát, amelyet Füst Milán
igy jellemzett: "Az az érzésem, hogy színte
vérezni kezdenek a tárgyak Czóbel keze
alatt, - úgy tépdesi őket anyag -, szín
és formaszeretete mohóságában."

Azonban nemcsak a szöveget illeti di
cséret, de a kötet képanyagát is: a kül
földi köz- és magángyűjteményekben őr

zött, itthon sosern látott Czóbel-képekről

készült jó mínöségű nyomatok mindegyi
ke meglepetés... A magyar közönség
most élvezheti először a "l"estők a sza
badban" (1906; Musée National d'Art Mo
derne, Párizs), a "Labdát tartó fiú" (1916;
hamburgi gyűjtemény), az 1918-as "A ber
geni protestáns lelkész" és az 1926-os "Pí
ros turbános női akt" (mindkettő egy
genfi műgyűjtő "tulajdonában), az 1928
ból való "Akt vázával" (chicagói gyűjte

mény), az "Alarc és rnandolin" címü
csendélet (1928; Segonzac-kollekció, li'á
rizs) parázsló színeit, (Azt viszont sajnál
juk, hogy a "Kislány ágy előtt", a "Mú
zsa", az "ülő férfi", a "Vénusz-fej" s más
reprezentatív Czóbel-rnűvek hiányoznak
a képmellékietek •közül.)

Az utolsó festmény, amelyet Philipp
Clarisse könyve közöl, az "Egy művész

portréja", 1968-ból. Czóbel nyolcvanöt
éves volt, amikor ezt a képet festette, 
a festmény azonban nem egy aggastyán
munkája, hanem egy alkotóképességének
teljében lévő, fiatalos lelkű festőé,

A közelmúlt és a jelen magyar művé

szetében - sajnos - akifáradó, hanyat
16, megtorpanó. leromló festők és szobrá
szok vannak többségben; Czóbel (s még
egy-két társa: Kassák, Frank Frigyes,
Barcsay ...) a vigasztaló kivételek közé
tartozik.

A könyv szövegének és képanyagának
v6iére érve, ~ olvasó örömmel ad iga-
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zat az idős francia festőnek, Dunoyer de
Segonzac-nak, aki szerint Czóbel "a XX.
század művészetének egyik legtisztább
alakja", s egy másik jeles francia rnűvész

nek, Marcel Gromaire-nek, aki egyik 
Czóbel Bélához szóló - levelében a kö
vetkezőket írta: "Ön egyike e kor legkü
lönb festőinek."

Ugyancsak az elmúlt esztendő végén ke
rült a könyvesboltokba a Képzőművésze

ti Almanach második kötete (Corvina ki
adó). A Szabadi Judit által szerkesztett,
változatos tartalmú kiadványból első

sorban Beke László Amerigó Tot-ról szóló
írását (amely higgadtan, tárgyilagosan
helyezi mérIegre a magyar származású,
divatos szebrásznak a hazai kritikusok
többsége által erősen túlértékelt munkás
ságát) és Székely Andrásnak a "Kilencek"
kiállításáról beszámoló eikkét emelnénk
ki. Székely véleménye szerínt "az a nagy
anyagi és 'erkölcsi támogatás", amelyet a
"Kilencek" (Sarkantyú Simon, Vati Jó
zsef, Raszler Károly, Ridovícs, Szabó Zol
tán stb.) élveznek, - nem áll arányban
felmutatott művészi eredményeikkel.

Körner Evának a századeleji orosz
avaritgarde művészetről szóló tartalmas
tanulmánya, Egry József harmincnégy le
levele (amelyet dr. Rácz István gyűjtött

össze és látott el bevezetéssel) s Szíj Bé
lának Egry fiatalkori munkásságát vizs
gáló cikke tartoznak még az Almanach
figyelemre méltó közleményei közé. A
magunk részéről is egyetértünk Szíj Bé
lával, aki szerint a korai Egry-műveknek
- amelyeket az eddigi művészeti iro
dalom meglehetősen elhanyagolt
"számbavétele fontos feladat", hiszen nem
alap nélkül írta már 1909-ben az Esti
Újság kritíkusa: "Egry őserejű,nagyon ki
vételes tehetség; megjelenése nagy művé

szí esemény."
A zebegényi Szőnyí István Emlékmű

zeum Baráti Köre kiadásában kilencven
oldalas kis könyv látott napvilágot nem
régiben; a címe Tizennégy nyár Zebe
gényben, - szerzője Elekfy Jenőné, a
pár évvel ezelőtt elhunyt festőművész
özvegye.

A könnyed hangú, élvezetes stílusú
könyvecske a zebegényi múvészcsoport
tagjainak hétköznapjait idézi fel. Elekfy
né emlékiratában a legtöbb szó termé
szetesen Szőnyi Istvánról, a Zebegényben
működött festők legkiválóbbjáról esik,
arról amesterről, akiről Rabinovszky
Máriusz a Nyugat 1929. február l-i szá
mában így írt: "Szőnyi István ígazobt mín-



den várakozást, amelyet művészetének

barátai tehetségéhez fűztek... Nincs ma
még egy festőnk, aki méretben, gazdag
ságban Szőnyihez hasonló teljesítményre
volna képes."

Elekfyné esztétikai kérdésekkel és a
piktúra műhelyproblémáival nem foglal
kozik könyvében; ehelyett apró, hiteles
történeteket mond el és éles pillanatfel
vételeket sorakoztat fel Szőnyí eletéről és
emberi lényéről.

Elekfy Jenőné szerény, rokonszenves,
megbízható krónikás. Könyvének megje
lenése nyeresége művészetí irodalmunk
nak.

A szegedi Móra Ferenc Múzeum érté
kes tanulmányt adott közre 1969-es év
könyvében: Szelesi Zoltán művészettör

tériész Párizsba induló szegedi művészek

a század elején című írását, amely Brum
mer József, Csáky József és Bánszky
Sándor szobrászok pályafutását tárgyal
ja. A ma is élő Csáky a kubísta szobrá
szat egyik kezdeményezője volt 1910 kö
rül, - Brummer - a szobrászattal fel
hagyva - híres galériatulajdonos lett
előbb Párizsban, majd az óceánon túl 
Bánszky pedig Constantin Brancusí pl~z
tikai törekvéseinek nyomdokain haladt,
azonban korai halála művészetének teljes
kibontakozását meggátolta.

Szelesi bőségesen dokumentált érteke
zését hadd egészítsük ki avval a kis, de
talán nem érdektelen adalékkal, hogy
Brummer József - Rodin és Matisse ta
nítványa, a "Finánc" Rousseau barátja
- Adyval is kapcsolatban állott (a költő

párizsi tartózkodásainak idején); Bölöni
"Az igazi Ady" című könyvében ez ol
vasható: "Ady párizsi hívei között volt

ZENEI JEGYZETEK

(HANGVERSENYEK SCHUTZTŰL

BEETHOVENIG.) Egy időben Beethoven
volt a' zenei közizlés végpontja. Aztán
Mozart, manapság pedig Vivaldi és Bach
a "legsikeresebb" szerzők. .4.zelőttük való
hihetetlenül termékeny és gazdag kOTTó~

alig van tudomásunk Egy-egy 6riás emel
kedik ki innen, j6részt homályban mara
dó vonásokkal, melyek közül csak néme
lyiket ragyogja be a kegyeletes emléke
zés fénye. Ilyen kivételes alkotó Heim'ich
Schütz, aki száz esztendővel Bach előtt,

részben a százéves háború pusztításainak
hatására - megteremtette már a drámai
passi6t, amely egyszerre fejezi ki a szen
vlld~störténetet és a meggyötört ember

egy donatellósan finom fejii, maglltlT Imb
rász: Brummer, aki pénz híján néha me
dellt állt ebben az időben; ma New York
egyik legnevesebb műkereskedője."

•
Rövid kiállítási jegyzetek. A

földrengés sújtotta jugoszláv város: Ban
ja Luka vezetői avval a kéréssel fordul
tak a világ képzőmúvészeihez,hogy mun
káikból ajándékozzanak a romjaiból fel
épülő Banja Luka-i múzeum modern
gyűjteménye számára. A magyar festők,

szobrászok és grafikusok által felajánlott
alkotásokat - mielőtt azok "útrakeltek"
volna Boszniába - kiállították a Műcsar-'

nokban. Az egyenetlen színvonalú anyag
ból Kmetty János, Bálint Endre, Híncz
Gyula, Gyarmathy Tihamér, Deim Pál.
Orosz Gellért, Faj6 János, Bak Imre és
Rádóczi Gy. Gábor munkáí emelkedtek
ki.

A Török Pál utcai Kosztolányi Dezső

Művelődési Otthonban rendezte meg első

kiállítását Kracker Magda festő. A tár
lat legjobb darabjai az' akvarellek ("He
rendi halmok", "Badacsony", "Gdyniai
halászbárkák", "Vörösberényi templom"),
amelyeket friss természetlátás. posztimp
resszionista-posztnagybányai előadásmód

és a vízfestés egyáltalában nem köny
nyű technikája feletti uralom jellemez.

A Rottenbiller utcai Huszonötödik Szín
ház folyosóján decemberben néhány te
hetséges fiatal íparművész állította ki
népművészeti íhletésű munkáit. A "mini
tárlat" látogatóinak figyeimét elsősorban

Kun :Sva kerámíái, Sink6 Veronilca festett
textíliáí, Hubay Gyöngyi hímzéseí és Sá
rossy Gábor fafaragásal ragadták meg,

D. r.

fájdalmát. Részint e műfaj ktsé'f'lete, ré
szint az egyházi év zenei feldolgozása a
Simphoniae Sacrae sorozat, amelynek két
részletét hallhattuk a Liszt Ferenc Ka
marazenekar és a Főis,leala Kamarak6ru
sának előadásában. (A szép hangver
senyt Sándor Frigyes vezényelte.) A meg
lehetősen mérsékelt sikert semmiképp sem
az előadás hiányosságainak tulajdo.níthat
juk: ritkán lehet ilyen fényes zenekari
hangzást, s ilyen finom színekkel kidol
gozott k6rusprodukci6t hallani hangver
senytermeinlcben. Az igazság az, hogl.
Schützöt ugyanúgy nem fogadta be még
a mai közönség, mint Bachot a századdal
ezelőtti. Pedig milyen mélyről fakad6, izz6
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hitel1.í zene ez! Me,nnyire hiteles vallo
mása egy' olyan korszak lelkiségének,
amely minden er,ejével és tehetségével
fölfelé törekedett, s önmagát egy telje
sebb világrendne'k igyekezett alárendelni.
Oszintén reméljük, hogy hamarosan mél
t6 helyére kerül tudatunkban ez a korszak
s zenei kivetülése is, hiszen nélküle a
barokk monumentális műformái is a "le
vegőben lebegnek", előzmények, magya
rázó kezdemények nélkül. (Ennek a hang
versenynek legforróbb si./cerét is barokk
zene, Hiindel Vízizenéje szerezte. A köz
ismert alkotás új színekben villódzva,
nagyszerű tempókban osendült fel, s ma
radéktalan élményt hagyott mi,nden hall
gatójában.)

Vivaldi, nos igen, Vivaldi az egészen
más. Alig fél százada indult a könyvtárak
ból hódító útjára, s máris a legnépsze
rűbbek közé tartozik. Igaz, olyan nagy
szerű együttesek szegődtek szolgálatába,
mint az IMusici di Roma, az I Virtuosl
di Roma, a Moszkvai Kamaraze,nelcar, s
a többi gombamódra szaporodó kamaraze
nekarok (amelyek közül a kitűnően induló
Magyar Kamarazenekar, ki tudja miért,
lassan kiszorul). De az is tény, hogy ilyen
fényes zenekari hangzások, ilyen rafinált
kórustömbök s a tempó ehhez fogható sze
szélyes inaadozá~ai sehol másutt nem for
dulnak elő. Igazi olasz világ ez, amelybe,n
éppúgy helyet kapott a velencei ég tün
dökletes békéje, mint (lz utcák emberé
nek zűrzavaros lármája. S a kettő szinté
ziséből bomlanak ki a concerto grossók, a
versenyművek és a "musica sacra" gyö
nyörű példányai. Ez utóbbialc sorába tar
tozik a Juditha Triumphans című orató··
rium is, amelyet a Magyar Allami Hang
versenyzenekar és a Budapesti Madrigál
kórus szólaltatott meg Sze,lceres Ferenc
vezetésével. Nehezen lehetne megállapí
tani, mi hiányzott ebből az előadásból. A
zenekar alighanem fáradtan játszott. en
ne Tc tulajdoníthatjuk a hegedűk színtelen
hangját s a fúvósok apró bízonytalansá
gait. A szólisták (László Margit, Barlay
Zsuzsa, Fülöp Attila, Bende Zsol~ és Dene
József) igyekeztek tolmácsoIni a mű ola
szos dallamait, de László Margit kinéte
lével épp a hang olvadó szépségét hiá
nuoituk; a karmester, Szekeres Fe"'/mc pe
dig nem termett zenekar élére. A1ckor ér
zi igazán elemében magát, amikor ki
csiny kóruseguüttesének tumaszerén. ját.~z

hat. abból valóban minden árnyalatot ki
csalt. s ilyenko". sikerült felhe1,ítenie a
hanqt'er.~o.n1! TcüW"'ben megleh,etmen lan
gyos hófoTcát. Szénen. sikerül, vi~zont a
mű záró részletének megszó7altatása, s
íOY, ,.ha a vége 7Ó. minden'ó". leTkes taps
honorálta a művészek uruekezetét.
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Ferencsik Jdnos Beethoven-sorozata
alighanem az évad legnagyobb eseménlle
lesz - s ugyancsak Ferencsiknek köszön
hetjük a Székelyfonó újrafelfedezését tan
dö7cletesen szép előadásban -, bár igazi
"nagy" számát, a Hetediket még nem di
rigálta el. De már a Második szimfónia
magára találásának gesztusát, a Harma
dik tompa gyászát (elég gyászosan Ját
szottak a Hangversenyzenekar mély vo
nósai is), a Negyedik kisérletét és az
Ötödik heroikus felszárnyalását is olyan
klasszikus mértéktartá~sal, benső izzás
sal vezényelte, hogy szinte minden pilla
natban érezni lehetett a kivételes egyé
niség jelenlétét. Az évad elején aggo
dalmas hangokat olvashattunk közönsé
günk ízléséről, mert a nagy nevekkel hir
detett bérletek megmaradtak, s elfof1yott
a Beethoven-ciklus Ferencsikkel. ~rzé

sünk szerint a ,lcözönség ezúttal is jól
érezte meg az igazi élmény kisugárzását.

(LEMEZFIGYELO) Lehotka Gábor új
Bach-lemeze megkülönböztetett figyel
met érdemel (Hungaroton LPX 11448).
Azért is, mert ez a felvétel is a soproni
Szent György-templom barokk orgonáján
készült, s azért is, mert ez a .1citűnő mu
vész mindegyik alkotásból felszínre tudja
hozni szépségeit. Játékából teljesen hiá
nyoznak a romantikus gesztusok ....:. talán
ezért is regisztrál kicsit halványabban tl
kelleténél -, rendkívül tisztán, világos
kontúrokkal építi fel a műveket s mind
eauu: taktusából érződik, hogy nagllo1,
mélyről fakadó koncepciója van. Az új le
mez kiemelkedő száma az öt korálelőjáHk.

amelyek bensőséges áhítatát is érezteti a
mértéktartó előadás. A stereo-jeloétei hi
bátlan illúziót kelt, s igen szép a lemez
borító kivitelezése, Papp Oszkár Fantá
zia és fúga című festményével.

Liszt Kórusműveinek másodiTc le171€ze
(Hungaroton LPX 11447) a szinte teljesen
ismeretlen Szekszárdi misét is tartalmaz
za, a kései korszak e mélyen áhítatos re
mekét, amely talán leghívebben valósítja
meg a zeneköltő utolsó éveinek törekvé·
sét: az egyházzenei hagyomány és a ro
mantika szintézisét. A misét bravúros
tÖ~életességgel szólaltatja mega Magyar
Népiuuisereq Férfi kara Kis István vezénll
letével, akit kitűnő sző1.istaegyüttes tá
mogat Réti József, Palcsó Sándor, Melis
GYörgy és Greqor József személyében. Az
orgonakíséretet Lehotka Gábor látja el s
itt érzékelni, hogyaművészetébőlhiány
zó .romantikus vonások nem mindenütt
válnalc játéka előnyére. Négy vallásos in
letésű kisebb kórusmű is szerepel li re
mek kivitelezésű lemezen, amelll a Ma
guar Hanglemezgyártó Vállalat európai



viuontllatban vett nauukorúságának
újabb bizontlsága.

Kodtil1l kamaramiLveinek teljes kiadá
.át tervezi hanglemezgyártásunk. A so
,.ozat els6 lemezén a Trio-szerentid, In
te1'mezzo, Sonati na, Adagio, Capriccio s
a Prelúdium és fúga hallható Tátrai Vil
mos, Vár/co,nyi István, Konrád György,
Banda Ede, Mez6 László és Szűcs Lóránt
hiteles tolmácsolásában. Legszebben ta
lán a Wohltemperiertes Klavierból ké
szült Prelúdium és fúga címet visel6 át
irat megszólaltatása sikerült, pedig Me
z6 Lászlónak nem kisebb művész emlé
kével kellett itt meaküzdenie, mint Pab
lo Casalsé, akinek Kodály e művét aján
lotta. Ennek a lemeznek is mintaszerű a
zenei kivitelezése, technUcailag is hiány
talan élvezetet nyújt, s szép a tasakterv
(Hunga,.oton LPX 11 449).

Régóta időszerű volt már, hogy új fel
vételben jelenjék meg a Missa brevis és a
Budavári Te Deum, századunk egyház
zene-irodalmának e két kivételes remek
lése. A ,.égi felvételeRet ugyan Kodály
karmesteri szereplése szentesítette. ezelc
azonban mégis meglehetősen elavultak
már, hiszen a magyar lemezgyártás 6sko
rában készültek. A nagyszer'i1 új felvé
telen Fere.ncsik János vezényli a Rádió
Hnekarf és a Rádióénekka,.t, , talán leg-

jobb O1'at6rium-énekeseink éneklik a .~

lókat: Andor Eva, Szirmay Márta, Réti
József és Greqor József. Mind/cét mű ze
nei megszólaltatása példamutató, Feren
csik János alighanem megteremtette azt
az előadási hagyományt, amelyet ideá!is
nak nevezhetünk (Hungaroton LPX
11 397).

Barokk mesterek legszebb orgonamű

veiból játszik néhányat a Veriton (len
gyel) újdonságán Józef Chwedczuk. Világ.
szerte divat a még fellelhet6 barokí« kOl·t
orgonákon késziteni a korabeli felvétele
ket. A lengyel lemezek közül ez a negye
dik ilyen; mindegyiken Józef Chwedczuk
játszik gazdag regisztrá'ással. Emlékeze
tesen szólal meg keze alatt Buxtehude d
mol'l passacaglia című szel·zeménye. A fel
vétel technikai kivitelezése nem épp a
legtökéletesebb, kü'ö.nösen a középregisz
terek szólnak néhol tisztátlanul.

Egy ragyogó sorozat talán legszebb le
meZe a Melódia (szovjet) ú1donsáqa.
Beethoven c-moll zongoraversenyét adJa
elő rajta - stereo változatban is - Emil
Gilelsz és Széll György. Ez a Icett6s' vette
fel Beethoven összes zongoraversenyeit. s
ez a lemez is bizonysá!J'a. hom} tnlmá
csolásukat nem vélqtlenül emlegetik a
szakkönyvek a legjobbak között.

RONAY LA.$ZLO

SOK tVE MAR

vonultak

forgácsain
az utcán k4tonák

fegyver,lcattogás
a lántlt elvitték

hideg hajnalok

fegyver vállukon
Chopin-ballada szól't
fekete sárga fények
diák voltam és ő

6 is Chopint szerette
a ballada a ballada
eZcsuklik bent a zongora
húrjain

f'ettegé".e

&>k íve már
magános zongora

komor zenéje zörget
fakó emlékeimben
.gtl lány néz vissza

könntlek
folyna/c szomorú arcán
ablakuk udvarunkra ntlílt
apja érkezett éppe,n
a városból

kabátján
nagy sárga csillag égett
a lánll a sápadt esti villantl
tWben ült a széthull.6 zene

emlékeznek a

CSANADBtLA
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LA NOUVELLE CONSCIENCE DE L'EGLISE ET LE SERVICE DE L'HUMANIT~

par Ferenc Csépányi

Au concíle, I'Eglíse a revécu sa míssion et s'est efforcée de se reformuler
elle-mérne. Ce n'est pas le point de vue institutionnel ni [urídlque qu'elle a placé
au premier plan, mais c'est la réalíté spirituelle de l'Eglise qu'elle a voirlu réélu
eider en elle-meme d'une part et la montrer au monde d'autre part.

En tant que peuple de Dieu - l'Eglise, par son travail et sa míssíon, repré
sente le Christ au monde et auíourd'huí lorsqu'elle forme une image d'elle-mérne,
cette Eglíse itinérante, péleríne, en route vers le dénouem, fait de I'enseigne
ment de l'eschatologíe [usqu'ící péríphérique une pensée centrale et déclare que
méma "dans ses sacrements et ses institutions elle porte aussí la forme péríssable
de ce monde", qu'elle nécessite un perfectíonnernent constant et qu'elle attend son
épanouíssernent total de la venue de Jésus-Christ. Cette conscience exclut aussi
bien la VUe courte souvent manífestée au cours de l'hístoíre, I'impatíence et le
triomphalisme que 1'auto-satisfaction et le rétrécissement qui s'ensuit nécessaíre
ment, Le sígne en est, entre autres, qu'alors que le 13echapitre du schéma "De
ecclesia" du concile Vatican I rejette la séparation de I'Eglíse et de l'Etat et que
l'Etat rend oblígatoire l'encouragement de la morale chrétienne de mérne que celuí
des buts de l'Eglise par ses propres moy ens, maintenant non seulement elle ne
veut pas ile livrer ni étre a tous égards le serviteur des peuples, maís elle rend
strictement oblígatoíre a ses évéques de renoricer volontairement a leurs avantages
socíaux et a leurs Institutions, aussi légitimement qu'Ils aient été acquis au cours
de I'hístoire, s'ils ne visent pas les vrais Intéréts de I'Ezllse en service. Dans les
choses de ce monde, elle reconnait l'autonomie du monde et le fait que, dans ce
domaine, ce sont "ses propres ptincípes" que la dírígent.

Il s'ensuit de tout cela qu'au point de vue phénoménologique-religíeux, le fonc
tionnement de I'Eglíse doit aussi subir certalnes transformatíons. .

Le changernent commence par la transmission de l'enseignement de la gráce.
Jusqu'ici, conformément aux milieux culturels hellénique, romain et germanioue 
l'Ee-lise donnait la plupart du temps une forme abstraite, esseritielle et intellee
tuelle il' son enseíanement. Cela a édifié le magnifique dőme de Summa. que
l'hornme d'aujourd'hui admlre peut etre. mais qui ne peut guere le comprendre ni
l'accenter, De nos [ours, I'Eglíse attache déja de plus en plus d'ímnorrance au
Kerygma, a I'enseígnement de la gráce, Elle liauide de plus en plus le dirallsme,
hérítaze paient et manichéen ouí s'est irifiltré dans la pratiaue relígieuse. Comme
la confrontation exagérée du Ciel et de la Terre, de ce monde et de l'Au-delá. La
pensée fondamentale de son ascétique n'est pas le rnéprís [usqu'ící traditionnel du
mande, maís le service convenabte du monde reconnu dans sa valeur créée au
coirrs d'un dévelonpement séculaíre,

Le chanrrernent est peut-étré plus ll;rand et plus tangible dans le comoortement
chrétien et dans la conscience chrétíenne cui le dirtge, en ce qui concerne le do
malne de la concention morale, Le lézaltsme' moral a élaboré evec une extreme
finesse toutes les obllgatlons de l'homme níeux: il vevait l'accomnlíssement de la
vie reltgíeuse dans l'exacte observatíon des re!!lps. des commandements. des Ioís
et des nrescriotíons: maís par contre il oubllait d'accentuer comme il l'anraít faUu
le commandemerit prtnelpal de la charité. dp sorte ene selon la mesure de la mo
rale l6galiste nlus d'trne foís le ,.bon" chrétien a été trouvé lpg;er - et souvent
scandateus-ment Ié!!;er - sur la balanoe socíale et nersonnelle de I'arnour du
prochaín. Dans ce-te morale, le resoons abilité socíate. f'ltqlemenrt apparue tardíve
ment dans la conscience des catholloues, recule a I'arrfére plan.

Par contre, aprés le conciJe I'enaazement - social et humain - provenant
volontairement du phénornene du service se falt valoír de plus en plus.



Les transformatíons se poursuivént et fermentent parallelement dans la Ii
turgíe, le drult et dans le domame de la conceptíon de I'nístoire, La conception
unuateraíernent conservatave de l'~glise sur sa revoludon sociare et pouuque,
avouee Jusqu ici, se transterme consioerabiement. Mais le changement intérieur QUe
ron peut constater dans la ecuene la prus protende de la 'Ille rengreuse nest pas
mo.ns ímportant: cesc qu'apres les moues et les rorrnes en premier neu ín.eilec
tue.Ies de la roí et ele la connaíssance de Dieu, il semole que nous entríons dans
une epocure ou, sans pour autant ruer ou porter atteinte a I'ímportance de la raison
dans ce dornaine, I'auente de Dieu, I'escnatoíogíe, c'est la pensee de I'espérance,

En ce qui concerne la politique "LEgüse trouve Iouaole et dígne ctattentaon
l'actívíté de ceux qui se consacrerit au service des hommes et au oien punnc, en
assumant les cnarges de la tacne acceptée' que chaque croyant chrétien sente qu'íl
a dans le cadre de la communauté politique une rrussion specíaie et particulíere,
qui I'oblíge li donner I'exempíe dans le domame du deveioppernent de la conscience
de la responsaoíüté et du uevouement au bien public, 'Qu~il prouve par des ac.es
que í'auturrté ne peut s aceorder á la liberté, I'ínítíauve personnelle á la soíídarité
et aux exigences du corps social, luní té avantageuse il la díversité féconde.

Que sigrnfíe tout ceia dans la pratique quotidienne? Ces príncipes et ces
poínts de vue peuvent-ils creéer une nouvelle conduite différant ele cene du passé
dans la pratique de la religion et, si ouí, laquelle ? Il est évídent ŰIIX'ils le peuvent.
Il est probable que pour le croyant d'aujourdhuí qui ressent aussí bien son en
gagement envers Dieu et par conséquen t envers le monde, ce sont précisément ces
prrncípes qui rendent sa religion véritablement et efficacement "vivable", Cette
piété n'est pas de caractere índrvíduel, pour autant qir'elle ne vive et qu'elle ne
voie paá Dieu, la Providence et la Rédemption excíusívement et unilateralement
selon le point de vue des problemes personnels; elle "n'utilise" pas la foi pour
canner les affres de, son existence ; c'est une impression primaire dans la foí, un
trait primaire du sentírnent vécu de Dieu dont les conséquences sont le service de la vie,
l'humanité.T'amour du prochain, la vraie transformatien ala "personnaLité" et l'en
couragemerit il la Iiberté humaíne (sans oublíer pourtant la question du salut person
nel, rnaís le salut personnel agit aussí dans le service de la communauté et dans la
Iíturgíe égalernent l Et, le domame de cette actívíté n'est pas quelqu'espace abstrait
írnagínaíre, maís "hic et nunc" ici et maintenant, c'est ce monde, cette société,
cette minute histonque ou la Providence nous a placés).

DAS NEUE BEWUSSTSEIN DER KIRCHE UND DER DIENST AN DER
MENSCHHEIT

von Ferenc Csépányi

Auf dem Konzil erlebte die Kirche erneut ihre Mission und versuchte sích neu
zu konzipieren. Nicht der institutionelle, nicht der juridische Gesichtspunkt wurde
in den Verdergrund gestellt, sondern man wollte die seelische Wirklichkeit der
Kirche unter einander klaren und der Welt prásentíeren. Die Kirche, als Gottes
Volk, reprasentíert mít ihrer Arbeit und Missíon, Chrístus, und als sie ein Bild
von sich selbst bildet, setzt diese unterwegs seiende arnd pilgernde Kirche, die
bisher perípherísche Lehre der Eskathulogíe in den Mittelpunkt, und erklart, dass
sie selbst in "ihren Sakramenten und Instítutíonen die vergünglíche Form dieser
Welt trágt", auf staqdige Vervollkommnung angewíesen ist und íhre endgültige
Entfaltung von der Ankunft Christi erwartet, Dieses Bewusstsein schlíesst eine
Kurzsichtigkeit, eine Intoleranz und ein Triumphalismus eberiso aus, wie eine
Selbstgenügenheit und eine von ihr herausgehende Einengung, Ein Zeichen dafür
- unter anderem - dass wehrend der dreizehnte Kapitel des Schema De ecclesia des
l. Vatikanischen Konzils die Trennung der Kirche vom Staat verwirft und dem
Staat die Förderung der christlichen Moral zur Pflicht macht, will sich die Kirche
heute nicht mehr bedienen lassen, im Gegenteíl, sie will der Diener der Völker
se-ln und verpflichtet ihre Bischöfe, auf alle gesellschaftlíche Vorteile und Institu
tionen, die sie wahrend der Geschichte rechtrnássig erworben haben, zu verzichten
wenn diese den wahren Interessen der Kirche nicht mehr dienlich sind, Die Kir
che annerkent die Autonomie der Welt in allen weltlichen Fragen und akzeptíert,
d8Sll die Welt auf diesem Gebiet "durch ihre eígenen Prínzípíen" geleitet wird.
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VOln all dem geht hervor, class das Wirken der Kirche aueh relígícns-pheno
rnenologísch gewísse Aenderungen ertahren rnuss.

Eme Aericerung kommt zustande in der Ubergaba der Heilsbotsehaft. Die
Kirche gab bisher - einern helíemscnen, rornaníscnen, germanischen Kulturmilieu
emsprecuend - eine ener aostraste, essenzrene und ínteuexrueiíe l!'orm ihrer
Lehre. Sle baute den wunderoaren Dom der Summa auf, den. der Mensch von
heute eventuell bewundert, abel.' weníg Veramagung zu seinem Verstandnis und
seiner Axzepuerung, spürt, Die Kirche betant heutzutage immer mehr das Keryg
ma, 9-ie versundung des Heues. Immer menr raumt síe den Dualisrnus auf, der
als heídnisches - und mamcneísuscnes - Eroe in die religíöse Praxis ein
sickerte. Urundgedanke ihrer modernen Asketik ist nicht mehr uíe herkömmliche
Veracntung der HeH, sondern ner Díenst dieser WeH, deren Werte anerkannt
werden.

Vielleicht noch grösser, greifbarer ist die Aenderung des christlichen Verhal
tens - und des christuchen Bewusstseins - auf dem Geniete der moraííschen Auf
fassung. Der moralische Legahsrnus arbeitete in jeder Ríchtung die Pflichten des
reugiösen Menschen mit grosser Feinheit aus; die Vollkommenheit des reugíösen
Lebens wurde in der genauen Einhaltung von Vorschriften, Geboten und Gesetzen
gesehen; man vergass inzwíschen die entsprechende Betonung des obersten Ge
betes der Liebe, so, dass nach dem Mass der Iegaíístíschen MoraI "brave" Chrís
ten, auf die Waage der personlichen und sozíalen Nachstenlíebe nicht seiten zu
leicht - marichmal skandaiös leicht - geíamden wurden. In díeser Morallehre
wurde die sozíaíe Verantwortlíchkeit sehr stark in den. Hintergrund gedrückt, und
sie rneldete sích auch im aílgememen Bewusstseín der Katholiken zu spat. Ge
genüber a11 dies kommt nach dem Konzil die menschlíche und gesellschaftlíche
Verpflichtung - die aus dem Geist des Dienstes folgt - immer mehr zur Geltung.

Parallel gehen die Aenderungen auf dem Gebiet der Líturgíe, des Rechtes und
der Betrachtung der Geschichte: eine wesentliche Aeriderung erfahrt auch die
bisherige - einseitig kenservatíve - Auffassung der Kirche über die gesellschaft
liehe und polJitische Tatsache der Revolution. Abel.' nicht weniger wíchtig ist die
Aenderung, die in den tieferen Schichten des religiösen Lebens sich erkennerr las
sen: als ob wir nach den bisher gekannten, erstrangíg intellektuellen Formen des
Glaubens und der Gotteserkenntnis in so ein Zeitalter hinübertreten würden, wo,
ohne die Wíchtígkeít der Vernunft zu verneinen oder zu vermindern, die En..ar
tung Gottes, die Eskathologie, der Gedanke der Hoffnung einen zentralen Platz
ernalt.

Was die Politik anbelangt, "die Kirche haltet als lobenswert und achtungswert
die 'I'atigkeit derjenigen, die sích fül.' den Dienst der Menschen und des öffent
lichen Wohls sich optern und die Lasten diesel.' Auígabe auf sích nehmen", "Jeder
Chrístglaubíge ,fühle es, dass er im Rahmen einer polítíschen Gemeinschaft seine
besondere Berufung hat, die ihn zum. beispielhaften Benehrnen verpflichtet auf
dem Gebiet der Entfaltamg des Verantwortungs-Bewusstseíns und der Hingabe zu
Sachen des Gemeinwohls. Mit Taten sollen sie demonstríeren wie Autoritat mít
Freiheít, persönlíche Initiative mit der Solidaritat zum gesar"'ten gesellschaftlichen
Körper, die vorteilhafte Einigkeít mit fruchtbarer Abwechslung im Einklang zu
bringen ist."

Was bedeutat all dies in der taglichen Praxis? Können diese Pxínzípíen und
Gesichtspunkte in der religiösen Praxis ein neues und von der Vergangenheit ab
weichendes Verhalten bilden und wenn ja, welches? Selbstverstiindlich können ede
es. Es ist sehr wahrscheínlich, dass fül' den heutagen Glaubiger, der sich Gott ge
genüber ebenso, wie der von Gott geschattenen Welt gegenüber verpflichtet i;űhlt,

geradé diese Prinzipien seine Religion "lebendig" machen. Diese Relígíosítat hat
nicht mehr einen individuellen Charakter in dem sie Gott, die göttliche Versehung
und die Erlösung nicht mehr ausschliesslich und eínseítíg vom Gesichtspunkt des
Indívíduums sieht und erlebt; sie gebraucht ihren Glauben nicht mehr zur Beruhi
gung der Seinsbedrangtheit; ihr primares Erlebnis iJn dem Glauben, der prímare
Zug íhres Gotteserlebnisses ist der Dienst des Lebens, die Humanítát, die Liebe,
die wahre "Personifikation", und die Förderung der mensch1ichen Freiheit (ohne
natürlích, dass wir die Frage des persönlíchen Heiles vergessen würden: abel.' auch
das persönlíche Heil wírd in gemeinsamen Dien.'>t erarbeitet - z. B. in der Litur
gie ~ ;und der Ort diesel.' Arbeit ist kein abs-trakter, immaginarer Raum, sondern.
hic et nunc, hiel.' und jetzt, diese WeH, diese Gesellschaft, diesel' historische Augen
blick in den uns die göttliche Vorsehung gestellt hat).

______________,.. __ . -,.OO.-
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Úgy látszik, nemcsak a természettu
dományban, de a filológiában is oly
gyorsan változnak az ismeretek, hogy
még a szakember is alig tudja követni
őket. Igy jártam én is Mjnoytcsró~ s~ó
ló cikkem kapcsán. Forrásaírn nehany
adatát már helyesbíteni kell. Ezért ké
rem a Vigilia szerkesztőségét, közölje
Csupor Zoltán tordasi plébános hozzam
írt levelét. (~zigeti Endre)

sajnos csak ma sikerült megkapnom
a 'Vigilia augusztaesi számát, pedig igen
érdekelt Sajnovicsról megjelent cikked.
Ugye, nem haragszol meg, ha írás~ddal

kapcsolatban néhány dologra felhívom
figyelmedet?

Nem győzök eléggé küzdeni Sajnovica
téves életrajzi adatai ellen; Igy például
édesanyja sem Peyerl Erzsébet, hanem
Pajtli Erzsébet volt. A Zsirai-Kisbán
féle írások hemzsegnek a téves adatok
tól. Sajnos legtöbben még ma is.ezeket
nézik és olvassák forrásmunkaként, és
IDem veszik figyelembe az utóbbi évek
ben megjelent kíígazításokat, (Sajnovics
János életrajzához - Magyar Nyelv
408/1958. 517-522; Sajnoviesról és a ?á~

nyelvű kiadásról - NyelvtudomanYl
Közlemények LXIII. 1-2. sz. 402-403;
Kétszáz éves a Demonstratío - Magyar
Nyelv LXV. 4. sz. 501-504; stb, stb.) Pe
dig ezeket már a külföldi kiadványok
ban is jelzik.

Sajnovícs Győrött nem a bencések,
hanern a jezsuiták gimnáziumába járt.
A gimnázium csak 1802-től bencés. Saj
novies 1742-46-ig volt az iskola növen
déke. (Lakőházát a győri Városi Tanács
- javaslatomra - 1970. május 12-00
jelölte meg emléktáblával.),

II. Pius oly biztosra vette a rokonné
peinkkel való nyelvrokonságunkat, hogy
ezt a tényt Commentariijében is meg
erősítette.

Sajnovicsról, sajnos, sohasem :ne;vezte~

el utcát Koppenhágában, Ezt a dan KI
rályi Akadémia cáfolta, amikor kérdést
intéztem hozzájuk. Nem tudom, hogy
Kisbán honnan vette ezt a gondolatot?

Nem sikerült megtudnom. hogy Saj
novtes Demonstratioja melylk hónapban
jelent meg. Könyvét ugyanis nem ő je
lentette meg, hanem a dán Királyi Aka
démia. 1770. január 19-én fejezte be az
akadémia tagjai előtt harmadik felol-

vasásában művének ismertetését. Ekkor
választották meg tagnak, s ekkor hatá
rozták el, hogy közlönyükben kinyom
tatják tanulmányát. Meg is jelent, Be
viis .. , címen. Erről Kisbán és Zsirai
sem tudott. Pápay meg nem hitte el.
(- Ha eljösz, Bandi bátyám, örömmel
megmutatom. Egyébként már cikkben
is közöltem.) Tehát csak a dán nyeívű

után kerűlhetett valamíkor sor, de még
abban az esztendőben a latin nyeívű

kiadásra. A nagyszombati kiadást két
évvel ezelőtt jelentette meg fakszírnílé
ben az Indiana Egyetem!

A cikkben sajtóhiba, hogy 1703-ban
oszlatták volna fel a jezsuita rendet.

Pintér azonban helyesen írta, hogy
egyetemi, Illetve akadémiai tanár volt.
Az volt Budán. Matematikát tanított és
csillagászatot. Budán is temették el.
Nagyszombatból az akadémia Budára
telepítésével egyidőben költözött el.
Mindezekmek igazolását idehaza és Finn
országban megjelent tanulmányaimban
már közöltem.

Sajnovies bíblíographiáiában, melyet
1957-ben adtak ki Rómában, a közölt
tizenöt művet száztizenhatra egészítet
tem ki. Ez utóbbiban a te két munkád
is szerepel.

Kedves Bandi bátyám, ismételten el
nézésedet kérem ezekért a kiegészítése
kért. Kötelességemnek tartottam, ha már
kutatom és gyűjtöm Sajnovies emlékeit.

Hívlak, jöjj, tekintsd meg gyűjtemé

nyemet, mely tizenkét helyíséget tölt
meg zsúfoltan. s közte a Sainovles finn
ugor-gyűjtemény, mint ilyen, a világon
egyetlen. Eddig tizenhét országból vol
tak látogatóím, és Helsinkiben meg az
Indiana Egyetemen a látottakat a tan
anyagban ismertetik."

2.

Rónay Jácintnak novemberi számunk
ban közölt napl6részletében, amely Vic
tor Hirgónál tett látogatását írja le. ol
vasható bencés tudósunk ott rögtönzött
latin nyeívű szójátéka, Többek érdeklő

désére közöljük megfejtését. A latin szö
veg: "Meminerit Bonaparte male parta
bona parte peritura." Jelentése: Emlé
kezzék Bonaparte, hogy a rosszul elő
készített dolgok (utóbb) jórészt tönkre
mennek. (Utalás III. Napóleon politiká
jára és bukására.)

Megjelent a VIgIlla 1970. évi tartalomjegyzéke. 1,- forlntos bélyeg bekütdése ellenében meg
kllldi a kiadóhivatal.
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SZAMUNK IROIROL. - Benkő István tudományos kutató Debrecenben; fő

ként a nemzetközi jog, a Kelet és Nyugat közötti kulturális kapcsolatok, valamint
a japán irodalom kérdéseivel foglalkozik. 1970 júniusában közöltük Kawabata Ja
szunárir ól írt, Japánban is elismerő vísszhangot keltett tanulmányát.

Csépányi Ferenc prépost-kanonok, nyíregyházi esperes. 1970 [úlius! számunk
ban közöltük a Vigilia beszélgetését a papi békemozgalom kérdéseiről Beresztóczy
Mikl óssal, al cí a mozgalorn megújításával kapcsolatban ezt mondta : "Szeretnénl<
mindenütt megvalósítani a zt, ami n éhány helyen, Nyíregyházán, Fejér megyében
már gyakorlat - az enciklikák, zsinati dokumentumok csoportos beszélgetések for
májában történő f öldolgozását, ami önmagában a papság továbbképzését is szol
gálja." A nyírségi "cs oportos megbeszéléseknek" a fő mozgatója Csépányi Ferenc;
s ennek a munkaközösségnek a Gaudium et Spes enciklika földolgozásában elért
eredményeit foglalja össze és k özlí - továbbgondolás és továbbmunkálás céljából
is - számunkban olvasható tanulmánya.

Kerényi Károly, a világhírű magyar tudós jelenleg Svájcban él.
Lengyel Balázs író, kritikus, irodalomtörténész, a fölszabadulás után az Újhold

folyóiratnak (a "negyedik nemzedék" folyóiratának egyik szerkesztője, 1969 szep
temberében Weöres Sándorról írt lapunkban.

Petrovich Ede a pécsi püspökség főlevéltárosa, történettudós, elsősorban a
középkornak és Pécs város 'tör ténetének szakértője.

TátJalusy István piarista, költő, irodalomtörténész. 1967-es évfolyamunk több
számában k özöl tünk verseiből

A SZERKESZTOSEG KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem ml kértünk, vagy
előzőleg meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetönek vagy átdol
gozhatónak találjuk. Kéziratokat nem órzünk meg és nem küldünk vissza. Szerkesz
tőségi fogadóórák: hétfön és csütörtökön ll-től 16 óráig, a többi napokon ll-tól 13
óráig.


	Cím
	Tartalom
	Szabó Imre: A találkozás ünnepe
	Csépányi Ferenc: Az új egyháztudat és az emberiség szolgálata
	J. Debout gondolataiból
	Tótfalusy István: Papságunk az idő rostájában? 
	Petrovich Ede: Szent Mór pécsi püspök
	Benkő István: Maurice Blondel béke-filozófiája 
	Friedrich Dürrenmatt gondolataiból
	Az egyház a világban
	Doromby Károly: A nyugtalan holland katolikus egyház

	Szent Ferenc imája
	Toldalagi Pál versei
	Visszatért szép pillanat
	Reggeli mormolás
	Csodákat tenni

	Bálint Sándor: A szegedi kegyes oskola
	Lion Feuchtwanger gondolataiból
	Lengyel Balázs: Irodalmi jegyzetek
	A minőségről
	A vers változása

	Charles de Foucauld gondolataiból
	Déry Tibor: Mr. Knockout úti jegyzeteiből. A lélekfényképész
	Rónay György: Eheu fugaces. A hatvanéves Takács Gyulának
	André Frénaud új kötetéből
	Assisi
	Hol Isten pihen
	Saint-Vallerin
	Mindszent
	Halottak rohama

	Possonyi László: Hivatás
	Hegyi Béla: Atomtölcsér
	Fekete István hagyatékából
	Zenélőóra
	Nagyanyám
	Harangszó

	Gál Péter Pál versei 
	Arc
	Bevonulás
	Vác
	Másnap
	Dunakert
	Szenteste

	Kerényi Károly: Persephoné, violát
	A Vigilia beszélgetései
	1. Kerényi Grácia: Amit Kerényi Károly mond 
	2. Hegyi Béla: Bibó Lajosnál

	A Vigilia a nagyvilágban
	Napló
	Paul Claudel gondolataiból
	Rónay György: Az olvasó naplója
	Prohászka Ottokár gondolataiból
	Kölcsey Ferenc gondolataiból
	Possonyi László: Színházi krónika
	D. I.: Képzőművészet
	Rónay László: Zenei jegyzetek

	Csanád Béla: Sok éve már
	Dokumentum: Francia és német nyelvű kivonatok
	A Vigilia postájából
	Sommaire
	Inhaltverzeichnis

