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LtKAl LÁSZLÓ bíboro. prímá••
eutergomi ér.ek

Három évtized

Az idén ünnepeljük harmincadik élJfardulóját annak a sorsdimtő eseménvnek,
hogya Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Magyar Népk6ztársaság Kormánya
a qékés együttélés kérdéseit megtárgyalta és ennek eredményeképpen létrejött
közöttük az első megállapodás 1950. augusztus 30-án.

A megállapodásban az egyház elismerte a háborútól meggyötört ország újjá
építésére és a magyar nép igazságos társadalmi rendjének megalapozására irá
nyuló kormáli'jJtörekvések jó szándékát. A mindkét részről előlegezett bizalom
szellemében hozzájárultazokhoz a célkitúzésekhez, amelyek a régi kiváltságok és
előjogok megszüntetésével ig4Zságosabb egyensúlyt teremtenek, és "a hatalmat a
dolgozó nép kezébe helyezik. E célkitűzések közé tartozott - többek között - a
földreform, a' termelélJi eszközök-társadalmi tulajdonba vétele, a mezőgazdaság

átszervezése a tárllas gazdálkodás korszerű rendszerére, 4z emberi személy na
gyobb megbecsülésére irányuló törekvés és a megalázó szegénység felszámolása.

HáTam ét'tized távlatában már mindkét fél - az egyház és 4z állam - szá
mára történelmi jelentőségűnek bizon1/Ult 4z első megállapodás, amelvet 1964-ben
az Apostoli Szentszék és a Magyar Népköztársaság Kormánya között létrejött
részleges megállapodás követett.

A magyar nép új államának és emberközpontú társadalmi rendszerének fej
lődésében történelmi mérföldkő 4z első megállapodás, mert vele ntln~ meg az
út az egymástól szétválasztott állam és egyház üj viszonyának me{1nyugtat6 ren
dezésére. Ez volt a kiindulópontja annak a fáradságos folJltJmatnak, melvben a
;elentós számú mo.gyarOTszági katolikus hívősereg lépésről lépésre növekvő bi
zalommal tekinthetett 4z új állami és társadallni berendezkedésre, és ennek kö
vetkeztében egyre nagyobb energiával vette ki részét a hábonls 1'omokból újjá
épülő ország békés fejlődésének szolgálatából. Felismerte a kölcsönös érdekekre
épülő megállapodás reális távlatait, s ez jelentősen hozzájárult a nemzeti egy
ségpolitika megerösödéséhez. A keresztény hívek valláserkölcsi kötelességüknek
ismerték fel, hogy a világnézeti külimbségekre való tekintet nélkül, hűségesen,

szövetségesként vállalják a haza közősérdekeinek szolgálatát. .
Id6közben a kezdeti merevséget és elzárk6zást nagymértékben csökkentette

marxista honfitársainknak - az állam felelős vezetőinek, a népünk javát szívü
1.Ö1/ viselő gondolkodóknak az a felismerése, hogy "amit a romba dimtött ország
talpraállításában elértünk, abban nemcsak a marxisták, hanem a más vil'ágnézetű,

köztük a vallásos munkások, parasztok, értelmiségiek munkája, gondja, jóra
törekvő akarata is benne van" (Lukács József: Történelem, filOZÓfia, vallásos
ság - Gondolat, 1979). 19y alakul'hatott ki lassan az egymás megismerésére és
megértésére alapozott párbeszéd. Ez a világnézet alapelvekben nem ismer komp
romisszumot, de keresi a becsületes egl/ütt cselekvés módozatait, és lehetŐségeit

az állami és társadalmi közjó előmozdítására. Nem élezi ki azt, ami elválaszt, de
megragadja mindazt, ami összeköt 4z élet emberhez méltóbb alakításában.

De történelminek mondhatjuk 4z első megállapodást azért is, mert ezzel a
magyarországi katolikus egyház' 'új korszakába indul"t el. Az egyház és az állam
viszonyának ú;járendezése jótékonyan befolyásolta a helyi egyház korszerű kül
detésének megfogalmazását. éppen hozzámérve azt az időszerű társadalmi válto
zásokhoz és a fejlődő világ valóságaihoz. Ez a saját, benső erőiből és szentsé
geiböl folyton megújulni képes egyház megtalálta a maga helyét és kifejti sajá
tos szolgálatát ott is, ahol ő maga nem osztozik a világi hatalomban. A történe
lemben szüntelenül munkálkodó lsten méltó munkatársa marad akkor, amikOT a
"örülötte kialakuló új világnak felkínálja a szegény Jézus gazdag örökségét.
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A helyi egyház mai küldetésének ez az újrafogalmazása' olyan távlatt>kat adott
papságunknak és híveinknek, amelueket később a Il. vatikáni zSinat - főképpen a
Gaudium et spes konstitúció -- tárt fel a világegyház előa.

Gyakran találkoztunk meg nem értésset akkor is, meg ma is. De amit az
elmúlt harminc év alatt elértünk az egyház belső megújulásában, azt az "idők

jeleit" érzékelő katolikus világ már kezdi értékelni. Mert egyházunk életereje
nemcsak a helyi hierarchiának - a püspöki karnak -szerves megújulásával
igazolódik. Nemcsak új templomok és plébániák épülnek, hanem egészen új in·
tézmények is működnek: mint a Hittudományi Akadémiánk világiak számára
megnyitott teológiai tevelező tagozata 400 növendékJével; a római Szent Péter-bazi
lika altemplomában elkészült Magyarok Nagyasszonya kápolnája; a férfiak és nők

Lelkigyakorlinos Háza, amelynek alapkövét maga Casaroli bíboros államtitkár ál
dotta meg. Az életerő ritmusát mutatja a Lelkigyakorlato,~ Ház vezetöinek, a
két jezsuita atyának kiképzése a római Gergely egyetemen; a Pápai Magyar In
tézet nyolc nÖ1)endékének magasabb teoll?oiai szakképzése; az ősi római Collegium
Germanico-Hungaricumba küldött két új kispapunk; a párizsi Katolikus Intézet
ben és a Strassbourg-i Egyetemen továbbtanuló papjaink. A' katolikusok áldo
zatkészséqét bizonyítja az az öt és félmillió forint, amit egyetlenegy vasárnap
adományoztak templomainkban a nyolc katolikus gimnáziumnak és tanulóinak tá
mogatására, és az az 1,400.000 Ft, amit kalkuttai Teréz Anyának nyújtottak a misz
sziós gyűjtéskol' gyógyszerek küldésére. A tető alatt állt}- katolikus szeretetotthon
tanúskodik arról, hogy idős testvéreink mennyire vágyódnak arra, hogy katolikus
kÖTny~zetben töltsék el életük csendes éveit.

Papnevelő intézeteinkben az idei konkurzusokon 43 fiatalember nyert felvé
telt hittudományi tanulmányokra; epben az évben 40 kispapot szenteltünk pappá
az országban. M01}am örvendetesen tapasztalom, hogy nierunjire növekszik az ér
deklői:lés a hívek kör.~ben a papszentelés szertartása iránt: az esztergomi bazi
likában egy szombati napon három és félezer ember' vett rait« részt; a Buda
pest-kőbányai templomban ugyancsak háromezer hivő kapcsolódott bele; a Mát
ra!:erebély-szen~úti szentelést tizenötezer hivő imádkozta végig.

Az ó- és 'Újszövetségi Biblia harmadik kiadásával több mint 130.000' példány
került családjaink kezébe. A hittankönyv pályázatra nem várt mennyiségű pá
l'yaművet küldtek be, amelyek bírálása most folyik. Reméljük, segitségükkel hitok
tatóink még jobban vonzzák majd tanulóikat az iskolaí és a templomi hitoktatásra.

A találkozás vágya Krisztussal benne él minden korosztályban. Ezt látom
azok01l a .~zentmiséken, amelyeket II gyermekek, az elsőáldozók, a bérmálkozók,
a leendő anyák, a jubiláló házasok, a nagymamák, a vakok, a süketnémák, a
bűnbánati áhitatra és a szentkenetre vágyódók számára mondottam. Ugyanez az
áhítat sugárzott a búcsújáróhelyek zarándokai, a Szera Kristóf ünnepén össze
sereglett utasok szeméből is. - Pünkösdvasárnáp délután meghatódott örÖ1nmel
ünnepeltem a Szenilétete eljövetelét a nagymarosí templomban összegyűlt, az egy
házhoz és a hierarchiához ragaszkodó kisközösségi fiatalokkal. Mindeze·k jelei an
nak, hogy híveInk hitélete a szekularizált vílágban ís mutatja az elmélyülés igé
nyét. Krísztus egyháza tehát ott is teljesítheti küldetését, ahol a társadalmi fej
lődést irányitó hatalom nem a keresztény világnézetet vallja magáénak.

Katolikus egyházunk a megállapodást kcvető három él'tized alatt tanúsított
megújulásának eredményeivel érte el, hogya benne rejlo erkölcsí tartalmakat
elismerve, bizalmáva! ajándékozza meg az állam és a társadalom, a haza jövőjé

nek ·építésében és a közjó szolgálatában pedíg szívesen fogadja segítő kezét.
Ezen az évfordulón az elért eredményekért hálát adunk gondvíselő Istenünk

nek, köszönetet mondunk az Apostoli Szentszéknek, különösképpen pedig e há
rom évtized változásait világosan felmérő pápáinak: XXIII. Jánosnak, VI. Pál
nak és il. János Pálnak az egész magyar népet szívükön viselő atyai gondosko
dásukért. Hálánkat fejezzük ki a vallásához és egyházához hűségesen ragaszkodó
katolikus népünknek s kérjük, hogy 'l'endületlen hitével és kítartó munkájával

'továbbra is növelje szeretett magyar hazánk szolgálatát.
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CSERHÁTI JÓZSEF péC3i pÜ3pök

Tovább a nyitott utakon
Három évtized népünk szolgálatában

Augusztus 30-án volt harminc éve annak, hogv a Magvar Püspöki Kar és a Ma
gyar Népköztársaság Kormánya között létrejött az első megállapodás, amely elvei
ben és tartalmában már meghatározta az egyház és állarn viszonyában beállott
változások körvonalait, és ugyanakkor az új helyzet további alakulásának lehe
tőségeit is' sejtette. Később, 1964-ben a római Szentszékkel való részleges meg
egyezés és a míndig teljesebb egyetértés megnyilatkozásaí, amelyeknek csúcs
pontját Kádár Jánosnak, az MSZMP első titkárának és VI. Pál pápának 1977-ben
a Vatikánban történt találkozása jelentette, megmutatták a közős cselekvés útját
és annak - már az első megállapodásban meglevő - lehetőségel t egyre fogha
tóbbá tették.

A jubiláris megemlékezéseknél áltatában két vonás együtt szekott szerepelnt:
az egyik oldalon a számvetés és az összehasonlító értékelés, a másík oldalon az
előretekintés és az új nekilendüléssel való folytatása rnindannak, amrt a múlt
ból pozitívumként könyvelhetünk el és eredményesnek tartunk. Amikor 1950 nya
rán az első közeledésre .sor került, akkor az új társadalomépítés .~ megtett kis
útszakasz eredményességével már igazolni tudta, hogy az új országénítő akarás
helyes úton indult meg, bár míndkét fél részéről még sok idő és erőfeszítés kel
lett ennek teljes belátásához és olyan eHsmeréséhez;; melvből cselekvés is fakad
hatott.

Ma hálásak vagyunk az akkori egyházi felelősek belátásáért: helyet kellett
biztosítani az egyház számára a szocialista társadalomban! Az a társadalmi cél
kitűzés, amelyben a történelmi fordulat be!lövetkezése után az új vezetők, a népi
hatalom gyakorlói a régi bajok és katasztrófák kiküszöbölését látták, szeríntünk
etikai tartalmában azonos volt az embec-testvériségre meghívott evangéliumi
emberrel. Ez az eszményi emberkép az egyház történelme folyamán csak ritkán
kapott világosabb, kívülről, vagyis a világ felől jövő sürgetést, mínt ahogyan ez
harminc évvel ezelőtt megtörtént. Az egyháznak is el kellett ítélnie míndenfalta
kizsákmányolást, azok mellé kellett állnia, akik fel akarták szabadítaní az em
bert. Az egyházaknak . is le kellett mondaníuk a nagybirtokról. mert a földet
vissza kellett adni annak, aki megműveli, vagyis a népnek. Amit az egyháznak
a történelem által kijelölt új út érdekében fel keBett adnia, az az elején meg
rázó és hosszú ideig fájdalmas volt, de nem rendítette meg az egyház lénye
gének alapjait. Az egyházi nagybírtokot, a valamikor hasznos célvagvont. amely
egyre inkább terhessé vált, ma már senkí sem siratja vissza. Nem fá.ilaJjuk to
vábbá, hogy az egyháznak fel kellett adnia politikai, közéleti szerepét, ez már
nem is illett a mai demokratikusabb időkhöz. az egész emberiség "felnőtté válá
sának" korszekahoz, ahogyan a II. vatikání zsinat ~s megállapította.

Ma mégis azt kell mondanamk, habár a bekövetkezett társadalmi és világ
nézeti átformálódasok az egyházat súlyosan érintették. a veszteségek ellenére
érintetlenül megmaradt, a sok rárakódástól megtisztítva az egyház evangéliumi
küldetése, lelkipásztori tevékenységének és a hivők vallásszabadságának alkot
mányes bíztosítottsága. Azóta szírrte beláthatatlan az a, terület, ahol az egyház
lelki munkával a közélet emelésében is kiveheti részét, Mí, püspökök és papok,
hálásak vagyunk azért, hogy harminc év után megőrizhettük a ránk bízott nyá
jat, hogya történteket a bennük foglalt nehézségekkel és szenvedésekkel e~yütt
mai, megtisztult szemlélettel részben úgy is felfoghatjuk, mint szükséges vihart,
melynek össze kellett törnie míndazt, ami idejétmúlt és avult volt, és felperZ5elte
azt is, ami már teherré és életet fojtogató hurokká vált. Sajnos, a vihar sok élő

agat is letört, és így sebeket is hagyott maga után. Hálát akarunk ma adni a
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gondviselő mennyei Atyának, hogy népünk azóta anyagiakban és szellemiekben
egyaránt áll8llldóan emelkedett. és tovább gazdagodik. Nem látunk többé leron
gyolódott és éhem proletárokat. Hálásak vagyunk azért, hogya hívek mHliói hű

ségesen továbbra is az egyházhoz ragaszkodnak, elóteremtik a papság megélhe
tését, és így azokhoz az eszközökhöz is hozzáférhetünk. amelyek a szelllemi és
lelki nívó fenntartására és erósítéslére szolgálnak. ElIismeré5sel nY'u.gtázzuk, h09i:Y
az állam papságunk és intézményeink anyagi gondjai megoldásában reszt vese
és hogy jelent6s állami támogatássai templomaink és műemlékeink állandó fel
újítását elősegíti. Ma a legtöbb helyen a faJu képét a felújított templom is dí
szíti.

Az ünnepi vis6zaErnlékezésben- felvillanó fények és a már elővételezett ígéret
a jövő szempontjából szükségesek ahhQz, hogyelhomályosítsák az árnyfoltokat.
melyiin nemegyszer panaszosan is szót emeltünk : sohasem meggoridolatlanul, ha
nem míndíg a hivők érdekeit szem előtt tartva kívántunk megértést és az itlazi
lelki értékekJre való felfigyelést. El kell ismernünk. hogy a papság ma már nyu
godtabb lelki légkörben fejtheti ki lelkipásztori tevékenységet, és a hivők vallásos
meggyőződése, szórványos esetektől eltekintve. már csak ritkán ütközik leértékelő
vagy elmarasztaló ítéletekbe.

Az első megáUapodás.ban az egyház elismerte a közjót szolgální akaro kor
mány jó szándékát, előlegezett bizalommal hO'ZZájárult rníndazon célkitűzések ki
jelö1éséhez. amelyek az új ol"S%áglépítéshez szükségesnek látszottak. Ilyenek vol
tak: az elhala&zthatatlan államosítások keresztülvítele. a hatalomnak a munkás
osztály kezébe való átadása, a fojtogató tőkétől való felszabadítás. a falu társa
dalmi struktúrájának és gazdaságIi rendjének megváltoztatása a szocialísta alap
elvek szerint. Immáron 35 éve szakadatlan építkezés folyik mindenütt az 0tl"SZáI;(
ban. lakások. bölcsődék. iskolák, intézmények, üzemek. gyárak gomba módra nő

nek ki a földből. A közművelődés, a tudomány ápolása, az egészség.ü,gy oly ma
gas fokon való megszervezése, a családi, az ifjúsági törvények, a nőkért. a közer
kölcsért folytatott küzdelem, egyre tökéletesebb humanista és demokratikos. jólét
ben és jó közérzetben élő társadalmi ~észet állítanak elénk.

A magyar történelmi sorsváltás és a korffn'duló kihívásai

Azt a szemléleti változást és új magatartást, amit hazánkban az 1945-ös tör
ténelmi fordulat idézett elő, később az 1962-ben megnyitott II. vatikáni zsinat
elvi visszavetítésben részben igazolta és legfőképpen megerősítette. E~y új ember
tipus vonásai kezdtek kíoontakoení, amelynek legfőbb jellemzői a közösségí érde
keltség, a minden emberrel mint embertestvérrel való egybefonódottság, véeső

sorban hadüzenet az individualizmus és Iiberalízmus túlkapásainak. Valóságos kor
fordulót jelent a Zsinat, amikor az egyház életében is. a régi evangéliumi alapok
fe~rissítésével, új látási perspektívák alakulnak ki. A II. vatikáni zsinat a XX.
század történelmi jelenval6ságábankívánta szemlélní az egész emberiséget. Nem
csak • z egYlén és közösség víszonyának mai alakulásában. hanem a két világ
háború következtében jelentkező egyensúly-felborulésok, gazdasági és vil~ti

bízony.alanségok egymás után kihívó és kikezdő feszilltségében azt az embert,
akinek helyzetét nemcsak a természetfeletti végső célkitűzésbe vetett hitében kell
megerősíteni, hanem földi boldogulásának feltételeit is közelebbről meg keH ha
tározni. A Zsdnat dokumentácíöí éreztették. hogy sok ember azért rendült meg
hitében, mert bizonytalan, sőt olykor igazságtalan társadalmi struktúrában kellett
élnie.

A Magyar Népköztársaság államával kötött első megállapodas cselekvési
alapot és új természetű alkotói légkört biztosított az egyház számára is. Hazánk
ban a rugalmas államapparátus-magát míndentaíta megmerevítő intézményességen
túltéve. a társadalmi egyenlőség fokozatos megteremtésével a legfőbb r.~1' M a'Tl_

berí személy kimúvelésében és gazdagUásában tudta megjelölni. Egy valóban új
társadalom körvonalai kezdtek kibontakozni, és ma úgy látjuk, hogy a harminc
év folyamán az egyház míndíg szabadabb tevékenységének, valláserkölcsi. evan
géliumi küldetése betöltésének további feltételet az új társadalom ígéreteivel is
adottak voltak, éspedig abban a közös sorsvállalásben. amelyben az egyház. a hi-
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vők közössége Ls hozzájárul a szocíalísta társadalom célkitűzéseihez, a teljesebb
'demokrácia, az emberi egyenlőség, a teljesebb emberiességre való nevelés előse

gítésében és a mindennél fontosabb ügy előmozdításában, a béke megvédésében.

Szentatyánk, II. János Pál pápa Auschwitzban elhangzott intelmeit kíván
juk magunkévá tenni: ..A háborúért nemcsak azok felelősek. akik közveUenül
előídézík, hanem azok is, akik megakadályozásáért nem tesznek semmit". A visz
szatekintő kritika a két világJháború kömttí generációt, az egyházakat is azért
marasztalja el, mert nem tettek eleget a háború megakadályozása érdekében. A
béke a világ fenntartásának erkölcs! feltétele és életünk erkölcsi követelménye.
Mi, egyháziak, jól tudjuk, hogy a külső béke nem független a lelkek belső bé
kéjétől, és ezért mindazok a hivők, akik az egyház belső megújulását keresik,
egyre.inká.bb tanúságtevőként állnak ki, mert tudják, hogv a békétól függ az em
beriség, d nemzetek, a népek, az egyház jövője is. A béke előmozdítása és védel
me erkölcsi kötelességünk, "",elynek alapjai az evangéliumból világosan kielemez
hetók. A béke előfeltétele runden fejlődésnek, minden előrehaíadásnak. Ez a hol
nap intelme is.

Az egyház a maga részéről lassú, de biztos érlelödésen ment át, és sok régi
előítéletet levetve, már arra az evangélíumí alapra tudott helyezkedni világ- és
emberszemléíetében, amelyet a II. vatikáni zsinat jelölt ki. Az egyház a Zsinaton
meg akart újulni. Tette ezt belső lényegének az új történelmi valóságban meg
szólalní akaró folytonosságl jelenlétében, de tette azért is, mert a külső történelmi
alakulások erre ösztökélték. XXIII. János pápa híres, míndíg időszerű rnondása
ma is érvényben van: "Olvasnuru.. kell az idők jeleiből!" Az idők jelei pedig ezek:
ki akar alakulni a technikai fejlődés mai magas fokán álló emberiség új emberi
közösséggé, új embertestvéri valóságga és e~et1en emberi családdá. Ebben a tör
ténelmi műben nekünk nemcsak munkatársaknak, hanem evangéliumi alapon lel
kí kezdeményezőknek is kell lennünk. A Zsinat nyitásának ez volt a nagy ered
ménye és lén'yege: segíteni kell a mai emberiségen! Ezért is kellett megnyitni a
tisztább forrásokat, Krisztus eredeti és el nem ferdített tanítását és az egyház
hagyományának rnindig időtálló értéksorozatát. Meg kelJ értenünk korunkat, meg
kell ismernünk benne a mozgató erőket és el kelJ Ismerni mindazok jelenlétét
és értékes közrernűködését, sokszor hősies helytállását, akikkel a jelen történelmi
valóságában együtt élünk és akik jól tudják, mit kell tenni.

Újóól és új,ból elmélkednünk kell arról, mít is akarunk és. mít kell követel
nünk, hogy jobb ernberekké. egységesebb nemzetté lehessünk. A harminc évvel
ezelőtt megindított közös útnak a történelem kikerülhetetlen sorsakarása alapján
megvolt az értelmes megalapozása, az egész emberért küzdő célkijelölése éS ezért
könyvelhetjük ma el, hogy a lehetőségek határain belül eredményes úton jár
tunk, Bízunk abban, hogy míndazok a tényezők, melyek az egyház saját terüle
tén saját befektetését elósegítették., mindenütt megvalősíthatók lesznek a jövőben

is. Az eddig elért eredmények alapján szílárd meggyőződésünk, hogy az egyház
saját hozzájárulásával, a belső lelki béke megteremteni akaeásával, a lelkiismereti
felelősségnek egyre inkább a nemzeti egységre, a boldogabb haza építésére és a
világbéke megvédésére való ráterelésével az országépítők soraiban áll. Harminc
év felfelé ívelő vállalkozásának tudatában, a kockázatok vállalásával is nézünk a
holnapba. a magyar egyház további belső megújulásának reményében.

Nem szélhatnánk igazat, ha nem a magya'!" egyház valóságos helyzetének
tudatából, az adottságok és lehetőségek ismeretéből kiindulva vélekednénk a múlt
ról és a jövőről. Híveink megfogyatkoztak, de nem az ..egészségesekig hatoló le
zsugorodástól'' várjuk az újrakezdést. hanem a meglévők és újak mínöséaí, át
alakulásától. A háború befejezésekor 7.200.000 katolikusról tudtunk, ma talán öt
millióra kell becsülnünk azok számát, akik valamiképpen az egyházhoz tartozó
nak vélik magukat. Hárommillió olyan hívőnk lehet. akik ismét valamilyen for
mában praktizálnak. A hivők 20%"a általában templomba jár, a szekulartzálödás
még mindíg nagymérvű. Igy érthető talán, hogy mindössze az ifjúság 10-15%-a
- a szülőknél tapasztalható közömbösödés vagy elfáradás folytán - kap rend
szeres hitoktatást. Sajnos, a fiataloknak csak kis hányada jár vasárnaponként a
templomba. Ma az általános helyzet kezd nagyon hasonlítani a francia állapotok
hoz, A kép teljességéhez még az is hozzátartozik, hogy az évenként emelkedő

válások miatt (l979-ben 96.000 házasságból 31.000 bomlott fel) a ..családi válsággal"
együtt Járó erkölcsi megterheltség. valarnilyen fajta gyökértelenség és bízonvta-
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Ianság az ifjúságnál is érezhetők. De vannak biztátó jelek is: az ifjúság egyre
mélyülő érdeklődése, a felnőtteknél a vallásos művelödési formák keresése, a
teológiai képzés iránti fogékonyság; még míndíg meg lehetünk elégedve - a
külföldi sivár helyzetet ismerve - a papi hívatásokkal. a zsinati reformok vo
nalán pedig a papság őszinte, önmagát tudományosan továbbképző és pasztoráló
erőbefektetésével.

Ami hazánkban a néppel történt, annak erkölcsi kihívásnak kell lennie az
egyház felé: saját erkölcsi befektetésével. a vallásból fakadó lelki erókJkel segí
teni kell boldoggá tenni rnindazokat, akiket a társadalmi igazságosság végre egyen
lővé tett, szabad és független embert rangra emelt és akik a dolgozó nép közös
ségében magukra találtak. A hárommillió agrárproletár pere eldőlt! A nép sa
ját kezébe vehette sorsának alakítását és joggal várta annak az egyháznak igenlő

szavát vagy segítő kezét, amelyhez mindvégíg oly hűségesen ragaszkodott, annak
ellenére, hogy az egyház gazdagsága rejtélyt és kísértést jelentett sokak számára.
Az első megállapodás százezrekben oldotta fel a bizonytalanságot, az egyház
elismerő és hozzájáruló megnyilatkozása után úgy érezték a hivő tömegek is, hogy
tiszta lelkiismerettel rnűködhetnek együtt egy új, igazságosabb és emberibb tár
sadalom felépítésében.

Még szélesebb perspektívában:az egyháznak válaszolnia kell a korforduló
kihívására is. Új embertípus van kialakulóban, és új társadalom van a látóhatá
ron. A hangsúly az emberi természet szociális vonatkozásaira tevődik át. ..Csak
azok énekelhetik a halleluját, akik az igazságosságért az él'{ felé forduló szegé
nyekkel együtt kiáltani is tudnak" (Martin Luther King). Az ember minden
individualísta, perszonális adottsága és lényeges megalkotottsága mellett, emberi
rendeltetésénél fogva is közösségí lény, aki a közösség nélkül nem tudja képes
ségeit kibontakoztatni, képtelen önmagát megvalósitaní. Ez végeredményben az
új ernber-típus alapvető elvi meghatározása: az egyén a közösségben olvad föl,
életének akkor van értelme. ha közösségteremtő tevékenységben akar boldog len
ni, és a saját boldogságát mások boldogságával együtt akarja biztosítaní. Bár
hogy nézzük is az embert alapvető társadalmi vonatkozásaiban. míndig az em
beri értelem felismeréseíből fakadó szabadságról és annak értelmezéséről van
szó. Amikor a szabadságot egyértelműen magyarázzuk. eleve olyan liberális törek
vésekkel számolhatunk, amelyek a közösséget rnindig háttérbe fogják szorítaní.
A történelmi Iiberalizmus, ahogyan azt a XVIII. század elejétől végig tudjuk kö
vetni, létrehozta a kapitalista túlkapásokban az osztálvok elkülönülését .' és az
egyének elszigetelődését. A liberalizmus végét az egyoldalú gazdagodás káros ki
hatásai- jelezték, az emberi méltóság lerombolásáig tudott önző lenni. és ez vég
eredményben a proletariátushoz. a munkásság elszegényedéséhez vezetett. Nyil
vánvaló lett az osztályharc. Az osztályok ellentéteit kívánja feloldani a mai tár
sadalmi erőfeszítés, mely nálunk is a történelmi fordulattal valóságga lett. Meg
szűntek az osztályok közöttí határok, egyetlen társadalom van kialakulóban.

Ilyen értelemben ami nálunk történt. a korforduló felől is kihívást jelentett
az egyházak számára: erkölcsileg állást kellett foglalni az új társadalmi akarás,
a szernélyiségre építő új embertípus mellett, aki értékeket keres és új szemlé
lettel nézi a történelmet mint alakító erőt, és akinek egyik legfőbb belső igénye
a társadalmi igazságosság szolgálata. tgy láttuk mi a kapitalizmus és szocíaltz
mus ellentétét. az egyén és közösség egymásra utaltsagát és ennek meg nem 01
dottságát. Az erőtartalékole már készenlétben állnak, hogya szemben állók talál
közhassanak.

Kérdőjelek és kritikák

Eddig két tételben azt állapítottuk meg: az egyház elfogadta a magyar tör
ténelmi fordulatot mínden következményével együtt, és a korforduló szellemi és
magatartásbeli változásokat sürgető hatására is kész feltenni a kérdést és arra
választ is adni: Hogyan találja meg az egyház helyét a szocialista társadalom
ban? (Leírásaírn és okfejtéseim a Vigilia 1977 januári számában közzetett ..Nyi
tott kapuk" című tanulmányom gondolatait fűzik tovább. A ..nyitott utak" a
nyitott kapakra alludálnak.)

Magyarországon az egyház él, evangéliumi megbízatásanak a hazánkban adott
realitások talaján téve eleget, az új társadalmi keretek szabta lehetőségek kö-
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zött, a lényeg a!apkőveldmény.mek megtelelve. Ha keretekról beszélünk, eleve
hozzá kell tennünk, hogy ezek egyrészt állami törvényekkel meghatározott ke
retek vagy útlehetőségek, amelyekről VI. Pál pápa is beszélt: "Párbeszédet foly
tatunk , .. ügyelve arru is,' hogy nyitottak és kellően megértök legyünk az állam
sajátos gondjai és tevékenysége aránt". A keretek másrészt az új szocíalísta élet
berendezkedés vagy magatartási formák által adott lehetőségek és határok, ame
iyek kÖZJÖtt az egyház tevékenysége vagy a hivők hitélete eleve bizonyos alkal
mazkodásra kényszerül. Ismét a szabadságról van szó, amit éppen a jelen sürgető

és a nagy társadalmi célkltűzés. a szocializmus, a szocialista társadalom meg
valósításának elméleti és gyakorlaiL szempontjait figyelembe véve. nem mond
hatunk abszolút értelmű szabadságnak, Ez az a pont, ahol a nyugatikritlika 
mely ha építő "lenne, mindig tanulnánk is belőle -, az első csákányütést megkóc
káztat]a. Itthon eleve azt rnondjuk, hogy az egyház szabadságát rníndíg is rela
tíve értelmezzük. ez így volt a régi rendszerben, így van ez a világ legtöbb he
lyén, csak nem kívánunk mindíg tudomást venni róla. Ezért a relatív szabad
ságért a püspökök, papok, a hívők mtndannyían egyaránt felelősek. Ez a sza
badság az állam részéről garantált szabadság, s ebben benne foglaltatik míndaz,
ami az evangéliumi lényegből fakadó apostoli és lelkipásztori megoízatáshoe
hozzátartozik. Bár élnénk mindazokkal a lehetőségekkel, amelyek törvényesen
bíztosítottak, de hozzá kell tennünk azt is, hogy a lehetőségek tágításának kér
dését állandóan evidenciában kell tartanunk. Ilyen értelemben merném megkoc
káztatni a megállapítást, hogy az egyház nálunk nem némaságrá. hanem újra
kezdesre és rnegújulásra van "ítélve', mindíg szem előtt tartva. hogy az összes
lehetőségeket még közelről sem merítebtük ki. Bárcsak máshol is tartalmilag azo
nos "önitélkezkssel" a reformok útjára merészkednénk, hiszen mindenütt a
"holnap" egyházát kell építenünk.

Az abszolút szabadság elvét hajtogatva azt kérdezik, miért nincs ifjúsági
mozgalrnunk, miért nincsenek egyesületeink - (azt már nem kérdezik, miért
nincs katolikus politikai pártunk. mert a Zsinat óta ez már sehol sem kívána
tos) -, akkor a kérdés félrevezető és kihívó marad. mert inkább őszintén és
egyenesen arra kellene választ keresni.' teljesítheti-e és milven mértékben az
egyház evangéliumi küldetését? Erre a válaszunk: igen; természetesen a lehető

ségek és keretek szélesítésében rnindannyían továbbra is bízunk, rnínt ahogyan
eddig is. Változatlanul a realitások összefüggésében és önkítejtő erejében hivő

optimista vagyok. Hiszek a munka és felelősségvállalás további alakulásában és
Izmosodásában. E meggyőződésemet két ténnyel szerétném alátámasztani. Egyházi
részről meg kell állapítanunk, hogy azabadabo és enyhültebb Iégkörben folyik az
evangelizáció munkája. A korábbiakhoz viszonyítva, amikor Ieszültebb, olykor
ellentmondásokkal kísért körülménvele között igyekezett az egyház pozícióit meg
őrizni vagy új hivőket a templomba hívni. ehhez képest feltétlenül fejlődésről,

haladásról kell beszélni. Talán liberálisabb lett a légkör vagy inkább azt mon
danárn, toleránsabb. amelyet igazol a másik oldalról hangoztatott felmérő körül
tekintés és sok új belátás, hogy az egyháznak szerepe. küldetése ma is indokolt
a szocialista társadalomban. Az állam részéről meg kell hallgatni a hivatalos
megnyilatkozásokat, rnelyek igazat adnak abban, hoay envhültebb, szabadabb és
cselekvőképesebb az egész helyzet, amiben jelenleg élünk. Ma igen tekintélyes
marxisták valtják, hogy a vallást talán már nem tekinthetjük csupán fel
építménynek. Egy-egy vallás vagy egyház struktúráját nem szükségszerűen és
egyoldalúan a gazdasági viszonyokat tükröző osztálytársadalom makrostruktúrája
határozza meg, hanem a vallás is hat a társadalomra, magukra. a társadalmi
struktúrakra.

A dialógusról és a szolgálatról

Az itthoni dialógusról külföldön úgy írnak, mint "speciális magyar út"-ról,
vagyis a sajátosan éppen nálunk kialakult kapcsolatról az egyház és állam víszo
nyúlásában. A színte egyedillálló "magyar modell"-ról van szó. E megfogalma
zásra Kádár Jánosnak, az MSZMP első titkárának VI. Pál pápánál tett vatikáni
látogatásánál a Szematya következő kijelentése adott alapot: "Hisszük, hogy az
eddigi tapasztalatok igazolják a megtett utat: azt, hogy párbeszédet folytatunk
a közös problémákról, ügyelve arra, hogy tiszteletben tartsuk az egyház és a
hivők közös jogait, jogos érdekeit, ugyanakkor ügyeljünk arra is. hogy nyitottak
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és kellően megértőek legyünk az állam sajátos gondjai és tevékenysége Iránt ...
Mindez azt jelenti, hogy a Szeritszék és a magyar egyház őszintén és becsüle
tesen hajlandó továbbhaladni ezen az úton."

Párbeszédünk útjáról beszélünk tehát, az első megállapodástól kezdve, a Szent
székkel 1964-ben megkötött részleges megállapodáson át egészen Kádár János va
tikáni Iátogatásátg. Ezzel le is zárult egy egységes, önmagában szakaszokra
osztható, de felfelé ívelő útszakasz, amelynek tapasetalatait felhasználva tovább
kell meanünk. S itt tartunk ma: a dialó,WJs már megnyitott útján kívánunk to
vábblépni .

A dialógusról egyesek azt írták és irják ma is, hogy inkább formalisztikus
próbálkozás, mint komoly szán~ékú tárgyalások megkockáztatása, s ezért az egész
"dialógus ügy" nem több, rnínt eredménytelen és meddő látványosság. Akik a
dialógust csak úgy tudják elképzelni, hogy hosszu előkészítés után. szakértők

bevonásával a felek tárgyalóasztainál találkozzanak, és ott elvek. tisztázásával
gyakorlati rendelkezésekben állapodjanak meg, mondjuk nálunk a vallássza
badság új proklarnációjáról, a több katolíkus ískoláröl, a katolikus napllapról.
a szerzetesrendek visszaállításáról, s még sorolni lehetne tovább. azok nem
látják, hogy a magyar "SIPeciáhs út" értelmét és jelentőseget nem ilyen
megszekott keretben kell értelmezni. A politikai és társadalmi adottságok
Magyarországon csak a lassú, lépésről lépésre haladó kibontakozást tették lehe
tövé. A párbeszéd nem tárgyalás. hanem találkozás. az óhajok és kívánalmak
olyan mérlegelése, hogy ebből közös belátás és adott esetben megegyezés is szü
lethessert. Tehát. ha akarjuk, rníndíg "útközben Ievésről" van szó egyelőre VaRY
még mindlg, s eközben - a dialógus mínden előfeltéteiét szígorúan szem előtt

tartva - sohasem az elméleti. hanem elvi színteken túl valamilyen konkrét ered
ményhez val6 eljutáaröl. Ennek. az útnak sajátos vonásai benne foglaltatnak
VI. Pál pápa már idézett szavaiban.

A dialógusban fokozatok állapíthatók meg. Nálunk még míndía az első vagv
alapfázis feltételeiről beszélünk. M~. kell lennie a kölcsönös bízaíomoak, amit
állandóan ápolni kell. Nem hiányozhat a közös megértésre való törekvés. ezért
a lehetőségeket figyelembe kell venni, és jelen kell Jennie a cselekvésre való
készségnek. Ha így szemléljük az eddig történteket. biztosan nemcsak remélhet
jük, hanem ki is mondhatjuk, hogy m(-g egyáltalán nem jutottunk el az út vé
géhez, az út még mindig nyitott, talán rníndíg nyitottabb is lesz. A lehetőségek

adottak lesznqk rnindaddíg, míg nem érintjük egymás határait. rníndig szem előtt

tartva, hogy a kereszténység és a marxizmus elvileg sohasem hozható egy neve
zőre. A világnézeti és elvi határok azonban nem lehetnek okai annak, hogv ne
merjük kimeríteni azokat a sokat ígérő lehetőségeket. amelyek az egyház és állam
közöttí kapcsolatból adódnak, mely valójában nemcsak valamilyen jö viszonyban
vagy még jobb viszonyban fejeződik ki, s amelyben sohasem közös el-wekrál. ha
nem közös munkáról és együtt vállalt felelősségről beszélhetünk. Tulajaonképpen
ugyanazt akarjuk míndkét oldalon: új embert eRY új társadalomban!

-A dialógus, amiről beszélünk, a remény' filozőfiájából táplálkozik. éltetője a
lehetőségekben rejlő realitás vagy a valószínűségeik valósága, A lehetőségek ak
kor adnak perspektívát valamilyen megoldásra, ha nem leledzenek tisztán szub
jektlvításban, ha nem csupán utópíak. hanem általános érvényű alapértékeket
képviselnek és nem a régire íeányulnak, a megmaradó megőrzésére, nem is a
régi okvetlen figyelembevételére. hanem önmagukban is alkalmasak arra. hORY
az újnak helyet adjanak. A dialógus újat, haladást. továbbvivőt keres...Az egész
emberiség ma átmeneti helyzet rendkívüli feszültségében él: míntha míndennap
növekvőben lennének a konfliktusok. s mégis tanúi vagyunk világviszonylatban
is a dialógus szükségességének és elkerülhetetlen vállalásának. A szegények már
nem hajlandók tovább várni. a gazdagok még mindía csak védekeznek, és rnégrs
növekszik a készenlét és elszántság a lehetőségek határain belül békés döntések
meghozatalára a párbeszédekben" (H. Fries). A mai világhelyzet meg nem oldott
kérdéseire az egyedüli. válasza józan és humánus perspektíva, és semmiképp
nem a hidegháború vagy a tegyveres leszámolás. Ennek vetülete. mlnden meg
oldást kereső dialógus szükséges színfoltja: nem kényszer, nem könnyelmű ha
zardírozás, nem taktika. nem számítások sorozata. hanem erőbevetés az emberi
jogok és emberi értékek megőrzése és kibontakozása érdekében.
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Keresztény hitünk és mai küldetA!sünk tudatélJen híveink mindijt szabadabb
belátásban és megértésben szemlélik a hazánkban folyó párbeszédet," mínd job
ban rájönnek arra, hogy nem a történelmi helyzet kényszeréról van sző, A "tX>r
ténelmi diktátum" váUalása ellenkezne a keresztény reménnyel. és keresztény
meggyózódésünkből kifolyólag küzdenünk kell minden reménytelenség ellen.
"Történelmi kompromisszum"-ról van tim. amelyben mindazokkal. akik velünk
kapcsolatot keresnek vagy teremtő perspektívával és akarással velünk együtt él
nek. közösen vallomást teszün« a szabadabb, Iiberálisabb, türelmesebb E,aropa
mellett. Közösen hangsúlyozunk szellemi értékeket és erkölcsi eszméket keresünk.

Az egyház és állam viszonyának továJbbala.kuIása szempontjából a dialógus.
a megüsztított és utópiamentes dialógus látsTik egyedüli útnak és lehetőségnek.

Ez a dialógus nem szigetelődhet el a nagy emberi párbeszédtl>l, amelyben a világ
sorsát kívánjuk újrarendezni. Ehhez az újjárende2Jé.shez az elO'ház elsősorban nem
politikailag, hanem evangéliumi szo]gMatával járulhat hozzá. Erről kell beszélnünk
a" továbbiakban.

Az a szolgálat, amit ma az egyháznak ét. a hivőknek vá11alniuk kell hazánk
ban, semmiben sem külÖIlJbö7ik attól a hozzáállástól. amellyel a II. vatikáni zsí
nat értelmében rninden keresztény embemek aktívan és felelősségteljesen részt
kell vennie a világ alakításában. Az egész emberiség átalakulóban van, elsősor

ban külső tényezők, főleg a technika váltja ki II változást. amely elsődlegesen

gazdaságí, társadaírni, ugyanakkor azonban szellemi, kuJt'Jrális és politikai kiha
tásokban is megnyilvánul. Maga az átalakulás irracionális folyamat, melvben a
szellemi vísszajetzések megnytlvánulásai, a kÖZÖ6Siég, és még inkább a közösség
és az egyén ötvőzetében a. teljes. tökéletesebb ember kerül előtérbe. mint a leg
maíbb fejlődési folyamat közvetlen célja. Az ember és történelmi seerepének új
értelmezéséről van tehát S"w. A kérdés többé nem elvonatkoztatott: mi az ember
önmagában, vagy lényegi alkata szerint; előtérben a funkcionális szerep áll: mí
az ember feladata és szerepe a társadalomban?

Legújabban nálunk marxista oldalról is ismételten megállapították. hOlty az
egyház és a vallásosság jelentős társadalmi tényezők. Szárnolní kell a vallásos
tömegek jelenlétével és cselekvéseivel, főleg az általuk képviselt szellemi és er
kölcsi tartalmakkal. Nem közömbösek e szellemi töltetek. nem közömbös az sem.
hogy ezek milyen irányúak a nálUi1lk mozgásban levő na.~ társadalmi akarás
szernpontjából : visszahúzó, közömbös vagy építő Iellegűek? Az ~vház. főleg a
IL vatíkání zsinat új indítékot kereső szernléletében, hítet tett amellett. hogy a
híveknek világi elrendeltségükből kifolyólag társadalmi szerepet is kell vállalníuk,
éppen ezért a lelkipásztorok ne mulasszák el fl híveket társadalmi cselekvésre
buzdítani, rnerjenek együtt menetelní, együtt vállalkozni a többiekkel. sőt javas
latokat is tenni. Ilyen értelemben, ha nem is az eltVhá7.nair~ mint ilyennek és
egésznek, vagyis mínt intézménynek, de a hívőknek politikailag érdekeltnek kell
lenniük az új, tisztultabb közélet megteremtésében.

A mai világ helyzete mindenképp kihívás a kereszténység számára. A kato
likusoknak nyugtatanokká kell válniuk ennyi önzés. erőszak láttára, s a világ
mínden sarkában uralkodó mérhetetlen s~ység fel kell hogy ébressze lelki
ismeretüket. Az egyház szempontjából komolyan aggasztó kérdés: tehetünk-e va
lamit. s ha igen. mit tegyenek a keresztények eg.y új. jobb világ érdekében, ami
kor a világban a gazdasági, társadalmi és politikai elkülönülések vagy lemaradá
sok mind nagyobbak lesznek? A keresztényeknek a szegény Jézus nevében szoli
daritást kell vállamluk ll. kifosztottakkal. az elnyomottakkal. az igazságtalanul
üldözöttekkel. Az igazságos világrendért síkra kell szállniuk nemcsak részvétnyíl
vánítással, hanem közös áldozatvállalással is .

.Amikor világviszonylatban és hazánkban is elvitathatatlan, hogya szoeialtsták és
a kommunisták tanaik szerínt igazságosabb és emberibb társadalmat kívánnak:
megvalósítant. a keresztény lelkiismeret parancsoló szava alapján csatlakozni kell
e nagy szándék végrehajtásának tervéhez. A reform-zsinat szellemében ki merern
jelenteni, hogy az első lépés. még az esetleges logikai ellenvetések gátlásában
is, csak optimista, spontán .,igen" lehet. még akkor is, ha fenntartások felvetése
IS természetszerű és indokolt. A II. vatikáni zsinat világos nyelven így beszél:
"Az egyház, ha teljességgel el is utasítja az ateizmust. mégis őszintén vallja, hogy
rninden embernek, a hivőknek és : nem-hivőknek is együtt kell működníük, ho«y
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helyes módon épüljön a világ, mindnyájunk lakóhelye". Annyira világos e meg
fogalmazás, hogy már önmagában sem tűr egyenes irányú fenntartásokat vagy
előfeltételeket sem az ateistákkal való együttműködés, sem pedig a végső kifej
let, a vallást kiküszöbölni akaró szocializmus végleges megvalósulásában. amikor
ugyanis - a látszat szerint - a hivők segítik felépíteni azt a társadalmi szer
kezetet. amelyben a vallásnak el kell halnia, de amelynek valójában aktív tagjai
maguk is. íme, itt a sokat emlegetett ellentmondás, melynek megoldása mind
addig nem könnyű, ameddig nem helyezkedünk teljesen elvi álláspontra. külö
nősképpen teológiai rnegvilágttásokra. A további alakulásról és végső kifejletről

van szó, A kezdeti marxista feltevések a vallás gyorsabb kirnúlásáról vagy feles
legessé válásáról , a transzcendentális hitnek a kapitalizmus puszta maradványává
történt leminősítése, sok bántó adminisztratív eljárás, a hivők vallásos érzületét
sértő közbelépések sorozatai, illúziókká lettek sok nagv akarnok és sok közéoszer
elképzelésében az egyház és a vallás sorsáról. Azt írja Lukács József: "A vallás
jövőjére vonatkozó prognózisok igen rövidlejáratúak voltak, a propaganda pedig
inkább 'antiklerikális és vulgártsan ateista, mintsem marxista-ateista szellemű volt"
(Lukács J.: Egyházak és vallásosság Magyarországon ; Kossuth, Budapest. 1979).

Az ateízmcrs kérdéséhez röviden az alábbiakat fűzném hozzá. Az egyház míndig
komolyan vette a marxista társadalmi analízist, amelyben több megfontolandó elem
szerepel, a marxista valláskritíka néhány komolyan veendő tételével együtt. E mar
xista kritika tételei azért korszerűek és azért hatnak, mert a kereszény szocí álís taní
tás még mindig nem eléggé pragmatikus. A hivők számára elsősorban az evangéliumi
erkölcsi eligazítás és a lelkiismereti információ maradnak döntő jelentőségűek a
politikai és társadalmi állásfoglalásokkal kapcsolatban. A marxistáktól tanuln i le
het és tanulni is kell, amiből viszont nem következik, hogy világnézeti állás
pontunkat fel kellene adnunk. Ha komolyan megfontoljuk Einstein egyik kijelen
tését, hogy a világot nem a tudományos felfedezések, nem is az új .gazdasági
rendszerek, hanem a nagyobb és tisztoltabb erkölcsi normák meglátása vitték
rníndig előbbre, akkor az ateista és a vallásos megoldás együtt nundaddig nem
csak lehetséges, hanem egyénileg, a "szubjektív szíérában" igazolt is lehet. ha
rnind'két meggyőződés humánus és erkölcsi alapon rendezi a másik emberhez.
az egész világhoz való kapcsolatát. Ezen a téren az egyház sokat vár a mai ke
résztények hitbeli mélyülésétől és a mindig szélesebb körben jelentkező keresz
tény cselekvésre kész szelidaritás ébredésétől. ugyanakkor számolni kíván a má
sik oldal pluralista elismerésével és értékelésével. amely nem a kizá'rólagosságot,
hanem a nyitott összefogást teszi cselekvési elvvé,

Amiről tulajdonképpen szó van a világ újjárendezésének kérdésében, az az
ember emberiessége, a közösséghez való viszonya, ennek mibenlétét vagy milven
ségét viszont nem kell okvetlenül Isten létével vagy nemlétével eldönteni. Ami
ben a keresztények és a marxisták egyek: mindketten az ember önrnegvalósítá
sában keresik az élet értelmét, éspedig úgy, hogy a lét végső értelmének kérdé
seit kívánják megválaszolrn, az egyik "a természetfeletti vagy evangéliumi hit
elígazttásával a világító értelem útmutatásai mellett, a másik az értelmes ember
munkájának és a természet szintézisének dinarnikájában alakítja ki azt a néze
tét, hogy az emberi élet végső értelme a közösség szolgálata. Mindaz értelmes,
ami önmagában hordozza magyarázatát és értékét. Ilyen az embernek az i/{az
ságra és a jóra való törekvése, saját kénességeinek ebben az irányban való ki_O
fejlesztése, vagyis önboldogítása, de úgy és olyan fokban, hogyamáslik embert
se gátolja abban, hogy színtén boldog legyen. Míndaz, amit az alapértékekről

vagyalapjogokról rnondani tudunk, kiolvasható az ember értelméből és szabad
természetéből. A dialógusban már csak azért sem hivatkozunk az emberek egy
máSHOZ való viszonyában Istenre, mert így az emberi jogok kérdésében soha
sem tudnánk közös nevezőre jutni. Ma valóban nem annyira az isten-kérdés, ha
nem az ember-kérdés van előtérben, vagyis az élet értelmének, célszerűségének
dilemmája. "A mai ifjúságnak az a drámája - olvastam egy helyütt -, hogy
mindene megvan. - egyet kivéve! De ez az egy lenne a lényeg, mert ez nem
más és nem is kevesebb, mint az élet értelmének kérdése" (Fr. Dessauer).

II. János Pál pápa első enciklikájában és legutóbbi megnyilatkozásaiban ismé
telten hangsúlyozta á ma legégetőbb kérdésének elsőbbségét, a társadalmi meg
újulás fontosságát és ennek alapfeltételeként ismét az ember belső változását,
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az erkölcsi megújulast jelölte meg. "Az ember látható, a »vllág« feletti uralmá
nak feltétele és lényege, hogy az etika a technika felett álljon, hogy biztosít
suk a szellem felsőbbségét az anyaggal szemben. A gazdasági élet struktúráinak
nélkülözhetetlen átalakítása útján nem haladhatunk biztonságosan előre, ha nem
valósul meg a valóságos fordulat az ember gondolkodásrnódjában. akaratában és
szívében."

A keresztények és marxisták találkozásának és együttműködésének alapja az
ember, az emberi közösség, a haladás és az erkölcsi megtisztulás iránti elköte
lezettség. Az egyház és hívei a társadalom építésében és a politikában is vallás
erkölcsi motíváció alapján kívánnak hozzájárulni saját munkájukkal, személví
érdekeik latbavetésével és áldozatvállalásukkal is, mint ahogy a keresztény em
ber egyéni és családi boldogságát is az evangéliumi etikától irányítva kívánja
építeni. A pápa tanítását követve, mi is azt mondíuk, hogy az embereknek első

sorban a szív, az akarás és a kölcsönös megértés dimenzíóiábarr kell egymásra
találníuk, melyböl azután mínden más összefüggés és konstnukcíó ellndulhat. Az
alapértékek magbecsüléséről. a társadalmi igazságosságról van szó elsősorban, de
közösen kell a munkáról, a morálról, az áldozatvállalásról. az önfegvelemről. a
szolidaritásról és a békéről is beszélnünk, Ha különböző nyelven szólalunk is
meg, mégis ugyanazt rnondhatjuk.

A hivők a jövőben is ragaszkodni kívánnak hitükhöz, "a hivő parasztok,
munkások és értelmiségiek vallásuk szellemében kívánnak engedelmeskedni, az
igazság és szeretet világáért tevékenykedni" (Lukács -L), Érzik a hivők, hogy a
hazájukat szerető, odaadással és becsületesen dolgozó vallásos emberek meg
szűntek csak "megtűrt" vágy "másodrendű" állampolgárok lenni. Ha az egyház
és állam viszonyában az eddigi felfelé ívelést, a kölcsönösen elért nyugodt és
harmonikusabb légkört vesszük figyelembe, biztosítottabb alapról tekinthetünk a
jövő felé. A katolikus egyház immár harmincéves lojalítása feljogosít bennünket
arra, hogy az egyháznak biztosított belső szabadsága és önrendelkezési [oga, az
ünnepélyesen megígért a''.lton6mia tudatában várhassuk azt, hogy éppen a füg
getlenség, az öntevékenység törvényes elismerésének [oghelyzecében állva tudjunk
reménykedni. Még több bizalmat kérünk a hivők őszinteségének. helvtállásának,
az egyházi vezetők nyitottságának még teljesebb elismerését és értékelését sze
rétnők látni, hiszen a püspökök mindig a római Szeritszék és az állam közös meg
egyezése és a kormányunk kinevezés előtti előzetes hozzájárulása alapján kormá
nyozzák a helyi egyházakat. A hivőkkel való személyes foglalkozás, lelki gondo
zásuk, hitbeli műveltségük ápolása ma már magától értetődő lett, és a megtisz
titott báziselvek követése, az ifjúság közösségí, valamint a nemzeti egység iránti
elkötelezettség érdekeltségének figyelembevétele nagy reményekre jogosítanak fel
bennünket. Az államvezetés részéről általános törekvés, hogy "népünk és az egész
emberiség békéje, jóléte, szociális haladása érdekében a hivőknek, az egyháziak
nak a más világnézetű emberekkel való együttműködését ne csak lehetségessé
tegyük, hanem elő is mozdítsuk" (Lukács J. i. m.). Emberileg megalapozottabb,
erőteljesebb, hívöbb és vonzóbb katekézisre van szűkségünk. Amilyen fontos ma
a szociális kommunikáció, olyan fontos az új szolídarítás hirdetése és erősítése

is. A hivők számára több információra lenne szükség. Ezért szerepelt - és járt
bizonyos eredménnyel - már évek óta kéréseink közott a sarto és a könyvkiadás
vonalán a lehetőségek bövítése.

Lépteink a holnap felé bátrak és határozottak. Most már míndkét oldalon
abba kellene hagyni a negatívumok keresését és felsorolását. Végleg fel kellene
számolni a bizonytalanságok és gyanakvások érzelmi töltésű maradványait. A
közös nagy értékek birtokában, az új ember és az új társadalom akarásában. a
végcél követésében, a nemzeti egység ápolásában, a testvéri összefogás vállalásá
ban szeretnénk a ma talaján állva nyitottan a jövőbe nézni. Az eddigi pozitívu
mok, a közös eredmények feljogosítanak bennünket arra, hogy bízzunk a felvetett
problémák megoldásában és a sikeresebb jövőben.
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MIKL6s IMRE államtitkár,
ac Állami EgyM:ÜlJyi Hivatal elnöke

Harminc esztendővel a megállapodás után

A Vigilia főszerkesztője arra kért. hogya Magyar Népköztársaság Kormánya és
a Magyar Katolikus Püspöki Kar közötti megállapodás 30. évfordulója alkal
mából fejtsem Iti véleményemet mind a rnúlt, rnínd ft jelen eredményeirel és
gondjairól, az eltelt három évtized fejleményeiról. az állam és a katoltlous egy
ház új típusú kapcsolatáról.

l!:vfordulókon visszatekintünk az eltelt időre. a megtett útra. Elhangzott be
szédek, nyilatkozatok, újságcikkek között keresgélünk. mert az emberi emlékezet
nél jobban őrzik a részleteket. véleményeket a már-már megsárgult újságlapok.
Vajon mít jelentett harminc évvel ezelőtt a megállapodás az államnak és az egy
háznak? Csupán egy folyamat befejezését látták-e. vagy egy új. merőben más kap
csolat reményteljes elindulását?

A Szabad Nép 1950. szeptember l-i belső vezércikke ~y ír : ..örömmel üdvö
:<.öljük a megállapodást Népköztársaságunk Kormánya és a Katolíkus Püspöki Kar
között, Reméljük és hisszük, hogy a megállapodásoöl i élet, valóság lesz. hogy a
katolíkus egyház a megállapodás szellemében bekapesoíódík a hazánkban -folyó
építő munkáll3a és a békemozgalom tevékeny támogatásába - mint ahoav a ka
tolikus hívők rnflltóí eddig is segítették építeni a szocialízmust és védeni a bé-

'két. Reméljük, hogy ezzel a megegyezéssel valóban valami új kezdődik az állam
és az egy.ház viszonyában."

A Katolikus Papok Országos Békebízottsága ülésén, mint a Magvar Nemzet
ugyanez év szsptember 3-i száma hírűl adja, a nemrég ellsunvt dr. Horváth
Richárd budapesti plébános. 'a katolíkus papi békemozaaiom egyik alapító tagja,
többek között a következőket fogalmazta meg: "A megegyezés azt bizonyítja,
hogy azoknak lett igazuk. altik ezt a mozgalmat kememényezték. SŐt, abban.
hogya megegyezés létrejött, része van ennek a papi békemozgalomnak. Ezzel
milliók régi vágya és kívánsága valósul meg. Bízonyára meghozza azokat a avü
mölcsöket, amelyeket dolgozó népünk -vár tőle... új szellemiséget kell létrehoz-nia
és új lelkületet ..."

Az Új Ember szeptember 10-én vezércikkében írja: ..Meg kell állapítani. hogy
az egész magyar sajtó megjegyzéseiből az esemény fon~nak. várt és örven
detes voltának [elzésén kivül kicsendül egy nagyon előnyösen és reményt keltően
ható higgadt hang. Mintha ez is jelezné, hogy az egyház és állam víszonyának,
a magyar katolicizmus és az új magyar államiság egymással "aló kapcsolaténak
oly hosszú időn át oly hevesen tárgyalt kérdései és a magyar katolicizmus ma
gatartására vonatkozó tételek végre esetleg kikerülhetnek az ellentmondás és a
szenvedélyesen való vitatás tüzes légköréből. Meg lehet jegyezni. hogy eme meg
állapodás megkötésének egyebek között az is volt az egyik célja; il ez rnínt rész
let: szervesen és harmonikusan olvad a megállapodás céljának nagy egészébe.
Ezt a célt pontosan fogalmazza meg a megállapodás bevezető szövegének kife
jezése: Attól az óhajtól vezérelve. hogy az állam és a katolikus egyház békés
egyuttélését biztosítsák és ezzel a magyar nép egySégét, építő rnunkáját, hazánk
békés fejlödését előmozdítsák. Az így megfogalmazott célban. egyetlen szó sem
lehet valami formulaszerűen felfogottkifejeZJés-sor henye tartozéka; itt minden
szönak tontos és pontos valósága van a megállapodást megkötő felek mindkertőja

részéről."

Az idézett megnyilatkozásokböj is kitűnik. hogy a közvélemény. a kommu
nisták és a vallásos emberek, a pap,ság a történelmi jelentőségű okmányokat
megillető máltatással fogadták a megállapodást. amelynek megvalósítása egy
ígéretes jövő6iztosítékát jelentette. A korabeli megnyilatkozások a nvugtalansá
got és a bizonytalanságot felváHó bizakodást. a jövő iránti réménykedest tük
rözik.

Három - küzdelrnes, ellentmondásokkal és kölcsönösen elkövetett tévedések
kel. hibákkal is járó, de egészében eredményes - évtized ''..ltán a Magyar Szo
cialista Munkáspárt XII. kongresszusán a Központi Bizottság beszámolója meg
alapozottan állapította meg: "Társadall111unl< kiegyensúlyozott helyzetét tükrözi az
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állam és az egyházak közötti rendezett viszony is. arnelv sok fi~yelmet igényelt
és igényel mind az államtól, mind az egyházaktól. Az állam az Alkotmány szel
lemében biztosítja a lelkiismereti szabadséget és az egyházak autonóm működé

sének feltételeit. A vallásos emberek egyenragú állampolgárként vesznek részt
a szocíalizmus építésében. a közéletben. Az egyházak tiszteletben tartják álla
munk törvényeit, támogatják az országépítő munkát, Az egyházak vezetői éppen
a közelmúltban állapították meg. hogy az állam és az egyházak kapcsolata az
utóbbi években tovább fejlődött. és ma már nem egyszerűen rendezett viszonyról
van szó, hanem a nép javára végzett közös munkáról. Az állam és az egyházak
mai rendezett viszonya a közösen kialakított megállapodások korrekt megtartá
sának alapján jött létre. és igy fejlődhet tovább a jövőben is. A magunk ré
széről, elvi alapokon, ezen az úton kívánunk tovább járni."

A Magyar Katolikus Püspöki Karnak a 30. évfordulón kiadott nyilatkozata
többek között így foglalja issze a fejlődést: "Mai visszapí llantásunk aITÓl győz

het meg bennünket. hog} lu év folyamán az egyház valláserkölest és evangéliumi
küldetésének tudatában a hivők egyre inkább hozzájárultak a szocialísta társa
dalom célkitűzéseihez... a teljesebb demokrácia, ~Z emberibb ernberaégre való tö
rekvés el ősegítésének akarásában. Igy alakulhatott ki a mai állapot, amely az
egyház és állam viszonyának értelmezésében mái túljutott azon a kezdeti fo~almí

megjalöléscn, hogy az egyház és állarn közott kölcsönös jó viszony áll fenn ...
az egyház és az állam viszonyát a magyar haza javáért küzdők közösségének köl
csőnos megértése és felelőssége fBjezi ki... A harminc évvel ezelőtt megindított
közös útnak meg volt az értelmes megalapozása és az egész emberért síkraszálló
cél megjelölése. Ma megnyugvással azt könyvelhetjük el. O(·rs eredményes úton
Jártunk. Bízunk abban, hogy rnindazok a tényezők, arn.~J 'lek az egyház saját
területén saját erkölcsi betektetését elősegítették. él. jövőben is ('gyre jobban meg
valósulhatnak. Az egyház és állam viszonyának alakulásában al elmúlt hanninc
évet, rnínt a kibontakozáshoz verető közos és küzdelmes erőfeszítést kell felfog
nunk. melynek ereJményéért olykor türelmesnek kelleti lennünk.. Ma már tisztul
tabb légkörben ismét fel akarjuk mérnt a teendőket, és r·g,ymá."1>c<l kezet fogva
igazi szövetségí politikában, testvéri együttműködésben kívf.njuk épít'~ni új, bol-
dogabb jövőnket." .

Az idézett állásfoglaíások jól érzékeltetik, hogy felszabadulásunk óta. külö
nősképpen a legutóbbi húsz esztendő alatt, a fejlett szocialista társadalom jelle
gének megfelelő új minőségű kapcsolat alakult ki az állam és a katolíkus egy
haz közöti is. E történelmi időszek alatt kifejlődött rendezett kapcsolat és jó ví
szony megfelel a társadalom ts az egyházak valóságos érdekeinek. Ez akkor is
igaz, ha egyesek túl lassúnak, mások túl gyorsnak tartják a fejlődést. ha a reali
tasoktól elrugaszkodók egyik része az egyház, másik résre a szocialízmus jövőjét;

félti,' az állam és az egyházak között kialakult és most már tartósan megerő

södött, konstruktiv, az egész magyar nép érdekeit szolgáló kapcsolatok alakulásétól.
A jelenlegi kedvező helyzet ma már szinte természetesnek látszik. Viszont a tÖI'
ténelrní előzmények felvi llantása nélkül. különösen a fiatalabb korosztály előtt.

talán túl optimistának tűnik.

Mint ismeretes, Magyarország azokhoz a kelet-európai országokhoz tartozott.
ahol az állam és az egyház külonválasatását a XIX. századi polgári forradalom
nem oldotta meg. A felszabadulást megelőző időkben az egyházak a régí társa
dalmi rend támogatót voltak és több egyházi vezető a felszabadrJlás után is a
letűnt rendszer érdekeit próbálta képviselni. A felszabadulást követő években
a kommunista pártnak és a demokratikus erőknek az új társadalom alapjainak
lerakása közben vissza kellett szorítaniuk a restaurációs kísérleteket. Ez a küz
delem a születő új társridalom politikai harca volt a régivel szemben. Ebben az
időszakban az osztályharc elszakíthatatlan részeként kiéleződött az állam és az
egyházak viszonya. Jelentős egyházi vezetők ellenállását kellett leküzdeni a föld
reform megvalósításánál, majd 194B-ban az iskolák, a gyárak. a bankok állarno
sftásakor, Az állam és az egyházak kedvező viszonyának alakulása tehát ilyen
küzdelmek közott jött létre. Allamunk a felszabadulás után átfogóan rendezte
az egyházak közjogi helyzetét. Az új demokratikus kormány rnegszüntette a hát
rányos megkülönböztetést a bevett és elismert vallásfelekezetek között, 1949-ben
a Magyar Népköztársaság Alkotmánya különválasztotta az egyházat az államtól.

Az egyházakkal kötött megállapodások [elentősége elsősorban abban van. hogy
lényegében lezárták a bonyolult társadalmi és politikai harcnak az időszakát.
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Ahogyan létrejöttek a szocialista társadalmi rend alapjai, úgy szorultak vissza
az egyházakban is a kizsákmányoló rendszert támogató erőik. Megteremtődtek

a keretei annak, hogy az egyházak és a szocíalista állam közott korrekt, lojális.
fokozatosan javuló viszony alaiouljon ki a szocíalista társadalom építésének fo
Iyarnatában. Az állam és az egyházak közöttí megállapodás megkötésére alap
vetőerr az adott lehetőséget, hogy a demokratikus magyar állam megalakulásától
törekedett biztosítani ea lelkiismereti szabadságot és a vallás szabad gyakorlásá
nak jogát. A megállapodás ennek az alkotmányos jognak a gyakorlati kereteit
szabályozza. Az elmúlt évtizedek tanusága szerint az egyházakkal - köztük a
katolikus egyházzal - kötött megállapodás kiállta az idő próbáját. A megálla
podások segítették a hivő embereket abban, hogy tiszta lelkiismerettel működje

nek együtt a marxista világnézetű emberekkel egy új, igazságosabb és emberibb
társadalom építésében. Lehetövé tették, hogy az egyházak megtalálják helyüket
egy, az előzőtől merőben különböző társadalomban. - Megakadályozták a komelv
konfliktusok kialakulását, jelentős erőket szabadítva így fel az egész társadalom
együttműködése javára, világnézeti különbságtétal nélkül. Megteremtették a mar
xista-keresztény párbeszéd lehetőséget,s ezáltal egy új tapusú kapcsolatnak, az állam
és az egyházak hosszú távú együttműködésének alapját.

Az állam az egyházakkal kötött megállapodásokban vállalta a vallásszabad
ság biztosítását és .ennek megfelelően lehetövé teszi, hogy az egyházak a meg
állapodásokban és az állami törvényekben rögzítetteket figyelembe véve saját
törvényeik szerint folytassák tevékenységüket. Elismeri az egyházak önkormánv
zati tevékenységét, azokban a keretekben és módon, amelyekben ezt a tevékeny-
séget a mindenkorí egyházi törvények szabályozzák. .

Az állam és az egyházak viszonya a megállapodás óta eltelt harminc év alatt
nem volt problémamentes. A szernélyí kul tusz idején előfordultak adminisztratív
túlzások és érvényesült az a téves szemlelet is, mintha a ,lóa.llásos világnézet
adminisztratív eszközökkel rnegszüntethető lenne. Ugyanakkor az egyházakban
is történtek kísérletek, hogy vallási tevékenység leple alatt szocíalístaellenes és
államellenes akciókat kezdeményezzenek. Ezek azonban ha okoztak is átmeneti
nehézségeket. történelmi perspektívában vizsgálva, nem voltak meghatározóak az
állam és az egyházak viszonyára nézve, Zavarták, de nem akadályozhatták meg
e viszony pozitív irányú fejlődését.

A magyar kormány egyházpolitikája a marxizmus-Ieninizmus tanításainak
alkotó megvalósítása a mi viszonyaink között. A szilárd elvi alapokon nyugvó
szövetségí politika megvalósításánál abból indulunk ki, hogy társadalmunkat
világnézetileg különböző felfogású emberek alkotják. Ez az állam és az egyhá
zak számára egyaránt olyan objektív körülmény, amit tudomásul kell venni és
minden gyakorlatí lépésnél szem előtt kell tartani. Miközben mint marxisták az
együttműködés során elveinkből semmit nem engedünk, az egyházaktól sem kér
Jük, hogy vallásos világnézetük kérdéseiben elvi engedményeket tegyenek. Az
állam és az egyházak kapcsolatában és annak továbbfejlesztésében döntő mozza
nat, hogy miridkét fél szilárdan a maga elvi bázisán áll. A tapasztalat szerínt
míndkét fél képes és egyre inkább hajlandó is álláspontját korszerűsíteni anél
kül, hogy az elvi bázisukat érintené. Az egyházak haladó erői és a tudományos
szocíalízmus képviselőinek találkozása és párbeszéde olyan szükségszerűség, amely
az emberiség számára új perspektívákat tár fel. A szocíahsta társadalom és az
egyházak közötti párbeszéd míndínkáob az együttműködésre összpontosul. A dia
logust az egyház és az állam is igényli, azt egyik sem nélkülözheti.

A világnézeti különbségek mellett is lehet politikai együttműködés. A kom
munisták, a szövetségí polifika értelmében, partnernek tekintik a vallásos elve
ket valló honfitársaikat a társadalom építésében, hiszen közös célunk az, hoav
társadalmunk mínél gyorsabban haladhasson előre a fejlődés útján. Kádár János.
az MSZMP első titkára erről így nyilatkozott: ..... hivők és az egyházak tekin
tetében mi most egészen más helyzetben vagyunk. mint öt vagy tíz évvel ezelőtt.

Az egyházak kivétel nélkül lojálisak rendszerünk iránt. elfogadják a szocialíz
must, mint az ország népének célját, programját. Lehet, hogy ezzel az egyházak
prolongálják saját létüket? Lehet. Ok is benne élnek a szocialista társadalom
ban. De nekünk a forradalmi célokért dolgozva, minden egvüttműködésre késa
erővel össze kell fognunk. Azt mondhatják erre: ez kompromisszum. Lehet per
sze így is nevezni. lYii Lenintől azt tanultuk. és azt is képviseljük, hogy minden
kompromisszum elfogadható, ami forradalmi ügyünket elősegíti, csak az a komp-
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romísszum nem fogadható el. amí árt a forradalom ügyének. Ez nem elvi, ideo
lógiai engedmény. hanem meghatározott célok érdekében megvalósuló politikai
együttműködés. Ha ilyen vegyes. materialistákból és nem materialistákból álló
társadalomban élünk, akkor így fogjuk felépíteni a szocializmust, csak épüljön
fel minél gyorsabban, minél szilárdabbá és minél hamarabb jussunk előre."

(Budapesti pártaktíva értekezlet, 1976.)
Mi segítséget nyújtunk minden olyan kezdeményezéshez. amely hozzájárul a

hazafias és humanitárius célkitűzéseink megvalósításához. Nagyra értékeljük az
egyházak vezetőinek, papjainak és híveinek azokat a megnyilatkozásait - még
inkább tetteit -, amelyek a numkában való helytállásra, a rendezett családi
életre. az emberiség jólétének emelésére, közös javainak. kulturális értékeinek.
védelmére, s nem utolsósorban egyetemes békéjének megteremtésére irányulnak.
Társadalmunkban megvan az igény. az egyházakban pedig a készség. hogy részt
vállaljanak kőzös céljaink megvalösításából.

Az egyházak képviselői aktívan részt vesznek a közéleti tevékenységben. a
kűlönböző szintű állami szervek és a társadalmi szervezetek munkájában : jelen
leg 6 egyházi személy országgyűlési képviselő, közüíük ketten tagjai a Népköz
társaság Elnöki Tanácsának, a megvei. a városi, a községí tanácsoknak 63. a
Hazafias Népfront különbözö bizottságainak pedig kb. 600 egyházi személy a tag
Ja. A magyar egyházak híveiket ma a békére nevelik. és képviselőik rnínden fó
rumon az egyetemes béke szószólói. Kifejezésre juttatják. hogy társadalmunk
számára létszükséglet a béke, és ez lényegéből következik, rnert mi építeni és fej
lődni akarunk.

Harminc év távlatából elmondható. hogy az állam következetesen arra törek
szik, hogy tiszteletben tartsák az egyházak működésí és a honpolgárok világné
zeti szabadságát. Nemcsak elvileg nyilvánítja ki az emberi szabadságjogokat, köz
tük a lelkiismereti szabadságot és a vallás szabad gyakorlásának jogát. hanem
szavatolja is azokat és biztosítja érvényesülésükhöz a társadalmi feltételeket.

Az állam a megállapodásban rögzített határidő elteltével is biztosítja az anya
gi támogatást az egyházaknak, több tekintetben gondoskodik az egyházi szemé
lyekről és alkalmazottakról : állarnsegélyt, betegségi biztosítást és más kedvez
ményt bocsát rendelkezésükre, hozzájárul az egyházak dologi kiadásainak fede
zéséhez, az egyházi jellegű müemlék épületek, templomok restaurálásához. stb.

Az is tudott, hogy immár több. mínt másfél évtizedes kapcsolatunk van a
Vatikánnal. és különböző megállapodásokkal számos kérdést rendeztünk. Ennek
első állomása volt az 1964-ben kötött részleges megállapodás, amely ma is ered
ményesen szolgálja míndkét fél érdekeit.· Kádár János és VI. Pál pápa talál
kozója megerősítette ezeket az eredményeket. az együttműködés kialakult elveit
és gyakorlatát. amelyet helyesnek tartottak a jövőben is fenntartani. Agostino
Casarolí bíboros, államtitkár legutóbbi magyarországi látogatása bátorítást jelent
mí ndazok számára, akik a nemzetközi feszültségek szítóival szemben küzdenek.
A Szeritszék és a Magyar Népköztársaság közöttí kapcsolatok alakulása jól pél
dázza, hogy csak szilárd elvi politikával, a realitások talaján nyílt. őszinte Pár
beszéd útján lehetséges a valóságos előrehaladás.

Egyházpolitikai helyzetünkről. elveinkről és gyakorlatunkról az elmúlt évti
zedekben mind barátaink. rnind ellenségeink sok információt. ismeretet és szemé
lyes benyomást szerezhettek. Mind többen vannak. akik elismeréssel tekintenek
a magyar állam és az egyházak felelős tényezőinek közös erőfeszítéseire, és csök
ken azoknak a száma. akik a szecialista társadalomban rnűködő egyházakat és a
vallást reakciós politikai célra. illetve azok védelmére akarják felhasználni. Ma
már mí nd kevesebben vitatják, hogya marxisták cétía : egy' igazságosabb társa
dalom felépítése és hogya szocializrnus sikereit nem a vallás elleni küzdelem
eredményein lehet Iernérní.

Tapasztaljuk azonban, hogy újra és újra megélénkülnek olyan vélékedések.
amelyek megkérdőjelezik és gyanakvással fogadják egyházpolitikai helyzetünk
szílárdságát. :E;to en a,~k,akik a múltban is "jó tanácsok" ürügyén be-bekíabáltak
az országoa. Hová jutottunk volna, ha hallgatunk arra, amit ma már ők is in
kább önigazolásul, egyesek anyagi érdekeiktól is indíttatva, ismételgetnek. helyen
ként ingerülten és ízléstelenül. Nem túl jelentős személyek és csoportok ezek,
ezért nem szükséges nagyobb fontosságot tulajdonítani nekik, bár tevékenységük
elsősorban az egyházak hazai és nemzetközi érdekeit sérti. Esetenként nyílt, gyak-
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ran burkolt támadásoknak v.agyunk - a hazai egyházak és az áldarn - cél
pontjai. A valóságos és álproblémákat szándékosan összekeverve némelyek arra
a következtetésre jutnak, hogy Magyarorszá.gon az egyházak nem szabadok. csu
pán ,,hallgató egyházak". De vajon rníért nem hallják egyesek !l magyar e"y
házak ..hangját"? EbbEon szerepe van bízonyos nyugati tömegkommunikációs esz
közöknek is, amelyek a szociahzmussal kapcsolatban többségében csak a hideg
háborús körök érdekeinek megfelelően manipulált információkat engedtk be a.
köztudatba. Aki elfogulatlanul szemléh a mai magyar társadalmat és benne az
egyházak életét, megfigyelheti, hogy sem hitéleti. Sem teológiai szempontból nem
hallgatnak. Vannak, akik az ún. "prófétai szolgáíatot" kérik számon a magyar
egyházaktól. Nos, ha jól tudjuk, az Oszövetség JUllI;ty prófétái elsősorban saját
népüknek voltak ?lő lelkiismeretei és krtttkusai. A hazánkban élő egyházak ebben
az értelemben sem hallgatnak, hanem igen aktívan részt vesznek az egész népün
ket érintő társadalmi kérdések tisztázásában. meaoldáséban.

A magyar egyházaknak jelentős történelmi, teológiai tapasztalatait a nem
zetközi egyhá2:i életben - kűlönösen a hidegháború utáni korszaktól kezdve
egyre figyelmesebben fogadják. A nemzetközi egyházi ezervezetek fos egytlázak a
tények ismeretében figyelemmel kísérik a magyar egyházak tettekkel alátámasz
tott, nagyon is jól hallható szavát. F:z [elzi, hogy az egyházakon belül élénk szel
lemi rnozgás van. Nincs hazánkban olyan "hallgató egyház", amely helyett kül
földről kellene elmondani valamit. csak azok csalódnak, akik a zavar, az össze
ütközések zörejét, zaját akarják hallani rníndenáron ebből a kis országból.

Az elmúlt évtizedekben a társadalrní fejlődésse] összhangban megerősödtek

egyházpolitikai helyzetünk [ellemző vonásai. Magasabb szanten ötvöződnek a múlt
Jó és rossz tapasztalatar. küzdelmei, mai eredményeink és gondjaink és a felada
tok. A jövőben is "különbséget teszünk a marxista párt ideológiai és polítíkaí
céljai között, A politikai programunk megvalósítása során az ideológiai célokat
nem önmagukban nézzük, hanem a politikai célokhoz való víszonyukban és
következetesen törekszünk a helyes viszonyult betartására.

Az egyházakkal .való kapcsolatunk élp.pen ezért elvileg megalapozott, de ter
mészetesen előfordul, hogy -2.gyes személyeknél pragmatikus taktikának mínösül
e fontos társadalompolttixaí kérdés. A párt és a társadalom azámára. amint ezt
az MSZMP szövetségí politikája igazol'[a, a politikának ez a területe ls ariem
zetí egység szüntelen megvalósitását szolgálja, Ma már nerr, csupán teória. ha
nem tartós valóság a különböző világnézetű emberek, a marxista és vallásos világ
nézetű dolgozók nemzeti összefogása, amelyet mind az állam, mínd az egyLázak
támogatnak és segítenek. Ml arra törekszünk a jövőoen is, hog,y cselekvéseink
alapjául a valóságos helyzet és a valóságos érdekek szolgáljanak. Míndez felté
telezi, hogy az éhajoka.t és ábrándokat, a ma oly divatos nosztalgiát v~y a
mechanikus Ieegyszerűsítéseket szembesíteni kell a valósággal. A vallásban ön
magát keI"esŐ embert a szocíalista társadalom aktív résztvevöíének tekintjük.
és segítséget nyújtunk rnínden olyan törekvéshez. amely bár vallásos rnotíváció
ból índítottan, de jelen akar lenni a "szocialísta társadalom építésében. Tapasz
taljuk. hogy a nemzetközi egyházi élet Itiemelkedő szernélvíségeí közül egyre
többen ismerik fel, hogy marxisták és vallásos emberek között nemcsak eIN
adott szocíalísta társadalomban lehetséges az együttműködés; hanem viláarnére
tekben is. Erre utal az európai kommunista és munkáspártok ez éN áprilisi fel
hívása: " ... Amikor -a békéért és a leszerelésért vívott harcról van szó, rni, Euró
pa valamennyi országának kommurustáí. készen állunk bármely párbeszédre. bár
mely tárgyalásra, bármely köZIÖS akcióra. Azt óhajtjuk, hogy ennek érdekében
fogjon össze mínden békeszerető erő, Bármely nemzet fiai legyünk. bárminő is
meggyőződésünk, életmódunk. míndenkínek, a kommunístáknak, 'l szocíalistáknak.
a szociáldemokratáknak, a keresztényeknek és más vallások híveinek azt mond
juk: A béke valamennyiünk közös kincse!"

Értékesnek tartjuk az egyházi vítágszervezeteknek. egyes vezetőinek 6-0 Irá
nyító testületeinek az utóbbi években kifejtett erőfeszítéseit, amelyekkel tárno
gatják az európai biztonság és együttműködés ügyét, a helsinki záróokmány ter
jes megvalösítását, a hidegháborús törekvésekkel szembeni ellenállást, a Ieszerc
lés, az új gazdasági világrend megteremtését, a fa.li megkülönböztetéssel szerr, 
bení erőfeszítéseket. A kedvező tapasztalatok mellett szólni kell azonban arról is
hogya világszervezetek még nem élnek eléggé a szocialista országokban levő
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tagegyházaik tapasztalataival és' készségével, hogy hatékonyabban közreműköd
jenek munkájukban. A még míndig jelentkező rágalmakat a nemzetközi egy
házi központok. víűágszervezetek rendszerint válasz és helyesbítés nélkül h~ák.

A marxisták és a vallásos emberek együttműködésének történelmi távlatai
vannak. Hosszú folyamatról van szó, amely hazánk, egész népünk érdekeinek
megfelelően alakul. Ma hazánkban a szocíalízmus élő valóság, Egész dolgozó né
pünk ügye lett a szocialista társadalom felépitése; igaz, hogy sok gonddal, prob
lémával kellett és kel! napjainkban is megküzdenünk - feladataink nem köny
nyűek. Nagyeredményünk, hogy megvalósult és tartalmában szilárdan áll, mé
reteiben pedig szélesebbé vált a nemzeti egység. Egy olyan nemzeti egység, amely
hez hasonló történelmünk során nem volt; nem csupán deklarált, s nem "meg··
toghatatlan", hanem pontosan. körvonalazható, amely ~akorlattá vált a mín
dennapi életben és tükröződik az állan! és nz egyházak rendezett viszonyában.
"'ermész.etesen reálisan számításba vesszük, hoo::,y az élet esetenként váratlan for
daiatokat hoz. Nyítottak É"S fogékonyak vagyunk a változások iránt. türelmesen
",l.'m.:zzük al új körűlményeket, i~ekszünk rugalmasau reagálni azokra, hiszen
a j;,~Ie" é" a jöv'; kérdéserre nem adhatunk míndíg kési: válaszokat. Hazai és
nemzetközi tevékenységünket továbbra is a népek, köztük a magvar nép érde
kei határozzák meg.

BfRÓ IMRE kanonok, az; OBKB főtitkára,
az ElnökE Tanác. tagja

Harminc esztendő a párbeszéd útján

Keresés nélkül is együtt a sokféle kÖZÖ5ség, melyet az édes anyanyelv használata
tesz egy néppé. Egymás mellett és egymással ('~ütt élnek, ugyanazt az utat kop
tatják nap nap után. Ismerik már egymást. mert sokszor találkoznak. Megértik
egymást. egyetértenek. Igy él egy maroknyi nép a L"'Jna-Tisza táján. immáron
emberöltőnyí idő óta. Összekovácsolta sok szenvedés, a háború pusztítása, és mín-
denekelőtt a béke akarása. •

Ezt a népet szelgálják oltárnál, tápiaiják szcszékről a katolíkus egyház pap
Jal. Hivatásuk sikeres teljesítésének záloga abban áll, hOf,(Y egyek a hívekkel azo
nos nyelven beszélnek, ugyanúgy gondolkoznak, mínt ők. A magyar nép szavé
ból elemi erővel feltörő békevágy megnvtíatkozásra késztette a papságot is. Har
minc évvel ezelőtt hangzott el az első szö a béke közös nyelvén abban a pár
beszédben, malyben a pap egyházát, a hívek közösségét képviseli küldetése
révén.

A párbeszédben szükség van a másik félre, aki ugyanúgy mondja: béke, és
egyazon igyekezettel fárad megvalósításán. Ellenséges vagy szembenálló felek
között nem jöhet létre párbeszéd. Azok csak lőni tudnak egymásra. A béke:
fegyvernyugvás, kézfogás, együttműködés. {gy, és nem ellenségesen párok, hanem
összetartozóan azok, akik masként ~ndolkoznak sok míndenben, de mégis van
közös témájuk.

A másként gondolkodás alapvető emberi szabadságjog, Egyazon nyelvet be
szélőkis gondolkodhatnak különféleképpen. Fölmérik és megállapítják e~yrnás

ról a különbözöséget. Elfogadják egymást ezzel együtt. Nem akarják megváltoz
tatní egymást. Tisztelik egymás felfogását. Tiszteletben tartják magát az embert
is a saját külörr világnézetévet, ideológiájával. A szernbenállé feleket jel!emző

félelem feloldódik, helyét a 'kölcsönös bizalom foglalja el. Minden párlbe$zléd
alapia ez a tisztelet és bizalom.
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A párbeszéd nem vitatkozás vagy veszekedés. Az ilyen ellenséges megnvílar
kozásokat eleve kerüli a közös jóakarat, melyet csak egy cél vezérel: építeni,
előrehaladni a közös úton. EZért a kezdeti lépés .:.... és talán a legnehezebb - az
volt, hogy közös témát találjanak a beszélő párok. Amint egy évtizeddel később

XXIII. János pápa tanította: keresni azt, ami összeköt és nem azt, ami szét
választ. Sokkal több van, ami összeköt. és a közös, nagy cél érdekében elhanya
golható, vagy legalábbis félreállítható a különbség. A' harmincéves párbeszéd
közös témája a béke.

A nagy cél nem más. mint maga az élet. Az élet és a halál kérdése öt év
vel a gyilkos háború befejezése után is égető gond maradt. Előbb a "meleg"
-háború volt, melyet az ágyúk tüze és a bombák robbanása melegített, forrósí
tott elviselhetetlen izzásig. De nyomába lépett, sőt egyre fokozódott egy másík,
a "hideg"-háború, amikor nem lőttek, csak fenyegettek vele, amikor nem tá
madtak harctéren. csak az éter hullámain és az újságole hasábraín, s ezzel az
idegek háborús hadszíntérévé változtatták az egész Európát. Befagyasztottak mín
den emberi kapcsolatot és vasfüggönyt vontak országok és emberek közé. A fagy
halál pedig éppúgy veszélyezteti az életet, mint a tűz. Ezért az élet nevében
a békét 'kellett választani. Ma már míndenkí elismeri, hogy nincs más válasz
tásunk, mint a béke és míndenkí belátja, hogy a háborúban mindenki csak
veszíthet. Harminc év óta egyre világosabban bontakozik ki a tejjes pusztulás
lehetőségének képe. Ezért a békéről folyó párbeszéd ma is időszerű.

Harminc évvel ezelőtt ezek a tények arra késztették a haladó katolikus pap
ságot, hogy 1950. augusztus l-én létrehozza a Magyar Katolikus Papi Békemoz
galmat, A budapesti tudományegyetem aulajában megjelent több mint 400 pap
nyilatkozata hangsúlyozta: HA résztvevők akarják az egyház és az állam közti
sürgős és teljes megegyezést az egyház és az állam törvényeinek kölcsönös tisz
teletben tartásával. Ezért örö-nrnel üdvözlik a püspöki kar és a népi korrnánv
képviselői között megindult tárgyalásokat és egész erejükkel elősegiteni kíván
ják ezeket." A megállapodás" kéthónapos tárgyalássorozat után, 1950. augusztus
30-án valóban létrejött.

"Egész erejükkel elősegíteni" - ez volt és maradt harminc éven át a cél.
A szembeszegülés helyett az ~gyüttműködés. Ez pedig a vallásos ember felfo
gásával egyező, építő, az erkölcsi elveket, a társadalmi igazságosságot rnegvalósító
program. Darvas József mondta akkor az egybegyűlteknek az említett gyűlésen:

"Nyiltan, félreérthetetlenül odaállní, együttrmmkálkodó akarattal a mellé a hősi

küzdelern mellé, melyet magyar népünk folytat az újjáépítésért, felszabadult, bol
dog, új életének felépitéséért, a teljes társadalmi igazságosság megteremtéséért",

Joggal szögezhette le az ünnepi ülés előadója. dr. Horváth Richárd: "Aiövő
útja a szocíahzmus útja. És nem volt még a történelemben a kereszténység szá
mára annyira vele rokon, egylényegű, hozzá közelálló, új kort nyitó eszmeáram
lat, mínt a szocializmus." Azt keresve. ami összeköt, hamar rátalálunk a dol
gozó ember megbecsülésének, a minden ember egyenlőségének eszméjére. Az
ember értékelésében annyira fontos jellem, becsület. emberség a lélek jó tulaj
donságai. Az evangélium sugározza az embernek ember által való kizsákmányo
lása elleni küzdelmet. A felebaráti szerétetet a testvériség és a szelidarttás keresz
tény elnevezésének tartjuk. A munka becsülése. az emberibb munkakörülménvek
megteremtése. a szociális ellátottság teljesebbé válása mind olyan terület, ahol a
nem vallásos emberekkel való együttműködésünk nemcsak lehetőség, hanem ép-
pen vallásos meggyőződésünkből fakadó kötelesség.

Közös munkaterületünk kiemelkedő jelentőségű feladata a békemunka. Az
alakuló gyűlés fogalmazta meg: "Nyiltan, félreérthetetlenül. hittel és cselekedettel
odaállni népünk békeharcához, s ahhoz az igazságos harchoz, rnelyet ma a népek
százmilliói folytatnak \li~zerte a béke megvédéséért". Dr. Czapik Gyula egri
érsek az 1955-ben Helsinkiben tartott béke-világtalálkozón teljes hitelességgel
mondhatta: "Békét akarok, mert ember vagyok, mert keresztény és egyházamnak
hű fia vagyok, és mert hazámnak hű polgára vagyok".

Azért léphettek fél hazánk papjai eredményesen a béke érdekében a kül
földi szószékeken, mert itthon is ezt szolgálta fáradhatatlan munkálkodásuk.
A belső béke megszílárdulását jelentette az egyház és az állam köztí megálla-
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podás. Nem is tudjuk a papi bésemozgalrnat ettől elválasztva .értékelní, Melt
alakult, hogy ennek lehetőséget megteremtse. fennáll és működík, hogy megvaló
sítsa és kibontakoztassa. Dr. Beresztóczy Miklós írta: nA megállapodás célja az
állam és a katolikus egyház békés együttélésének biztosítása... alapvetöen el
különíti egymástól az egyházat és az áítamot, s ezt meg is fogalmazza; az egy
ház vezetőire és tagjaira egyaránt kötelezőnek morrdja a békés viszony kialakí
tását. Elsősorban ez utóbbi tény miatt tekinthető a megállapodás a hívek milliói
követelése megfogalmazásának" (Kereszt, 1950. nov. 1.).

A párbeszéd első évtizede nehéz utat jelentett. Sok elienzőte volt itthon. még
több külföldön. Az idő azonban megérlelte a jó elhatározás gyümölcseit. A har
mincéves jubileum fényében büszkén tekintünk azokra. a bátor férfiakra, akik
vállalták egyházukért az egyedül lehetséges utat, elkezdték a párbeszédet és meg
alkotva annak nyelvtanát, megtanították azt nekünk is, az utánuk jövő nemze
déknek. Az első évtized eredményének tartjuk a szöl,et.,;éai politika megfogalma
zását, melyet Kádár János, az MSZMP első titkára éppen az evangéliumból vett
szavakkal fejezett ki mindenki számára érthetően: "Aki nincs ellenünk, az ve
Jünk van", Kezet nyújtott - mert volt feléje nyújtott kéz - minden építő szán
dékú és jóakaratú embernek, aki ezt az áldott földet hazájának tekíntétte. Az
egész magyar társadalom természetes partnerként fogadta el az egyházat. az
egyháztakat. a hivő embereket.

A párbeszéd második évtizedét jól jellemzi XXIII. János pápa működése,

A zsinat pápája korszakot nyitott abban is, hogy az egyházi gondolkodáshan
megszokottá tette a béke-párbeszéd gondolatát. Személyes tapasztalatai érlelték
meg benne a megegyezést kereső, mindenki számára elfogadható, tárgvalóképes
egyéniséget. Nagy enciklikája, a Pacem in terris igazolta kezdeményezésünket
és további békemunkánk katekizmusa lett. Öriásí lendületet adott az, hogy a
római pápa nevében, az Ő szavaival fejezhettük ki magunkat.

A Katollkus Papi Békemozgalom utat készitett ahhoz. hogy még ebben a
békeévben. i964-ben létrejöhetett a vatikán és a magvar állam közöttí részleges
megállapodás. Új püspököket neveztek ki. Rómában újra működni kezdett a Pápai
Magyar Intézet és rendszeresen ísrnétlődőve vált a pápa képviselőinek látogatása
és tárgyalása hazánk vezetőivel.

'Békemozgalmunknak nem kellett megmásítania kezdeti célkitűzéseit, vagy
elveit. VI. Pál pápa, folytatva nagy elődjének béketörekvéseit. a Populorum prog··
ressin enciklikában tovább építette a rni békemunkánkat is. Kiszélesítette, a fej
lódés elengedhetetlen tartozékának nevezte a békét. Hangot adott a hivő ember
reménységének, nuszerint a jó végül is legyőzi a gonoszságot: .,Nem veszítjük
el reményünket: az együttműködés mélyebben átérzett szükséalete, a szolidaritás
kifinomultabb érzéke végül is le fogja gyűrni a meg nem értést és az egoízmust".

A Katolíkus Papi Békemozgalom természetszerűen kapcsolódik hazánk béke
szervezetéhez, az Országos Béketanácshoz. Ez a szervezet külön bizottságot léte
srtett, az ún. Katolikus Bízottságot, hogy ezáltal is kifejezze megbecsülését rnun
kánk iránt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar létrehívta békemúvét, az .,Opus
pacís"-t, melybe kebeléből tagokat delegált, és rnelvbe kooptálta a Katolikus Papi
Békemozgalom vezetőit is. Ez a szervezet ma is fennáll, hogy hirdesse Püspöki
Karunk békeszándékát és azt az egyetértést, mellyel népünk történelmi párbe
szédét, a mí békamunkánkat figyelemmel kiséri s tevékenységünkkel azonosítja
magát. ljjas József pápai trónálló. kalocsai érsek harmincéves jubileumunkon
mondotta: "Isten áldása legyen a munkáson és a munkán! Övék a békességszar
zök boldogsága!" ljjas József egy személyben elnöke az Opus Pacis-nak és a
OBKB-nak is.

Békemunkánk időközben úgy megerősödött, hog.vkillhoni tevékenységre is
futotta erőnkből. Ezen a téren a Jegnevezetesebb az Európai Katolikusok Berlíni
Konferencirijában való rnunkánk. Nemhiába választotta 23 nemzet több száz kép
viselője dr. Várkonyí Imrét a Konferencia elnökségének tagjáva.

A hetvenes öveket a kiteljesedés jellemezte. A párbeszédnek olyan gyönyörű,
szivet-Ielket melegítö eredményei lettek, mint a magyar hierarchia kiteljesedése,
élén a bíboros esztergomi érsekkel. Lehet-e a békernunka nagyszerűbb elisme
rését várni, mint Szent Istvan koronájának és a koronázási ékszereknek haza-
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szállítását, mely egyszerre elismerése a hazai békés állapotoknak és hazánknak
a nemzetköZi béke megerősítésében betöltött pozitív szerepenek. Joggal lehettek
ott az átadásnál békemozgalmunk egyházi vezetői is.

A Katolrkus Papi Békemozgalom életrevalóságát mutatja az is. hogy más
egyházak béke-rmmkásaí is szívesen veszik a velünk való együttműködést. A Ke
resztyén Békekonferencia rendszeresen konzultál velünk a béke kérdéseiben, 'közös
tevékenységünk a nagyobb hatékonysáa igényével kapcsolja össze a különféle
felekezetek lelkipásztorait. A békeszolgálat ökumenikus tevékenység. Párbeszé
dünk missziós küldetés -.

VI. Pál pápa kezdeményezésére az év első napját szerte a világon a béke
napjaként ünneplik a vallásos emberek. A mi békeszolaálatunk, mely kezdettől

fogva arra törekedett, hogy egyházi érzéssel legyen telítve. ezekből a békevilág
napi jelszavakból merít útmutatást tevékenységéhez. A béke lehetséges; a béke
terajtad is múlik; a béke neve fejlődés; a béke ae; igazság gyermeke - mozaal
munkat is irányító gondolatok. Idén májusban, a háború befejezésének 35. évfor
dulója alkalmából írt és a világ népeihez címzett felhívásban. melvet a Béke
Világtanács adott ki, éppen ezeket a pápai szavakat olvasni: "Kezdjük újra, min
den színten a párbeszédet! - Tudjuk, hogy a háború nem elkerülhetetlen, Még
nem késő! - Tegyük félre most, ami elválaszt és keressük. ami összeköt!"

Most ünnepeltük a Katolikus Papi Békemozgalom harmincéves jubileumát.
Ebből az alkalomból a magyar katolíkus papi békernozgalorr. elnökét levéllel
tisztelte meg dr. Lékai László bíboros prímás. esztergomi érse..I{, A Magyar Ka
tolikus Püspöki Kar elnökeként melegen köszöntötte ünneplő mozgalrnunkat. Kie
melte, hogy az Egyház és az Allam között immár egy ernheröltő óta tartó. építő

párbeszéd hasznos munkásai voltak a mozaalom résztvevői. A lényegre mutatott
rá, amikor igy szólott: "Szívből kívánom, hogv továbbra is pgyházias szellemű

szolgálatukkal mozdítsák elő katolíkus egyházunk és magyar népünk biztos jö
vőjének építését". Békeszolgálatunknak ez il legmagasabb helyről jött elismerése
rnegtísztclő mozgalrnunk mínden munkása számára. 19aw-Iás tevékenységünk egy
házias szelleme mellett. "Fontosnak tartom. hogy a Szentsézes Atva útmutatása
és példája nyomán - folytatta a bíboros primás -. mi papok is h al iassui; han
gu nkat az igazságos béke megvédese érdekében. Az embertestvéri összetartozás
szellemében továbbra is keresnünk kel! azokat az 'Utakat. amelyeken a béke ér
dekében együttműködhetünk a más világnézetű emberekkel is,"

1977 húsvétján a bíboros főpásztor szentelte fel a farkasréti templomot. Bu ..
dapest egyik jelentős pontján álJ abékeszolgálat kiemelkedő alkotása: a romok
helyen épült, Ybl-díjjal kitüntetett istenháza, mely közadakozásból született. A
Rómában ad limina látogatást tevő püspöki karunk igaz. szívbelí örömöt szerzett
vele VI. Pál pápának Néhány héttel később társadalmi életünk vezetője, Kádár
János Iátogatott Rómába és szívélyesen fogadta őt a Szentatva is. Ez először

történt meg. És, hogy nem k~nyszer, vagy csak a látszat kedvéért, mutatía az.
hogya kijelölt időn jóval túl beszélgettek egymással a magyar életről, a párbe
szédről, melyben nekünk történelmi hivatásunk van. Innen tanultuk. innen vettük
azokat a gondolatokat, rnelyeket előzőleg a párbeszédről mondottunk.

Joggal állíthatjuk, hogy a mai magyar katolikus egyház egyik megnyilatko
zási formája papjainak békemunkája. Hozzátartozik életünkhöz. mindennapjaink
hoz. Ennek felismerése összetartozik papi hivatásunk kibontakoztatásával. Hisz
szük, hogy Isten a történelemben megmutatja önmagát. közel hozza hozzánk üd
vözítő szándékát. Megszólal lelkiismeretünkben. amikor lehetőségeket tár föl
előttünk a cselekvésre, és erről a nekünk adott 'kegyelemről kell egyszer számot.
adnunk, Evangéliumi küldetés ez. Már a megértése is boldogság. Szolgálata papi
életünk kiteljesítéséhez vezet el mínket, és ahhoz a sok jóhoz, melvet általa egy
házunknak. híveinknek tehetünk.

Ebben az annyi békétlenségtól áthatott - és teoveaetett - világban azért
küld minket az Isten, hogy békét szerezzünk az embernek. Ebbeli fáradozásunk
pedig annak a tanácsnak a megfogadása, rnellyel VI. Pál pápa az ENSZ lesze
relésí bizottságának ülésére küldte el a Vatikán képviselőjeként Cheli érseket:
" ... tárgyaljatok '" tárgyaljatok!" Ez volt élete utolsó üzenete, amit örökül reánk
hagyott. Nem félejtjük. megfogadjuk!
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GALA.MBOSIL.4SZLO VERSEI

ZlIiupplaaJá. műhelyemhea

Csó1l4kot vések szárnyas balsafából.
Apámat hajlott Hinárházból mentem.
Anyámat oldom tengermarta láncból.
Dúdoljanak zsupphajú múhely!mben.

Anyám boritsa csilllJ4Jgal az ágyat.
Apám anyámat ringassa dalokba.
•4.s· _yom, szoptasd szelíddé babánk4t.
Nó,~'1I fölénk IZ böl'csek csipkebokra.

FQhászkodjunk zsupphajú múhelyeml::en.
,tnyámat oldom tenqermarta ltincból.
Apárr.at hajlott Hinárházból mentem.
Csonakot vések szárnyas balsafából.

Meggy'.

Me(JO'lIfa, te jácinthoz beszélő,

ezüstha'rangIÍ. anawzl,
hódolva hajtod mea fejed.
Köntösödőn cS(jngeUYúzne k
a boaár-csókolta levelek.
Sziromtenl/eredból röppen a méh
bátorító sziromra,
harmat-forrástól envhül
aranyszívókán lüktető szomja.
Hajolnak hozzád igéző

barack,·menyasszonyok,
cser€sznye-nyoszoluók.
Kipattan paránui kunyhója elé
a einkének füttuentő pirók.

Lakodalom készül,
indul a menet:
csipkés 1J/Írtá'Íú pillangót
csipkés pártájú pillangó követ.
Zümmög n, darázskirálynó,
fölötte darázskirály muzsikál.
GYÖRgYlllellényú donaó billeg
a tócsák o.blakainál;
nézi bolyhokkal' cifrázott homlokát,
[orou. az epervirághoz illeaeti magát.
Űleigeti, fényébe takarja.
Becéz a bimbók 1l4plángú ajka.
Hevül a rózsa,
a meggyfa ringató karjába hajol.
F'eketerigót vidító' málinkó
turulyát hangol, a vadaalamb
sugár-bozótba fészkelő

csillagnak dalol,
Jácinthoz beszélő meggyfa,

ezüstnarangú angyal,
hódolva hajtod mea fejed,
míg urad, a biborsüveaú Tündöklés,
játszik a szivárvány-ruhájú madarakkal.
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Rózs.fényhen

Öleltek a kertek
játszó rózsQ.fénybe.
Rózsafénllből bukdácsoltunk
bánat szekerére.

Tanító

Melengesd szívünket.
teremtménllek atyja.
Szírmozzuk a bíborkantárt
jéativró lovadra.
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Amíttt a fény zöld küszöbére lépett.
látta ma.aát a mennyei tükÖTben.
Háta mÖ!1ött a téa pattogva ébredt.
küzdött a fákat szólító öbölben.
A lánaot szülő csúcsrólvőlgllbe !"állolt
s míg siiceoeiték: bókoló virágok.
az állatoknak kőből vésett jászolt.
markából ettek agancsos királyok:
nyalták kezét a csüiaa-toaú őzek.

Forgott a medve. rőtfejű szamócát
ejtett elé: hódolt II baltás Osn." k"
ki szikla mÖQé siklatta hajóját.

És kezdődött a VHdg tv.nitása.
Madár számolta 1,ízbe hulló tollat;
a ló, hOYll hánllszol koppantott patája.
Róka figyelte fülelő porontuát.
Harcsa a hínár rácsát félretolta.
szinnos habokból bámulta a Mestert.
Mókázó vidra csörtetett nádtorzsra:
farkával fóka teiszézte a tengert.

Az emberköl11ök majmot űzve lengett
arcl-nuliánról aranulóbb líánra.
kiirt je a busa Holdat csalta. zengett;
söréllybe kapva zökkent csikajára.
A földtiíC égig lócák sokasodtak.
pillangót küldő könuvlapok zenéltek.
Körmökre égő gyertyák pirosodtak.
hitté tódultak méltó merengések.

A Mesterektől Mesterek siettek;
lóbálta mécsét apám is. a táblák
kék meUükön fehér betűt viseltek,
nyújtózkodtak a térképjáró pál'cák.
Hasát a földgömb hasadástól óvta.
légU zümmögött a papír-Balatollban.
Zászlós hangjegu világolt. nőtt a nóta,
galamb tornászott hálás harangokban.
Csöngettyűthimbált csokrok közt a gyermek.
amint a fény zöld kűszbbére lépett.
AkáctaTisznyás ballagón a selymek
rózsálInak. védik pajzsos szívverések.
Anyák ragyognak babát bájolástál.
arcok iaéznek, bársony virág-lámpák.
Leányka táncol. kalász-T~osarából

apjára szórja szárnuas tulíJJánjoít.
A földtől égia lócák sokasodnak.
pmangót küldő könyv lapok zenélnek.
Viaszköté'"yű gyertyák pirosod.nak.
hitté tódulnak méltó meretuiések.



HETÉNYI VARGA KÁROLY

tJhl Antal
Loschert Kázmér 1913. június 29-én, Péter és Pál ünnepén mutatta be első szent
rníséjét a mohácsí külvárosí templomban. - A nagy tömegben, valahol hátul a kó
rus alatt ott, szerong Uhl József kötélgyártó mester fia, az első polgárista Antal
is. Hogy mi [atszódott le Ielkében ezen a szentmisén, nem. tudná megmondani.
De amikor kilép a ternplomajtón, érzi, hogy sorsa végérvényesen eldőlt: még ab
ban az órában kijelenti szüleínek, hogy pap akar lenni.

A hivatásra való készülés boldog évei következnek. Mindenekelőtt leteszi
fi különbözeti vizsgát latin nyelvből, .s kéri felvételét- a pécsi ciszterciek glmná
zíurnába. Itt hamarosan osztályelsövé küzdí fel magát, s érettségi vízsgája kitű

nőre sikerül. Kedvenc tárgyai az irodalom és a nyelvek. Mint mohácsí, kif~ás

talanul beszél németül és horvátul. Gimnáziumi évei alatt pedig megtanul fran
ciául, nem is sejtve, hogy ennek a nyelvnek az ismerete egyszer döntő módog
befolyásolja majd élete alakulását.

Szemmáríumí elöljárói is felfigyelnek a tehetséges és szorgalrnas hallgatóra.
~ Külföldi egyetemre akarják küldeni, de Pécs szerb megszállása míatt a terv meg

hiúsul. Talán így kellett történnie, hogy egy 'évtizeddel később killföldön sokkal
nehezebb vizsgák elé nézzen?

A törékeny alkatú, szelíd és mosolygós teológust társai hamarosan megsze
retik. De hogy szelídsége és egyszerűsége belső. lelki forradalmárt takar, azt csak
egyetlen kollégája vette észre: Sárváry József, aki titokban rendszeresen fölke
leste a budai külvároshan levő Putuelakí utca szegényeit, és kiosztotta köztük a
hazulról kapott élelmíszercsomagot, Abban az időben a kispap nem hagyhatta el
egyedül a szemínárium épületét, társául tehát UhI Antalt választotta. Ettől fogva
a Mohácsról érkező csomagok is a Puturlaki utcába vándoroltak. Az egyszeru
kötelesmeatcr fia egyébként már odahaza megismerhette a rnunkások vküzdelmes
életét. Láthatta, milyen keservesen kell apjának megdolgoznia azért, hogy az öt
gyermeket becsülettel fölnevelje. Látta, hogy édesanyja is kiveszi részét a mun
kából a műhelyben. Személyiségének Iejlődésében feltétlenül nyomot' hagyott az
a tény is, hogy Baranyában és Mohácson nevelkedett. Hiszen hazánknak ebben
a megyéjében, illetve városában, három nemzetiség és több felekezet élt példás
békességben egymás mellett évszázadokon keresztül.

Az ifjú pap első állomáshelye Bakóca. Itt a Szent Vince irgalmas nővérek

lelki vezetője és a gróf Majláth család gyermekeinek házitanítója. Az apácák
nak tartott lelkigyakorlatos beszédeit összegyűjti és 1927-ben Jézus Szive gyöngyök
címen kiadja. Könyvének szép sikere van. Egy példány Alszeghv Zsolthoz is el
jut, aki meghívja a szerzőt az F;let című folyóirat szerkesztő gárdáiába, Uh! Antal
neve ettől fogva mind gyakrabban szerepel a különböző katolikus sajtóorgá
numokban.

A Majláth család francia nyelvű könyvtára kitűnő lehetőséget biztosít a nyelv
tanulásra, amelyet egyébként gimnazista kora óta egy napra sem hagyott abba.
Még kispap korában évekíg levelezett és bélyegeket cserélt egy lavali teológussal.

Bakócári megismerkedik egy: fiatal gazdatiszttel: kapcsolatukból életre szóló
barátság lesz. A gazdatisztet Fekete Istvánnak hívták.

1931-ben Pécsváradon. már harmadik állomáshelyén működík, amikor a Pécsi
püspöki aulából fontos levele érkezik. Postafordultával választ kérnek tőle. hogy
- tekintettel francia nyelvtudására - hajlandó-e vállalni a francíaországl Lil'le-
-ben és környékén élő magyar rrsunkáscsaládok lelki rgondozását. A rendkívül
csábító feladatot mégsem könnyű elfogadnia, hiszen ez teljes elszakadást jelent
a hazai környezettől. Itthon már jelentős irodalmi sikerei vannak: 1928~ban jele
nik meg A szülők vallásos gyermeknevelése című műve. Ezt követi az Ahol Krisz
tus járt (Szentföldi útirajzok) círnű munkáía 1929-ben. Még ugyanebben az évben
kerül könyvpiacra Bonnard-fordítása: Fourier Szent Péter életrajza. majd 1930-ban
a Mi Asszonyunk kanonokrend szabálykönyve, melyet ugyancsak franci ából ültetett
át. Míg az eddigi művek Pécsett láttak napvilágot. Tissot Hibáink jórafordításának
művészete círnű művének fordítását a budapesti Korda adja ki.
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1932. január 31-én foglalja el új álloméshelvét Líüe-ben. ahol hamarosan
már úgyemlegetilk,. mínt a "litlIe-i magyárok konzulját". Hívei körében ~lgya;,,;~

a franciául gyakran még törve is alig-alig tudó magyaroknak nemcsak a lelké
vel törődik, hanem szocíálís, kultu!'lális és állampolgári ügyeivel is. Legelső dolga.
hogy a munkanélkülieket elhelyezze. Segi~ésZBége széles körű bizalmat ébreszt,
ezért társadalombiztosítási ügyekben. kórházi beutalásoknál. - 5 mivel Lílle-ben
nincs magyar konzul - állampolgársági ügyekben is (\jtievél-hossz.abbí'.á"" örökö
södés. otthon is érvényes házasságkötés. stb.) most már nozzá fordulnak a rnasvar
kolónia lakói. De rengeteg elfoglaltsága ellenére se marad hűtlen az újságíráshoz,
Még 1932 februárjában dr. Kozma Ferenc pártzst lelkésszel közöset- megindítja <a
PáTisi Katolikus Tudósít6 címu havi folyóiratot, melv később az ÖS:'-Le5 magvar
kolónia hivatalos lapja lesz. Cikkeit továbbra is rendszeresen küldí naza az etet
nek, a KllJtoliku~ Szemtének. a Dunántúlnak. Irásait nem mindíg fOl1:adja osztat
lan lelkesedés, mível tudósításaiban felhivja a magyar katolikas egyházi VEzetés
figyelmét egy addig elhanyagolt területre: a rnunkástömegek megoldatlan szocíá
lis problémáira. Meg?fóbálja itthon is népszerűsíteni a F'ranciaorszáaban oly ki
tűnőenbevált JOC-ot (Jeunesse Ouvríera Chretíenne-eKeresztény Munkié'isifjúsági
Szervezet). A későbbi bíboros, a belga Cardijn által alapított ifjúsági szervezet
ről így ir a Magyar Kultúrá.ban: "Az ifjú lélekkel párosul akimondottan mun
kasszellem. Tagjait nem akarja más osztályok uszályhordozójává tenni. hanem
meg akarja tartani és fejleszteni bennük a rnűvelt munkásöntudatot. Szüksége
van rá és igény,be veszi más osztálvbelíek, így az ol"V05Ok. ügyvédek, rnérnökök
stb. közreműködését. see:ítségét, tanácsát, azonban belső életében, irányításában
féltve őrzi munkásífjú ünáHOOágát" (Magyar IWlllúra, 1933/215). A munkássáa
tömegeitől magát jobbára távol tartó hazai főpapság számára kissé kényelmet
Jenek az olyan tudósítások, mínt .amilyet például a KOTunk Szava 1933. április
15-1 számában ír Liénart 'bíborosroL Mondanivalóját A püspök a sztrájkolókat
segíti vastagbetűs alcímmel vezeti be. majd így folytatja: "A nagy szociálís püs
pök gondviselésszerű akclója 1929-'ben rníndenkoron emlékezetes marad. Azon év
nyarán tört ki a viszály a munkások és a munkaadök között, melyet több hóna
pig tartó általános sztrájk követett. A püspök mélyen beletekintve az események
okaíba, a munkások törekvéseinek ill;amága mellett f(loII;lalt állást. és maga. nyi
totta meg a 8ztrájksegélyre szóló gyűjtést ezer frankkal. Erre a rnunkaadók részé
ról feljelentés ment Rómába. Liénart részletes és rrundenre kiterjedő jelentésben
feltárta a helvzetet, és döntést kért a Szentszéktől. ami nem is késett. Liimart
bíbornoki k4lapot kapott, ami mindent megmagyaráz... Voltam keresztény rnun
kásgyűlésen, amely Lílle legnagyobb színházában folyt le a munkások ezreível.
A jelenlevő bíboros a szűnni nem akaró. egetverő éljenzéstől és tapstól alig tu
dott szóhoz jutni ..." (Korunk Szava, 1933/128J.

A Dunántúl -1935. április 5-i számában közölt interjú szöveaébőí: "Francia
országban a bányavidékre sodort magyarság számára megalakult a magyar mísz
szíó, amelynek vezetését olyan nevek végzik, mint Kozrna Fe'?'t'nc dr., Uhl An
tal, Szokolyí Alajos, a Prohászka szeleernű új magyar papság áldozatos hősei."

A harmincas évek végén elkészül legnagyobb sikerű, a magyarországi pap
társadalom előtt ma is jól ismert fordítása, a Papi elmélkedések. (A jezsuita
srel"ZlÓ, Raoul Plus annak idején szintén Liűle-ben lakott. Uh} Antallal egy utcá
ban.) 1938. március 8-án francia nyélvű előadást tart a strasbouraí rádióban a
készülő budapesti Eucharisztikus VHágkongresszusróL Ugyanitt 1939. március 19-én
magyar nyelven ő mondía be a rádió Budapestre sugárzott műsorát is. Az adás
alkalmával személyes ismeretséget köt a nagy (randa költővel. Paul Claudellel.
A lille-i stúdió 1939. március 27-én közvetíti francia nyelvu előadását a magyar
zenéről. Ugyanez év június 24-25-én nagy sikerű francia-mágyar barátsági
napokat rendez, melyen a párizsi magyar követ is mel1J.ielenik. Sok íránvú kul
turálls tevékenységére a Francia Latin Akadémia is felfigyel, és 1939. július
ll-én tagjai sorába választja.

Közéleti és publicisztikal tevékenysége nem gátolja, hogy a szocíológus S7.e

mével is körül ne nézzen. amikor idehaza olykor megfordul. Uhl Antal az Ilyen
alkalmakkor csaknem míndíg magával visz néhány munkanélkülít Pécsről varor
Baranyából. Csaknem negyvenre tehető azoknak száma - főként állástalan taní
tónőké és óvónőké -. akiket francia családoknál ebben az időben elhelyez, va!tY
továbbtanulásukhoz ösztöndíjat szerez.
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Személyes kapcsolatai a nem vallásos családokra is kiterjednek. Minden térí
tési szándék és hátsó gondolat nélkül ajánlja fel szolgálataít, közbenjárását a
hatóságoknál Franciaországban és idehaza - azok számára, akik munkásmoz
galmí tevékenységük rniatt hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. A fran
ciaországi magyar munkások között oly népseerű pap híre eljut az emigráns
Károlyi Mihályhoz is. Megtetszik neki a munkásbarát lelkész. és amikor a hábo
rú után hazánk párizsi nagykövete lesz, megkéri Emmanuel Suhard bíborost,
hogya Franciaországban élő magyar munkások lelki gondozásának ellátására
újra hozassa ki az időközben hazatért Uhl Antalt.

1940 tavaszán a hitleri hadigépezet megtámadja Francíaországot. Észak felől

megindul a menekülők áradata az ország déli részei felé. A magvaroknak nincs
hova menekülniük. Maradnak, s így szemtanúivá válnak a szörnyű néovándor
Jásnak.

Uhl Antal így tudósít a drámai eseményekről: "A városok vezetöséaében
Leljes a fejetlenség. A polgármesterek, hivatalnokok, vasutasság.: postások, csend
őrség és rendőrség, sőt maga a tűzoltóság is legnagyobb részt elmenekült. Nincs
egyetlen orvos, sem gyógyszerész, sem világi beteRápoló... A vezetés nélk.ül
maradt város népellátását maga a bíboros veszi kezébe. eRyik aailís kanonok
Ját a népellátás vezetőjévé nevezi ki. Maga keresi fel az orvos és világi ápoló
nélkül maradt kórházakat. intéz.ke<;lik... Az itt maradt lakosság ÚRY beszél ró
la, mint a város megmentőjéről." (Durníntúl, 1940. december 8.). - "Napok óta
teljesen el vagyunk zárva a világtól. A városban sem víz, sem villany, sem gáz."
(Dunántúl, 1940. december 15).

A válságos órákban maga is felajánlja szolgálataít, A bíborosnak ezután már
nem okoz különösebb gondot, miként juttassa el a város különböző pontjaira
bizalmas és titkos üzenetei t. A magyar útlevéllel rendelkező Uhl Antalt egyetlen
járőr sem tartóztatja fel.

Időközben Lífle újra megtelik foglyokkal, sebesilltekkel. Csakhogy most nem
a németek, hanem a franciák a foglyok. Nekik teszi most Uhl Antal azt a szol
gálatot, amellyel tulajdonképpen kezdetét veszi tömegméretű segélyakciója. 1941
elején Kozma Ferencet hazarendelik Párizsból. s a megüresedett állás betölté
sére Uhl Antalt nevezi ki a Szent László Társulat, az ország területén kívül élő

katolikus magyárok lelki gondozására Iétesttett intézmény. Mielőtt azonban elin
dulna új állomáshelyére, fölkeresi a foglyokat - akik közt több magyar szár
mazású is volt -, hogya Párizsban. vagy az ország déli. a németek által meg
nem szállt részében élő hozzátartozóiknak üzenetet vigyen. A Lille-től Párizsig
tartó utat Durazzo, lille-i olasz konzul kocsiján teszi meg, s ez a körülmény
diplomáciai védettséget jelent számára. Igy jutott el háromszáznál több levél
Párizsba, ahol a rokonok most kapták az első hírt a halottnak hitt. vagy eltűnt
nek vélt hozzátartozóktól.

Háborús élményeiről írt beszámolóit folytatásokban közlí a Dunántúl. Élmény
beszámolóinak kéziratát Balla Borisz brüsszeli magyar sajtoattasé is elkéri, s
részben ennek alapján írja meg a Brüsszeli napló círnű könyvét.

Korábban is többször megfordult a francia fővárosban, de most egy egészen
más Párizs fogadja: "A fény városa esténkint az elsötétítés fekete gyászfátyolába
burkolódzott. Az utcákon komor, dacos. szornorú emberek. sietnek munkahe
lyükre vagy bevásárlásra. Nem látni egyetlen francia katonatiszti egyenruhát
sem. De annál több németet. A német katonai parancsnokságok épületei előtt

fehérre festett léckorlátok terpeszkednek a járdán, s a járókelőknek az úttesten
kell menniük. A' középületeken horogkeresztes zászlók lengenek. Mennyi meg
alázó kép a franciák előtt!" - írja 1941-ben franciaországi naplójában. Ilyen
körűlmények között foglalja el új állomáshelyét. Lakása a XV. kerületben levő

Magyar Házban van (9 squara de Vergennes, Rue de Vaugirard). Ez a ház volt -a
párizsi magyarság központja. magyar iskola. segélyző egylet, orvosi rendelő és
könyvtár állt' a magyárok rendelkezésére. A külföldieknek külön temploma is
volt Párizsban, az úgynevezett Idegenek Temploma. Ebben az időben a statisz
tikai adatok szerínt Párizsban mintegy hatezer magyar élt. Ennek körűlbelül a
fele katolikus, másik fele pedig túlnyomórészt - körülbelül kétezer - zsidó.

Megérkezése után Uhl Antal tiszteleg új főpásztoránál, Emmanuel Suhard
bíboros érseknél.

Csakhamar kapcsolatba kerül az akItori francia szellem több kíválőségával:

a magyar közönség előtt sem ismeretlen Sauvageot professzorral is, a francia-
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magyar szótár szerkesztőjével. Tudomására jut, hogy a kiváló professzort bal
oldali magatartása miatt a francia kormány megfosztotta tanszékétől. Uhl Antal
ekkor moegösítja érdekében az. egész párizsi magyarságót. A Párizsi Marurar
Tanulmányi Központban állást szerez neki, és Sauvageot folytathatja előadásait.

sok évre rá, 1964. április 16-án a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem
Sauvageot professzort kimagasló érdemeiért díszdoktorrá avatta. Uhl Antal is
részt vesz az avatóünnepségen, ahol negyedszázad elteltével találkoznak ismét.

Ezekben az időkben a" behódolt francia sajtó, rádió, valamint az utcai fal
ragaszok egymás után hozzák a lakosság tudtára a megszállók rendeleteit, meg
torló intézkedéseit. A zsidók ellen hozott rendszabályok is ezúton kerülnek nap
világra. A németek a megszálrt Franciaország területén fokozatosan bevezették
a "Birodalomban" már rég érvényben levő zsidóellenes törvényeket. Első volt a
sárga csillag viselése. Ez először csak a francia állampolgárságú zsidokra vonat
kozott, majd később az .áltampolgárség nélküliekre is. Végül pedig az összes kül
földi zsidókra. Címüket a francia rendőrségen levő kartotékokból meg tudták.
hiszen minden külföldinek kötelező személyazonossági kártvára volt, amit a rend
órség állított ki, és tartott nyilván. Ezúton és még fizetett besúgók révén előbb

-utóbb tudomásukra [utott a külföldi zsidók címe. A Gestapo razziázott. és máris
vitte a szerencsétleneket a Draricy-í vagy a Tourelle-i Internálótáborba. ahonnan
nem volt többé visszatérés ...

BARANYASZENTGYÖRGY, 1977

Uhl Antal prépost, plébános, titkos pápai káplán ezekben a napokban tölti be
életének hetvenötödik évét, s ezzel egyidőben ünnepli írói munkásságának fél
évszázados évfordulóját. - Baranyaszentgyörgynek se vasútállomása. se postája.
de még csak or,:osa sincs. Amikor Ideérkezett. villanyvilágitása se volt. Párizsból
Jött ide közvetleriül, ahol a II. világhálború alatt a Magyar Katolikus Misszió veze
tői tisztét töltötte be színte az nrtolsó időkig. Most igy emlékezik vissza a fent
említett drámai eseményekre: •

- Párizsban a külföldiek temploma egy hatalmas épület - valamikor jezsuita
kollégium - udvarán áll. Itt kerültem először kapcsolatba a párizsi magyar zsidók
kal, akik megtudták. hogy mise után a magyar kolónia a templom előtti udva
ron egy kis' ideig együtt van, elbeszélget, Itt találköztam az üldözés szívettépő

valóságával. FeltártAk előttem" a tragikus helyzetet: aberendezkedett megszállók
megkezdték a zsidók üldözését. Ha csak mód van rá és lehetőség. jöjjek a segít
ségükre. A leselkedő veszély elhárítása nem tűrt késedelmet. Felkerestem BindeT
KáTOly párizsi magyar főkonzult (a magyar követ székhelye Vichvben volt). és
feltártam előtte a helyzetet. Kifejeztem készségemet. hogy minden lehetőt meg
kívánok tenni üldözött magyar zsidótestvéreim megmentésére. Nagy megértéssel
vett erről tudomást, csupán arra kért, igen nagy körültekintéssel járjak el, mert
ha a megszállók tudomást szeréznek róla, szigorú retorzióval élnek.

A magyar törvények szerint az a külföldi áldarnpolgár. aki tíz évig nem
újította meg útlevelét, automatikusan elvesztette állampolgárságát. Volt azonban
a megszálló hatóságoknak egy rendelkezése, mely szerínt ha az állampolgárság
nélküli zsidók a párizsi magyar főkonzulátustól igazolást kaptak arról, hogy
időközben megszűnt magyar állampolgárságuk visszaszerzését kérvényezték. s hogy
az ügy folyamatban van, akkor mentesülnek a letartóztatástól. A kérvényhez ha
zai okiratokat kellett beszerezni: születésí anyakönyvi kivonatol. közsegí illetőségi

bizonyítványt stb. Abban az időben jó ideig szünetelt a postaforgalom a meg
szállt Franciaország és Magyarország között. Csak alkalmilag, itthon járt láto
gatók segítségével lehetett ilyen iratokat beszerezni. Ez rendkívül körülményes
és veszedelmes vállalkozás volt, mert a katonai cenzúra megkerülése és zsidók
pártolása büntetendő cselekménynek számított. Bár tudomásom volt erről, vállal
koztam rá, hogy 1941-ben és 1942-ben Magyarországra utazom, és abeszerzett
iratokat Franciaországba csempészern. A mentésí műveletek másik formája abban
állt, hogy az üldözötteknek kiállítottam a párizsi Magyar Katolikus Misszió
arcképes igazolványát, mely tanúsította, hogy az igazolvány birtokosa a misszló
tagja - tehát katolikus keresztény... A megszállo hatóságok kezdetben meg
elégedtek ezekkel a papírokkaJ. Felettes egyházi hatóságem a párizsi külföldiek
püspöke, Emmanuel Chaptal segédpüspök volt. Bizalmasan .tájékoztattam mentő-
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akcióimról. o ezt nemcsak jóváhagyta,. hanem a legteljesebb rokonszenvvel és
segítőkészséggel támogatta.

A mentésí műveletben meghitt segítőtársak álltak rendelkezésemre. Rövid
időn belül kapcsolatba kerültem a párizsi magyar zsidóság tekintélyes részével.
Megtudták, hogy lehetőség kínálkozik megsegítésükre. Az arcképes igazolvány
birtokosa tehát a párizsi Magyar Katolikus Misszió tagja lett. Ez azonban nem
tette számára kötelezővé, hogy vallást is változtasson. Nincs tudomásom, hogy
végeztek volna olyan szervezett zsídómentést a többi külföldiek között. mínt ahogy
a magyaroknál. Csak egy szomorú példát lehet említeni: a Romániából elszár
mazott párizsi zsidók: legtöbbjét, rnintegy négyezer személyt vittek el a megszál
lók, míg a magyarole javarészt megmenekültek.

A külföldi országokkal a postaforgalom idővel helyreállt ugyan, de a .német
katonai cenzúra azt a Iegszígorúboan ellenőrizte. Postai úton színte lehetetlen
volt hazai okmányokhoz jutni az állampolgárság megújítása céljából. Az ilyen
tartalmú leveleket a cenzúra nyomtalanul megsemmisítette.' Ezért elhatároztam,
hogy kétévi távollét után hazautazom és látogatásomat felhasználom arra. hogy
pártfogoltjaim szükséges iratait idehaza beszerezzem és magammal vigyem. Pállizs
ból való elutazásomat megelőzően bizalmas értesítés ment az igénylókhöz, és ők

felkerestek kérelmükkel. hazai címekkel. 1941 október elején. utaztam Németor
szágon és Ausztríán keresztül Magyarországra. Rokonaim, ismerőseim meglátoga
tása közben előkészületeket tettem a párizsi magyárok itthoni hozzátartozóinak
fogadására.

A Magyar Távirati Iroda kérésemre értesítést küldött szét a rádión és a saí
tón keresztül, hogy Budapesten a Magyarok Világszövetsége Központi Irodájában
1941. november 12-én délután fél egytől fél ötig fogadom a párizsi magyárok
hozzátartozóit. Előtte való napon este fél tizenegykor a budapesti rádión keresz
tül lelkipásztori seózatot intéztem híveimhez. Ok már értették, mit jelent ez.
Mielőtt eljöttem, úgy beszéltük 'meg, ha üzenek, minden rendben mesv, Más
nap, november 12-én délután a Magyarok Világszövetségének Géza utca 4. szám
alatti irodája rendkívül nagy csoportosulásnak volt a színhelye, Délután fél egytől

öt óráig szakadatlan ütemben' áradt felém a párizsi magyárok itthoni hozzá
tartozóinak 450 főnyi serege. Minden rendű, rangú emberrel hozott össze a sors.
Férfiak, nők, ifjak, lányok, öregek, közeli rokonok, hítvestársak. jó barátok hoz
ták üzenetüket, papírjaikat. hogy Párizsba továbbítsam. Hány ember tőlem kap
ta akkor az első életjelt párizsi hozzátartozóiától! Érdemes megemlíteni, hogy
későbbi párizsi nagykövetünk, Mód Péter itthoni rokonsága tőlem kapott akkor
először üzenete t róla. A nagy festőművész, Vásárhelyi (Vasarely) színtén általam
kapott életjelt rokonságáról. Ugyanígy a szobrászművész Beöthy István, és még
sokan mások. Pesti tartózkodásom alatt alkalmam nyílt találkozni Stern Samuval
IS. A párizsi üldözöttek problémájáról beszélgettem vele. Mel'lhatva hallgattam
hálás szavait és ígéretét, hogy fáradozásomért a zsidó templomokban imát mon
danak szándékaimra.

November H-én nem csekély szorongö érzéssel ültem föl a Keleti pályaud
varról induló nemzetközi gyorsra. Vajon .szerencsésen célhoz érek-e másnap
délután két órakor? Vajon sikerül-e kikerülnöm a katonai ellenőrzést? Vajon
föl kell-e nyitnom a határon az iratokat tartalmazó csomagot? De nem történt
semmi. Az üzeneteket, leveleket gyorsan eljuttattam a címzettekhez. A németek
semmiről sem szeréztek tudomást. Sok-sok szív nyugodott meg, sok-sok állam
polgársági ügy rendeződött, és sokak feje felől hárult el az elfogatás Damoklesz
kardja. .

Ma már képtelen vagyok míndazok nevére pontosan emlékezni, akik szá
mára kiá1lítottam a Magyar Katolikus Misszió igazolványát. Listát nem vezettem
róluk, hisz ez ellenkezett volna a konspiráció legalapvetőbb szabályaival. (1940
júliusának vége felé a párizsi érsekségen nagy razzia volt. a Gestapo ott is a
zsi<lók névsorát kereste. Suhard bíborost több napon át házi őrizetben tartották.)
Hirtelen csak néhány nevet tudok felidézni. Emlékszem egy Gábor GyörOY nevű

budapesti származású zongoraművészre, Én kereszteltem meg francia feleségével
együtt. Irataim közt a napokban bukkant elő az osztrák származású Pollák Péter
IJál és felesége, született Putz Be1"ta neve. Határozottan emlékszem arra, hogy
1941. május I7-én, egy szombati napon délelőtt fölkeresett a Magyar Házban
Hajós Oszkárné, született Simán (Spitzel') Erzsébet írónö, Az- Ú;Sáfl volt rovat
vezetője és párizsi tudósítója. A Magyar Katolikus Misszió vallási igazolványát
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kérte tőlem. KiálHtottam nevére, és átadtam neki. Amikor hálás köszönetét teíez
te ki, elmondta, hogy Franciaország szabad zónájába készül, onnan pedig Ame
rikába akar utazni. Úgy is történt. Emlékszem egy Bein71é nevű asszonyra. aki
nek két fiát a Saint-Charles árvaházban helyeztem el, nem messze a Magyar
Háztól. Hasonló ügyekben a Sion-apácákhoz irányítottam a zsidó szülőket. Az
apácák különböző zárdákban helyezték el a gyermekeket. Egy alkalonunal inter
nálótáborbói is kaptam segélykérő levelet. A tábort fel is kerestem, nagy nehe
zen beengedtek, de csak élelmiszercsomagot hagyhattarn ott.

1942-ben ismét segélykérések futottak be hozzám, és annyira felhalmozódtak.
hogy szükségessé vált egy újabb magyarországi út. Ezt szeptemberre terveztem.
s előzőleg a Magyarok Világszövetségével ismét országos jellegű értesítést kül
dettem szét a rádián és a saitőn keresztül. Orzöm még a Dunántúl 1942. szep
tember 26-i számát, amely a Hírek néhány sorban círml rovatban egy Sao-Paolo-i
tömeges intemálásról szóló hír és egy angol hírszolgálati jelentés cáfolata kö
zött - rnondhatní úgyis, hogy csaknem konspíratív forrnában - hozza ezt a köz
leményt. Akkor még senkinek sem tünt fel, nem is figyelmeztettek rá. hogy
második magyarországi utam előtt a párízsl Magyar Házban többször megfor
dult egy míndíg jól öltözött, magyarul beszélő férfi. Marékszámra osztogatta a
csokoládét, s igen sok pénze volt. Ha nekem erről tudomásom van, nyilván óva
tosabban járok el. Ma már a nevét is sikerült megtudnom. meg azt is. hogy a
párizsi Gestapo fizetett besúgója volt.

A fogadás az előzőhöz hasonló körűlmények között zajlott le Budapesten.
Körülbelül négyszáz személy tolongott ezekben az órákban körülöttem. Csak né
hány percet Í''..Idtam egy-egy szernélyre fordítani. Az iratokat, üzeneteket, leve
leket nem győztem átvenni. A legkülönfélébb problémák vibráltak a. levegőben

Mennyi titkos üzenetet vettem s továbbítottam Pártzaba! Csupán egyet említek:
ismét felkeresett Mód Péter budapestt hozzátartozója, s megkért. adjam át a kö
vetkező üzenetet: ne tegyen előkészületeket a hazajövetelre, mert politikai vétség
míatt börtönbüntetés vár rá.

Másnap, október l-én, reggel utaztam vissza Párizsba. ugyanolyan szoronaó
érzésekkel, mínt előző év novemberében. Október 2-an szerencsésen megérkeztern.'
4-én. vasárnap az előre értesített párizsi magyaroíe javarészt átvették a szük
séges iratokat és üzeneteket. A következő vasárnap délután hat órára összeíö
veteire hívtam a magyarságot, hogy utamról beszámolót tartsak. Ekkor azon
ban a Gestapo már nyomomban volt. Jómagam, mit sem sejtve, örömmel vártam
az október ll-ét, amikor újra együtt lesz a kolónia, s közös tea keretében, fesz
telen, családias hangulatban elbeszélgetele híveimmel otthoni élményelmről. De
erre nem kerülhetett sor. Azon a bizonyos októberi vasárnapon, rnlután meg
ebédeltem és egy kicsit pihenni akartam, kemény lépésekre lettem fi~yelmes a
lépcsőház felől. Aztán hirtelen felpattant az ajtó. s mínt derült é~ből a villám
csapás, ott állt előttem három Gestapo-egyenruhás katonatiszt. Emlékszem ~
rá, hogy Heil Hiper-rel köszöntek, s ezt kissé komikusnak véltern. De csak egy
röpke pillanatig. Mert rövid bemutatkozás otán kijelentették. hogy le vagyok tar
téztatva, és lakásomon házkutatást fognak rendezni. Rögtön tudtam. mit keres
nek, de nyugalmat színlelve megkérdeztem :

- Mi a célja ennek a vízsgálatnak?
- On cenzúra nélkül iratokat hozott magával Magyarországról - válaszolta

a tiszt.
A négyszáz iratból akkor már csak negyven volt a szobárnban. Ezt hamar

megtalálták. Azután magukkal vittek központi székházukba. és ott este hétig
tartottak. AUandóan folyt a kihallgatás, a vizsgálóbírót félóránként váltották. Azt
vetették szüntelen a szememre. hogy a cenzúra megkerülésével hoztam a lakáso
mon lefoglalt negyven levelet. Bármi lesz bennük. ha kémkedés is. azért én fele
lek. Ez nem volt számomra a legvigasztalóbb. mível a magánleveleknek nem
ismertem a tartalmat, s valóban nem tudhattam. rní van bennük. Aztán sokáig
faggattak cselekedetem inditóokai felől. Végül aztán őszintén megmondtam,
hogya bajba került magyar zsídóságon akartam segíteni. - És mí vitte erre?
- kérdezték. Mit felelhettem rá mást. mint a felebaráti szeretet. Éreztem. hogy
el. a kijelentésem a Gestapo épületében kissé nevetségesen hangzik. Mínthogy
a német nyelvet tökéletesen beszélem. nem volt: szükség tolmácsra. Alaposan ki
kérdeztek személyi dolgaírnról. párizsi beosztásomról. A vallatók hangneme akkor
szelídült meg kissé, amikor a rnotozásnál pénztárcámban megtalálták azt a név-
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jegy.et, melynek hátára egy Schulze nevű német ejtőernyős feleségének lakcíme
volt felírva. Kérdésükre, hogy ez mít jelent, megmondtam. hORY én nemcsak
bajba jutott zsidókon igyekeztem segíteni, de segítettem francia fogságba került
német katonán is. I1:s elmondtam az 1940 tavaszán Lille-ben történt eseményeket."
A kérdem tiszt látható meglepetéssel vette át tőlern a névjegvet. és csak annyit
mondott: - A dolgot megbeszélern. - Ezzel magamra hagyott. Majd kis idó
múlva visszajött, s kijelentette, hogy mint papnak elhiszi szavaimat. de utána
fognak járni a dolognak. Most feltételesen szabadlábra helyeznek. a büntető el
Járást azonban meg kell indítania ellenem. Amikor kiléptern, szinte magarn se
hittem, hogy annak a kis papírnak köszönhetem pillanatnyi megmenekülésemet.
Az egy percre sem fordult meg a fejemben. hogy SCb:.I11.ét valamikor is viszont
látom az életben, még kevésbé, hogy családjával együtt itt üdvözölhetem ót ba
ranyaszentgyörgyi otthonomban, mint ez pár héttel ezelőtt történt.

A párizsi francia rel1r''''rség XV. kerülett biztosa 1943. január 7-i keltezéssel
Idézést küldött címemre \ másnap esedékes hadbírósági tárgyalásra: ..Uram, kér
jük. jelenjen meg a német hadbíróság előtt, II bis rue Boissa d' Anaías cím alatt
holnap, 1943. január 8-án, 9 órakor a 37-es szobában."

Amíg az ügy idejutott. kétszer is behívatott a Gestapo. Mindkét alkalommal
megismételték a kérdéseket. és szabadlábra helyeztek. I1:lénken emlékezem arra
a hideg téli napra, amikor elindultam a hadbíróság épülete felé a tárgvalásomra,
Az utca közel fekszik a Concord térhez. előkelő negyedben. Fölvettem piros
gombos, piros szegélyes pápai kápláni díszruhárnat. Az. épület elótt álló ór iga-

• Az Itt szereplő német katona, Boben Schulze emlékez/i lev~l" e tanulmány lrójához:

1976. március IG-án kelt levelét március 31-én nyújtotta át nekem a luckenwaldl városi
tanács egyik tisztviselője. Amint látja, túléltem abáború borzalmait, s így válaszolhatok
néhány kérdésére.

1940. április 26-án, 5 ór: 30 perckor rnínt rádlótávirászt és géppuskást l'!IY ME nO-es
repülőgéppel Dünklrchen irányába vezényeltek. Lllle közelében azonban angol vadászgé
pekkel légi harcba keveredtünk, s gépünket találat éne. A ptlétának az utolsó pillanatban
sikerült a gépet földre tenn!. En a harc közben comblövést kaptam, és egy l111e-i katoli
kus kórházba kerűltem . " Uhl főtisztelendő úrral már az első estén megtsmerkedtem, és
személye bizalommal töltött el. Annak Idején erős dohányos voltam, de fogságba esésem
kor mindenem odaveszett. Uhl főtisztelendő úr megsaj nált, és hozott nénany cigarettát, ..

Egy orvostól véletlenül megtudtam. hogy a sebesülteket nemsokára Angliába szállít
ják, Dünkirchenen keresztül. Nem akartam belekerUlnlebbe a transzportba, mert úgy
tudtam, hogy az odafelé vezetö utakat a németek már lezánák. Ezért beszéltem Uhl fő

tisztelendő úrral. Megénctte helyzetemet, de nem tudott segítént. Később mégis azt taná
csolta, próbáljak egyszerűen a házban maradni. De minden megoldódott magától. Amikor
a transzportot összeállltották, amelyben részt kellett volna vennem, hinelen Iégttarnadás
éne a várost. Mindenki a pincébe rohant. En a padlásra futottam, és egy kis szobában
elrejtőztem. A légitámadás után már nem- kerestek. A menet elindult a tengerpart irányá
ba, magam pedig visszamentem a kórterembe ...

A déh órákban meglátogatott Uhl főtlsztelendő úr, és hozott magával egy tábla, mínt
egy 500 gramm súlyú csokoládét. Két napra el voltam látva. Délután még beszélgettünk
egymással. Elmondtam a főtisztelendő úrnak, hogy szertntem a várost másnap délre el
foglalják a németek. Ekkor erbúcsúzott, és adott még 100 frankot. Mivel még nem tud
tam, miképp jutok vissza Németországba, a pénzt e\fogadtam. Másnap megkezdődtek az
utcai harcok, A kórházat német orvosok vették át. Engem sebesültszállító vonattal még
aznap Düsseldorfba vittek. ahol a sebesülést hamarosan kihevertem. Újra Franciaországba
vezényeltek. és bevetettek az Anglia elleni harcokba. 1940. október 5-én Súlyosan meg
sebesültem. Jobb felső karom összeroncsolódott. Tíz hónapig fekUdtem kórházban. Ezután
két ízben kivezényeltek a keleti frontra, majd otthon teljesítettem szolgálatot. Ekkor tör
tént, hogy feleségemet és engem behivatott a Gestapo. Mindkettőnket kihaUgattak Uhl
főtisztelendő úrral kapcsolatban. Azt viszont sohase tudtUk meg, hogy ez miért történt.
Csak sejtettük, hogy valami nagy hajba keveredhetett. Most nagyon örülünk, hogy nyi
Iatkozatunkkat talán megmentettük öt a súlyosabb következményektől. Ma is szerétném
neki megköszönni az irántam való jóságát. Az ember sokszor tapasztalja az életben. hogy
a rosszhoz mennytre közel van a jó .. ,

Szivélyes üdvözlettel:

Robert és Irmgard Schulze
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zoltatott. majd bevezetett és átadott egy tisztnek. A folyosókon nagy sürgés-for
gást tapasztaltam. Nagy-Párizs parancsnokának. von Stülpnagel tábornoknak had
bírósága itt hozta naponként az ítéleteket. Két hadbíró a folyosón átnézett egy
névsort, és hallom a szavakat: ...Ma ezek lesznek halálra ítélve .....

Bevezetnek a 37-es terembe, és 9 órakor megkezdődík a tárgyalás. A had
bíróság tagjai: az elnöklő Rossknote, mellette kétoldalt el'tY-egy bíró és a vádat
képviselő ügyész helyet foglalnak a hosszú asztalnál. A falon Hitler szúrós tekin
tetű képe. Az asztallal szemben elfoglalern helyemet. Az elnöklő bíró felolvas
sa nevemet, tisztségemet. mire közbeszólok : - XII. Pius udvari káplánjává ne
vezett ki, tehát pápai káplán vagyok. -' Pillanatnvt csend. A bíró felírja leg
újabb címemet. Az ügyész felolvassa a vádat: a cenzúra megkerülésével levele
ket, iratokat hoztam Magyarországról. és ezzel a büntetőtörvénykönyv ilyen és
ilyen paragrafusalba útköző büntetendő cselekményt követtem el. Az iratokat
lefordították német nyelvre. de azokban semmiféle kémkedési ügyet nem talál
tak. A bíró felteszi a kérdést: elismerem-e a tényálladéket. Igen. elismerem,
válaszoltam. Valóban magammal hoztam ezeket az iratokat. természetesen nem
kémkedés céljából. hanem tisztán felebaráti szeretetből. Mí, katolikus papok"
nemcsak hirdetjük a felebaráti szeretetet, hanem igye'kszÜnk gyakorolni is. Köte
lességemnek tartottam - folytattam a vallomást -, hogya bajba jutott zsidókon
segítsek ezekkel az iratokkal. En úgy hiszem, ezzel a cselekedetemmel nem
sértettem meg a német állam érdekeit. és bármi legyen a következménye. vál
ialom azt.

A tárgyalás befejeztével a híróság ítélethozatalra ült össze. Engem kiküldtek
a folyosóra. Aztán vísszakísértek., s állva végighallgattam az ítéletet. A bíróság
a bebizonyított vád alapján öthónapí szigorított börtönbüntetésre ítélt. Amikor
feltették a kérdést, Mgy elfogadom-e az ítéletet. röviden csak annyit feleltern.
hogy nem fogadom el, ártatlannak érzem magam. és az ítélet ellen fellebbezek.
Az ítélethirdetés ·után az elnöklő bíró magához kéretett egy szebába. és négy
szemközt ezeket mondta: »Kérem, én önt meg akartam menteni ettől az ítélettől.

Ez sikerült is volna, ha ön nem hangoztatja oly kitartóan, hogy tettével a zsidó
kon akart segíteni. Ha vallomásában ezt nem említi. nem ítéltem volna el. De
hogy lássa [óíndulatornat, még ezek után is szabadlábra helyezem, de csak ideig
lenesen. Kérem azonban, sürgősen lépjen érintkezésbe külképvíseletí hatóságal
val, és legkésőbb két héten belül hívassa vissza magát Magyarországra. Ha ugyan
is von Stülpnagel jóváhagyja az ítéletet. az öt hónapot le kell ülnie."

Szabadlábra helyezésem után azonnal fölkerestem Binder Károly főkonzult.

Megdöbbenéssel hallgatta végig a velem történt eseményeket. s azonnal kapcso
latba lépett a magyar külügyminisztériummal. Itthon. mint később megtudtam.
kínos benyomást keltett elítélésem. Budapest és Berlin kőzött kényes tárgyalások
folytak személyemmel kapcsolatban. Ennek eredményeképpen pár nap múlva
táviratilag hazahívtak. Már csak nagyon rövid idő állt rendelkezésemre. s ezt
arra használtam fel, hogy barátaimtól. ismerőseimtől elbúcsúzzam. De engem is
többen felkerestek, és köszönetet mondtak azért, amit értük tettem. Eljött hozzám
Goldstein Ernő izraelita tanító is. és a zsidóság nevében egy Krisztus-képekkel
díszített szép albumot adott emlékbe. Elérkezett a búcsúzás napja. 1943. február
'j-én, vasárnap a párizsi magyar főkonzulátus gépkocsivezetője. Kalauz József
kivitt a Gare de I'Est-re, ahol a magyárok száztagú kűldöttsége várt rám. hogy
búcsúztassen. Ott volt a főkonzul is. Amikor felléptem a vonat lépcsőjére. fel
hangzott a Himnusz. és száz kéz integetett utánam.

Azóta nem láttam Párizst.
Nem tagadom, a velem történt események eléggé megviselték idegeimet. Már

hazafelé a vonaton erős gyomorgörcsöt kaptam. s egész éjjel hánytam. Az igazi
csalódás azonban idehaza várt rám. Nyiltan szememre vetették. míért avatkozom
bele a politikába. Most lássam következményeit. Ez nagyon fájt akkor nekem.
sokkal jobban, mint a Gestapo ítélete. Mentési munkálataimat azonban ennek
ellenére sem hagytam abba. Mert itthon is többen felkerestek levélben, szemé
lyesen, hogy járjak közbe ügyilkben a párizsi magyar konzulátuson. Sokaknak
'innen igazoltám, hogy Párizsban megkereszteltem őket. Volt, akit Baranyaszent
györgyről már másodszor sikerült megmenteni az Internálástól. Példa rá Mar
kovits Miklósné, dr. Wallenstein Zoltán pécsi főrabbi sógornője. Dr. Wallenstein
először 1942 tavaszán keresett meg levelével, és párt~ogásomat kérte sógora és
sógornője ügyében, mert míndketten elveszítették magyar államporgárságultat,
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Markovitsnét pedig elvitte a Gelltapo a Draricy-I intern álótáborba. Azonnal ' intéz
kedtem, hogy mindketten hozzájussa nak a szükséges állam polgársá gi pap írokhoz.
Bs akkor példátlan do log történt : Markovits~t kiengedték a táborból. Párizsból
való hazajövetelem után azonban ismét létartóztatták. Erről dr. Wallenstein fő
rabbi értesített, s közbenjá rásomat k érte, Azonnal írt am Binder fókonzulnak
Pári zsba, s Markovitsné csodával határos módon újra kiszabadult. Úgy t-idom.
a házaspár ezek után hazajött, de itthon, annyi viszontagság után már nem
si került elkerülniük a departálást. .A negyvenes évek v ége felé eKY hazai sa jtó
orgánum áll ítólag közölt egy ilyen című írást : Dr. Wallenstein Zoltán és UM
Antal levelezése. A nagy műveltség ű és nemes gondolkodású főrabbi leveleit ma
is őI'ZÖm. . '

•

Uhl Antal embermentó tevékenységéért, életének kock áztat ásaért sohasern része
sül t k itüntetésben, de minden elismerésnél többet jelentenek számára azok a
k öszönö sorok, amelyek ma, közel négy év tized után is érkeznek eímére: volt
rnunkatársaí, tudósok, művészek, püspökök, bíborosok keresik fel a világ mín
den tájárólleveleikkel - s nem ritkán személyesen is - az eKYszero falusi
plébánost, -akinek szíve minden dobbanása ma éppúgy a szentgyörKltieké. tor
rn ásíaké, szágyíak é, m ínt annak ide jén a Illle-lek é és a párízsíaké volt. Arany
miséjére első állomáshelyéről, Bak6cáról külön busszal érkeztek ötven év előtti

hivei. De ideutazott erre az ünnepre 'Franeiaorszá~ból az ' a szölÍőKyári munkás
is a feleségével, akinek fr igyét annak idején ő áldotta meg LilIe-ben. VI. Pál
pápa ez al-kalomból Villot bíboros államtitkár útján üdvözlő táviratot és apostoll
áldását küldte neki. A távirat Uhl Antal három tulajdonsá gá t emelte ki: forti
tudinem (bátorsáiot), Indoust riam (szorgalmat) et fIde litatem (hűs éget) .

"Mód Péterné Stettinger Irén. MagI/ar Házba bejárnak, életjelt... Vásárhelui
Gl/ózó. .. kis ko tere van." - Ké t oldal Uhl Antal titkos noteszéból, mellIben
az üzenetek százai t vitte 1941-42-ben M'JQuarorszáQrÓl a németek meQszállta

francia terü letre.
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OSZI FA

tegnap csak pár levele
ma rozsdáT már fele

holnap kit'ŰZheted minden áara
honfoalalásod jelét ősz

tiéd a viláD

de szivem nem adom

OSZI EGYENLEG

az éaen felhő két fázó barika
az úton tócsa tócsába néz a fa

mindketten dideraőn indul·nak haza
a tócsa teli és lombtalan a fa

OSZI N2z2s

mily menny küszöbéről

zuhantam alá
lehull. ami érett

bennem vál dallá

s mihi eaekbe váayom
vissza e földről

óh jaj. aki lent van
tud-e a föntről?

micsoda káprázat
játszik itt velem?

másnak haja őszül

nekem a szemem

APÁM

Most meoidézem. Deres
Homlokát súrolják látamásaim

All . . . áll az Időben időtlen

Darab éoaet rOfJfJllnt vállain

GALAMBOK

egyik olajáoat hozott
másik szivacsot ecettel

FELOLDOZHATATLAN

eoyetlen
feloldozhatatlan

eau kéz feléd n1lÚlt
s te visszahúztad a kezed

FEKETE FÁK

fekete fák ében éjben
holdfehéren félia ébren
foroolódnak fényes szélben
nézik maauk a holdfénuben

DAMASZKUSZ FELE

Eletem damaszkusz-útján alkonuul
Villámod százszor vadul porba Sújt
S bár egész valóm hideg porba hull
Ki felkel újra nem Pál csak Saul

LOMHA SZÁRNNYAL

lomha szállnnyal repül lehull
már ideér az est
aÖTbe vonást húz a számra
a hóra eallenest
homlokomon csiZlaa s csend ül
óh de ez csak látszat
ö sem tudja leemelni
töviskoronámat

SZEPTEMBEJiU ÁMULÁS

Néma üveabe iaauott a táj
Halk krétarajz a fák vonulása
Micsoda reaae; az éa a kék a fák
Oveaen-túli szirmok
Oveatestú világ üvegcsodája

Csillaa viráa lomb énekek a szél
A. szélbe hajló füvek
Ovea üveg üveg

Lélegzetvisszafojtva állok lsten is
Minden mi van üvegbe öltözött
Mia időtlen száll az ének
Oveaen-túli ibolyáninneni

űoeaek mögött ...

HAMARKODÖN AZ EST

hamarkodón az est lekaszálja
a viláaosság !ü1,eit
csak bennem viláait méa
szemetek elhozott kékje
akár hold!ényben a katángok

zajt csavnak a levelek
mint avitt pénzek ha esnek
csodálkozom hogy nem húznak
a levegőben nyomjelző csíkot

s nem lesz véres 1JQCsol1/a
az éj tenyerén hol összeg1/úlnek
tócsába állnak

mindenki tudja
halálba hullnak
s nem mond senki értük
eguetlen Miatuánkot .•.



Nf!:LKVLED

na állj meg
hazaértél
tedd le álarcaid otthoni álarcaid mellé
szanaszét hevernek gohlóstollaid
papírszeletek s egJlÉ!b kacataid közt

igazi arcod röpül feléd a tűkörből

látszanak sebhelueid
s a tüzeskorona nyomai homlokodon
tekintetek éle feléd suhanó kések:

igen
hazaértél vondd ki csak szépen magad a forgalomból
ne aggódj nem hiánuzol
nélküled is elmúlik e fülledt délután
megered az eső s mossa a föl,d fáradt
, barna csontjait
nélküled is fölsöprik az utcát
nélküled is temeau a nap
a kézbesitő kézbesít parókát nuír az olló
az első sárguló levél feHel lefele

átússza az útmélut
a próféták nélkitled is elmondják aszöveget
akár a szurokfe;ú tücskök papír-koronásan

elzengik látomásaikat
a világtörténelem nélküled is megtörténik

hát szépen csak tedd le álarcodat
ideje is már
hisz ol'uan alatta arcod
mint egu riaóktól összeröpködött

alulexponált csoportkép

LASSAN

lassan minden a heluére kerül
megérnek és megsúltlosodnak a dolgok
lassan minden elindul
hazafelé
indul; te is haza
mielőtt zúzmara hull kilincseidre
mielőtt küszöbödre tamma a csend

a báliciJ)Óket kihordták a rétre
s betemették a halottakat

elibéd jönnek a halhatatlanok
hagyd itt betonhárfákkal kÖTÜldúcolt falud
veTseiddel telefirkált sok falat
városok nyakláncát heQtlek rózsafüzérét
holttenaeri tekercseid learatlan kévéidet
megszedetlen gerezdjeidet kutaid fénylő homáltlá
mindent amit elértél s amit
nem tudtál elérni soha
elsőfú báránuaid
férfi áldozatod

tedd le s temető /üvére neved
fejeit alá csillaaot
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NAGY SZ. ptTER

As idilltől fiS flbssurdig
Gelléri A.ndor Endréről

Költők, írók nevét mondjuk és mindjárt egy [elzőt is: a forradalmár Petőfi. az
epikus Arany, az álomlátó Krúdy, a szecessziós Szemorv.

Ha Gelléri Andor Endre nevét mondjuk, jelzőink kéttagúak : tündéri-rea
lista, vélte Kosztolányi; a valóság álmodéja. írta Füst Milán; az iszony idilljeit
álmodta, így B. Szabó György; világa a játéké és a rettegésé, mondja Beney Zsu
zsa. Kéttagú, egymásnak eJlentmondó megállapítások.

Ha Gelléri művészetét meg akarjuk fejteni. ellentmondásatt kell megfej te
nünk. Ellentmondásait, melyek az idilltól az abszurdig feszülnek. Arra a kér
désre keresünk választ. hogyan lett Gellért alapvetőerr lírai. romantikus alkatú
meaélőből irodalmunk egyik legpesszímistább, legabszurdabb víztóinak festőjévé.

Az idill változatai

Ahogyacseppben a tenger, úgy van a fiatal Gellért novellátban már az egész
életmű esirája is. Egy előző írásunkban (1) ú/W láttuk. hogy Gellérinek a Szállí
tók-ig megjelent írásai a realí tás-Irrealttás pólusai körül rendeződnek. Az trre
alítást e korai írásokban az álom burkolta. és az ellene való harc egyrészt
pszichológiailag a Ielnőtté válásért. másrészt esztétikailag a realizmusért folyt.
Az álmokat az érett Gellérinél az idill váltja fel. Ha Gelléri ..tündéri", akkor
ennek oka elsősorban abban van. hogy a valóságot írásai egy részében érzelmei.
romantícízrnusa hatására a líra felé tolja el.

Sajátos módon a fiatal Gelléri első idilljei a munkás és a munka harmónia
jának emberi boldogságát tükrözik, legtökéletesebben a Szállítók-ban. melvet 
mint Móricz mondta - "rundéreid hordtak apapírodra" . Miért tartjuk nem
csak Gelléri, de a két világháború közti magyar irodalom egyik legjobb novella
jának? Elsősorban zárt, belső világának harmóniája miatt, Ez az írás. ahogy
egyre szúkülő spirális körben fejlópik a végkifejlet felé. több mint a valóság hú
tükre. Megtudunk e látszólag eseménytelen történet kapcsán a munkásról és a
munkáról, a kettő kapcsolatáról valamit, amiről eddig a magyar irodalomban
nemigen olvashattunk.

A munkásábrázolásnak Kassáktól, Csízmádiától. Révésztől eltérő új lírai
változata ez. E novella a szerep és szeffiélyiség idilli azonosságát mutatja. A ..Szál
lítók" arra születtek, amit csinálnak, büszkék 'és kiegyensúlyozottak. Erejük, har
móniájuk ezért nemcsak fizikai. de lelki is. Mert mindennap harcolnak. rnin-.
dennap győznek is. A jó~ végzett munka öröme az övék. amely átsüt ezen az
íráson. E belső szemléleti harmónia idilljét tökéletesen tükrözi a mű zárt, a
tetőpont felé egyre egyszerűsödő szerkezete is. Az író látszólag tárgyilagosan,
pusztán regisztrálja az emberi munka hétköznapi csodáját. .ugyanakkor azonban
hangnemében. stílusában a csoda leírását olykor meseívé oldja, felhasználva a
mesék szö- és mondatfűzését is. a korai Szővőlegénll-ben például így:

Volt egy nagy sötét hodály - kezdődik a történet, majd: felnyílt ismét más-
nap a kapu és Végül elmendégélt az asztalos a faárushoz.

"S másnap érkezett is a szövő. Szétnézett levett kalappal és úg.y mondta:
- Ejha, de jó rneleg van itt- Fischer úr!
Felelte neki az idősebb:

- Vanni van.
A kisebb pedig kérdé:
- Hát eljött?

A fiatal Gelléri azonban sajátos líraiságához nemcsak a mese stiláris elemeit
használja fel. Egyes írásai, a klasszikus novellával szakítva, már-már prózavers
ként is ritmizálhatók. Az ugyancsak munkás témájú Részegen-ben igy ír: "Belenéz
a nyár csereszayeszínébe, az arcára akarja lopni. Belenéz a kis patak kék vizébe
és szemébe akarja csalni. A bőrét hajnaiba fürdetné."
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A munkások élete. viszonyuk a munkához azonban még a ..tündéri Gellé
rínél" is csak ritkán )ehetett idilli. harmonikus. E munkásoknak ugvanís leg
többször nincs murrkájuk, mint ahogy nincs GeHérinek sem. A munkás témájú
irások mind gyakrabban szólnak tehát a valóságról. Igy az önéletrajzi fogantatású
Egy fillér is. Itt figyelhetjük meg először, hogyan töri szét az idillt az' e2yre
ríasztóbb, kegyetlenebb valóság. a novella elején méa ilyen képeket lát a hajlék
talan munkás:

A nap egyre gömbölyűbben állt fölébe.a kivájt agyagbányának, és a dróton
lógó csilléket teleöntötte fénnyel... Kis féreghalak úsztak alattam. csöpp
ormányukkal finom erőket verve. s mintha ez lenne ébredése a fúnek: lep
kék lebbentek.

Aztán egy még az idillbe ugyan beleillő. de már groteszk ötlet: a munka
nélküli utolsó fillérjének papírhajót csinál és útjára engedi. Hirtelen azonbli~
megszelal a gyár dudája és a felriadt ember megint csak. ezt olvassa: MA MUl\J
KÁSFELVÉTEL NINCS. És ekkor néhány percen belül az idill, majd a groteszk
után bizarr, szürrealísta képek jelennek meg:

Két karom azonnal zsebre dugtam: minek fáradjanak a lóbálásban. És szí
vesen bedugtam volna elgyöngült lábaimat is elIT óriás zsebébe, csüggedt
életemmel együtt. Oh. szavesen fel nyal tam volna nyelvemmel egy konyhát. a
nyelvemmel, már csak munkát kapjak.

Mentem, sovány árnyékomat nézve, úgy tűnt néha, hogy jobbra és balra
rengeteg ilyen árnyék van velem.' és azok közül a szél felfújt néha egyet
-egyet a sötétes felhőbe: azok meghaltak - gondoltam könnyedén.

A rnunkás és munka harmóniájának emberi idíllfeít hamar széttörí a való
ság, groteszk, abszurd vízlóknak adva át a helyet. Gelléri ezért velük párhuza
mosan megpróbálkozik az idill megteremtésének másik lehetőségével. Olyan szi
tuáció ábrázolásával, melyet a leülvilág. a rend kevésbé zavarhat meg, és ez a
szerelern. az ember kiteljesedésének a rnunka mellett másik lehetöséae.

A szerelemmel, legtöbbször a szexuálís, de rníndíg humanizált, lírizált vágy
gyal foglalkozi'k a fiatal' író idiJljeinek másik csoportja. Ez a témaválasztás Gel
lérinél nem programszerű, emberszeretete ösztönösen állítja írásainak középpont
jába a munkát és a szerelmet, amelynek talán ..a neki olv kedves, és hozzá oly
hú szegény emberek" számára is adott lehetőséget az idillnek, a boldogságnak.

Emlékekból is táplálkozik Gelléri első kötetének címadó írása. a Szomjas
inasok, amelynek cselekménye a Szállítók-hoz hasonlóan ugyancsak igen hédtöz
napi. A kis inasok kirándulní mennek és a nagy hőségben megszomjaznak, majd
egy erotikusságában is bájos incidens közben ráébrednek arra. hogy nemcsak
vízre, szornjuk sokkal nagyobb - szerelemre is szomiasak, Mi adja ennek az esz
köztelen, lírai egyes szám első személyben elbeszélt történetnek legnagyobb érté
két? Elsősorban bája, amely nemcsak a pikáns történetből, de az író cinkos,
meleg emberszeretetéből is fakad. Az emberszeretet persze nem írói erény, írói
erénnyé is válik azonban akkor, ha nem tételszerűen nyilvánul meg, hanem a
mű belső sugárzásából, tökéletes harmóniájából fakad, - ahogy ezt a Szakácsnő

kegyében .Idrll! meséjében is látjuk.

A rnunkás témájú novellákhoz hasonlóan azonban részben esztétikai. de sok
kal inkább világnézeti okokból hamarosan széttörnek a szerelem idilljei is. Pi
rók, a Szerelmes ágyfestő még boldogan indulhat a novella végén a széo öz
vegyhez és A vén Panna tükré-ben is még reménykedőn lobognak a lángok. ám a
Temettünk lányanyája már cukrosdobozba rejti megölt gyermekét. a Rablás há
zaspárja pedig egy Nők feliratú házikóban követi el megdöbbentő öngvilkossá
gát. Az érett Gellérinél a szerelern Idi llje! is elöbb groteszk tragédíákba, majd
később az abezurdba fordulnak.

Itt, a munka és a szerelem idilljeinél kell beszélnünk Gelléri legmeghatá
rozóbb tulajdonságáról. Iíraíságáról. Indulásakor e líraiság okát érzelmein átszúrt
világlátásában, derűs humanizmusában kell keresnünk. E líraiságnak azonban más.
konkrétan tettenérhető és felfejthető formai jegyei is vannak már a fiatal Gellé
rínéí. Említettük, hogy Gelléri novelláínak nagy része önéletrajzi jeIIegú. Ez a
személyes, vallomásszerű attitűd azonban nem azonos egyszeruen ~,.öI'1é1et

rajzi elbeszélő modorral, Az író ugyanis sosem elmúlt ~int!onYeket mond
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el. Novellái szinte az akció pídlanatában születnek, az átélés indulatával. Már
Halász Gábor feUigyelt rá: Gelléri szereti az első szernélvt és a jelen időt. Ungvárt
Tamás a Gelíérí-novellák e sajátságát, a klasszikus elbeszélések epikus múlt ide
jével szembeállítva, "lírai jelenidőnek" nevezi.

E líraiság másik ismertetőjegye az expresszivitás. a belső indulat. Gelléri
nem elvonultan, higgadtan míntázza alakjait. írás közben is harcol, feszültségei
től akar megszabadulni. Élesen, határozott vonalakkal és színekkel lát minden
mozgást, Minden novellája akkor kezdődik, amikor egy probléma vagy feladat
megragad egy embert és azonnal elvágja a történést, mihelvt megoldotta fel
adatát. Alakjainak tragédiáját nem belső vívódásaikban. hanem egy-egy moz
dulattal mutatja be - ez Gelléri líraiságának harmadik ismertetőjele. Sebesta
magányossága, céltalan ereje a Facipő-ben például így válik mozgássá, cseleke
deteiben is megfoghatóvá:

Sötét van, de ó olyan hatalmas mostan, hogy megrázza az útjába eső fá
kat, és vissza-visszanézve lesi, hogyan mozognak a lombek. Szinte a vihar,
a szél ereje van benne... Hogy zizegnek. recsegnek ezek a lombok ! És a
vére: mintha egy folyót hajtanának körbe, talpától a fejéig. A szívénél ör
vénylik ez a tüzes folyó, és az ágyán, mint a sziklán tartéket vet és bosszú
san zeng. Afféle mázsás kő akad útjába Sebestának. felkapja, tudja, hogy
egy mázsa, de alig érzi.

- Tojás - vigyorogja, és elhajítja félre. De érzi, hogya lány az úgy nézne
ki vastag markai között, míntha egy vékony virágszálat próbálna babusgatní.

Gelléri nemcsak a lélek belső mozgását vetíti ki külső cselekvésekké. d~ még
tajleírásokban, . környezetfestésében is rníndíg a mozgást, a változást tükrözi. A
rablás-ban például így: "A város úgy merüít el a kék fagyban, mint valami üveg
tóban. .. És már beértek a körűtra. kávéházak mellett mentek el, és a villa
mossínek szíszegve vezették a mélyedésükbe fúródó szélrohamokat".

Itt.. e környezet-Ieírásoknál ismét meg kell állnunk, hogy rámutassunk az író
Iiraiságának újabb eredőiére. Néhány novella kezdömondatait idézzük: "Lehull
előttem a hó, és én mögötte lépdelek" (Messzeség). - "Itt a fagy, dideregve
mártogatjuk jeges vízbe a nehéz ruhákat" (Részegen). - nA város úgy merült
alá a kék fagyban, rnint valami üvegtóban" (A rablás). - .,Tündéri hó hullás volt,
gyémántos idő, de a vén Panna megzavárva és sírva fogadta a nagy havat"
(A vén Panna tükre). -"A dér hullott. És a bányató fölött. mínt összefogódzott
keringő tündércsapat gomolygott" (Csákányos).

Látjuk, már az első kötet írásai közül is feltűnően sok kezdődik évszak-, idő

járás-Ieírással, már az indítás első mondataíban, meghatározva a természet álla
potát, általában a telet. De nemcsak a természet állapotát - a lélek ál~aIPOtat

is -, és a közvetett lélekábrázolásnak e módia megint csak lírikus tulajdonság.

A realizmus változatai

Míg a fiatalkori álomnovelláktól egyenes út vezetett a fentiekben elemzett
idillekig, addig az ezekkel szembeforduló "élet"-novellákat továbbfejlesztő. nagy
realista írásokhoz Gellérinek már nehezebb útja volt. Utaltunk rá, az idillek
kel való szembefordulásnak kettős, esztétikai és világnézeti oka volt. Illés Endre,
az első valóban realista írás, a Ház a telepen kapcsán. így látja ezt az idillel való
szakítást: "És ekkor már rnegcsukló és Iuldokló önvallomás ez ai írás: hogyan
űzte ki az írót önmaga kételye, olvasók várakozása, krí tika sürgetése a megszer
zett műfaj biztos fedele alól a bízonvtalanságba, egy barbár. rídea és kegyetlen
világba."

Az idiHből való k] törés egyik eszköze az irónia, melv legpregnánsabban Gel
léri második kötetének címadó írásában. a Hold utcá-ban figyelhető mea..Ebben
Majzikék egyik vasárnapját írja le: "A kuporgató, gazdagodni vágyó kispolgár
visszataszító képe bukkan fel egyszerre a Majzik család portréiban. iróniával,
gúnnyal ábrázolva" - véli kissé leegyszerűsítve többek között Ungvári Tamás
is. Am Majzikék kicsinyes, a tárgyak, a dolgok hatalmába korlátozódó életében
szerintünk Gelléri inkább általában az eszköztelen realizmust íronízáf ia. Az idill
merev ellentétének érzett száraz realizmust ülteti át a hétköznapi életbe és mea-
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mutatja, hogyan torzul el ez az élet. Semmit sem tenni. de még csak gondolni
sem, aminek nincs haszna, ami nem reális ez Majzikélc filozófiája, a "realiz
mus" filozófiája.

Megmaradt tehát Gelléri fiatalságának álomvilágában. idilljeiben? Marzíkék
egyhangú vasárnapját egy különös alak zavarja meg, a köpönyeges fiú, aki egy
kisasszonnyal társalogva épp kapujuk előtt áll meg:

- heh, heh, heh, - mondja a köpönyeges - gondolja Adél. hogy én törő

dök a világgal? A nagy emberek rníndig a tömegen kivül állnak. Múltkor is
kérem, megyek elmerülve. utca utcára vonz engem, a szél belefúj köpe
nyembe . .. de én csak gondolkozom valamin. őszintén szólva azt sem tudom
mín, ámbár mégis valami különös. különös éteri doIgon... És egyszer csak.
felnézek, a szemern emelkedik, és meglátok kérem egy táblát, amin ez áll:
Hold utca ... ó! ez a te tájad, talán idevaló vagy, így felelt a sors néked
egy hirtelen Ielbukk-n ó utcanévtáblával akkor. amikor bizarr. nevén nem
nevezhető érzéseidnek gondolati élete sem volt ... Hold utca! rádlépni és men
ni, menní rajtad. végig, végtelenűl!

E botor monológ válasz előbbi kérdésünkre. Az idillt - a Hold oUtcát- vá
lasztja Gelléri a realizmussal szemben? Látjuk, hogy nem, hiszen a köpönvegest,
az álmok megszállottját még maröbb iróniával gúnyolja ki, mint Majzikékat.
Tegyük hozzá, öntróníával, mert a Gombház című novellából. de az Egy önérzet
történeté-ból is tudjuk. a köpenyéges fiú Gelléri maga. A köpenyt Szegitő! kap
ta, és azt - romantikus hangulataiban magát Hoffrnanstahlnak álmodva
hordta is.

Az idillekkel való szembefordulás másik eszköze az önirónia mellett a portré.
(2) Am ez írások alacsony színvonala zsákutcát jelentett, bizonyítva. hogy Gellé
rinek a realizmushoz feltétlenül szükséges távolságtartást nem a témák érdek
telenségével kell elérnie. E portrékban az író éppen azért tudja a realizmus esz
közeit, hangnemet kipróbálni, mível hőseivel már nem érez együtt, és így a
távolságtartás eleve adott.

A harmadik kötet, a Kikötő hozta meg aztán újra a magasabb harmóniái, a
tágabb világot. Megmutatta azt, hogy Gellérinek a realizmust nem a lírai roman
tikus alaphanggal. az idillel szemben, hanem azzal ötvöződve kell rnegvalósitania.
A Szállítók és a Ház a telepen realista vonulatát e kötetben a B folytatja. me
lyet a portrék után tablónak nevezhetnénk. Gelléri felismerte. hogy sajátos realiz
musát nein .érdektelen műhelvtanulmánvokra, hanem a valóság összetettebb meg
festésére kell Ielhasználnia. Felismerte, hogy' a: 30-as évek iszonyatát leghívebben
a realizmus tükrözheti, és bár közvetlenül állást foglaló, politízálő műveket még
ekkor sem írt,- új. kísérleteiben letisztult eszközei segítségével eddig soha nem
tapasztalt tisztánlátással tükrözi kora társadalmának mozgását, Igyegyértelműen

a 30-as évek véres tüntetéseinek lecsapódása a B círnű novella. ha csak a lát
vány erejéig is:

Hatalmas, szép menet ez: oldalvást rendőrök ballagnak nagy csízmájuleben.
derekukon ezüsttényü karddal és revolverrel. S az ő fedezetük mellett sír
nak. rínak a csecsszopó gyerekek, pörölnek az éggel. élettel. halállal az asz
szonyok, teherbejött lányok, kívertszemü férfiak, vak hadirokkantak, akik fe
hér bottal fenyegetőznek és nagy lomha Iéhűtők, akiknek teste több helyen
át van verve kocsmai késnyomokkal. Mennek. beszélnek zokognak, zsíbogva
betódulnak az elöljáróság folyosóira. Ilyenkor a tisztes polgár félrehúzódik,
falhoz lapul, és szánalommal vegyes undorral nézi ezeket a féregszerű lényeket.
A novella mellé felsorakozik magas színvonalú írások egész sora. (3) melveket

már a realitás álmainak nevezhetnénk. E novellák világlátása, szemlélete reális.
Egyediségükben is tipíkusak, és így megfelelnek a realizmus követelményeinek.
De realista szemléletüket legtöbbször nem hagyományos értelemben vett realista
eszközökkel érik el. Hiszen az olyan egyértelműen társadalmi indíttatású írások,
mint a B, vagy az Epreskert, reális mondanivalóikat túlnyomórészt expresszio
nisztikus lendületükkel. szürraalista képeikkel sugallják.

1935-ben született meg aztán Gelléri szemleletileg és művészetílea is egyik
legtökéletesebb írása. az Ukránok kívéazése. Benne az író sajátos realizmusának
csúcsát éri el: E műben futnak össze Gelléri fejlődésének a novellák különböző

típusaiban fentebb vázolt útjai. Társadalmi Iogantatású ez az írás. ugyanakkor
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emlék-novella is. Az egész mű viszont lírai hangvételű portrékból épül fel, s bár
a téma nem önéletrajzi. vallomásos jellegú, mégis az író Iíraiságára legjellemzőbb

jelen idő egyes szám első személyben szólal meg. Jól mutatia tehát ez az írás
Gelléri viszonyát a realizmushoz. Egyrészt. hogy azt csak egyéniségéből fakadó
Iíraísággal vegyítve tudja megvalósítant. másrészt azonban rávilágít arra is, holO'
az író fejlődéséhez, a realizmus megtalálásához a pusztán esztétikai indíttatású
harc kevés volt.

Az abszurd változatai

~ár a fiatalkori írásokban találkoztunk az idill és a realítás mellett a bízar
ral is. Úgy véltük. Gelléri a bizarr leírásában csupán saját művészetének hatá
rait járja körül, e korai novellák extremításaí csupán feladatok. melyekben a
fiatal író erejét méri. Am a borzalom megjelenésének már e korai írásokban
sem csak esztétikai okai voltak.

1928-OOn Az Est lapok fél-ösztöndíjával Gelléri Németországban járt. A fenn
maradt levelek, amelyeket Szabó Lőrincnek és feleségének írt. rávilágítanak
Gelléri egyéniségének eddig még fel nem tárt oldalára. Ezekben a levelekben
domináló hang a szorongás, bennük Gelléri szinte kafkai víziókban számol be
útjának kísértéseíröí. Az idézetek bizonyítják, a bizarr, az extrém megjelenése
már ekkor sem csupán múló epizód. kísérlet volt. A karakter tulajdonsága. amit
időlegesen elfojt ugyan, de amely művészetének egyik legmarkánsabb Jellemaőre

marad. Hogy majd a kiforrott írónál központi motívum lesz, annak okát itt. az
alábbi ijesztő idézetekben megnyilvánuló szorongásokban, félelmekben is kell
keresnünk.

1928. VI. 25-én írja Szabó Lőrincnének:

"Új utakon járni sokszor üvegcserép. míndig őrillteket írni olyan megrémítő
dolog, hogy az ember életösztöne kézzel-lábbal csapkod ellene. Hát ez most ilyen
idő. De csak magávalragad megint, és visz a bolondok országáig."

Szabó Lőrincnek pedig így ír:

"Haj, Lőrinc, de jó lenne eldobni a fejem. Ott fáj míndíg egy borotva. Néha
végighúzzák magamon és én a mísztikus fájdalomtól sikoltok, ordítok. jajgatok:
írok." ,

" ... azt hiszem megőrültem a Dürer kiállításon. Először az önarckép szem
nézett rám élve. Aztán éppúgy lihegett O), rnínt én. Minden mozog, a szobrok
hoz nem merek hozzányúlni, velem futnak. Most AZ utcán egy hetvenháromteiű

csecsemőt látok."

" .. ', sokszor üveg. állat. vagy ember vagyok. míndig magányos. Egy szín,
amitől felborzad a haj. Irtóztató szín."

Lehet, e színek csak a fiatalság romantikus túlzásai, ám a borzalom, mint
láttuk, megjelenik az idilli novellákban is. összetörve a munka és a szerelern
boldogságát, a halálnak adva át a helyet.

Sokkal erősebben nyilvánul meg azonban ez az elkomorulás az utolsó kötet
ben, malyben az iszony, a borzalom már dominál az írások nazv részében. köz
vetlenül, áttételek nélkül. E novellákban Gelléri már nem szürrealista viziókat
ír le, mínt indulásakor. Sőt, feltűnően tartózkodik a lírai azonosulástól. Kései műveí

már hangsúlyozottan realista, epikus alkotások, mert a borzalom bízarraágát már
nem a vízí ók, hanem mindig maga a valóság adja.

Igyegyértelműen a valóság borzalmának megmutatása végett születtek meg
olyan írásai. mint a Pirók-novellák közé tartozó Rémítő éi, a Vo/hínia vagy a
Szegény szörnyekrö!. Hogy mennyire nem öncélúak e novellákban az iszony képei,
és hogy mennyire nem vfziók, arra jó bizonyíték az első világháborút idéző. de
a másodikra is figyelmeztető idézet a Vo!hiniá-ból:

Mondjam-e tovább. mí történt még akkor Volhiniában? Hogyan haflítot
tunk földig két magas fát és kötöttünk rá a lábánál fogva egy kémkedő
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parasztot ? Mint szállt fel a szétrepedt testtel a fa csúcsára és csöpögött le.
mint piros eső - a vér ...

Azt a vad patakot mondjam-e onnan. amelynek vörös lett a partja. úl{Y röp
ködtek ágyútűzben hullámai. mint a boszorkák, fejekkel labdázva.

Az írói hang megváltozásának azonban az elkomorulás. az iszony mealele
nése csak kisérő jelenségei, elsődleges oka az elidegenedés. Ellentéte míndannak,
amit a lírai Gellériről eddig elmondtunk. Mostanáig nyomon kisértük azt a har
cot. melyet az író saját művészí egyénisége, látóköre kiteljesedése érdekében ví
vott az idilltől a realizmusig. A világtól való idegenség, - ez állt eddig legtá
volabb Gelléritől. A világ azonban egyre inkább borzalommal terhes. a lírai
alkat ezt már befogadni, humanizmusával feloldani nem tudja. Idegennek. érthe
tetlennek érzi: már nem ő szilli a víziókat. hanem a valóság. Az 1940-es évek
magyar valósága válik v: «vá. S a tűndértből ördögi lesz. Megjelennek az elide
genedés novelláí. Némelyekben ez az elidegenedés még teljesen mentes a borza
lomtól. mint a lírai készségű - az utolsó kötet cimet is adó - Villám és esti
tűz-ben, melyben az író a sejtetés legmagasabb fokát valósítja meg.

A novella a fiatal Gelléríre emlékeztető idillikus hanggal kezdődik. Cipész
műhelyben vagyunk, ahol a mesterek a halászlé és a bor reményében az utolsó
pár cipőket készítik. Ekkor azonban becsap a villám:

S a mesterné orra előtt elszálh a lenyakazott ponty rubíntos feje. míg a
tűzhely lángja fehér és olvasztó hőségű lett. A felfüggesztett petróleumlám
pák maguktól kigyulladtak és sistereave lobogni kezdtek.

Az idillbő-l meghökkentő groteszk lett. hogy abból, egy helyzeténél fogva az
egész novella energiáját magába gyűjtő mondat okán: ..s másnap' kitört a hábo
rú" - tragédia legyen.

Idill, groteszk, tragédia: ez az elidegenedés novellátnak három Iéncsőfeka

gyakran egy novellán belill is. IdiHel kezdődik ez írások legtökéletesebbje, a go
goli fogantatású Filipovics és a gigász is. F'iltpovícs Anton az Agost királyi her
ceg védnöksége alá tartozó hadastvánok egyletének vacsorájáról tér haza. némi
bor és két adag székelygulyás hatásáea kellemes állapotban. A vacsoráról. ahol
ráadásul jegyzővé avatták éppen ma éjjel Fí lipovicsot, de:

Ez a míndenképpen mellérendelt alak, ki mind ez ideig nem bírt semmi
féle ranggal az életben, nem törődött azzal. hogy közel van a szelternek ide
je. és jó ha az ember tizenkettő fele másra is gondol, mint a földi hiúságokra.

Es ez már maga a ..hübrísz", melynek megtorlásaként az idill eJ!(Y félelmete-
sen groteszk találkozáaba torkollik:

Megálljon! - rnondta most egy pincehang. s tulajdonosa hátulról rátette a
kezét Filipovics vállára. Filipovics megállt. megdermedt. és erre minden oka
megvolt neki, mert {lz ismeretlen torony alakú volt. hatalmas órarejiel, amely
ben mint a számrovátkák. késes vágások. sötét szemek. s mutatóul egy akkora
orr. rnínt egy szafaládé.

A találkozás tragíkuma fokozódik. Az ismeretlen óriás, míután elmesélte sik
kasztását, megfenyegeti hősünket. ha elárulja. bosszút áll, és a megrettent je~yző

nevét ordítozva eltűnt az éjszakában. Fí lipovics pedig:

Miniszteri engedelemmel megváltoztatta a nevét. így járt álcázottan. nevé
ből, jegyzői rangjából kifordítottan évek-ig, míndhalálía rettegve a téli éjjelek
tól, amelyeknek titkosságaiból óriások bukkanhatnak elő. Iepattogtatva a gya
nútlan Filipovicsok nadrággombjaíf hogy egy-eg.. súitással csíllaazáporba
borítva megrémült fejüket, eltűnjenek őrjöngve oda. ahonnan jöttek "
semmibe.
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A szerep és a - név által szimbolizált - egyéniség elvesztése el'(y ismeret
len hatalom által egy félelmetes világban: ez az elidegenedés legtipíkusbb esete.
ez már az abszurd.

Ettől az elidegenedett világtól szenved egy másik, Fí lipovicshoz hasonlóan
jelentéktelen -alak, Mufics is. És mikor egy baleset míatt - Kosztolányi Appen
dtcitis-ére emlékeztető módon - szemének elvesztése árán az érdeklődés közép
pontjába l5-erill s végre beszélhet. és mások is beszélnek hozzá. magánya meg
szűnik. Boldogsága azonban csak időleges. meggyógyulásával együtt elmúlik. Míg
Ftllpovícs a nevét. Mufics a szemét, addig Hele, a Vásár főszereplője saját csont
vázat veszti el. - míndegyíkük egyéniségének egy-egy darabjával lesz kevesebb.

A kor és az írások hangulatát talán legtökéletesebben a Georgi, a borbély
cimű novella fejezi ki:

A kis borbélyüzletben lappang a fény. Megnől, amikor a lámpa levegőt

kap. megijed, összehúzza magát, amikor nem mozdul se a szél. se az ember ...

A borbélymester - köpcös, puffadt, iszákos ember - nagyokat sóhajt.

- Romlás, romlás - mondía ..•

- Romlás, romlás - suttogja hangosabban. s kitép egy szál szőrt a fille
rnögül, Az égre néz, amely oly mérheteUenül sötét és magas s hirtelen 'valami
Összeszorítja a berbélymester szívét, "Romlás. romlás" - motyogia maga elé,
s befordul a sarkon ...

Mire vonatkozik ez a romlás? Egész életünkre, az oly mérhetetlenül sötét
és magas ég alatt - sugallja Gelléri ez abszurditásában legpesszimistább rnüve,
amit nem sokkal tragikus halála előtt írt. Mert GeHérit pályája csúcsán érte
a halál, életműve torzó maradt. ám e novellákkal már a világirodalom legmo
dernebb áramlataíhoz, így az abs2Jurdhoz is kapcsolódott. Illés Endre írja épp a
Geotgi, a borbély kapcsán: "A történet eddíg is szíkrázó, j."(roteszk dráma, és h~y

mílyén villódzó díalégussal folytatódnék azt Gelléri. a drámaíró írta volna meg,
- Ionescót és Beckettet elhomályosítva. Hiszem. hogy Gelléri útja tündéri no
velláítöl, -álomjátékokba tévedő önéletrajzától a groteszk drámához vezetett volna."

•
Gelléri stílusának legállandóbb és Iegmeghatározóbb jegye a líraiság. A valós-ágot
érzelmein keresztül tükrözte és alakjainak is elsősorban érzelmeit vizsgálta. ábrá
zolta. Irásat többségében inkább a pszichológiai hítelességre törekedett. mint a
társadalmira, és ebben. a századforduló nagy novellista nemzedéke - Petelei.
Lovík, Gozsdu, a Cholnokyak és Szini - utódjának érezzük, Az őt közvetlenül
ln,egelóző nemzedékből leginkább Krúdyval rokonítható. Líraiságában tehát in
kább a "ködlqvagokhoz/' tartozott. rnínt a realístákhoz.rannak ellenére. hogy velük
is - elsősorban Móricz-cal - főként drámaiságában. rokon.

Stílusának és - ezzel szoros összefüggésben "'- szemleletének változásait vizs
gálva, elsősorban az elkomorodást, a lehiggadást figyelhettük meg, Láttuk. ho
gyan lett az idillből előbb groteszk. később abszurd. Láttuk. tragikus korát tük
rözve, hogy szállt el a "tündéri", s hogyan erősödött az "ördögi". €s ebben 
ahogy fiatalkorának kócosságát; indulatait levetve. izmusaiból kilépve egyre tra
gikusabb, pontosabb lett. közeledve egyúttal a hagvományosabb stílus és hang
vétel felé - már József Attila és Radnóti Miklós társának érezzük.

Jegyzetek: (l)· Nagy Sz. Péter: GelJért Andor Endre pályakezdése. Irodalomtörténet, 1974/3.
- (2) A következő novellakat véljük többek között e csoportba tanozóknak: Egy UII&Ga5',
Vera naplója, EImIiIás. - (3) A következő novelJákat véljük többek között e csoportba
tartozóknak: Htlvllsvlllgyl nászutasok, Szerelmes ágyiestIi, Barna sllr.
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KORZENSZKY RICHÁRD

A fiatal József Attila világérzése
A Hangya című költeményről

"József Attila költeménye ... nyílt dráma: küzdelem a kozmosz erőivel, zorogve
elvonuló prllanataíval, évrnillí árdok alatt kialakutó-kihúnyó csillagvilágának tör
vényeivel" - állapítja meg az Ödáről Tamás Attila. Majd íg.v folytatja: "A hu
szadik század rnodern embere Ő. akiben már megszakad a természettel való naiv
-ösztönös kapcsolat, akinek számára már probléma a világ; de a huszadik szá
zadnak az az embere, aki szembe is mer nézni ezzel a problémával: a számára
idegenné lett világgal." (l).

A bécsi versek, közelebbről a Hangya költőjéről Gyertyán Ervin a következő

sorokat írja: "A hétköznapi válik ernelkedetté, amikor olyasmiről szól a lírai
megindultság hangján, aminek képzete - addigi konvencióink. hagyományaink
alapján - ellentétben áll nemcsak ezzel az emelkedettséggel . " A jelentéktelen
jelentőssé válásának, a közönséges megszépülésének, emocionális feltöltődésének

sok formája van a költőnél. Az egyik amikrotermészet, - a legapróbb, legjelen
téktelenebb élőlények előtte észre nem vett világának - felfedezése; a dolgozó.
a természettől még nem elidegenedett ember gyermekien tiszta együttérzése az
anyaföld legkisebb rezdüléseivel is ..." (2)

Idézzük még Németh Andort: "Megnyug',rás, béke, barátság árad a sorok
közül; föloldódás, a békétlenség békébe riyújtózkodása, panteista életérzés: mín
den úgy van jól, ahogy van, noha a míértre nincs felelet... Már' e .kis vers bo
nyolult érzelmi áttételeiből is megállapítható, hogy Attila derűsen érzékeny mín
denbe beletörődését nem közönséges vívódások előzhették meg, rníg idejutott ..." (3)

Kérdés, valóban megfelel-e József Attila bécsi Ielkíád'lapota ennek a harrnóniá
nak, a míndenbe belenyugvásnak. békének, amit a vers értelrnezőí kiemeLnek?
Vajon "derűserl érzékeny míndenbe beletörődés" sugárzik-e ebből a versből?

"EgyedüIIékőI és szegénységről panaszkodik Galamb Ödönnek írt levelében.
megértő barát hiányáról, aki rettenetesen sok és gyorsan fölburjánzó gondolatá
ban segítene rendet teremteni. Olyan vagyok önmagamnak, mint egy be!lső nap.
melytől egyforma sebességgel nő a folyó, a madár, alótetű és a hínár." (4) Nyug
talanságról, káosszá égett világáról panaszkodik Osvát Ernőnek írt leveleiben is. (5)

Vajon ott van-e a versben ,.a természettől még nem elideg-enedett ember
gyermekien tiszta együttérzése az anyaföld legkisebb rezdüléseível is". vagv meg
szakadt már "a természettel való naiv-ösztönös kapcsolat"? Probléma-e számára
a világ? Ha igen, hogvan ?

A HangYff-t általáftan az azonosulás versének tartják. a világ apró. jelenték
telen dolgaival való eggyeolvadás mísztikus-panteísta kifejezésének. A költői én
és a világ teljes egységért olvassák lki belőle. Valóban a világgal való teljes azo- .
nosulás, a hiánytalan összhang, az i,gazi béke tÜikrö:OOdik a versből?

A kérdés felvetését indokolja a bécsi JÓZiSef Alttila zaklatott belső világa.
Hogyan válaszol erre a kérdésre maga a költemény?

Feltűnik a vers szakaszokra tagolásának érdekessége. Háromsoros versszalera
kétsoros következik; a harmadik versszak ismét három sorból áll. majd újra két
sor alkot versszakot. Megismétlődik tehát a versben a 3+2 sor; a sorok ilyen
ismétlődése nuntegy felezót húz a versben az első 3+2-es csoport után.

A sorok szótagszárna nem egyenlő, Minden szakasz első sora II szótagból
áll, amelyhez 10 szótagú második sor csatlakozik Az első és harmadik verssza
kot háromsorossá bővíti egy-egy 6 szótagoól álló. rövidebb sor.

A sorvégek a versszakokon belül nem rímelnek. egy-egy sor azonban vissza
-visszacseng az előző versszakokból: hangya - hajtja; jó az is - árnyéka is' el
ne fúdd - beiborult - hullt. Ez a sajátos rímelés azt sugallja. hogya költemény
ben a versszakok nem ailkotJnak viszonylag lezárt; önálló egységeket; a gondolat
menet sem alkalmazkodik a versszakok szerínt történő külső tagolódáshoz.
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A jambí·1'_t.S clai'l::ktete:.:1 verset sok spondeusz lassítja, - A szótaaok hosz
szúsága-rövidsége ('''- ídőrnérték) mellett lényeges szervezó eleme a versnek a
hangsúly. arnelv a sorokat h:,rom, 1"Jetve két ,*ységre tagolja:

A bábok kozott / elaludt a / hangya.
Szét, a i babokat most I el ne fúddl .
Kütönben I jó az is.

Kis, fáradt fejét / csillámokra / hajtja
és alszik véle I csöpp árnyéka I is.

Egy szalmaszállal / folkelteni / szépeni
De jobb, ha már I indulunk / haza,
erősen / beborult

A bábok kozistt / elaludt egy I hangya
és - hopp - egy csöpp már / a kezemre i hl'JIt.

Az ütemek a sorokat a következő ~m:'háilYS<lerűséggel tagolják:

(3+3) +- (3+3}+2 + (3+3)

L-..:====-'==I~-I I
(3+3}+2 +

f I

A ;-ltmika síkján tehát szimmetrikus szerkesztést találunk, A szí mmetría
által,..-J.i az összhangróí. a kíegyensúlvozottságról beszél, Hasonló képet nyerünk,
ha l "g'VIlJSgaJjuk az álditrnányok és alanyok egymáshoz való viszonyát. Elemzé
sÜJn!KJ..en a döntő a logikai alany-álhtmány. A "de Jobb, ha már indulunk haza"
ÖSSL.<:wtt mondar esatéb n álütrnanynak tekintjük a főmondatot. alanynak az ala
nYI mollékmondatot. JeloljÜik A-val az áHitmányok'at, a-val az alanyokat. A két
rövid sort figyelmen kívül hagyjuk, X-~Lel jelöljük,

Aa aA

I '

I I rx (a) A Aa
I I r

(a) A Aax :ta aA

VHá~ a megfelelés, a szímmeuna. Rendezettség, összhang bizonyítéka ez is.
;Ez az eJ.eml'Jés színtén kijelöl egy tengelyt, egy szirnmetrta-tengelyt, amely egybe
esik a versszakok és a rttrníka áJltal meghatározott, kdjelölt Ielezővel, Az X-szel
jelölt elemek ~s megfelelnek egymásnak.

Látható, hogy a vers megszerkesztettsége koncentrált közéneontos.
A rnikrokozmosz versének tJartj:áJk a Hangllá-t. A míkro-moaívumok valóban

uralkodnak benne, de kimutatható még két más motívum is: a míkrokozmosz
eüentéte, a malorokozmosz is szerepel, azonkívül ott van az én-motívurn, az ami
a költő személyes jelenletét fejeeáki. Hogyan rendeződnek el ezek a motívumok
a költernénvben?

A bábok között elaludt a hangya.
Szél, a báhokat most el ne fúddl
Különben jó az is.

mikrokozmosz
makrokozmosz
személyes

Kis, fáradt fejét csmámokra hajtja
És alszik véle csöpp árnyéka is.

mikrokozmosz
mtkro-rmakro-ykozmosz

Egy szalmaszál/al !ölkelteni szépeni
De jobb, ha már indulunk haza,
erősen beborult

mikrokozmosz
személyes
makrokozmosz

A bábok között elalu.dt egy hangya
és - hopp - egy csöpp már a kezemre hullt.

mikrokozmosz
mikro-makro-személyes
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Érdekes a motívurnok ogvmásra játszása. Az «rralkodö jellegű motívum. a
rnikrokozmosz mellett megje:~<f1iik a másik két motívum is, több-kevesebb ínten
zitással, Példáu! a "SZlé!, a bábokat most el ne fúdd!" felszólí.ás a makrokez-

.moszt helyezí előtérbe, de 3 ruegszólítás személyes motívurnot "ejt magában: a
megszólított mellett ott érezzük a :1,cgszólítót is. A bábok megnevezése pedig
a mikrokozmoszt viszi bele a motív um-sorba. Domináns azonban a hangsúlyos,
a sor elejére hozott "szél". a makrol.ozmocz, Az "és al&z.ik véle csöPp' árnyéka
is" kijelentés a mikro-motívurnokat állítja előtérbe. De észre kell vennünk a benn
foglalt makro-motívurnot is: a ki nem mondott fény-árnyék korrelácíö utal a nap
ra, a makrokozrnoszra.

Az utolsó sor mindhárom rnotívumot összefoglalja:' "egy csöpp" - rrukro
kozmosz. De benne van a csöppben a makrokozmosz is' :ll hulló csöpp visszautal
az "erősen beborult" kijelentésre, amely világosan makro-rnotívum, A "kezemre"
pedig hozzákapcsol ja a szam ólyes rnotívumot, a bírtokos személyrag segítségével.
Ebben a sorban ugyancsak személyes motívum a halk "felkiáltás": "hopp".

A motívumok egymáshoz való viszonyának vizsgálatát megkönnyíti a versnek
az a jellegzetessége, hogy a sorvégek és mondatvégek ninesenek egymással
ellentétben, nincs átívelés: rnínden sorvég egyúttal mondat vége is, ezv 'kijelen
tés, egy sóhaj lezárása. Egy sor: egy dommans motívum. l'gy a következő eiren
deződést találjuk :

I
mikro a
makro b

.j, személyes c {

m ik r o
mikro
mikro

t személyes c } A
I makro b
i mikro a

mikro-makro-szem. kóda

Meglepő a motívurnok szimmetrdája: a b c - a a a - c b a. A szímmetrt
kus motívum-elosztás középpentot jelöl ki a versben. Három míkro-motívurn al
kotja a köZéppontot. Erre a középpontra irányul a szerkesztés, ezt a köz~pon'

tot fogja közre a megelőző és követő három sor. mégpedig úgy. hogy a kÖZiép,
pont előtt szereplő három motívum, mondr-atná.ik: három téma (a, b, c) a közép
pont után fordított sorrendben tér vissza. A témák megfordítása nemcsak kije
löli a középpontot, hanem belső feszültséget is teremt.

Zenei forrnára emlékeztet a motívumoknak, témáknak ez a szabályos elren
dezése. f:rdekes a rokonság a Hangya motívum-szerkezete és a szonátaíorma kö
zött. Három rész (A, B, A) három-három térnéval. s a visszatérésben ott taJáljluk
az első rész míndháoom témáját. A témá:k. fordított sorrendben t.ÖrMnŐ vissza
térése Bartóknál is megtaláJható. Az V. vonósnégves első tétele szonátaéorma:
a, b, c; kídoígoeás: c, b, a. A vdsszatérésben a témák fordítását látjuk. Hasonló
szirnrnetríkus szerkesztés Bartók más műveiben is szerepeí. Az aprólékos elem
zés József Attila több versében kimutatja a feszültségtererntés, középpont-kijelölés
témafordítással való megoldását tpéldiául a Dunánál címú költemény II. része
vagy az lstern círnű vers középső része stb.), •

A rnotívumok a vers következő sorait emelik ki, mint középpontot:

kis, fáradt fejét csillámokra hajtja
és alszik véle csöpp árnyéka is
Egy szalmaszáflal tőlkelteni szépen -

Precízen, khíasztikusan szerkesztett elemek. egymáshoz kapcsolódnak. az al
vasra, a nyugalomra, a békére vonatkoznak: (lejhajtja - alszik - főlkelte,ni. A
súlypont áttcvődik a "fölkelteni" felé. A (le) -' "föl" igekötők belso fe5'2'JÜ1tséget,
ellentétet tükröznek. .

A motívumok szerkezetének vizsgálata is a rendezettséaet bizonvítja, a vers
ben meglevő harmóniát Iátszík Igazolní. De mi okozza a magban levő hangsúly
eltolódást, mtért érezzük kiemeltnek a "fölkelteni" fogalmat?

A versben meglevő harmónia lényegére fény derül, ha összevetjük a kill.Öll
elemzett síkokat. ha összehasoníttjuk a versszakok, a ritmika, az állítmányok-ala
nyok rendszerének szímmetriáját a szonétatormára emlékeztető motívum-rend
szerrel.
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A "Hangya" összesen tíz sorból áll. A versszakok a következő szabályos
ságot mutatják, ha egységnek tekintjük a verssort: 3+2 i 3+2

A 3:2 arány az aranymetszés aránya. (6) (Az aranymetszés arányait rrsutatja
az úgynevezett Ftbonaccl-féle számsor, amelynek minden tagja egyenlő az előző

két tag összegével: 1+2+3+5+8+13 ...)
A versszakok ()IIY1l!n csoportokat alkotnak itt, amelyek az aranvmetszésí arányt

tükrözik. Valamennyi versszak-határ aranymetszésben osztja, illetve fogja össze
a versszakokat. (3+2=) 5:3:2

Az aranyrnetszési arány nem az egyensúly aránya, hanem a belső Ieszültségé,
Harmónia ez ugyan, de belső feszültséggel telítve. Feszültséa van tehát a költe
mény egyes versszakainak egymáshoz kapcsolódásában.

Elemzésünk során a versben a versszak-határokon ktvül találtunk felezőt,

illetve szírnmetoiatengelyt, amely az első öt sor és a második öt sor közott húzódik.
A motívurnok a felezőkkel szemben más rendszer szerínt taaolják a költe

ményt. Szirnmetrikus a motívumok rendszere is, de ez a szimmetriarendszer csak
kilenc sort foglal magába; az utolsó sor, mint lezárás, kóda kiesik a rendszerből.

A vers belső Ieszültségének a lényege: az egymás Iölött levő síkok sajátos
kapcsolata, a síkolk eltolódása. Az egybeeső szí mmetriatengelv és Ielező tengely
metszí a rnotívumok által kijelölt központi magot. Nem felezi, nem szírnmetrí
kusan tagolja, hanem excencríkusan, 2:1 arányban. Feszültségteremtő osztás ez:
a három központi sor lényeges fogalmai így kapcsolódnak tehát egymáshoz:
(le)hajtja, alszik - fölkelteni.

A harmónia a vers legmélyén tehát nem a nyugalom harmóniája. Feszültség,
egyensúlyeltolódás van a vers legbensejében. Pontosabban : a vers síkjainak har
móniája, ha egymással összevetjük öket, látszatharmónia csupán.

Kifejezheti - egy. ilyen látszat-harmónia a költőnek a világgal való teljes azo
nosulását, panteisztikus eggyéolvadását, a világtól még nem elidegenedett ember
világszernléletét ?

Ha tovább vizsgáljuk a rnakro-, mikro- és személyes motívumokat, azt' ta
pasztaljuk, hogy az azonos mínősítést nyert motívumok is különböznek egymás
tól, különböznek absztrakt, metve konkrét mivoltuk síkján. Ez a külőnbözőség

egyirányba ható, sajátos belső dinamikát ad aversnek.
Mikro- és makrokozmosz motívumokkaí indul, pontosabban : konkrét míkro

és rnakro-rnotívumokkal : "A bábok között elaludt a hangya". "Szél, a bábokat .. .'
Határozott, konkrét motívumok: határozott névelő; tárgyas ragozás: "el ne fúdd!"

A mikro- és makro-motívum mellett a megszőlításban ott van a személyes
is, de magának a megszólftönak a személye nem konkrét. Szintén nem konkr-ét
a személyes motívumnak vett .Jcülönben j6-az is" kJjelentés sem.

Konkrét a motívumok által kijelöht mikrokozmosz-mag, ebbe belejátszik azon
ban egy nem konkr-ét személyes motívurn: "fölkelteni".

A személyes motívurn egyre 'korrkrétabbá válik Ezt Iátjuk a "de jobb, ha
már indulunk ham" mondat állítmányában: indulunk. Személyragozott ige, töb
bes szám első személy. Az első személy kategóriája a versben itt jelentkezik először.

Párhuzamosan pedig tanúi vagyunk a makro- és míkrokozrnosz távolodásá
nak, háttérbe húzódásának. elvontabbá válásának "erősen beborult". A legplasz
tikusabb ebből a szempontból az első sor konkrét motívumát éppen konkrétsa
gá tól megfosztva ismétlő sor: "A bábok között elaludt egy hangya", "A han
gya" - "egy hangya": világos a szembeállításból a konkrét világ távolodása. A
személyes motívum ugyanakkor tovább erősödik, egyre konkrétabbá váLik: köz
beszólás: "hopp". Majd az utolsó sorban a már egyszer megjelent első szem-ély
most egyes számban konkretdzálódik ; megjelenik a viJág makro- és míkrojelensé
geít szemJélő költő: "és - hopp - egy csöpp már a kezemre hullt."

Az egész versen keresztül egymásnak teszülö makro-mikro és személyes rno
tívurnok szembeállása mintegy kiugratja a költemény végére a költői ..énv-t, úgy,
hogy a rí tmika is megváltozik. A [ambusok-spondeusok után a második ritmus
egység ("a kezemre") doboló anapesztusa felocsúdással zárja az eszmélődő verset.

Mintegy kiválik, ki szorul a makro- és mikrokozmosz egységéből a világgal
szembeálló, a világot érteni, átfogní akaro "én". A költő nincs benn a világ, a
makro- és rnikrokozmosz harmóniájában. Szemben áll a világgal. Probléma szá-
mára a világ. Az összhangnak csak külső szemiélőie. mélv sóváraással. .

Egy kis hang- és szóstatísztíka is aiátámasztja eddigi megállapitásainka t.
Csupán néhány adat:' a Hangya magánhangzó-rendszerében a veláris hangok
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vannak túlsúlyban, 43 palatális mellett 50 veláris magánhangzot találunk. S a
velártsok 50%-a "a"-hang! Miridössze 19 e-hang van a versben. A mély hang
szín felé való eltolódást mutatják a rímek is: a tíz sorvég közül csak három
végződik magas rnagánhangzót tartalmazó szótagra, Mindez - összefüggésben a
sorvégek-rnondatvégek egybeesésével. valamint a szavak jelentésével - arra a
megáálapításra vezet. hogya versben sajátos eső, ereszkedő, rnondhatnánk nyo
masztó, depressziós hangulat van. S ez nem függetleníthető a verset író költő
el rnényví lágát61.

A világgal eggyéolvadó, vele békében, összhangban élő költő Ielkiállapotát
nem tükrözheti olyan vers, amelyben a harmónia csak a felszín harmóruáia; núg
amélyben feszültség, egvensúlybbllenés van. A vers tehát olyan költő alkotása,
aki számára a természet, a világ nem megoldott probléma. Nem VIálik e~Y'é a
világgal, nem oldódik föl benne.

Érdekes a különböző szótagszárnú szavak aránya a versben. Nem a két- . és
háromszotagú szavak var .ak többségben! 54 szóból 29 egyszótagú, Az egyszó
tagú szavak, a sok külön elem, a sok külön hangsúly Ielaprózza a verset. Kulcs
helyet foglal el éppen egy egyszótagú szó: a "csöpp". A motívumok által kijelölt
központi mag középső sorában találjuk : ,,:És alszik véle csöpp árnyéka is". Jelen
tése: kicsi, parányi. Az ertolsó sorban visszatér ugyanez a szó: ..és - hopp 
egy csöpp már a kezemre hullt." Feszültségteremtő szó ez a versben, vissza
utal az előbbi előfordulási helyre. hordozza a "pa.rányti" jelentést, ili;y a míkro
-világ kifejezője; de kapcsolatot teremt a míkro- és makrokozmosz között: esó
cseppről van szó, azonnal megjelenék képzeletünkben az eső. a felhó.

Az igék többsége a pihenéssel. alvással kapcsolatos. A középpont három
kiemelt szava is erre vonatkozik: a khiasztíkus szerkesztésmóddal hangsúlyozott
,,(Ie)hajtja" - "alszik" - "fölkelteni". Az alvásnak ez a szokatlanul erőteljes ki
emelése valami nagyon mély vágyról beszél: a pihenés, a megnyugvás, a bol
dogság utáni vágyról. Azonosulni vágyásról - nem befejezett. már megtörtént
azonosulásról. hanem csak vágyról - a természettel, a természet jelentéktelen
nek tűnő, parányj lényeivel is, a "fáradt fejét csíllámokra hajtó" hanávával is.

Pihenésre, alvásra, megnyugvásra az sóvárog. aki klelégítetlen, akinek hiány
zik a pihenés, az alvás, a megnyugvás,

1926-ban, de már a korábbi években is g,YIakron visszatérő motívum József
Attila verseiben a fű, a harmat, a fáradt bogár, a fáradt csigák. A megfáradt
ember. Ebbe a sorba állítva a Hangya filozótia! tartalmú vers lesz, amelyben a
világgal való' azonosulás vágyában ott lappang kímondatlanul is a lét értelme
utáni kínzó kérdés: mindez miért? S az ember, a költő - tele nosztalgiával a
míkro- ésmakrokozmosszal Valló egységbe olvadás, az egész világgal való azo
nosulás iránt, magára maradva ábl a kérdés előtt.

Ebben az időszakban kétszer is felbukkan egy mélyértelmű kép a tüvekről,

a megfáradt bogárról. a hazatalálásról:

az elfáradt bogarak mi1u:l hazatalálnak. ha esteledik.
s az Or
nyitott tenyérrel, térdia csobogó nyuaalomban
ott áll az útjuk lléDén.

(Csak a Tenger jött el)

A költő egyik alkalommal sem azonos ezzel a hazataláló világgal: "de én
nem vagyok fáradt", írja a Csak a Tenger jött el című versben. Nem sokkal
később, az Isten-ben lemondás, rezignácíó a válasz a vers központi helyén, hang
súlyosan föltett kérdésre. a "mért"-re: Meg nem zanarlak, én Uram, / elnézel kis
vírágaink fölött.

Ugyanez a miért, a "mért nem tudom hát sok/kal szebben, / mint a hegyek és
mint a füvek, / ágyam alatt hál meg a bánat, / szívükben szép, zöld tüzek ~

nek ..." világának rniértje van a Hangya című vers mélvén is. tele feszültséggel,
s a válasl: nélkül álló, magáro maradott költő belső gyötrődéseivel.

Jegyzetek: (l) Tamás Attila: József Attila költői világképe. ItK. 1962. 182. old. - (2)
Gyertyán Ervin: Költőnk és kora. Bp. 1963. 119-120. J. - (3) Németh Andor: József Attila.
1944. 54. l. - (4) Bokor László: József Attila bécsi költeményei. UK. 1964. 333. J. - (5)
Vö. Pat.yí Sándor: József Attila tevetetbőr. ItK. 1955. 210-211. l. - (6) Vö. Lendvai Ernő:

Bartók dramaturgiája. Bp. 1964. 267. l.
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KIPKE TAMÁS

A valóság hitele
A magyar dokumentum-játékfilmek

Szokatlan és sok tekintetben újszerű életközelség jellemzi az utóbbi két-három
év magyar filmgyártásának egyik irányzatát. Azokról a filmekről van szó, me
lyeket a kritikusok a "dokumentum-játékfilm" címkéje alatt tartanak számon.
Ezekben a filmekben - kisebb-nagyobb stilizáltsággal - valódi emberi életek,
valódi élethelyzetek láthatók; valódi emberek, vagyis nem hivatásos színészek
mozognak a kamera előtt, akik többnyire a maguk szavaival beszélnek, jó eset
ben saját, mélyről jövő indulataik szabadulnak föl a végtére mégis rendezett,
eljátszott jelenetekben.

A "valóság" szinte bűvös szóként hangzik a filmmel, a filmművészettel kap
c&olatban. Lumiére valóságos vonatot vitt vászonra, olyan élethűen. hogy a né
zők pánikba estek, az életüket féJtették a robogó vonattól. Aztán alig fél század
rnúlva, ,e nagyszerű találmány dicstelen elfajzásának következtében, a régi nézők

gyerekei már azt rnondták, ha valamit hihetetlennek, teljesen valószínűtlennek
tartottak: "olyan,mint a film, olyan, mint a mozí".

A mm a kezdetektől fogva két, egymást kízáró irányba fejlődött. Az egyik
a hétköznapi valóság mínél hitelesebb megrnutatását tűzte ki célul; a másik
puszta eszközt látott a filmben: elsősorban a színhází előadások, kabarétréfák
megörökítésére.

A film hasonlít a látható világra. Annak valós anyagából épül. A filmben a
kutyát például nem egy betűsor idézí fel (mint egy novella vagy újságcikk ese
tében), hanem egy valódi kutya valóban elsétál a felvevőgép előtt. A kérdés már
csak az, hogya filmbeli tény a hasonlóság határain belül azonos-e önmagával,
azaz megfelelőjével. Vagyis ez a filmbeli kutya valóban mindig kutvát akar-e
jelenteni '? Gondoljunk csak Clemde Lelouch emlékezetes filmjére (Egy férfi és
egy nő, i966): a szerelmesek egymásra találnak, majd a következő képsor egy
lengő fülű kutyát mutat, amint felszabadultan rohangál föl s alá a vízparti ho
mokon. Nem kell különösebb filmesztétikai műveltség ("vájtszemúS>ég"), hogy érez
zük: nem a kutyáról van itt szó. Hogy pontosan rníről, ahhoz meg kell nézni a
filmet .. , Itt a vágást, a két képsor egymáshoz fűzését talán az irodalomban al-
kalmazott hasonlattal lehetne összevetni. '

Megdöbbentő gyorsasággal alakult ki, s alakul tovább ma is ennek a fiatal
művészetí ágnak a nyelvezete: sajátos mondattana és stilisztikája. melynek révén a
jilmtények szavaiból olyan eltérő, a "beszélőre" annyira jellemző mondatok, olyan
sajátos egyéni és korstílusok keletkeznek.

*
A tények világa felé fordul az újabb magyar filmek ejtv csoportja. Erthet
jült ezt a fentiek alapján úgy is, mínt egyfajta kevés-szavúságot. A hasonlatok
tól, a mellékmondatokban bővelkedő stílustól való eltávolodást, közeledést a tő

mondatok felé. Tőmondatokban beszélve, a kifejezés biztosan veszít árnyaltsá
gából ~ fokozódhat viszont a mondandó egyértelműsége. A közérthető. egyszeru
szavak a filmben: a hétköznapok élettényei. Tar Béla Csalátli tűzfészek-jének

. egyes íelenetei például megdöbbentően hitelesnek hatnak. A Film'rerténll család
jának 'reggeli nyüzsgése, ütközéseik apró sorouta filmen még sosem látottan
míndennapí tudott lenni. Egy másik beállítás: a legidősebb lány és udvarlója végre
maguk maradnak a lakásban, s aztán mégis váratlanul hazajön az egyik test
vér - ilyen utálat, kétségbeesett, tehetetlen keserűség (valóságos emberi érzé
sek l), ami ezekből a képekből árad, még nem jelent meg magyar filmen. Ilyen

.élethelyzeteket csak szenvedően átélni lehet, nem kitalálni.

Hétköznapi arcok és hétköznapi tények. 'Tények, amelyekhez társadalmilag
meghatározott életmódunk kapcsol (sokunkat elszak.thatatlanul), malyekhez erő-
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teljes érzelmi viszony fűz nunu.tvajunkat. Mal hétköznapi életünk jól-rosszul kivá
lasztott szeletének retusálatlar, -: sszaadásában rejlik ezeknek a dokumentum-já
tékfilmeknek sikertelensége és bizonyos mértékű sikere is. (Zolnay Pál hasonló
módszerekkel készült i"ut~!l,.rifia című filmje modellje is lehet az effajta alkotá
sok fogadtatésának. Sokan nem szeretik a rebusálatlan fotográf iákat. - Az igaz
ság kedvéért persze meg kell jegyezni, hogy a retusálatlan kép, bár bizonyos
fokig feltétlenül hű ugyan, nem biztos, hogy ugyanakkor ebből és csak ebből kifo
lyólag jó is ...)

A dokumentum-játékfilm különös ..köztes" rnűfai. Érzékletcsen utal erre ez
az elnevezés is, mely a film két, korábban összebékíthetetlennek ítélt fejlődési

tendenciáját kénytelen j,-llemz"'Isül előcitálni. Paul Rotha tilmesztéta, a híres
angol dokumentumfilm-iskola teoretikusa így jellemezte a dokumentumfilmet:
"Filozófiai magyarázátot ad rnüvészí képpel az élet valóságáról, anélkül, hogy
azt művészí általánosítással felnagvítaná, mínt a játékfilm".

Ha ragaszkodni akanunk ehhez a jó ötvenéves detinfcióhoz, akkor meg kell
állapítanunk: egyre kevesebb tisztán dokumentumfilm .készül. Dzuia Vertova har
mincas években a játékfilmek zömének illúzíó-hajszolásából kiábrándulva, a kíta
lációktól a tények felé fordult s alkotta meg a maga .Jcíno pravda" elnevezésű

irányzatát. Teljes egészében azonban ekkor sem hagyott fel a .müvészí általá
nosítással", nem is hagyhatott. merj művész volt. Kovács András nevezetes doku
mentumfilmjére (Nehéz l!mbeTelk) is jellemző a "cinerna veríté", mégsem nélkü
lözi a művészí általánosítást: "játékfilmje" pedig, a Falak ugyanakkor nem keve
set használt föl a dokumentumfilmezés eredményeiből.

Nem minden előzmény nélkül valók tehát a hetvenes évek végének szóban
forgó alkotásai. S van egy letagadhatatlan, bár kissé távoli lelki rokonságuk az
olasz neorealista irányzattal is. Annak legkiválóbb alkotásaiból is hiányoztak (de
hogy hiányoztak, csak nem voltak bennük jelen!) az ,unalomig ismert filmsztár
-arcok, az álomgyártás devalválódott, vagy mindig is értéktelen egyéb kellékei.
Miként ezek, úgy a mai magya-r film-rokonaik is - úgy tűnik - ugyanazt a
"művészet előtti" vagy "múvészeten túli", vagy egyszerűen csak "művészeten

kívül;' funkelót is fölvállalják : az igazságért kiáltást . .,Az igazságért, míndenáron
- írta. a neorealista film ekről szólva Lotman szoviet filmesztéta, s ez talán a mai
dokumentum-játékfilm törekvés-ekre is áll -, mert az igazság az élet feltétele."

Hogy most éppen mi ez az "igazság"? Szociológusok és hasonló hajlandóságú
kritikusok e filmek (és diva [juk) keletkezésének okát jelenlegi szituácíónkban
keresik. A gazdasági élet intenzív teitesztésének küszöbén a korábbi vehemens
társadalmi mozgások lelassultak. a különböző rétegek és csoportok korábban el
hallgattatott, vagy spontán észrevétlenül maradt érdekellentétei felszínre kerültek.
Vagyis ezek a f'ilmek arról kívánnak a maguk közérthetőségre törekvő nyelveze
tével szólni, hogy ÍfJY élünk ma Magyarországon. Ez a kikiabálandó igazságuk.

BelSŐ, lelki problémáink, lám. ilyen áldatlan lakáshelyzet, ilyen alacsony
nivójú kapcsolati kult úra közegeben bontakoznak ki; jellembe1i gyengeségeink és
morális fejletlenségünk ilyen körűlmények között ilyen és ilyen formákat ölte
nek, visszásságokat vagy tragédíákat szülnek. Példák özönét lehetne idézni a
Családi tűzfészek, a Juta!ámutazás, a Filmreaény, a' Cséplő Gyuri, a Békeidő

vagy a ·HarcTlWdor jeleneteiből - hogy csak a le.gjobb (bár 'egymással nem egé
szen azonos kvalítású) filmeket említsük a műíajbál. Ezek a művek nem az "ál
talános emberit" keresik, éppen ezét·t~·- paradox módon - elvben van esélyük
rá, hogy föl tudják mutatni.

De ne feledjük: ezeknek a filmeknek nem a témaválasztásukújszerú. A ma
gyar filmet az utóbbi huszonöt évben többé-kev~bé mindig is jellemezte a köz
életi érdeklődés, sőt legjobb korszakában. a hatvanas években kimondottan ennek
köszönhette jogos sikerét. A módszer az újszerű. ami az egyes filmek esetében
is igen eltérő lehet. Dárday három alkotása példaut (Jutalomutazás, F'llmreaény,
Harornodor) jól szemlélteti a. sűrítés. a dramatufl!,iaibeavatkozás különbségeít,
Ami közös: a hétköznapi sorsok, hétköznapi élettények iránti - már említett _
ki tüntetett figyelem.: a ci vil szerenlök alkalmazása; a jobbára csak vázlatosan
kidolg~~tt dialógusok; a .,nem emelt", erősen improvizatív színészí játék, a lazá
nak tu no szerkezet és a nyitott kompozíció.
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Mindennapi tényeknek dramaturgiailag kevéssé sűrített, alig emelkedő tenden
ciájúvá alakított sorozatával fordul témája felé a dokumentum-játékfilmek több
sége. Példázzák ezt a Harernodor és a Békeidő értekezlet-jelenetei. a jutalom
osztási-átadási ünnepség kínosan lassú és igy sokatmondó képsoraí. Beszédes fil
mek ezek a szó szorosan vett értelmében is. Hétköznapi sűrűségű szöveget hal
lunk hétköznapi akusztikában. S éppen az a szövegkörnyezet hitelesít olykor
feszesre fogalmazott kijelentéseket is: ..Nálunk még senkit nem vontak felelős

ségre azért. amit nem tett meg". Az életszerűség akkor lesz megdöbbentő erejű

vé, amikor érzelmileg intenzíven átélhető szítuácíóba kerül a civil szereplő. Ami
kor a maga személyes rokon- vagy ellenszenve. igazságérzete. töprengése. vagy
önvédő, öntgazoló érvelése szólal meg. Az iskolázatlan színészek nincsenek rnű

vészí kifejezőeszközök birtokában, nem rendelkeznek színészí rutinnal. A jelenet
hitele tehát nagyrészt a rendező előkészítő munkájának sikerén áll vagy bukik.
Föl kell, hogy hangolja színészeít, hogy olyan életteli párbeszédeket produkálja
nak, mint a Filmregény fiáért aggódó értelmiségi házaspárja. de említhetjük a
Harcmodor párttitkárának hátborzongató telefonbeszélgetéseit is.

A Harcmodor utolsó jelenetében a középkorú férfi alaposan leissza magát.
miután szinte mindenkí kapott jutalmat, csak ő nem. aki, a legtöbbet dolgozott.
Berúg. és zuhog belőle a részeg ember gátlástalan. kétségbeesett. keserű szóára
data. Ha valamelyik ismert színészünk játszaná a jelenetet. talán nem akadna
meg rajta a rszemünk. De ez a nem színész színész olyan. szinte hihetetlen 'élet
szerűséggel, a túljátszás legkisebb jele nélkül dülöngélteti ezt a rnélységesen csa
lódott embert, hogya néző elbizonytalanodik: talán tényleg nem ..szárazon"
játssza a szerepet. Elvben ugyanis nem lehet kizárni. hogy egy többé-kevésbé
lerészegedett embert látunk vergődni. És különös érzelmi azonosulás jön ekkor
létre. Ha egy jól ismert szanészt látnánk a szereoben, azonosulnánk a hőssel.

akit alakít. De így azonosulhatunk a nem színész színésszel is. Aki talán a maga
legmélyebben érzett kétségbeesését és kisemmizettségét is mozgósítra - esetleg
akaratlanul - a fölszabadító alkohol hatása alatt. Ebben a pillanatban tulajdon
képpen önmagával" azonosult a néző. (És ezen mit se változtat. ha később eset
leg biztosan megtudja. hogy a szereplő törtértetesen szmjózan volt.)

Ez a jelenet egy játékfHmben, szerosabb dramatnirgíaí szerkezetben, mint
utolsó képsor, durva általánosításnak. valamiféle negatív előjelű tanulságnak
tűn(het)ne - li bizonyára ki is hívná maga - a film s az alkotói szemlélet 
ellen a túláltalánosítás vádját. Itt, ÍQY azonban nem érezni, hogy míndenáron álta
lánosítani akarna, a szónak nem rnűvészi, inkább filozófiai értelmében: megőriz

valamit a maga egyediségéből. Nem általánosít és nem értelmez. Csak szól:
quod díxí, dixi ...

*
Sok vita, kétkedés, kritika és lelkes túllíhegés: ellentmondásos fo~dtatás övezi az
említett filmeket, melyeknek 'legjobbjai sem azonos kvalitásúak. sőt egyes darab
jai sem egyenletes mínőségűek, Következetes esztétizáló szemlelettel nézve gyönge
és erőteljes, olykor megrendítő képsorok, beállítások váltják egymást. S úgy tűnik,

nem oldható meg ez a probléma azzal, hogy kivágják vagy újraforgatják a gyen
gébb' részeket - 'netán az egészet is. Mert e végeredményben rnűvészileg konstru
ált, rendezett alkotásokban mégiscsak van valami, ami még inkább megismétel-o
hetetlen, mint egy megismételhetetlen műalkotásban: az a művön kívüli élet.
ami a rendezői, dramaturgi, operatőri és vágóí és még sokféle beavatkozások
után - mellett és ellenére is - ott lélegzik a képsorokban. a dialógusokban.

Ez a műoen felmutatott. de a művön kívül is élő élet nem teszi maradék
talanul lehetövé a műélvezetben egyébként természetes érzelmi azonosulást hős

sel és helyzettel. Ami azt is jelenti. hogy a néző problémáinak megoldása, meg
oldhatósága még a vetítés s az élmény továbbrezgésének idejére sem vihető át
a vászonra.
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MOSER ZOLTÁN

Röntgen kottával
Levél Annának

Nézd, Anna, most egy kicsit a Te kényszered íratja velem ezt a levelet: nehogy
puszta kézzel álljak holnap eléd! Ma reggel azzal köszöntél be, hogy holnap lesz
a születésnapod I - Holnap fogsz megszületni ?! - Igen - mondtad, és mentél
"munkahelyedre", az óvodába. Ma váratlanel ért születésnapod közelsége, de azért
mégsem volt meglepetés. Mert gondoltam rá - volt bőven időm -, néhány nappal
ezelőtt, amikor még a János kórházban feküdtem. Pontosan azt Iatolgattam, hogy
rnílyen különösek a véletlen egybeesések ! Mert öt évvel ezelőtt is itt - két meg
állóval följebb - voltam, amikor este szólt a telefon és Szombathelyről a papa
azt közölte. hogy Móser Anna megszületett. Olyan csöndben, hangtalanul jöttél 
de sírással és zajjal is! -, mí nt valaha, több százezer évvel ezelőtt emberi ősünk,

amikor megjelent a történelem szmpadán, Akik ma ismerünk, anyát kivéve, sen
k! nem tudta, hogy már vagy, hogy élsz. Sokáig én sem: egy-két hónap kellett,
;,0gy jelenléteddel, sírásoddal lassanként megváltoztasd a szoba hangulatát, az
összképet, napjainkat; hogy tudasd, most már nem ketten. de hárman vagyunk!
Látod, néhány napja még a kórházban gondoltam rád. s ott idéztem fel azt az
öt évvel ezelőtti májust magamban. Persze csak akkor, amikor fájdalmaim el
múltak már, mert addig keservesek voltak azok a görcsfájlalta napok. Eddig soha
semmi baja nem volt a vesémnek, amíg az egyik hajnalori olyan fájdalmak jöttek
rám, hogy a szornszédo]; segítségével be kellett vonulnom a kórházba. Vagy fél
napig tartott a kivizsgálás, s végül a röntgen kimutatta, hogy a bal vesém bizony
nem működik! Ahogy elképzelem, különös lehettem én azon a napon. Mível az
erős fájdalomcsillapítók csak részben használtak. erővel próbáltam jó és szép
élményeket felidézni, de az emlékezés, az "a leghosszabb tehervonat", csak dö
cögve haladt, vagy inkább álldigált l Bizony, "az emlékezet. hacsak leltárkészí
tésbe nem kezd - hogy az erdélyi Szí lágyí Istvánt idézzem -', nem határozhatja
meg, tűnt, megélt piltanatokból, ITIit éljen újra, mikor mit kapjon ölbe emlékek
ből a rágondolás." A fájdalom hullámokban jött. és mínt a zápor elsöpört min
den fényleni akaró emlékezést. De amikor a röntgenasztalon feküdtem.· s tíz per
cig mozdulní sem volt szabad. a felhők mögül rövid időre kíbukdácsolt a Nap.
Komíkus látvány lehettem - Medgyessy Feri bácsi egy rajzán látom azóta is
viszont magamat: meztelenül feküdtem egy keményasztallapon, s szemern ide
gesen kutatott, keresett valami nyugvópontot. Néztem a fent kattogó röntgengé
pet, a mennyezetig futó állványzat egyenes és görbe vasrudalt. Minden olyan
hideg színű volt, színtelenül szürkésfehér és fájó. És ekkor, nem hívtam. egy dal
"kottája" szólalt meg bennem. A halálról szólt, bár én arra nem nagyon akartam
gondolni:

m~~=~~~m
Meg- ha- lok, meg- ha- lok, Még be- teg sem va- gyak,

~~_ r.- ~...~'~:~~-~~~:§i.3
Ko- 10- nyi le - me - lőn Nyu- god - ni 8 - ka- rak.

2. Érted vagyok, érted, Érled ilyen beteg.
Teérted Iéi. rúzsúrn. Mindennapi hideg.

Miért ez jutott eszembe? - próbálom vallatóra fogni magam. Csak ez. és
semmi más! Több magyarázat is kívánkozik. Elsőként a hely és az idő közel
sége : pontosan egy héttel azelőtt jártunk Kolonban. a koloní temetőben. Kodály
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után nyomoztunk, pontosabban a fenti népdal helyszínen akartunk "terepszemlét
és seregszernlet" tartani. A fehérre, barnára, zöldre festett fakeresztek között
járva, először "Szalai Zuza, kis töpörödött öregasszony-ra gondoltunk. akiről

olyan szepen vallott Kodály 1925-ben, s aki valahol itt nyugszik. Később a fenti
népdalt. s a feldolgozás élményét errilegettük. 190B-ban, az első Zobor-vidéki út
ján gyűjtötte Kodály, aki - írja Vargyas Lajos - 1905-től - a népdalok meg
rsmerésétöl, a legelső gyűjtőúttól - számítja zeneszerzőí pályáját; 17 év alatt
mindössze egyetlen népdalfeldolgozásnak nevezhető rnűvet alkotott. a Két zobor
vidéki népdal kórusát.

Egyébként ezt a morva eredetűnek tartott. nem ötfokú népdalt valamiért
nagyon szereth ette Kodály, hisz az őtfokú dalok mellett egyedül ezt dolgozta
fel többször is: először kórusnak. másodszor a Magyar népzenében énekhangra
és zongorára. De van egy harmaaik feldolgozása is: amikor első felesége, Emma
asszony halálán volt, ott. a betegágynál kezdte átdolgozni női karra és szólóhan
gok ra. Olyan ez a kórus, mint egy-egy siratoének. Sirató és búcsú.

Azért jutott hát eszembe ez a népdal, rnert a halálról szól, és én akkor nevet
ségesen egy hullához hasonlítottam ?! Nem. Inkább az lehet az igaz. amil az
elején írtam: a fájdalom pihenőjében egy távoli-közeli szép élmény - s látvány,
zenével felerősítve - ugrott be az emlékezetembe. Mert szép volt az a nap, szép
volt a koloni templomdombról körülnézni. A hegyek koszorúja alatt végig apró
ralvak tűnedeztek-rejtekeztek: Gerencsér, Csitár. Zsére, Gimes. Lédec, alattunk
Kolon, a dombon túl - ezt nem látni. de tudom, s így odaképzelern - Geszte.
Bodok, Pográny; a másik irányban, hová a vasút vezet. Menyhe.. Béd, a "vizen
-túl", a Nyitra folyón túl Vicsápapáti és Egerszeg. A .znesszíség templomának"
közepéri érezhettük akkor magunkat, s talán Kodály is hasonló élményt élt át
itt-jártakor!

Mi lett volna, ha itt ér el az a görcs? - gondoltam erre is ott a kórházban.
De - és szövöm tovább az elképzelhető valót -, m] lett volna ha ott. és 60-70
evvel ezelőtt történt volna mindez? Ugy nem orvoshoz, de gyógyító asszonyhoz
vittek volna, 1909-ben Kodály feljegyzett itt Kolonban egy ráolvasó imádságot
szárazbategség, azaz tüdőbaj el1en. (Egyébként nemcsak az "aszaványt" az
aszott, kiszáradt beteget gyógyították ráolvasással -. hanem akit szemrnel vertek.
rontottak meg. s amelyik tehénnek elapadt a teje. azt is.)

"A gyógyító asszony" Kolon vidékén megméri a beteget, vagyis madzaaot
vesz, kifeszíti előbb a feje tetejétől a lábujjáig s egyik középu iiától a másikig.
miközben kiterjesztve tartja a beteg két karját. Ebben az utóbbi helyzetben aztán
ráolvasó igéket mond.

Mindezt ötször egymás után cselekszi. A harmadik .mérés' után pihenőt

enged, hogya beteget nagyon el ne fárassza. Végezetül pedig ezt mondia el:
"Sem 9, sem 8, sem 7. sem B... sem l". Ezután még kilenc napig imádkozik
a betegért. A betegnek viszont "árva csóvánvra és szapult hamura kell járnia
szükségre, és hogy megjöjjön a szája íze is. vizet kell innia kormos f'azékból".

De hadd térjek vissza újra csak a kórházhoz. Később egy újabb dal, ugyan
csak ott. kéretlenül és váratlanul zendült fel bennem. Néhány nap elmúltával,
ahogy kicsos:wgtam a folyosóra, s ahogy a csapóajtó bevágódott mögöttem, a
bukovinai Kerek ucca szegelet kezdetű dal jött elő, és aztán daloltam is magam
ban egész nap. Miért? Vagy egy későbbi, más helyről származó emlékmorzsa,
A Vigadó előtt álltam, várva a villanyrendőr zöld. szabad jelzeset. S amikor a
lámpa váltott, és én átértem az út túlsó felére. a lábam elbizonytalanodott:
merre is forduljak? A Vörösmarty tér felé, vagy az Aranykéz utca feJé?! Egy
ütem kihagyással máris kiléptem jobbra. S abban a pillanatban. ott, a sűrű áll
ványzat alatt, az Apczon lakok keress meg kezdetű, Kodály gyűjtötte dudanóta
iridult meg bennem. Miért ? Talán azért. mert előző héten ezzel fogJalkoztam.
De miért ott, s abban a pillanatban? Mert tudtam, hogy a Váci uteából a szülé
szeti klí níkára megyek tovább, megtudni, hogy a harmadik jövevény megérke
zett-e, s milyen névre hallgat? Talán az ecsegi dudanóta második sora "döröm
böl t" bennem, s kivánkozott kifelé. Mert eddig énekelhettem. mert "hitele" volt:

Apczon lakok keress meg.
Két luányom van, szeresti meg.
Neked adom egyiket.
Vedd el akármelyiket.
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De mi lesz, ha 5-10 perc múlva megtudom. hogy "hiteiét" vesztette. s azt
rnondhatom, hogy már hárman "vagynak", ők, a lányok, S ha fiú lesz? Akkor
énekelhetem majd tovább. És énekeltem is. de csak aznap, mint a fent említettek
közül bármelyiket. mindig csak egy napig. Másoknál is észrevettem, Édesanyánál
is, hogy naponként más és más dalra "akad" - anélkül, hogy keresné -, és egész
nap azt dúdólja. énekli. Miért?!

Úgy tűnik. próbálok végre válaszolni, hogy nem mí választunk, a dal választ
minket! Paul Valéry egyik esszéje jut eszembe. ahol arról ir. hogy amikor meg
születűnk, több embernek születünk: építésznek, tanítónak, költőnek, táncosnak.
hősnek, pipogyáriak... stb., s azután fokozatosan kiválik az az egy. ami és aki
leszünk. De a többi "énünk" sem hal meg, ott él velünk együtt valahol a tuda
tunk és érzéseink alján. Ezért vonzódunk annyi minden más után. Mert "csak
olyasmi vonzhat és csábíthat, csak olyasmi köti le fülünk és szemünk figyel
mét, csak olyasmit választhatunk ki a dolgok sokaságából. csak olyasmi kavar
hatja fel lelkünket, ami valamiképpen vagy eredetileg is ott élt bennünk, vagy
amire természetünk titkon várakozott. Minden, amivé válunk, még ha csak
futólag is. eleve készen állt bennünk."

így vagyunk talán adalok sokaságából véletlenül kiválasztott - vagy ki
váló - egyetlen dallal is! Miért énekled hát azt a dalt, és csak azt, és csak
azon a napon?! Mert ott van rejtett "raktárodban", és kinek-kinek az pattan
elő, amire aznap "szüksége" van. Hogy a kórházban, a fájdalmak szünetében
rniért azt, és csakis azt énekeltem magamban, egyre világosabb: a raktáron
lévő színek, élmények. szagok. dalok közül ez tűnt a Iegszükségesebbnek, ez
adott a legtöbb vigaszt akkor. S ugyanakkor e dalban benne volt "életem képe"
is. Minden egyéb hazug lett volna? Talán. De miért nem más jött elő? Egy
Vörösmarty-vers, Siena főterének képe, a hivai dinnyeevés. a segesdí szüret vagy
a zsámbéki romtemplom képe, élrnénve ? Mert a sok lehetséges élmény közül
abban a pillanatban ez volt a legerősebb, hogya kínok közül egy kevés remény
nek a szám szélére csússzon. így a dal által az a szép élmény is felidéződött.

bár csak öt percig, amit a kolont templomdombon átéltem.

De újabb görcs kezdődött: elmúlott a dal, ~ nekem mozdulni nem volt sza
bad. OU feküdtem csendben, meztelenül, kiszolgáltatottan és elkábulva a kemény
asztallapon. De ez akkor volt ... Most már itthon vagyok, igaz még ágyban. de
talán túl a veszélyen, bajon. Holnap, Anna. mégiscsak itthon ünnepeljük meg
születésed napját.

De el ne felejts reggel szólni!

Mányról, 1979. V. 7.

MAJOR-ZALA LAJOS VERSEI

SZál"8ZÓn, Rónay nélkül

Gyurka

nem mertem Szársz6n
házatokhoz közeledni

mint annyiszor boldoaan
annyi szófűtötte nyáron

ablakodban ne,jed arca:
auertek épp emlegettünk

nincs már ki mondja:
késtél előbb vártunk

de hát »éare itt »aau
te büdös aara/Jonciás .

s oly jó volt hoay vagyunk
a .anuiu" íze különösen

látod már csak Lennék.
a "vaa1/"-ban te és Attila

köriillenaő árnya
kérdőjelek nuuuinua
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Ars poetica IV.
Fiam
kérded: arsz J)Oétikám

a divat az izmus
oly mulandó mint az ember

mégis Q1:ládból ami megmarad
nem a költő

az ember

Ars poetica V.
Szeretni
akkor is ha gyűlölni kell

gyűlölni

ha a szeretet veszélyben

megbocsátani
ember az embernek

de soha kézfogással
nem hitelesíteni embertelenséget

kínra
kínzással dehoaui« te l'eIni

de nem felejteni

hinni
de nem larurucs igékben·

uniformisban
kitépni monoton szívedet

melea-iiiktetön
unott arcokba váani kérdőjelnek

ember oaau
ne félj!

71)0

Ars poetica VI.
Bölcsőben meacsúszott szakadékba zuhant szavaink
cafatokban jelentésük lenyúzott bőre szemfedőnek

szakadék

fölÖtte lengő félelem eleven húsunkra. Reménynek
szavakkal feltöltődő Lét szavakkal ürülő Lét

szakadék

eleven fájd~lmunlcon az Or bőre beborító barátként
seb a sebre embertelenségre elhaló szívünk lüktetése

ritmus

szakadékat átívelő költészet hídja a halál felé
nem kudarc se nem győzelem - életből: meaérkezés



Bartleauz, a zongorista.
Irta CSERNAK ARPAD

Mielőtt elvitték katonának, tehetséges jazz-zongorista volt, de hát alaktanya
folyosójának gyakori Ielmosása, a hólapátolás, a sötétzárkában eltöltött hetek, a
hideg fegyverek görcsös szorongatása magányos, éjszakai őrködéseken. nem tettek
jút érzékeny ízületeinek, sem szabadsághoz szokott lelkének.

Eredetileg egyszerű magyar neve volt. Madarász barátja nevezte el Bartka
uznak, vagyis "szakállas bagoly't-nak, mivel minden vonatkozásban ehhez a
különös madárhoz hasonlíntt leginkább, s amikor egy évig Németországban ját
szott, felvette ezt a neh t. így lett: Franz Bartkauz, Egy időre. Mert amikor
visszatért és bevonult katonának, ismét Barta Feri lett. Sőt: Barta közlegény.

- Miután l eszerelt ; hagyta nőni a szakállát, felkereste régi barátait, zenész
társait, leült a zongorához: nem ment a játék. Nemcsak az ujjai nem engedel
meskedtek, de az agya, a lelke sem; fel-felcsapott a gondolat, az érzés, de úgy
vágódott vissza, esetlenül, mint sebzett szárnyú madár.

Délelőttönként Iiztkotherápiára járt, délutánonként -gyakorolt, éjszakánként a
bárban csücsült, egyre többet ivott. Ez így ment néhány hétig, de tovább nem
mehetett; félretett pénze elfogyott: munka után kellett nézni. A régi banda
nem fogadta be; helyére új tehetség került. O is belátta, így van rendjén, nem
lehet másként. A keze lassan javult, de a lelke, úgy tűnt, egy életre tönkrement.

Újabb néhány keserves hét elteltével, megaiázó levelezgetések, 'kínos alkudó
zások után, nagy nehezen sikerült elszegődnie egy kisváros bárjába zongoristá
nak. A bár abban a szállodában volt, ahol lakott. Ritkán hagyta el az épületet;
a Napot sosem látta. Sötét szernüvege, nagy szakálla, hosszú haja szinte teljesen
eltakarta az arcát.

Különös módon itt is elkezdték "szakállas bagolyv-nak nevezni, de rá sem
hederített. Éjszaka játszott és ivott, délelőtt aludt, délután evett és ivott, aztán
ismét az éjszaka, s ez így ment hétről hétre, hónapról hónapra.

Egyik nap gondoItegyet és kiment az utcára. Cél nélkül lődörgött, nézegette
a kirakatokat, ismerkedett a várossal, De mivel a város kicsi volt és túl sok
néznivalót nem talált benne, hamarosan visszatért az "odújába". Amikor a szál
loda éttermének nagy üvegablakaihoz ért; a szinte meztelen táncosnők. kivénhedt
artisták Iotója között megpillanrotta magát a zongora mögött, és a kép felett
nagy betűkkel ez állt: A BARBAN ISTENKÉNT FRANZ BARTKAUZ JATSZIK.

Allt a kirakat előtt és furcsa zsibbadást érzett a Iejbőrén. Régi képek kava
rogtak a fejében: Németország, a sikerek; a katonaság; a nehéz visszatérés, a
törvényszerű kiközösítés. Többször elolvasta, és nem hitt a szemének "ISTEN
KÉNT". "Hülye elírás" - morogta, de nem tudott elszakadni a gondolattól:
"ISTENKÉNT" és "JATSZIK"!

Hónapok óta azt érezte, dolgozik, robotol, méghozzá kínkeservesen, a mín
dennapi falatért és szállásért. Örült, hogy megtűrik és van hol lehajtania a fejét.
Hónapok óta nem váltott senkivel két értelmes szót, csak amikor elétették a ko
nyakot a zongorára, azt mondta : "köszönöm", és amikor délután a pincér elé
tette az étlapot, azt mondta: "egy A rnenüt", vagy "B menüt", és "tessék", és
"köszönöm", és sztereotip üdvözlések ismeretlen vagy félig ismeretlen emberek
felé, és most úgy érezte, mintha valaki szólna hozzá, nem teljesen érthetően,

mégis értelmesen.

Belépett a .szálloda étterrnébe, Szokásos helyére ült, az ablak mellé.. a sarok
ba. Hamarosan jött a pincér és elé tette az étlanot.
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- Egy adag tojásos galuskát kérek fejes salátával és egy üveg ásvánvvizet
mondta. A pincér nem mozdult, várt, majd kis szünet után megkérdezte:

- Konyak?

- Nem, köszönöm ; most van étvágyam, nincs szükségem aperitifre. A felszol-
gáló - enyhe csodálkozásának adva kifejezést - megemelte szemöldökét, aztán
távozott.

Bartkauz az üvegablakon át az utat nézte: éíes fények, nagy árnyékok. Kü-·
lönös nyugtalanság támadt benne; fészkelődött a székén, majd hirtelen felállt
és eliride..I1t a kijárat felé. Közben odaszólt a pincérnek :

- Rögtön jövök, csak kiszaladok újságért - és valóban, csaknem szaladt.
Legalábbis ahhoz képest, amennyire elnehezült és lelassult az elmúlt hónapok
ban. Nemsokára visszatért; kezében néhány újságet szorongatva. Távozáskor és
érkezéskor odapillantott akirakatra : újra és újra elolvasta a feliratot.

Ebéd előtt, közben és után alaposan végigböngészte az újságokat, mi ntha
valami fontos hírt keresne, üzenetet várna. Ezzel nagyjából el is telt a délután,
az este. Mindössze egyetlen említésre méltó esemény történt még: szebájában
felkereste az éjszakai műsor konferansziéja. Magas, vézna, fehér bőrű, izgága
ember szmokírigban, arcán merev, állandósult vigyorral. Bemutatkozott, aztán
monoton hangon hadarva beszélt:

- Bizonyára tudomást szerzett arról, hogy mától kezdve egy hónapig műsor

lesz a bárban. Fellépnek artisták, táncosnők. bűvészek. így némileg módosul az
ön szerepe. A 'műsor megkezdése előtt és utána természetesen minden úgy tör
ténik, mint más éjszakákon': önök játszanak és a dizőzük énekel, ahogy szekták,
de a műsor közben szükságünk lenne az ön segítségére. Pontosabban : azt kellene
játszania, amit mi kérünk aláfestő zenének. Természetes-en ezt külön honorál
nánk. Amennyiben elvállalja, és remélem így lesz, szíveskedjék lefáradní a bárba,
ahol most próbát tartunk.

Bartkauz "elvállalta", és "Iefáradt". A műsor szereplőí elmondták kéréseiket,'
igényeiket: míkor gyorsítsen. mikor lassítson, míkor hallgasson el. Figyelte a
táncosnők puha testét, az öreg artista fáradt majomarcát. asztmatikus lélegzését,
parinernője csontos, fakó madárkoponyáját. a hormonzavaros bűvész puffadt
arcát, szélhámoskodó kezeit, és közben játszott; könnyedén, rutinosan, alárendelve
magát a látottaknak.

Ezt az ujjgyakorlatszerű bemelégítő játékot folytatta akkor is, amikor a próba
véget ért és szállingóznl kezdtek az első vendégek. Kottát nem tett maga elé,
nem is írott számokat játszott; csak figyelte az előtte elvonuló képeket, képso
rokat és ezekről zenélt. A félhomályból zörejek, mondatfoszlányok, indulatszavak,
nevetések sodródtak felé, és ő válaszolt ezekre a szőlongatásokra lágy, ironikus
futamok kal.

Aztán elkezdődött a műsor, A konferanszié hosszan beszélt; bemutatta a sze
replőket, elsütött néhány szakállas viccet, aztán bekonferálta az első számot.
Két táncosnő következett, akik erotikus táncukkal bujára és ragacsosra forralták
az amúgy sem túl tiszta levegőt. Bartkauz a megbeszélt zenét játszotta, de hoz
zátette azokat a fájdalrnag érzéseket is, amiket kiváltott belőle a látvány.

Egyre távolabbról hallotta a műsorközlő fátyolos hangját és azokat a zajokat,
amelyek együtt jártak a következő artistaszámhoz szükséges szerelésí munkálatok
kal. Aztán pergett a dob. csörömpölt a cintányér és megjelent az öreg majom
arcú artista és partnernője. a vézna sárgarigó. A férfinak nemcsak az arca em
lékeztetett majomra. hanem abnormálisan megnyúlt, szőrös karja is.

Végezték nyaktörő mutatványaikat, és Bartkauz zenéje aggódott értük, ha
kellett cirógatta, lendítette és ernelte öket, vagy szenvedélyes f-utamokkal nyom
ta el a kivénhedt majomember erősödő Iégzését, asztmatikus, visszafojtott köhö-
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gőrohamait. A sárgarigó pedig repdesett, csapkodott csontos kis szárnyaival, emel
gette, forgatta vékony lábacskáít, akárcsak a nagyok. Aztán a majomember fej
jel lefelé, két hosszú szőrös karja lelóg, nagy tenyerében vergődik amadárcsontú
1est; a zene elmondja, eljajorigja minden keserűségüket. kiszolgáltatottságukat, ott
vergődik velük együtt a füstben, a bordó falak között.

Aztán puff, lehullik egy test, huss, elröppen egy madár, a mennyezetről le
csüngő fényes trapéz ide-oda leng üresen; szenzációra éhes, kíváncsiskodó em
berek ugrálnak fel az asztaloktól és az artista felé tolulnak, aki lassan feltápász
kodik, kicsit még áll ott tétován és értetlenül, aztán eltűnik a sötét függönyök
között.

A konferanszié idegesen integet Bartkauznak, jelezve, hegy játsszon. De ő

nem erre a jelre várt; ő már előbb megkapta a felszólítást, érett benne a pilla
n~t. Es most egyszerre tíz ujja csap le a billentyűkre, de nem vaktában, pon
tosari tudja, érzi az a tíz ujj, hogy melyik tíz bíllentyűrs kell lecsapnia és onnan
hogyan tovább a fájdalmak, megaláztatások poklanak legmélyére, a félszeg re
mény kaptatóira, a semmi kopár Icnnsíkjaí ra, aztán ismét, ujra és újra feltámadó,
kétségbeesett reményfutamok ...

Minden sejtje izzott, 'Jjjai virtuóz táncot jártak a billentyűkön, szakállas ba
goly arca verejtékben úszott, szernét hol lehunyta, hol nagyra nyitotta, de pilla
natonként változó arcvonásaiban ott bujkált az öröm jele, a játék megszabadító
örőrnéé, a betegségen, öregségen és halálon is úrrá levő, azon túllépő öröm jele ...

KOVÁCS GÁBOR VERSEI

Sánlson

a csillagokba írva
egy perc van hátra még
vázold fel a papírra
bukásod képiet ét

mert kialszik a lámpa
a homok lepereg
betódulnak szobánkba
a jajgató szelek

halott harkály kopogtat
az ablakunk előtt

és összekavarodnak
a mágneses mezők

virágainkra téli
fagy csap le hó lep el
csak a bolond reméli
hogy irgalomra lel

A hálátlan

Vak voltam és most látok:
ó mennyi szakadék!
O jószemű barátok,
megóv-e még az ég?

Jöttem semmit se látva
ezer halálon át,
s most a mélység kitárta
a látónak magát:

mint akit leszögeztek,
mozdulni sem merek,
gyomrom és lábam reszket
látok! vezessetek!
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NAPLÓ

EUKARISZTIA ~S KERESZT~NY EGYS~G

A Bajor Katolikus Akadémia és a Tutzingi El'angélikus Akadémia a fenti címmel
rendezte meg közös tanácskozását májusban. A kétnapos megbeszél~s-sórozat ritka
évforduló idejére esett. Ezekben a hónapokban világszerte megemlékeztek arról,
hogy 450 évvel ezelőtt. 1530. május 25-én olvasta föl Luther az Agostai Hitvallást
az augsburgi birodalmi gyű1ésen. A jubileum nem maradt csupán az el'anaélikus
egyház ünnepe: föllenditette az ökumenikus teológiai párbeszédet is.

II. János Pál pápa üdvözlő szavai szerint a keresztény egyházakat összekötő

"hidnak fontos pillérei épségben maradtak az idők viharában". E pilléreket kell
felkutatni és helyreállítani ahhoz, tioau a híd újra fölépülhessen, "s az egyház
megvalósíthassa Isten akarta katolicitását".

E híd egyik legfontosabb pillére az Eukarisztia - ezt választotta témájául a
bajor ökumenikus találkozó. Az előadókat úgy választották mea, noa» mind ka
tolikus, . mind protestáns részről ..hala!ló" és "konzervatív" teosoausok: eauaránt
~Zóhoz jussa.nak, így két ökumenikus érzületű teoloqus, a katetikus Joseph Blank
professzor és az evangélikus egyház püspöke, Joachim Heupach is.

Az ülés csatlakozott a hivatalos evangélikus-katolikus párbeszéd során
1978-ban kiadott dokumentumhoz (Herrenmahl - l. Viailia 1980 május). Meg
állapították, hogy a nuilatkozatot mind katol'ikus, mind protestáns részről nal7U
örömmel fogadták (7. kiadás!?an jelent meg azóta!), s alkalmas kiindulópontja
lehet a párbes2!éd eredményes folytatásának az Eukarisztiáról.

Az Orientterung (1980. 12-13. szám) beszámolója szerint az előadások rész
ben biblikus, részben teológiatörténeti elemzésekkel próbálták az Eukarisztia kap
csán föltárni hitünk közös alapjait. Egyetértettek abban, hogU a múltban sokat
ártottak az aprólékos részletkérdésekben elvesző viták és az átlénueaülés titkának
egyoldalúan 'fizikai, -természettudományos megközelítései. Anastasios Kallis orto
dox professzor szerint a keleti kereszténység a tárgyakhoz, jogi normákhoz kö
tődés helyett elevenebben éli át az Eukarisztia szimbolikus valóságát, a Szent
háromság szeretetének megjelenülését a szentmisében.

A résztvevők kifejezték reményüket, hOllY eljön az .idő, amikor az Euka
risztia közös ünneplése az Egyház egységének jele és előmozdítója lesz. Miben
kell közös hitvallásra jutnunk ahhoz, hogy ez mellvalósulhasson? - tette föl a
kérdést Heinrich Fries professzor. Válaszában a keleti. keresztények példájából
indult el: a II. vatikáni zsinat lehetövé tette, hogy veWk bizonyos körülmények
között létrejöjjön az eukarisztikus közösség.

Alig egy-két évtizede a Szentírás tanulmányozása éles harcok szintere volt
a katolikus és protestáns biblikusok között. Ma már egymást segítve folyik a
Biblia kutatása. Talán remélhetjük, hogy egyszer az Eukarisztia is a kereszté
nyeket elválasztó korlátból valóban az egység szentségévé lesz.
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IRODALOM

7tJeif/{€j Jándo«:
ínek a katdrcalanrá].
Amit modern magyar költészetnek ne
vezünk. alighanem Weöres Sándor va
rázspálcája nyomán kelt életre. O ta
lán elsőnek ismerte föl. hogy az új köl
tészet nem a lineáris élményközlés irá
nyába halad. hanem a gondolat már
-már lecsupaszított kifejezése felé. Ezek
a gondolat. elemek a kéozettársitások
Iehetőségével végtelen számba!" sokszo
r ozhatók, s Weöres egyik nagy erős

sege épp e képzettúrsítások váratlau
sáaában . reil ik.

Ha tovább haladunk költészetének ér
telmezésében, másik alapvető jellegze
tessége. a játékosság tűnik rögtön sze
münkbe. Elszakadt a magyar költészet
tradícióitól : költői munkának nem a
sorsvállalást. a lehetetlennel való foly
tonos küzdclrnet, az általános emberi
kifejezését érezte. hanem merészen vál
lalta a szemelvességet. az e?yéni út
minden kockázatát, mert a [ant.áziilt és
a szót érezle, érzi annyi ra erősnek.

hogy miudent rábízhasson, amit mea
örökítésre fontosnak tart. Ha elődeit

nyomozzuk. a már feltártak mellett
(gondoljunk Füst MiJán kénzelet-Iir á

jának Weöres Sándorra tett f'elszr.baditó
hatására. Hamvas Béla krüzeolóaíáiának
termékenyítő gondolataira, vagy Fülep
Lajos kérlelhetetlen művészí kövétke...e
tesséaére) feltétlenül meg kelt nevez
nünk az individuális líra legnagyobb
hazai mesteret, Kosztolanyit is. aki ki
merte mondani, hogya mélvre szállo
búvár nem feltétlenül igal.gyöngyökke,l
tér meg. hanem egy csomó iszappal és
s,árral. De akkor is érdemes leszállnia!

Tegyük hozzá nyomban, e Iátékossáa
nem felelőtlen. nem öncéjé. A világ
ban magát idegenül érző ember jellem
w gesztusával igyekszik átlénveaítcní
a jelenségeket és tárgyakat, s ezeknek
majdnem mindig meglepő. váratlan ar
culatát tár ía elénk. amit érdemes
alaposan megszernlélnünk, végiggondol
nunk. mert valahogy ezek is az "em
beri lényeg" irányába kormányozzák

érdeklődésünket. Hogy csak egy. közis
mert huszadik századi analógtát idéz
zek: Saint-Exupérv kis hercege is ezzel
a váratlanságga] késztet állásfoglalásra.
Bármilyen játszi jelenetet. a ritmus ön
tudatlanul. felfakadó élményéből meg
termékenyült zenei lehetőséget állít is
elénk a költő. mindíg érezni verseiben
a rnögöttes életet. Új verseskötetének
az Ének a határtalanról cimet adta. Am
e határtalant nem térben és időben

kell értelmeznünk. Voltaképp az em
beri lehetőségek kimeríthetetlen voltá
ról szól újra és újra. olyan adottsáaok
meavalósítására ösztönözve. rnelvek mé
lven rejteznek a lélekben. s kibánvászá
sukra alta-aha fordítunk időt. kellő el
mélvültsézet. Pedig ezek a rejtett kis
összefüggések, apró élettények is a nagy.
a teremtett valóság vísszténveí. Ahogy
a Fönn és lenn-ben írja:

Felhők tpre. szél otthona

mélyén kicsi házak sora,

vá~ menn:vei tfiz ostora.
fenn villog a távoli fény.

Bokrok haja. téglák köze

alján puha lárvák nesze,

mindenben az pIet szesze,

Igy száll cova sok tünemény.

"Az elet alszik a történelern alatt"
ez a két [;01' kulcsfontosságú fölisme
rését rögzíti. Az irodalom nem tudja
meafor-ditani a történelem kerukét. s
bármtiv nagy, olykor túlzó várakozás
fordult is a költészet. és a művészetek

irányába. az élet és a lét nagy kérdé
seit a vers. a mű nem oldhatja meg,
legfeljebb értelmezheti. Hátat fordított
hát á történelemnek. s az élet felé for
dult. Mert "a míndenség redőte tág".
tehát az ábrázolásnak is számtalan le
hetősége kínálkozik. ha kellő érzékeny
séggel vallatjuk a látványt, ha megpró
bálunk rnögéje hatolva az anyagban és
az időben is pontosabban. jobban tájé
kozódni.

A határtalanról énekelve. egy egész
ciklus erejéig (Évezredek) száll vissza
a múltba Weöres Sándor. Persze itt sem
az ábrázolás szokásos rnódszerével, sok
kal inkább píllanatnví impresszióinak
engedve, saját szuverén értelmezésének
Iehetőségei között. Kifejezésmódjának.
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világábrázolásának az adja itt is az
alaphangját. hogy idegenül érzi magát
a vilázban :

FejÜnk fölt' mint buborékot
fújt a a mennvet a Hatalmas.
onnan robognak a bivalyok lefelé
• az erdőszélen Isznak.

De én. aki lenn tengődöm a sziklán,
vagy bujdosom a mocsarakban,
hiába koszorúz a hajnal,
mit t'rek mindeme csodálnivalóval?

A nasv robogásban Idegeri vagyok,
esendöségem érzem Uram,
mikor az erdőből feltekintek
és magam-rakta tüz mellett elalszom.

(Oskorí sirám)

Megint egy [ellemző sor: ..és magam
-rakta tűz mellett elalszom". Weöres
Sándor egész életében maga rakta tü
zeit. A magányos világteremtök közé
~rtozik, s ráadásul pontosan tudja,
hogy világa szűk és határolt e~Yfelől.

másfelől azonban - a kifejezés válto
zatossága szempontjából legalábbis
végtelen lehetőségeket kínál. Míg ..há
lót merít a jövőbe. halacskát sem fog
ki belőle", s újra meg újra elpanaszol
ja. pogy nem érti sem a jövő. sem a
jelen beszédét. De talán nincs is szük
sége rá. hogy megértse. Mert a maga
ereiéből is fel tudott építeni egy szu
verén világot. melyben teljesen otthonos.
s amelyet kénye-kedve szerint népesít
het be tényekkel és valóságelemekkel.

Ez a sajátos világrend - ha kacér
kodik is vele - nem ismeri az idtllt,
a hagyományos értelemben vettet lea
alábbis nem. Amit ő ..idvllrom't-nak
nevez. .ugyancsak a mese és a való
ság határán egvensúlvoz, ám telve van
baliadai. keserű telhangokkal is. S
ugyanakkor mégis lehetetlen ki nem
hallanunk mindegvíkből azt az örök
gyermekséget. mely Weöres Sándor köl
tészetének talán legfontosabb eleme. Is
merünk Iírikust, nem is egyet. aki az
érintetlenség. a gyermeki tisztaság ál
arcát húzza föl. De ez csak álarc. s
rnögüle csalódott, koravén. arc tekint
a világra. Weöres Sándor azonban meg
tudott maradni a gyermekállapot bol
dogságában és érintetlenségében. Játsza
ni is úgy tud. ahogy a gyerekek. ön
feledten. nem ü~elve semmi másra.
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Nem "szilaj nádparipán", hanem a sza
vak testére pattaava. azok lehetőséaét

próbálgatva nem szűnő kiváncsisággal
és szenvedéllvel,

Van ennek a játszi gyermekségnek
elkülönítő jegye is. Mert Weikes Sán
dor noha kimondva-kimondatlanul
ők is elődüknek vallják - nem érint
kezik a neoavanteardtól megittasult for
marobbantókkal, akik immár teljesen
elvetik a költészet értelmét, s szavak.
szóelemek egymásba illesztésével. kom
binációival igvekeznek a költészet jö
vőbe vivő útját kiszabni. Weöres for
makísérleteinek azonban rnindig meg
van az értelmi alapja. Míndía tetten
lehet érni bennük azt a gondolati ma
got, mely köré aztán hihetetlen lele
ménnyel teremti meg a maga csillag
világát.

S ha már a csillagokat említjük. le
hetetlen észre nem venni. hogy Weöres
Sándor Iírájának meghatározó tere az
éjszaka. Csakhogy ez az éj nem a régi
immár. A régi versek "tojáséj"-e jó
vátehetetlenül bezárült. Ez az új: az
öregedés homálvat is magában hordja.
és új felismerések szikrázó fényeit is:

Függőleges az este,
alant kezdődik el.
gödrökbe és odúkban,
hol nyirkos. hüs a hely.

Mélységből emelkedve
a völgyet önti el,
Illára sötétltI,
szikrát ször hegyre fel.

A napfényt elsodorja,
kis láncokat kever,
végül fekete élen
csillagok közt hever.

(Függőleges)

Az Ének a határtalanról költője egy
fajta. szílárdan kíkovácsolt életszemlé
let magaslatáról figyeli az árnyak. elő

retörését, a lassan megnövő éjszakát.
Körötte azonban érintetlenül égnek még
a csillagok. Karnyújtásnyira tőle vilá
gít a hold. S ez a biztonságos közeg is
magyarázza. hogy újabb Iíráia mintha
sokkalta lágyabb volna a réginél. Ta
lán mert most veszi birtokába azokat
az élettényeket és emberi tartalmakat
is. amelyeket korábban nem vett észre.

RÚNAY LASZLÚ



33 magyar zeneszerző 96 kórusfeldol
gozását gyűjtötte egybe és öltöztette íz
léses formába Arany Sándor, a Genfi
zsoltárok ... című kötet szerkesztéie", A
könnuű. kíséret nélkülí bíciníumtól és
három-néauszólamú. eauszerű korálhar
monízácíótól a kétkoruscs és oraona
kíséretes feldolgozásokíg, a szerénu kis
énekkarok és tuuru, techníkás etnnutesek
iaényeire ecuaránt tekíntettel van. Ak
tuális ökuméníkus munka is eauben:
a vallásukra. felekezetükre különböző

kom'POnisták 67 genfi zsoltárdallamot
vettek témának, Szenczi Molnár Albert
szöveaeire.

A aenti zsoltárok fontos tétel fl. ke
resztérni zsoltározás tÖTténetében. Előt

tük a kereszténu lituraiák másfél év
ezreden át a zsidó templomi és zsina
góaai auakorlatot folutatták tovább: a
különböző funkciók szerínt vagU eau
szólista szabadon áradó. aazdaaon cifrá
zott eZőadásában haLlgatták a zsoltárt.
vaau annak' formulákkal tagolt recitáció
jába kapcsolodott be a nép a maga állan
dó refrénjével, oaau pedig két kórus vál
takozva énekelte a sziroea szabad rítmu
sában a zsoltár kétrészes verseit. pszal
modizáló stílusban, melu rokon Eurá
zsia igen sok népének epikus. sirató és
hasonló ieueaü dallamviláaával (méa
mai népzenékben is feltaláható). Ebbe
a máia tartó auakorlatba illeszkedtek
már a XV. században a népnuelvűés

népies hanavételű kanciók nuomán az
utrechti és amszterdami énekeskönuvek
rímes, strófás zsoltárai, mint populáris
betétek a hivatalos keretbe. A kezde
ményezést intézményes egésszé kere
kitette a reformáció új népiesséaét ho-
zó mozgalmába.n a Soutenlíedekens
(Zsoltárénekecskék) című auűjtemény

(Antwerpen, 1540): 158 dallamra - fő

ként holland népdalokra - alkalmazott
teljes zsoltároskönuv-fordítás, melunek
az ad különleges zenetörténeti fontossá
got, noau a vallásos kontrafaktumok az
egyes dallamok eredeti szövegkezdetét
is megőrízték ad notam-ként. A gyűjte

mény híres háromszólamú, feldolgozása
Clemens non Papa munkája.

Kálvin - akárcsak ezer évvel előtte.

a keleti eguház hímnuszokat kedvelő

praxísával szemben. a szentírási szöve
aek mellett kitartó Róma - a nép éne
ke céljára a zsoltárszövegeknél döntött.
1538-ban már dallamos fordításokkal

kísérletezett. majd Clément Marot köl
tői szövegeit választotta. Annak Cin
quante Pseaumes-jdz Th. Béze egészitette
ki a Psaultíer huauenot néven ismert
énekeskönuvvé (1562). A dallamokat G.
Franc. L. Bourgeois és P. Dagues állítot
ta össze. tálea népdalokat használva fel
hozzá. de Kálvin kívánsáaa szerínt nem
a Souterlíedekens közvetlen kontratak
tum-módszerével. hanem szabadabban
átalakítva azokat, hoau a zsoltárszöveaek
ne hanasúluozott. népdal-reminiszcenciák
hoz kapcsolódjanak.

A aenff zsoltárok hazai tÖTténete
Szenczt Molnár Albert zseniális és bá
mulatosan quors fordításával kezdődött

(Psalteríum Unaaricum. Herborn. 1607).
A hazai kálvinízmus lelkesen fogadta
és terjesztette. de mint éppen az
1848-i Református ~nekeskönuv szerkesz
tője Csomasz Tóth Kálmán meaátlam
tott~ - a dallamok ..nem voltak képesek
beleoldódni népÜnk dallamviZágába. Eb
ben része lehetett és volt is mind a
versek. mind a dallamok szokatlan for
nuíinak".főlea azonban erősen kötött.
nem maquaros ritmusának (sűrű dakti
lusai a maquar népzenében ismeretle
nek. mint BaTtók A magyar népdal-ban
leszÖQezte). Adám Jenő is megjeguzi a
kötet előszavában. noau a zsoltárdalla
mok bevezetésük után eléa hamar már
oldott ritmusban. vaau eauenesen ritmus
nélkül. eauenletesre húzott hanaokon szó
laltak mea a nép száján. A XVIII. szá
zadban az érdemes Maróthy GYÖTa'JJ Deb
recenben helues érzékkel kísérletezett a
többszólamú előadással; valóban: a zsol
tárok európai közismert volta igazában
Goudimel harmonizálásainak köszönhető.

SZázadunk lelkes református eauházi mu
zsikusa, Arokháty Béla, aki a mai rit
musos éneklés mozgalmának kezdemé
nuezője volt. uinumceak: meaérezte. boau
az eredeti mozaástorma igazi konzervá
lója a többszólamú feldogozás: attól le
het várni a ritmikus népi előadás meg
erősödését is.

A szerkesztő lelkes munkáját dicséri,
noa» Kodálu példájára - akinek Arok
háty hívta fel a fíayelmét a aenfi dal
lamok értékeíre - ebben a kötetben
már eaész sor jeles mai szerző ÖTvendez
teti mea kórusainkat a nemes hanavételű

dallamokkal és a zsoltárok patinás ma
quar verseivel. A szép kötet viaasztaló
biztatás az elmúlt nuísfél évtized ea'll
házzenei bizonutalansáaaí és kétsécet
után.

R. B.

• G"nfl zsoltárok magyar szerzök feldolgozásában. KIadja a Református Zsinati Iroda Sajtó
osztálya. Budapest, 1979.
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'Jú(J(JljRIt taniisul:
k(Jfq1.J1.k zenéj11?

"A rnűvészet egészséges, Ieilődése ke
rül veszélybe. ha a művészet tanítói
messze elmaradnak a művészet gyakor
lóitól" - idézi Szabó Csaba Brian Den
nis-t, fontos kis könyvében, a Hoouan
tanítsuk karunk zenéjét círnű, 1977-ben
Bukarestben, a Kriterion Kiadónál meg
jelent kötetben. A könyvecske. melv
kottaképekkel együtt sem több 114 01
dalnál. igyekszik törleszteni azt az adós
ságot, amit az idézet - és valójában
mindnváiunk érdeke - korunk zene
pedagógiajával szemben támaszt, s ami
alól kibújni egyre kevésbé lehet.

Szabót maga a problematika izgatja,
mégpedig - zeneszerző lévén - vele
jéig, s íg~ szövege, mely egy-két meg
jegyz.ését, ellenvéleménvét. kiemelését
kivéve végeredményben három kortárs
zeneszerző módszerének alapos ismerte
tése, hallatlanul izgalmas olvasmány,
még akkor is, ha tárgyunk immár napi
gondj~it. nevezetesen: a mai zenei al
kotó ösztön elöítélet-rnantes ébresztését
a gyermekkorban. teljességében nem
oldja meg.

Nyilván nem is akarja. Nem is tud
ná. A célja sem ez. Inkább kötelesség
szerűen tálalja fel a három próbálko
zást: a svéd Lars Edlundét (Tlj Módszer
1963), az angol Brian Dennis-ét (Kísér
leti zene az iskolákban, 1970), és a
kérdéssel legtöbbet foglalkozó kanadai
R. Murray Schafer-ét (Zeneszerző az
osztályban, 1965; Hangtisztítás. 1967;
Az új hangkép. 1969; Mikor a szavak
énekelnek, 1970) - kellő atmoszférát
teremtve egy ternahoz. mely önmauá
ban bizony eléggé száraz. Am ez a kö
telességtudat (és nyilván személyes
kedv) nagy hiányt pótol: ujjnyira szű

kíti a ,gond hiatusát, s ha meg is ma
rad az ujjnvi rés - növekvő léahcrzat
tal -, legalább ezen a téren is törté
nik valami, valami, amiből elindulni,
ami t elvetni, avagy tovább tapasztani
lehet.
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A kötetben ismertetetteknek elsősor

ban az ad kétségtelen hitelt -- miként
azt Szabó Csaba is hangsúlyozza -,
hogya gyakorlatban már kipróbált.
módszerek, Lars Edlundé a .Jezkonzer
vatívabb", hiszen ő a nem dúr-rnoll
zene olvasási problémáit akarja csupán
megragadni és válaszul megfelelő, rész
letes módszert ajánlani. Érzésem sze
rint ez a módszer - bár vannak adott
esetben használható elemei - egészé,
ben nem hoz újat, s legfeljebb Webern
iI~, illetve Boulez korai időszakáig be
zárólag alkalmazhato Mindez azonban
egy pedáns relasív szolrnizáció alapján
történő ének- es kottaolvasási készséa
gel sem nehezebb. Napjaink zenéjének
alkotóí. Iejeavzésí és előadói alaporob
Iémáí 'azonban sokkal szélesebbek 23
melvebbek ennél .1.'. ;' j.inlatnál, karunk
zenéje nem itt tart.

Brian Dennis viszont már jól ismeri
-- mert érezhetően meg is é.te - a
mai zenenek. a mai zene oktatásának
és él zene mai tanulásának háromfelé
szakadt. egymástol sainálatosan elt ávo
lodott világát, ezt a beteg helyzetet.
amit él Iegk il.űnőbb, s talán egyetlen
vatósanos ba-orneteren mér az új
korba születetteken, a kész helyzetet
már adottan élőkön: a gverrnekközös
ségen. Dennis jó hivátkozása lehetne
F'rancoíse Dolto, aki úgy tan ja. "a
gyermekek, akiknek cl szülctésuk pitla
natában ugyanaz az intelliaenciúiuk,
rnin t harmincéves korukban" ." --o ám
nuntha mindezt maga is uavanoivan
jól tudná, Iölvázotva á képietet. így ír:
.Kartársaírn közül nagyon kevesen lel
kesednek azokért a zeneórákér t. ame
lyeket az iskolában kellett halluatnlok,
Az a U-n}, hogy hallgatni kényszerül
tek ezt vagy azt a zenedarabot, sok
esetben évekre késleltette a rene iránti
valódi (sic I) érdeklődés kialakulását.
Sernrni ketség, az elmúlt néhány év
ben jelentős haladast értünk el. de ll.

kényszerű audielo és a haavornánvos
írásmód tanulása nundia komorságot
okozott és i~vakran most is azt okoz.
Szándékom, hogv : bevezessek egy sor
változatos tevékenységet, ami által", ze
neóra, sok más eredménye mellet.t,
minden résztvevő gyerekben felkelt! az
élő kísérlet és a közösséaí tevékenység
érzését." Igen, mert ezt is, mint míri-



dent ezen a vilá~on.élni kell. A rnű

vészí érzék. a zenei képesség mínd
nyájunk teljes emberségének sajátja. s
ha e2Y "reál". tehát ..non-humán" kor
ban, annak kibontakozása helyén nem
marad más. mint idei2-órái2 fájó vá
kuum. hamar me2látjuk a szomorú
eredményt, tudjuk. mí a vákuumole
holtbiztos sorsa.

Dennis. ajánlott módszerében immár
a csendből. tehát a permanens emberi
képességből índul el. nagv 'súlyt he
lyezve az ímprovízatív, s"·,;.adon rög
tönző kifejezésre. az Improvízatív ki
fejezés legtöbbször teljesen eredeti.
megfelelő jelölésére (notácíö), és. a
színte elemien egyszerű alkotó mun
kára. Nála e2yértelmúen találkozik már
a kitűnő képességű, de művészetében

elmagányosodó egyén. és a néhai (..né
pi") a1kotásokat termő. de felbomlott
közösségi kultúra, tehát az ún. műzene

és az ún. népzene mai probléma-hal
mazának feloldása. a feloldás e kénv
szarének már gyermekkori szükséges
sége és szükségszerűsége. Kerüljük' a
túlságosan szokványos tanzenét - írja.
és nem záI1kózik el' például a Modern
Jazz Quartett lemezeinek hallgatása
elől sem. A legszímpatfkusabb, egyben
legátgondoltabb ötlete pedig ; ' kísérlet a
lemezről hallgatott zene grafikai áb
rázolására. ami már egyértelműen a ze
ne (mínt időbeli. dolog) térbeli rnoz
gásának megérzésére ösztönöz.

Amíg Dennis az érzékekhez. a tuda
tunk matt. fölött és mögött levöhöz
fordul antropologikus [óhíszeműséggel,

addig R. MUJ;Tay Schafer tipikus racío
nalísta, annak minden erényével és
hátrány-morzsáíval. Erényei valójában
egyeznek Dennis módszerével, ám a
folytonos Iogízálás, az érezhetően tech
nicista beállítottságú szemlélet - ze
neművészetről, zenepedagógtáról, gyer-
mekekről lévén szó -. hatalmas tu
dasanyaga és a korszerű iránti affini
tása ellenére. kissé merevvé, Iontosko
dóvá teszi módszerét, méhébenhord
va az 'oktatási' gyakorlat legnagyobb
rémét, az elidegenülést: észrevétlenül
átmentve ezzel a csőd úiratermelésérrek
Iehetőságét. S mindezt koronknak abból
a talán még igazában fel sem fogott
tévedéséből fakadóan. hogy nem ismer
határokat, jelen esetben az ember lelki

természetét. Ami persze mind 2ondo
latilag. mínd módszertanílag, tehát
mind az arányban. mind pedig a mér
tékbén eleve megalapozatlanná tesz egy
elképzelést, meddővé egy mégoly jó pró
bálkozást is. Mert ahogyan például a zajt
kezeli (tí., h02Y ..mínden hang vaav
interferencia, arnelv akadályozza vagy
útját állja valamely üzenet - sic! 
appercipiálásának. zajnak tekintendő").

az valórában visszájára fordított teli
találat. hiszen szemléletében a formát
és az eszközt véve alapul. akaratlanul
kimondja a lényeget, épp azt. hogy
nincsen üzenet, hogy napjaink igazi
művészi gondja végül is nem a formák
és stílusok összehasonlító vizsgálatában
található meg. hanem magában azüze
net-híánvban, vagyis az üzenet felfo
gásának, s így kimondásának képtelen
ségében.

S éppen ez az. ami Schater munkál
kódásának legfőbb erényét. a mai vo
kális zene tanítására való törekvését is
gyengíti. Látványos táblázattal mutatía
ugyan be. hogya primitív kultúráktól
á reneszánszon át oopjainkig hogyan
váltotta fel az énekes zenét az eszkö
ros muzsíka, de őszintén szólva, hiába
mínden, ha nem szól az elnémulás
okáról - ma. amikor magából az em
berből és legfőképpen a gyermekből

más muzsika kívánkozna, s amikor ép
pen ez a belső feszültség az, ami a
mai zenét nehezen énekeltett.

Etikus esztétikum. közős és erős ér
zelmek, indulatok nélkül nem születik
sem közösséaí, sem egyéni ..rnaaas"
zeneművészet. a némaság felszakítása
pedill: csak illúzió. Szabó Csaba. ú!tV
látszik. jobban érzi Erdélyből -a gondok
lényeget és a megoldás aggasztó szük
ségességét, mint mi, hogy mindezt tol
lára vette. a kiadó pedig; hogy - im
már három éve - kiadta. Az mín
denesetre világos: igazi. teljes zenei
megújulás csak az éneklő ember által
lehetséges, s miként Szabó előszavában

kiemeli, ..leginkább arra keld figyel
nünk, hogy míként tanítják a zenét
Csíkkarctalván".

És Budapesten ? Miként tanítják? S
mít énekelnek itt az emberek?

SZABADOS GYÖRGY
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A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
sokszor méltányolt kiadói tevékenységé
nek egyik nagy pozitívuma, hogy a ma
ga, eszközeivel támogatja azt a filoló
gíl1í. munkát, mely egyre intenzívebben
tárja fel a mat1f1ar zenei múlt, s ezál
tal a magyar művelődéstÖTténet emlé
keit. Ezek a sokszor szűk körőkben ma
radt' zenetuC10mánYi felfedezések rész
ben a hanglemezek révén válnak köz
kinccsé. Az ilyen jellegű kiadványok
közüZ hadd emeljük ki a Budavár ze
néje 1490-1526 címmel megjelent két
lemezt (SLPX 11983-4), mely a ma
gyar tÖTténelem legkomorabb idősza
kának zenei képét idézi.

t490-ben halt meg Mátyás kiráry, s
vele széthuUott az egységes, erős köz
ponti hatalom eszméje is, gl/akorla,tilaa
megnyílt az út a tÖTök előtt, hogy
Európa nyugati része felé vonuljon.
Ennek a hódító 'POlitikának másik 
a magyar történelem 01'11 tragikus ese
ményét jelentő -évét jelzi a lemez
másik évszáma: 1526. amikor Mohács
nál a tÖTök sereg szétverte II. Lajos
király hadát.

Van abban valami szívszorító. hogy
az ország fölött már gyűlnek 'a felle
gek, készülődik a romlás, ám Budavár
palotájában még széles Zélegz~teket

vesz a reneszán:sz művészete, s a kor
jelentékeny alkotói körül többen is
kapcsolatot találnak Buda szellemiségé
vel. A humanizmus utolsó nagy· fellán
golása ez, mintha a művészetek egy
véaső öleléssel szoTitották volna maguk
hoz azt a sok szépet és nagyszeTÚt,
melyet az elmúlt évtizedek emeltek di
csőítésére, hoUY aztán 1526 után mind
ez feledésbe merüljön, s cSak késő ko
rok rekonstruálhassák, áldozatos tudo
mányos erőfeszítések árán. Akár jel
képesnek is vehetjük a lemezen szerep
lő Thomas Stoltzer életútját, aki 1523:-

. ban került Budára. 2Cetéről szinte sem
mit nem tudunk. egészen addig, mía
1519 körül fel nem tűnik a boroszlói
káptalan vikáriusaként, ahonnan Mária
királynő ajánlására lép a budai udvar
Bzol"áZ4tába. Páratlan műgond4al, fan
tasztikus mesterségbeli tudással meg
szerkeszte.tt kompozíeiói' ·etnl zenei for
málás búcsúját jelképezik. A túlérett,

.továbbfejleszthetetlen forma üZi itt
utolsó diadalát, hogy aztán néhány
eBztendővel' később, a mester életével
együtt belehulljon a feledésbe. Thomas

-Mozart: Requiem (Huncaroton. SLPX 12038)
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Srolfzer a mohácsi csata évében hunyt
el, feljegll2'Jések szerint "vízbe fúlt",
amiből a kutatók arra következtetnek,
hogy a mohácsi csata áldozatai között
volt.

A lemezen hallható szerzők életének
szinte közös jellemző;e, horni alig tud
róluk megbízható, végérvényes adato
kat közölni a szaktudomány. Múltju
kat betemette a moh'Ícsi vész, csak
kották. alkotások jelzik, hogy valaha
kapcsolatot tartottak a nemrég még oly
fényes pOmpával emelkedő Buda zenei
életével. Felemelő és tragikus árnyai
ök a magyar tÖTténelemnek, s amikor
alkotásaikból néhány lemezről szólal
meg, voltaképp nemcsak egy korszak
zenei ízt:ésére következtethetünk a han
gok szövedékéből, hanem a véa felé
tartó életérzés híradá,s4it iB kihaUha.tjuk.

Két kitűnő együttes vállalkozott az
egyes alkotások megszólaltatására. A
Carneráta Hungaricá-t aligha kell be
mutatnunk a lemezek kedvelőinek, hi
szen Czidra László együttese már sok
alkalmat kapott tehetsége, művészi

érettsége bizonyítására. MelletfÜk az
Ars Renata együttesnek (művészeti ve
zető: Viráah László) ez az e01lik első

lemezfelvéte{e, s rögtön mea kell mon
danunk: érdemes volna ezzel a való
ban nagyszerű társulcissal további kísér
Zetekre is vállalkozni, hiszen énekmód
juk, stiláris biztonságuk és zenei érett
ségük a legnagyobb európai eayütte
sekére emlékezteti hallgatóikat.

•
Ha Mozart életének utolsó fél évét te
kintjük át, rÖQtön nyílvánvalóvá válik,
hoay a hallatlan munkabírású zene
költő mintha tudatosan égette volna
magát: decemberben bekövet~zett ha
láláig két operát fejezett be, a Titust
egész viharos tempóban, majd elkezdte
komponáIni a befejezetlenül maradt
Requiemet. S ha van a mozarti zene
lényegének összefoglalása, a majdnem
egumás mellett keletkezett Varázsfuvo
la és a Requiem bizonyára az. Az
egllikben a szabadkőm'Úves-tematikát

fejleszti általános emberi vaZ!omássá. a
humánum megfogalmazásává, a másik
ban a kor uralkodó egyházzenei stíZu
sán átn'/IÚlva, a barokk haayományo
kat szintetizálva, kora istenélményének
betetőzésére vállalkozott.

A Hanglemezgyártó Vállalat rein
adósságát rótta le, amikor a Requiemet
megielentette Ferencsik János vezény
letével.· Hiszen minden valamirevaló



lemezkiadó erőpróbának tekinti a Re
quiem felvételét: kevés olyan maradan
dó remeke van a zeneirodalomnak.
mely ilyen szép. maradandó felvételen
lenne ismert. Az viszont szokatlan· a
gyakorlatban. horni a kiadvány ismer
tető szövegében a szokott adatok. idő

rendi közlések, zenei háttérrajz mellett
egy aránylag nagyobb írás is olvasható.
melynek a jelek szerint az a célja.
hogy "megmagyarázza", miért foglalko
zott a zeneköltő vallásos tematikájú
műalkotás komponál'ásával élete utolsó
szakaszában.

Gondolom, a zenerajong . ..em a ma
ayarázó szöveget olvassa. hanem a mű
re kiváncsi. Szerencséiére a magyar
hanglemezgyártásnak valóban rangos
eseménye e lemez megjelentetése. A
mind, eszköztelenebbé váló. mindinkább
a zenei folyamat leglényegére összpon
tosító Ferencsik János példamutató alá
zattal' juttatja érvényre a partitúrát. s
a kiemelkedő pontokon (Dies irae, Lac
rumosa) egészen emlékezetes teljesít
ményre ösztönzi a Maayar AIZ4mi Hana
versenyzenekart és a Magyar Rádió és
Televízió Snekkarát (karigazgató: Sap
szon Ferenc). Szépen énekelnek a szó
lóegyüttes tagjai (Kalmár Magda, Ta
kács Klára. Korond'll Gvörgy, GTeQOT
József). s az orgona zengése - Mar
gittay Sándor jóvoltából - még pate
tikusabbá teszi az előadást.

Végezetül hadd tegyünk néhány meg
jegyzést az ismertető már je!'zett ré
szével kapcsolatban. Annál is iitkább.
mert ismereteink szerint sehol nem
szokták hasonló jellegű magyarázatot
hozzá/űzni Mozart Requiemjéhez. Való-

FILM

T. S. EHot költői életművében gyak
ran felbukkanó motívum a "modern tár
sadalom katasztrófa-előérzete". s CoP
pola - a Dementia 13. Most már nagy
fiú vaay, Keresztapa l-II.. Magánbe:
szélgetés, A nagy Gatsby elismeTt ren
dezője - az Ő verssorait is felhasznál
va ad intellektuális töltést a vietnami
háború borzalmait megidéző. és a jö
vendő háborúk Tettenetét előTevetítő

filmjének. Alkotása érdekességét. érté-

ban érdekes kérdés. hogllan kapcsoló
dik össze a zeneköltő életében a sza
badkőműves- és a vallásos tematika. de
ezt inkább a tudományos elemzés fel'a
data volna pontosan és meggyőzően

megválaszolni. Erre történtek is kísér
letek, épp a Requiem esetében azonban
IJ,ligha szabadna kikapcsolni a pszichikai
ténll'ezőket: egészen bizonlloS, hoay a
halállal szemben áUó ember összegzését·
éppúgy sejthetjük a Requiemben. mint
a szabadkőművesséa és a ..gondolkodó
vaZ'lásosság" (ezt a kifejezést az ismer
tetőből idézzük) összeegyeztetésének kí
sérletét. Egyébként nem egészen valószi
nű. hogy bárki a halála előtti utolsó
hetekben ilyen jellegű tudatos ..össze
egyeztetésre" vállalkoznék!

Felvetődik itt eay másik, szintén in
kább a tudományos vizsgálódás terü
letére utalható gondolat: Charles Ro
sen nyomán megemlíti a szöveg szer
zője. hoay "a vallásos zene a klasszi
kus stílus 'legproblematikusabb területe",
Nem érthető' pontosan, ez értékítéletet
jelent-e eQtlben. HoQtl a vaUásos zene
nem iZZik bele valamelYik stílusiránll
zatba.. abban nincsen semmi különösen
meglepő. hiszen végelemzésben a zené
nek ebben a rétegében a hag1lOmán1lOk
nak is nagy szerep jut. Meglehet. hoay
az egyház néha - íau Haydn és Mo
zart korában is - tiltó rendelkezése
ket hozott a templomban használ'atos
zenekarok összetételével kapcsolatban.
de tiltás ide. tiltás oda, mégsem lehet
vitatni.hO(l1J a klasszikus kor egyházi
zenéje a műfaj vonatkozásában is eg'll
fajta betetőzést jelent.

(R, L.J

két az adja. noa» érzékletes és látvá
nyos képi világa' nem öncélú, hanem
irodalmi és folklorisztikus motívumo
kat iS feZ'használva, teremti mea film
jének filozófiáját. Az alapÖtlet Conrad
Utazás a sötétség rnélvére című regé
nyéből származik; a XIX. századi Kon
gó vidékét gyarmatosító kereskedők fi
guráit XX. századi. anterikai katonák
ká formálja át.

Willard százados. a vietnami hat'co
kat már túlon túl ismerő. heluét nem
találó katona elindul egy - a kiadás
pillanatában letagadott - 1J(lt'ancs tel
jesítését'e. Feladata: megsemmisíteni
Kurtz ezredes Kambodz~ában létt'eho
zott. az amerikai hadveietést61 fil.gget
len, valószínűtlenül keguetlen ut'almát,
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Küldetésének teljesítése érdekében egy
Vietnamon ~ szimbolikusan: az egész
indokínai háborún - véOig kígyózó fo
lyó1l kell felfelé haladnia a négytagú le
génységgel ellátott őrcsónakon. Útjának
stációi egyre távolabb visznek a való
ságtól. s egyre közelebb Kurtz múIt
jához. amely fokozatosan Willard múlt
jává is válik. Az ezredes "birodalma"
felé közeledve. a mind titokzatosabb
fol'yón haladó csónak utasai előtt fel
tárul az egész hábo'rú értelmetlen volta.
illetve elz Ö1Icélrendszer tragikus kiala
kulási folyamatának többféle változata.
Példa erre Kilgore ezredes tevékeny
sége, akinek viselkedését. cselekedeteit
nem a józan belátás szabályozza. ha
nem a szeszélves és öncélú hősködés.

Oltözködésével. modorával az amerikai
polgárháború. északi tisztjét utánozza. s
közben halálkártyákkal "értékeli" a meg
ölt sároák holttesteit. Majd heHkopter
-lovasait Wagner zenéjevel lelkesítve
vezeti eQY falu elfoglalására. noa» 1,izi
síel hessen a csodálatos hullámokon. Kil
aore az a tiszt. aki rettenthfltetlen és
jópofa jenkiként berendezkedik a há
borúban. elfogadva azt természetes élet
közegként. Hiszen szereti a napalm il
latát: ízig-vérig katona és szuaaeszti»
egyéniség; viselkedésével az állandó
életveszélyben is megteremti emberei
nek a biztonsáo látszatát. a mindent
túl lehet élni illúzió ját.

Az őrcsónak legénységétől a bizton
ság látszata is egyre tál'olabb kerül.
Nem tudják. hova. miért mennek. s a
bizonytalanság érzése nő bennük. A
dzsungelben támadni kész "sárgák" és
vérszomjas tigrisek egyaránt lapulhat
nak. csak a civiLizáció jelképévé eIólé
pő csónak nyújthat némi. biztonságot.
..A halá! bármikor és bárhonnan jöhet"
tudata ellen alkohol. kábítószer. rock
-zene csak 'ideig-óráig használ. Sorsuk.
hogy öljenek és megölessenek. Kurtz
birodalmában már a csónak védelmező

szerepe is megszűnik az őserdő érintő

leges k6zelségbe kerülésével. A ..kifi
nomult borzalom"vi/ágában - Bosch
Keresztrefeszítés és id. Brueahel A halál
győzelme című festményeire emlékez
tető látomása - a levágott fejek. mea
feszített. megkínzott testek garmadája
veszi 'körül a "csónakból" kiszálló ezre
dest. aki isten-királlvá alakulva. Eliot
verseket szaval "gyermekeinek". A ha
talma megszüntetésére küldetett száza
dosnak szembesülnie kell jövendő áldo
zatával. végrehajtani az ítéletet. de
Willard nem felettesei parancsát követ
ve öli mea Kurtzot. hanem a dzsungel
akaratát teljesíti.
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A dzsungel - Conrad regényében is
a titokzatos. felfoghatatlan, bar

bár és mégis vonzó. ősi természettel
azonos. me lu az ideaenek számára ál
landó félelemérzést és' állandó kísértést
jelent. Lehetőséget az ösztönök szerinti
életre. az erkölcsnélküliség megvalósí
tására. Vágyat ébreszt az emberben
rejlő. vadság irántí vonzódás kiélésére.
Az eszme nélküli háború káoszából.
ahol már a hivatalos hadvezetés sem
tudja eldönteni. ki a gyilkos és ki a
katona. s nincs szükséa egyéni haditet
tekre. tér meg Kurtz az őserdöbe. Nem
vállalja tovább. hoay egy gépezet része
ként szeméuteteniit öljön, helyette leg
főbb hatalomként Ö1Imaaa teremtette
rítus szerint, ítélet és válogatás nélkül
kínozza halálra az embereket. Menekül
a civilizáció erkölcsétől. feleleveníti az
emberáldozat primitív szokását. de ez
zel nem a természet erőit szolgálja.
A háború. a dzsungel hatására. a vi
lág bekövetkező katasztrófájának érzé
rétől beteg lélekkel. istennek tekintve
személyét önmagának mutat be áldo
zatokat. Frazer ősi szokásokról írott el
mélkedéseit és a terűlet őslakóinak élet
módját hasonlónak találva. a vadság.
az ösztönösség szellemében uralkodik.
Számára ez a jövő útja; anoauar: mea
fogalmazza: ítélet nélkül ölni tudó em
berekre van szükség. Kurtz pusztulása
is az őserdő népének akarata: az isten
-király nem halhat term.észetes halál-:
lal. mert az a tisztesség jár neki. hogy
ne váljon örea és tehetetlen emberré.
Ezt az ezredes jól tudja. s halála étm
úay rituális. mint a népe által ünnep
ség keretében feláldozott bikáé. Guil
kosát s egyben utódját Kurtz választja
ki. mert Willard is eljutott az út vé
gére. s alkalmas az uralkodásra. A hal
dokló utolsó szava a "borzalom". ezzel
..összegzett és ítélkezett" élete és tettei
tetett. hiszen meg teremtette ösztönei
szabadsáoát. illetve saját normái sze
rint cselekedett.

Ki/aare és Kurtz más utat követ. a.
vezetők szemébe~ az egyik katona, a
másik gUilkos. mégis vannak egYénisé
güknek hasonl6 vonásai. Mindkettőjük

személyiséae lenuűgözi környezetüket.
mert képesek irányítani. s az ember ál
tal létrehozott művészi értékeket egy
formán eszköznek tekintve. olyan célok
ra és otuam körülmények között hasz
nálják fel. ameluek .0,. józan értelem sze
rint embertelenek. A háborút és a .•sö
tétség mélyét" összekapcsolja: az emberi
életnek sehol stncs értéke. csak Kilqore
katonái a modern haditechnika gé'/2€i
vel. osztják a halált. Kurtz emberei 'ősi



fegyverekkel gyilkolnak. Coppola há
Tomféle vaTiációt készített filmje vé
aére. A Cannes-ban. bemutatott válto
zatban Willard az őseTdőben maTad és
elfogadja a hatalmat, s ez sokkal kö
vetkezetesebb befejezés, mint az elha
jázás. Az utazás »éaére azonosul KUTtz-·
cal'. ősi rítus szerint öl. s nincs vissza
térés az újraélt vadságból, a folyón nem
lehet visszafelé menni. nincs hová.

Az Apokalipszis most víziója jóslat
és figyelmeztetés: 1JUsztulásra ítélt a ci
vilizáció. meTt hábOTúja éTtelmetlen és
kaotikus. s minden háború közelebb
visz a véaítél'ethez.

AMBRUS KATALIN

A nemrég elhunyt Alfred Hitchcock,
angol származású amerikai filmrendező

munkásságáról folytatott beszélgetést
Joel Magny a francia Cinéma círnű fo
lyóirat 1980 júniusí számában Jean
Douchet filmkritikussal. A közel ötlapos
interjú nA kereszténységtől az ateíz
musíg" címmel jelent meg és e~némely
részletében számot tarthat érdeklődé
sünkre,

Alfred Hi tehcock nem filmrendezéssel
kezdte pályáját. 1899-ben született Lon
donban. Mérnöki díplomát . szerzett,
majd telefontársasáaí alkalmazott. Tech
níkusként, segédrendezőként. asszisztens
ként és forgatókönyvíróként a húszas
évek elején került először kapcsolatba
a filmezéssel : . TizenháTmas szám című

első alkotását 1922-ben mutatták be.
Németországban koprodukciós rnunká
kon dolgozott. Angliában a ZsaTolás-sal
elkészítette az első hangosfílmet, bűn

ügyi témák földolgozásába fogott. 1939
ben Hollywoodban telepedett le és to
vább folytatta kísérleteit a bűnügyi

mütaíban, MiUllk.ás:sáItáVal valóságos .ís
kólát teremtett. történetei elevenek. lé
lektanilag míndíg kídolgozottak, at~z
férái pár kamerabeállítással is hitele
sek. de míndig az emberek kÖ2lÖtti konf
liktusok kifeiIésére irányítják a figyel-
münket. .

- A hangosfilm tizenöt esztendeje
alatt feledésbe rnerült, mi is volt egy
kor a filmművészet - mondía Jean
Douchet. - A filmezésnek azok a fiatal
rajongót, mínt Chabrol, Truffaut. Roh
mer. akik nálunk az ötvenes-hatvanas
években Hitchcockról írtak, a Messinai
suaárúton levő Filmmúzeumban nyertek
kéozést, s itt míndenekelőtt mémafilrne-

ket vetítettek. Eredetileg Hitchcock is
némafilmeket rendezett. aztán hangossal
folytatta ... A fiatal kritikusok rnélvsé
ges csodálattal v~tak Bazin iránt és
nem értették meg. hogy Bazin - a
korabeli kritikával egyetemben - Hitch
coek filmjeit továbbépíti és megpró
bálja saját táborába csalogatní, bizony
gatván. hogy milyen a katolíkús film
rendező.

Jómagam Hitchcockot ebből a szem
pontból kevésbé figyeltem. Mi több.
úgy vélem, hogy Hitchcock keresztény
sége csak igen távolról nevezhető ke
reszténységnek. Semmi kétség. keresz
tény nevelésben részesült és nyomot
hagyott rajta a kereszténység. ám sem
miképpen sem Bernanoshoz fogható
módon, ahogy azt akkoriban róla állí
tották.

- Nem ezoterikusak-e azonban Hitch
cock . filmjei? Mi a szeTepűk a tit
kos. Tejtett jelentéseknek?

- Eg.y pillanatig sem hiszek olyan
ezoterízrnusban, melv 'valamilyen filozó
fiai-vallási jelleget formál rendszerre.
Ellenkezőleg. úID' gondolom. az ezoteríz
mus egy mód a sok közül, hogy a kép
zeletbelit elevenné varázsoljuk A fény
hez éJB sötéthez, gömbhöz és számhoz
hasonlítható egvszerű formák alkalmas
eszközök a megelevenítesre. főleg az
olyan művészetben, melvben a képze
letbeli rninden másnál erősebb. Hány
és hány lelke mélvéía ateista szerzö
használja föl az ezoterízrríust formáinak
meateremtésére. Isten és a Sátán csa
tája semmiben sem különbözik a mélv
lélektani csatáktól. A pszíchoanalfzis' az
ezoterizmus vízének fürge halaeskáfa ...

- A Hitchcock haláráTa íTt nekTo
lógokból az derül ki. hog1J mindenek
előtt a félelem emlékezetes megelevení
tójét látják benne. alio mást.

- Hitchcock esetében az öröm lehet
a zavaró elem. Nem bocsátják meg ne
ki. hogy a nézőnek gondtalan örömet
szerzett, mely nem vonta maga után a
könnyedség büntetését... Még míndíg
az a zsidó-keresztény fölfogás tartja
magát, hogy minden élvezetnek bün-"
tetéssel kell járnia:

- Innen indul ki az a másik tÖTek
vés. amely keTesztény. puritán vagy
Teakciós fUmTendezői szebrot szeTetne
faTaani Hitchéockból ...

- Mennél inkább észlelünk ilyesféle
törekvéseiket. annál erősebb az a meg
győződésem. hogy Hitchcock - a nem
zedékbeli nagy filmrendezókhöz, s kö
zöttük a keresztény kultúrával erősen
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áthatott filmrendezőkhöz hasonlóan 
munkásságában ezvre ínkáob az ateiz
mus felé haladt. Ez még Dreverre és
Fordra is érvényes. A Családi összees
küvés kézzelfoghatóan hirdeti. hogy a
materializmus lett benne erősebb, mel
lette kell állást foglalnia. A· ~yémánt,
melv a .film végén fölcsillan, az arivag
Jegtökéletesebb kifejezése, éppúgy képes
arra, hogy világossággal szelgálfon ...

Hi tchcock soha nem a külsőt filmezi:
dokumentum. beszélgetés kevéssé érdek
li. Számára a mozi tagadásával érne
föl. ha azt mondanánk: gyere be a te
rembe megnézni azt, amit kint is meg
láthatsz ... ' 'Innen érthetjük meg. hogy
Hítchcocknál nem a valósággal talál
kozunk. hanem az átélttel. megtapasz-

, talttal. kéI>zeletbelivel... Hitchcock ú~

veti föl a kérdéseket, hogy közben azt
is megmutatja, a politika. a gazdaság
melv pontokon változtatta meg, zavarta
össze és aljasította le teljesen a modern
férfit és nŐt - azaz a né2'Jőt... Szá
rnomra legnagyobb elemzője annak a
változásnak, melv során társadalmunk
fogyasztási társadalommá alakul át ...
Filmjeiben olyan személyeket ábrázol,
akiket teljes egészében a társadalmi
közmegegyezés igazgat, .s akiknek már
soha nem lesz Iehetőségük rá. hogy sze-

A romániai magyar festót és grafíkust,
Nagy Imrét nemrégiben megjelent fel
jegyzéseiben* - mínt alkotót és mű

vészt - a természetben megnyilvánuló
teremtésbölcselet foglalkoztatja. Onélet
írásában. tükröződő szemlélete. eszméi
nem kis mértékben a neves francia
gondolkodó, Teilhard. de Chardin evo
lúciós elméletével rokoníthatók. ..Cso
dálatos a természet - írja -. hogyan
válogatja ki. amire neJti. a folytonos
beteljesüléshez szüksége van." Egy este.
Galilei felfedezéséről .gondolkozva. a
Biblia szavai jutnak eszébe: ..Kezdet
ben vala az Ige... és minden őnála

vala: az a bizonyos kis szíkra, hajtó
erő a dolgok mögé láttatja néha az
embert. Igen, ez az. Feszíti, IrenY'Szeríti

rnélviségekké váljanak. Alakjai a köz
vélemény tükreí, a jelen férfi és női

sztereotípiái.
A Cinéma beszélgetése a történelmi

kereszténységet érő kritikák [ogosságát
támasztja alá, mikor a jeles filmrende
ző útját ..a kereszténységtől az ateiz
rnusig" kicövekeli. E~yes megállapítá
saihoz azonban nekünk [s lenne hozzá
fúznivalónk. A pszichoanalízis ugyan
kimutatta, hogv bizon1/Os esetekben il
jó és a rossz képzetét az emberben
hallucináció eredményezi. De veszedel
mesen túlzott. mikor a tételt megfordí
totta és azt kezdte hirdetni. ho~y mind
az. akiben a jó és a rossz kérdése
fölvetül. beteges. hallucináló alkat. A
beszélgetésben is megidézett Bernanos
A Sátán árnyékában (Sous le scleíl de
Satan) című -regényében alaposan meg
bírálta többek között ezt a pozitivista
tételt. S elismerve a történelmi keresz
ténység hibáit. látnunk kell azt ís, hogy
az nem emberi történelemre, hagyo
mányra, szokásra alapozza tanítását. ha
nem Isten üdvtörténeti tervére és an
nak kríszbusí megvalósítására. Hogy
ehhez hogyan viszonyul Hítcheock pá
lyája - az sajnálatosan kimaradt eb
ből a beszélgetésből.

(R. J.)

.az anyaget szülní, Jobbra. nagyszerűre.

a férfiút teremteni szellemet. a nőt az
anyagban" (266. o.), Míchelangelo "Utol
só ítélet't-ét elemezve, a szellemi fej
lődésről így elmélkedik: ..Az ember
otthagyja az ösztönvilágot. ,"Káint és
Abelt, ura lesz önmagának, Szerződík

az Istennel /il Sinai-hegyen. az egyez
ség pedig a Tízparancsolat. Követi a
vtlágszellern ritmusát s a szellemi
kényszer hatása alatt megalkotja a
belső és külső világ képét: ,a szépet',
ami az örökkévalóságban él. A világ
ritmusa bennüksz6lal meg sotthonára
talál. Merre vezet az út? Krisztus. az
Isten Fia a földre jön s a keresztről

mutatja" (88. o.).
Nagy Imre- a vil~ teremtett voltá

ból indul ki s a teremtményekben meg
látja azt a fenséget, amely a Teremtő

alkotó műve. A világot nemcsak külső

valóságában. hanem teljességében. bel
ső szépségeíben is vizsgálja. Kreatív
szemléletében - akárcsak. Teilhard de
Chardín elgondolásában - végigvonul

.Nagy Imre: Följegyzések (Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1979)
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a természet fejlődésének egész nagy
folyamata. Világjáró útjain is ráébred.
hogya nagy mesterek művei is mind
a teremtés titkának hordozói.

Világnézete és vallásossága közott
szoros kapcsolat van. Mindkettő híven
őrzi a természetbe és népének hagyo
mányaiba való gy~kerezettségét. amit
kongeniális társa. Tamási Aran szem
léltetően így fejezett ki: ..Nagy Imre'
nem mászott ki a természetből" (264. o.).
Vallásossága a természet indításaiból és
népének dogmatikus' hagyományokon
nyugvó hitéből fakad. A nagy kérdések
közül leginkább az ember földi rendel
tetése érdekli. akárcsak székely író ba
rátját. Tamási Arant, akit amerikai ba
rangolásakor éPpÚgy. mint otthoni
kaszálásakor míndíg egy kérdés foglal
koztatott: Mi végett teremtődtünk a vi
lágra? Székely nagyjainknak ez a .böl
cselett gyötrődése Loyolai Szent Ianác
egzercíoíumos programjával rokon. a
céliránvos elmék sajátsága.

Nagy Imrét minden természeti jelen
ség (eső. hideg, meleg, a víz ritmusa) a
Teremtőre. a nagy alkotó teremtményei
nek változatosságára emlékezteti. Benne
..mindez egyetlen zengŐ dalban Ö55ze
geződík" (200. o.). A szülőföld termé
szeti csodái valósággal lenyűgözik: ..Mi
lyen nagy távlatok. mélvségek, a ter
mészet végtelen mozaása alkotta e nagy
völgyeket. Megtelik a szem. úszom a tá
jék felett. Istenem. degyönyör'Ü vagy"
(262. o.), A nénje temetéséről hazame
net a csíki éjszaka végtelen csöndjében
..megjelenik O. akit csak törvényeiben.
a megfoghatatlanban lehet megközelí
teni" (25. o.).

Vallásos lelkületének ébren tartásában
hatással van reá népének hite és első

sorban édesan.vjának áhítata, aki. ..örö
kösen munkálkodó, aki ha nem is ol
vasott. leginkább imádkozott" (85. o.).
Gyimesről hazajövet áhitatot és alkotó
hangulatot kelt benne a keresztfa alatt
éneklő asszonvok 'alakja. amint feltűn

nek a gyertyák fel-felvillanó fén.vében.
Kemény tél derekán felmegy egy csán
gó párhoz kedvenc munkahelvére, Kor
rnosra, s ott alszik a szénán egy új
szülött. bárány, tyúkok és kecsk4,k kö
ZÖtt. Ejszaka a csángó asszony imájára
ébred: ..Borís néni: reseeíös hangon
imádkozott, de nem tr..ldom. mit. Ami
kor- a Miatyánkhoz ért. elkezdte szag
gatottan hangsúlyozva értelmét adni. 
annak már rnínden szavát felf~:

"Ki vagy a mennyekben... Jöjjön el
a te országod. legyen meg a te akara
tod.« Ennek az imádságnak az értelmét
csak ezen a helyen. csak ilyen körül-

ménvek között fogtam fel. Vajon mi
lehetett az oka. hogy ennyire megkés
tem az imádság megértésében? Gondo
lom. bizonyosan az. hogy nem idősor
rendben adagolják a tudományt. A fia
talságnak a test fe.ilődése körül mo
ZOl{. minden figyelme s ezért csak lopva
kellene őt a nagyobb dolgokba beavat
ni" (128. o.),
Világnézetéből és hitéből fakad Má

ria-tisztelete is. Diákkorától kezdve naltY
hatással volt rá a csíki székelyek tör
ténelmi Madonnája. P. Ecsy LQ.szló sze
rínt - aki bejárta Európa szentélyeít
s mindenütt Maria híres szobraít, ké
peit tanulmányozta - a csíksomlyói Má
ria páratlan: nemcsak áhítatot keltő

kellemével. hanem földi és égi abun
danciáiával ; égi lénve földirnéreteivel
is kimagaslik itt (2.27 m), Nagy Im
rét különösen megragadta a csíksomlyó!
Mária arcának szépsége: "Ma is arra
késztet - írja -, hogy míndíg mea
nézzem." Már diákkorában Mária-képe
ket festeget a .szomszédoknak. A csíktek
Mária-tiszteletének egyik gyökeret a
székelységben elterjedt család- és anya
ságtiszteletben látja (41. o.) .

Amiként egész életében elkíséri a
csíksomlyói Segitő Mária. éppúgy meg
becsüléssel emlegeti Mária ottani hűsé

ges fiait. a ferenceseket: ..Itt a szerze
tesek - írja - helyi emberekből.ver

búválódnak s volt bátorságuk megszer
vezní a· népet a tatár és török ellen.
nyomdát . alapítottak. kultúrát teremtet
tek s így a vallás az élethez kapcsoló
dott" (41. o.).

Feljegyzéseiben megemlékezik egyhá
zának kiemelkedő egyéniségeiről is: a
csíkszentgyörgYi születésű pásztorave-

. rekből lett püspökről,MaTtanffY GyÖTOY- .
ról. MaHáth püspökről. akinél a galíciai
frontról szabadsáera hazajövet megpi
hen s akinek támogatásával fejezi be
iskolai tanulmányait és Mártan Aran
püspökről. akiről két alkalommal ké
szít arcképet Gyulafehéreárott,

Népe hitvilága iránti érzékenységéróI
tanúskodnak olyan jeles képei is. rnínt
a Krisztus Pilátus előtt. A keresztrefe
szített, Heoui beszéd, Asszony a Bibliá
val. Koldusok a feszület alatt címűek.

Nagy Imre mínt minden gondolkodó.
n}'IUghatatlan. vívódó lélek volt. Vigaszt,
bátorítást saját lelkéből, népének ósi
hitéből igyekezett merítení s ezt mások
nak is tanácsolta: "Kövesd belső han
god s az Úr rnegszólal, mint egykor
Abrahámnak, amikor Izsákot fel akar
ta áldozni" (121. o.).

SZtKELY LAsZLÚ



Geszler Mária Munkácsy-díjas kerámi
kusművész munkáin a ..Hang" vonulá
sát örökíti meg. Muzsikusnak indult,
azonban kéz-balesete megakadályozta,
hogy Orjeusz húrjait pengesse. Somogyi
József szobrászművész, aki ismerte a
fiatal lány agyag-próbálgatásait is, a

• képzőművészetre irányította figyelmét.

Az idén augusztusban, a Csók István
Galériában rendezett kiállítását látva, s
a prospektuson WeÖTes Sándor sorait
olvasva a Néma zené-ből, az alkotói
habitusok lehetőségére kellett gondol
nunk anélkül. hogu a romantikus Ge
samtkunst értelmében költészetet és
képzőművészetet egymással magyarázni
vagU kiegészíteni próbálnók. Nem is le
het. Csakis arról beszélhetünk, hogu az
ihlet határai találkozhatnak, s a tui
sonló dallamot huUámoztathatja vers és
szobor, adott esetben aguagba guúrt
kompozíciók soru. S ha a költő lettrista
költeményeiben a fülnek nem hallhatót
a szemnek varázsolhat ja "hallhatóvá",
a képzőművész a vizuális eseménut a
fülünk számára teheti "láthatóvá". Eh
hez persze élnie kell a műnek "akár
az alma", melu "mást mond az éhes
nek s a' jóllakottnak, és mást a fán,
a tálon. és lL szájban, véaső tartalma
»aau formája nincs is, csak él és éltet".
Távol áll ettől mindenféle akadémizmus,
formai merevség, folutonos változások
ban fogja ela "fénylő igéket", amelyek
szintén vendégek: "a sorsuk ÖTökéIet,
mint sorsod ÖTökéIet, / társukként mea
ölelnek és megint messze szállnak".
WeÖTes Sándor-i helyek, ám valami
ként érvénuesek Geszler Mária ars poe
ticáiára is. Akit, ha munkáit felülete
ien nézzük, könnyen romantizáló jelző

vel illethet az ember. De ő is, mint
Weöres, az ős-egészet keresi, mert ..a
tarka egység részekké szakadt", "ama
boldog arcot / ébreszti", s a zsoltárt, ..a
látatlan tiszta világért / mery nem az

-,évekkel süllyedt habokba". Ur-Genesís-
-ében ennek a gondolatnak ad elsősor-

ban kifejezést: az aouaoot föZénuesen
kezeli, és sokszor szinte festővé válik.
Kitágítja a határokat. Nyolc tánuérból
álló Múteremablaka például a teremtés
újraláttatása: fehér háttérben virág
csendélet. víz, fa, madár, ég, csillagok,
melyeket· aztán függönll borít be, va~
lódi csipke, és természetellenes kont
rasztjával jelzi: oda a kezdetek tágas
sága, a világ-ablakból beszűkürt tér lett,
hová nem könyökölnek csillagok. maga
is tovább tagolódik függönuös ablakok-
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ra. Virág helyett papír, bőr és rézhu- .
zal kerül a '..civil:zált keretbe". mivel
az aguag, ellentmondva természetének,
a porcelán színében kezd tetszelegni.
A különben dicséretes kísérlet ezáltal
önkritika is lehet. Figyelemre méltó. a
hat darabból álló aauagtábla sor, im
presszionisztikus hangulattal. a láttatás
újszerű módjáv,al. Közülük az Esős ten
gerpart, a Műhelvablak esőben a víz
játékának elemi ritmusát ..kopogja"
már-már zenei tételben.

Az őstermészet rendjét visszaálmodó
művész iménti alkotásai közé tartoznak
azok is, amelueken következetesen al
kalmazza az őskori vonal- és huZlámdí
szítéseket (főleg a kő- és bronzkorit),
a hazai folklór-motívumok ázsiai pár
jait. mediterrán növények, hazai vad
viráaok formaskáláját, maouar tájak fa
zekas kultúrájának aazdag ÖTökségét.
Kül'önösen a G. M. ietzetű téglái (ma
dár-királynővel, olajággal. fával, fi
gurával, nyaklánccal - afféle ősnuo

matok. ékszerleletek), közöttük a fekete
r.edukciós égetéssel készül't, továbbá a
Téglák Örményországból. a Kecskeméti
virágos udvaros tányérok, az Oszlop
hullámokkal. holddal repülőgéppel, va
lamint az Oszlop egy vad mezőről ta
núskodnak erről.

Geszler Mária korai, a 60-as évek vé
géről keltezett korszakát mesekom
poziciói prezentálják: fantázia- és ötlet
bőségük már jelzik a későbbi kísérle
tezőt (Boldog herceg, Királyfi, a cha
galli Zöldkabátos), az Elvarázsolt ker
tek szimbolumreruiszere pedig madarak
kal, 'kövekkel, egyszarvúval (a zoroasz
teri tanítás értelmében a tiszta állatvi
lág, a 91. zsoltár szerint is a föle"!:elő

tisztaság, később pedig Krisztus-jelkép)
a meg nem rontott Egész paradicsomi
ÖTömét idézi fel.

A savariai. dunántúli pannon hatás 
Szombatheluen él és alkot a művész, s
talán innen is WeÖTes-"rokonsága" 
főleg formakészségében van jelen. A
Hacskor jelképekkel, vagy a "H. S" tég
la-kompozíciókon terra sigilZatákra em
lékeztető finom kidolgozású dombormű

veket· láthatunk, ugyanakkor· a maja
naptárkő is eszünkbe jut (Palenquéí
kereszttel) .

Alak-vázlatain - legújabb munkáin
- a népi gölöncsérség bájosan. naiv fi
gurális hagyománuai - Fülbevalós port
ré, Önarckép - jelentkeznek J)icassói
aszké;!issel, bravúros naguvonalúsággal.

TÓTH SANDOR



Xáx a, (J{ÍjqJ.J mellett.
Jal'kadi ;)~ selnműoe.

.JJli.tko-letJ.n
A vidékre utazás áldozatára is vállal
kozó. értő színházrajongók eddig ritkán
fordultak meg Miskolcon. A város hosz
S2lÚ éveken át kétes "hírű "végvári" szín
házat tudott magáénak. egészen az.
1979-80-as szezoníg, amikor végre 
egyszerre kéi előadás révén is - lát
hatóvá vált, ho/ty a társulat a művészí

nagykorúság esztendejébe lépett. A mís
kolci évad egyik jeles produkciója a
művészetí vezető. Csiszár Imre A sze
csuáni jólélek rendezése; a másik a
vendégül hívott Szőke István munkáia,
Sarkadi Imre Ház a város mellett (1958)
című művének szírire vitele. E kettő

közül az utóbbi azért érdemel több
méltató szót, - mert Szőke István. koc
kázatos vállalkozása, hogy egy drama
turgiailag elhibázottnak ítélt, torzóban
maradt. eszmeiségében első olvasásra
időszerűtlennek ható magyar darabot
rnutasson be. végül is színháztörténetí
jelentőségű erediménnyel zárult..

A rendező. a színmű megírásának
körülményei után kutatva, elsőre önel
Ientmondónak tetsző. a későbbiekben

azonban jól érthetővé és fontossá vált
utalásra bukikant Sarkadi egy, a felesé
géhez írott, Szagligetről származó leve
Iében: ..... elkezdtem a drámát írni s
ezt irtó élvezettel csínálom. ez olyasmi.
mint a Próféta (...) avval a különbség
gel, hogy stílusában teljesen más. szó
val. link, könnued, tömérdek prütvkö
lésről van benne szó, s a végén kilátás
talanul pesszimista". Az író tehát. már
a munka elején belátja a kezdet és a vég
között majdan feszülő kontrasztot. Ha \
pedig ez így van, akkor talán nem is
dramaturgiai elbíoázottságra kell gyana
kodní, hanem azt érdemes inkább meg
vízsgální, nem az az eddig kötelezően

beidegzett nagyrealista színnadí megje
lenítés-e az akadálya a hangulati szél
sőségek harmonikus egymásba oldódá
sának?
Szőke kísérletének lényege, hogy sza

kít a nagyrealista Sarkadi-játszás ha-o
gyományával ; újítása, hogy felfedezi a
darabban azokat a groteszk: mozzanato
kat, amelyek - bizonyos modulációkkal
-' végig nyomon követhetők a cselek-

mény sorén, a komileus groteszk kez
déstől. a helyenként lírai groteszk át
színeződésen keresztül, a tragikus gm
teszkbe .forduló befejezésig. Már a nyi
tó némajelenet koreográfiája is újszerű

rendezői értelmezésre vall, a groteszk
szemlelet gyökereit azonban nem a
külsődleges elemekben, hanem a cse
lekmény dramturgiaí mechanizmusában
tárja föl. Minden fordulat, mínden drá
mai konfliktus aredője egy-egy látszó
lag csekély súlyú. önmagát beteljesítő

jóslás, amelyek mégis úgy épülnek
egymásra. hogy majdan egy család vég
leges széthullásához vezetnek. Bátori
doktor, a vidéki körorvos, maüsztéí elő

relátással figyelmezteti Klárrt, a főhős

Simon József feleségét, hogy a férfi
őt fogja hibáztatni az anyja haláláért.
mert az asszony, az anya szívrohama
után kávét engedélyezett neki. Klári.
megelőzendő az orvos íntríkáiát, maga
vallja ezt be férjének, aki ekkor még
belátja. Bátori doktor el akarja ide
geníteni őt a feleségétől, ezért a vád
lehetőséget egyszer s míndenkorra ki
zárja. A gyanú azonban megfogamzik
lelkében, s egyre inkább terebélvesedve,
ítéletté hatalmasodik. A groteszk for
rása az önmagukat beteljesítő Iöslások
alulmotívált szituációiban rejtezik. A
rövidre zárt oksági láncolat következ
tében - ez Szőke nagy felismerése 
a Ház a város mellett nem az emberi
kapcsolatok fejlődését, kiüresedési toiua
matát ábrázoló. lélektani realizmussal
alkotott dráma, hanem állapotrajz,
amely CSlUPán megmutatja a kialakult
viszonvlatokat,

A Sarkadi festette kép - a fe.ilődés

rajz Jconatruálésa érdekében alkalmazott
kapcsolatmotíváló színészí gesztusok el
hagyása után, a csupaszító, következe
tesen szöveghü miskolci rendezésben 
nem hagy illúziókat a nézőben az 'ér
telmes emberi együttlétezés Iehetőségeí

felől. Az előadás könyörtelen bizony
sága az általános alkalmatlanságnak: a
színpadon minden kapcsolatteremtési kí
sérletet egoista önérvényesítési szándék
mozgat. Simon József. a fiatalon gyár
Igazgatévá lett NÉKOSZ-ista a legőszin

tébb érzelmeiben is önző, a kölcsönös
szeretet gyakorlására képtelen lény, aki
- éppen ezért - eredendően alkalmat
lan társadalmi szerepe betöltésére. Nem
véletlen. hogy az acélos _állkapcsú for
radalmárból egészen rövid idő múltán
jól fésült, díplomatatáskás lelkű. hiva
talnok lesz.

Az író tekintete tehát mélvre hatol,
tollával nem az úgynevezett "botláso
kat" tapintja ki. Allamoolgári kedvet-
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Iensége a kollektív elidegenedés tapasz
talásáoan gyökerezik. Ezért nem tudja
túllendíteni el!.Y bizonyos ponton a szín
padí dialógusok menetét. A Ház a vá
ros mellett-ben odáig jut el. hogy meg
szökik az erkölcsi rendjéből kiforgatott
világ r egatív értékrendjének tudomásul
vétele elől. (Erre majd az Oszlopos
Simeon-Pan mert csak vállalkozní.) Ak
kor. amikor rá kellene eszmélnie a né
mnek a ,,fordított szent" Bátori doktor
viszonylagos erkölcsi fölénvére - hi
szen ő legalább nyiltan. cinileus kívül
állással követel viszonozhatatlan érzel
meket -. a dráma hirtelen megszakad.
A torzó írás ebben az esetben azonban
nem befeiezetlenséget jelent: a szöveg
hiány olyan, ·mint a három pontra vég
zódő mondat. Ma~ a párbeszéd válik
itt folytathatatlanná. mert az írói be
csület. a szó tisztelete parancsol elhall
gatást akkor. ha a reménytelenség ér
zetéből nem' sejlik hite szermt való
kiút. Ez a félbehagyás valami lemondó
kézlegvíntést jelent. f:gyikét azoknak az
apró gesztusoknak. amelyek megelőzték

azt a végleges mozdulatot, ami által
megszűnt az érintkezés. a lélek pillanat
nyi egyensúlyvesztése következtében 
egy írodalomtörténeti cipőtalp s egy
irodalomtörténeti. hatodik emeleti ab
lakpárkány között.

A dráma az írói kívülmaradás remé
nyében indul. A komikus groteszk hely
zetek Ieleplezík az emberi érzelmek ál
sasat. a hamis célok fel~ tülekedők os
tobaságát. Am később Sarkadi. észre
vétlenül színte, belesiklik hősei bőrébe.

nem tud fölülemelkedni az ábrázolt
helyzeteken. Ekkor vesz a cselekmény
tragikus fordulatot. Az önmagukat be
teljesítő jóslatok mechanizmusa nemcsak
a leleplezést katalízálja, hanem elU"S7Jef
smind kísértetiesen analóg a korabeli
társadalmi gépezet működésí elvével.
Ez a kettős élményí meghatározottság
feloldhatatlan görcsbe torkollik. s szük
ségszarűen vezet az elhallgatáshoz. az
ábrázolni vágyott valöságga! szembeni
alulmaradáshoz. Szőke István rendezése
híven követi nyomon e kedélvváltozást,
s a groteszk modulációk révén - a
Sarkadí-dátszás történetében talán elő

ször - szerees (!) stíhisegvséget teremt.
Az alkotásban kitűnő színészpartnerek
re talált Miskolcon. Tímár Éva Kláráíe,
Blaskó Péter Simon Józsefe. Polgár

. Géza Bátori doktorja tökéletesen össze
csiszolt munka, és feledhetetlen Horváth
Zsuzsa epízódalakítása is a cseléd sze
renében.

BALOGH TIBOR

A SZERKESZTŰSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak
szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő

gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margéval) küldjék be, mert ezzel egyrészt
megkönnyíttk a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesz
tősélet a kéziratmásolás többlet-költségeit6I. - Kéziratokat és Illusztrácíőkat, ame
lyeket nem mí kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza.
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RÉSUMÉ

Il y a trente, le 30 aoüt, que le premier aceord entre I'Epíscopat hongrois et la
Républíque Populaíre de Hongrie a été sígné, A I'occasíon .de cet anníversaíre,
notre revue consacré le nurnéro d'Octobre il faire 'le point du développement
positíf des relattens entre les deux partles si'gnataires.

En téte de notre numéro, le Cardinal - Primát de Hongríe, Mgr, László
LÉKAI, archeveque d'Esztergom, Président de I'Episcopat hongroís, salue ce 30e
anniversaíre, Nous donnons de son écrít cornmémoratíf I'extraít qui suit:

En renoirant ses relatíens avec l'Etat sur des bases nouvelles. l'Eglise a eu
plus de facílité pour reconsídérer sa míssíon d'Eglise Iocale dans la nréoccuna
tion de l'adapter aux nouvelles conditions sociales', aux réalités 'du monde en
état de mutatíon. Cette Eglise, susceptible de se renouveler contínuellernent gráee
il sas ressources internes et il sa vie sacramentelle. a' réussí a treuver sa plaee
et ne manque pas d'accomplír le mínístere qui lui est propre méme dans un
monde ou elle n'a plus aucune part au pouvotr temcorel. C'est en offrant le
riche héritaga de JÉSus incarnant I'esprít de pauvreté au monde nouveau en
train de se constítuer autour d'elle qu 'elle continue il oeuvrer en .toute fidélité
avec Dieu agíssant continueHement dans I'hístoíre,

Le renouveüement fO!l'ldamental que notre Eglise avait connu durant les trols
dernieres décennies consécutives il l'accord, lui a valu de beaux avantages: l'Etat
et la socíété, .reconnaíssant les éléments rnoraux qu'elle recele implicitement,
I'ínvestíssent de leur coIlifiance et veulent bíen accepter son eoneours il. l'édifi
cation de l'avenir du pays et au service du bien public.

A l;oceasion de ce 30e anníversaíre, nous rendens gráces il la Providence dí
vine pour les résultats obtenus; nous exprimons notre gratltude au Saint-Siege
Apostolique, en particulier aux papes Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II, affron
tant avec autant de claírvoyance les .ransrormatíons survenues alU cours de ces
trois dernieres décennies, pour leur sollicitude embrassant notre peuple honaroís
dans sa totalité. Nous rendons hommagé il notre peuple catholique,' demeuré
fidelement attaché il sa religion et a 'son Eglise et nous le sollícítons d'apporter
sa contribution par sa foi ínébranlable tout comme par son travail persévérant
il la prospérité de notrepatrie hongroíse bíen-aírnée.

Sous le titre Plus avant SUT la voie ouverte. Mgr. JÓZ1lef CSERHÁTI, éveque
de Pécs, Secrétaire de l'Episoopa.t hongroís, tient il affirmer entre autres:

L'Eglise d'aujourd'huí est redévaole aux- responsables de l'Eglise d'alors pour
la claírvoyance avec laqueUe ils ont pel"9U la nécessíté de faire prendre il l'Eglise
sa place dans la socíété socíalíste! IJs ont été amenés il constater que, par sa
visée morale, l'objectif que se sont fixé, au lendemain du tournant historique.
les nouveaux dirigeants, les tenanta du pouvoír, pour porter reméde 3lUX rníseres
du passé et pour prévenir toute catastrophe dana l'avenír, correspond entíérement
a I'esprít de charité fratemeIle procJ.améepar l'Evangile. Au cours de son his
toire, l'Eglise n'a guere été ínterpellée par le monde au nom de cet idéal de la
personne humaíne, d'une maniere aussí pressante ou'Il y trente ans. L'Eglise
se devait de condamner toute forme d'exploítatíon, .elle devaít de se ranger du
coté de 'ceux qui combatient pour la Iíbératíon de l'homme. Les Eglises se sont
vues elles-mémes dans I'obligatíon de renoncer il leurs grandes propriétés terriennes
au profit de ceux qui les cultivent, c'est-a-dire 8JU bénéfice du peuple. C'est au
prix de grandsrenoncements que l'EgIise en est venue il s'engager dans la route
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qui lui fut tracée par I'hístoire et qui, daru; sa phase initiale, lui a constitué une
épreuve bouleversante, longtemps douloureuse, sans pour autant Iuí porter atteinte
jusque dans ses fondements mérnes, Personne n'a plus la nostalgie des temps
ou I'Eglise fut grosse propríétaíre, bénéficiaire de ce qu'on appelaít .domaíne lUtHe'
qui, peu a peu, finissait par devenir -une charge fastidieuse pour elle. De méme,
personne ne déplore plus que I'Eglíse ne fpit plus d'autoríté dans la vie polítíoue
ou publique, ce qui d'aflleurs ne convíent nullemerit a I'esprtt démocratíque de,
notre temps qui, selon I'expression de Vatican II, est I'époque de I'humaníté'
devenue majeure,

Malgré les bouleversements survenus sur le plan social et ídéoloaique, avant
gravement frappé l'Eglise et lui avarit fait subír de lourdes pertes. elle a su
conserver dans son íntégrtté sa rníssíon évangélíque, purifée de toute souíllure.
De plus, elle a I'assurance de voír son mínístere pastoral ainsi que la Iíberté
religieuse de ses fideles nantis de garantíes constitutionnelles. D'oreset déja,
on ne sauraít énumérer les secteurs OU I'Egíise a la liberté de tavoríser la pro
motion morale de la vie publíque par son travail apostolique. Pour nous évéques
et pretres, c'est un véritaole sujet de satisfaction d'avoir pu garder durant ces
trente aus le troupeau qui nous étaít confíé; d'étre a rnéme d'interpréter tout
ce que nous venens de traverser, avec ses difficultés et ses peínes, dans I'optíque
d'une vision purlfiée, comme une sorte d'orage qui devait éclater pour balaver
les vieilles branches mortes, méme si, hélas, des vivarites étalent aussi ernportéés
avec elles. Aujourd'hui, nous tenons a rendre gráces a la Providenoe. notre Pere
céleste. que, depuis .I'aceord, notre peuple n'a cessé de se relever tant S1Ur le
plan matéríel que moral et qu'il ne fait que progresser, En effet, nous ne vovons
plus de prolétaíres affamés, en loques, Nous béníssons Son nom pour que des
millíons de fideles restént touiours fermement attachés a I'Eglíse et pour qu'ils
assurent les moyens d'exístence du clergé Iuí permettant de maíntenír un niveau
convenable tout autant sur le plan intellectuel que spirituel. Nous reconnaíssons
avec gratítude toute aide fínancíere consentie par l'Etat pour pourvoír de son
cöté aux besoins matéríels du clergé ainsi que de nos institutions et aussi pour
subventionner la reconstructíon de nos églíses et de nos monuments d'art. De
nos [ours, les églíses restaurées, dans la plupart des víllages, víennent enrichir
de. leur beauté celle du paysage. .

Les Iumtéres qui illuminent notre fete anniversaire nous permettént d'en
tirer bon augure pour un avenir comportant de moins en moíns d'ombres, En
effet, si nous avons maillltes fois élevé la voix pour demander de témoígner plus
de cornpréhensíon, d'etreplus attentif aux véritables valeurs spírítueües, ce fut
touiours dans le seul soucí de défendre les íntéréts de nos fideles. A présent,
nous ne sauríons nier que désormaís le clergé a la possíbilíté d'exercer son mínís
tere pastoral dans - un c1imat de détente et que, mís a part quelques eas spo
radiques, les fideles n'encourent plus' guere la mésestirne, ni la réprobatíon pour
leur conviction religieuse,

Le premier aceord conclu avec le gouvernement de la Ré\publique Populaire
de Hongríe a posé les bases de l'action de I'Eglíse et lui a créé un climat de
faveur d'une nature toute nouvelle. Notre Etat, ayant dégagé son appareíl admí
nistratif de toute entrave ínstítutíonnelle, fait preuve desouplesse dans son
fonctionnement et en réalísant progressívernent I'égalité socíale, il a pour visée
principale la formatíon et le développement de la personne humaine. on a vu
une société radicalement nouvelle se profiler, comportant des promesses d'avenir
pour I'Eglise, Aujourd'hui, nous sommes d'avis que dúrant les trente dernieres
années, l'Eglise a vu sa Iíberté d'actíon s'accroitre. a eu plus defacilités pour
accompLir sa' vocatíon morale, pour exercer sa míssion évangélíque dans la me
sure ou elle-meme constituant la communauté des fideles. s'est engagée il appor
ter sa eontríbutíon a la realisation des obíectíts de la socíété socíaliste, s'est
attachée a promouvoir une démocratie plus totale, une égalité plus partaite
entre les hommes, un humanisme plus développé et ou elle s'est aussi dévO'Uée
au service d'une cause, la plus importante de toutes, a la sauvegarde de la paix.·

Dans sori étude TTente ans apres la conclusion de l'accoTd, Imre MIKLÖS.
Secrétaire d'Etat, Président de l'Office des Affaires ecclésiastiques en Hongrie
souligne entre autres :
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Si la conclusíon de l'accord entre l'Etat et les Eglisés a pu avoir Heu, c'est
que, des són avenement, l'Eta't démocratique hongroís tenait a garantír le droit
il la Iíberté de conscience aínsí qu'á oelle du Iíbre exercice du culte. L'accord
réglernente les modalítés pratiques d'applícatíon de ce droit garantí par la eonstí
tutton. L'accord conclu avec les Eglises - dont l'~ise catholique - a bíen
subí l'épreuve du temps, comme ' les décennies écoulées en témoígnent, Les ac
cords ontpermis aux croyants de eoopérer en. bonne conscience avec ceux qui
professentl'idéologie marxiste a l'édification d'une nouvelle société pll\Js iuste
et plus humame. Ces accords ont permis aux EgIises de trouver leur pla.ce dans
une société. qui est toute différente de la. précédente. - ces aeeords , ont écal'té
de séríeux conflits de se produíre, libérant aínsí . des forces notables en faveur
d'une coopération il l'échelle de la socíété gIobale, sans díserímínatíon Idéologíque.
Ces accords ont ouvert la voie au díalogue marxiste-chrétien et ont ieté par
Iá les fondements d'un genre de rapports tout nouveau, d'une coopératíon il
long terme entre l'Etat et les EgIiSE6.

Dans les aecords eonclus avec lés Eglises, l'Etat a pris I'engagement d)ássurer
le libre exercice de la religion et partant, il a affert la possíbtltté aux Eglises
d'exercer leurs activités selon leurs propres loís ecclésíastíques, sous résérve de
tenir compte de ce qui est arrété dans ces accords et dans les lois cívíles. Ils
reconnaisserit l'autonomie du gouvemement des EgI~ses dans les cadres et de la
maniere dont cette autonomíe est réglée' par les loís ecclésíastíques de touiours.

Durant les trente ans qui se sont éeoulés depuís la coneiusion de I'accord,
les. rapports entre l'Etat et les Eglises n'étaient pas sans soulever de problemes.
Au temps du culte personnel. les exces admínístratífs ne manouaíent pas et on
a vu se prévaloír cette thése erronée qui voulait que la conceptíon relígíeuse
du rnonde puísse étre supprimée par simple voie administrative. En méme temps,
dans les milieux d'Eglise, on pouvatt rioter des tentatives pour provoquer des
actions hostiles a l'Etat et au régime socíaliste, sous ecuvert d'actívítés reli
gieuses.Ces incidents, tout en occasíonnant des dHficulté5 passageres. dans la
perspectrfe historique n'ont pas eu des répercussíons déterminantes pour l'avenir
des rela'tions entre l'Etat et les EgHses. Tout aou ,pJ\ls, les ont-ils entravées.. sans
pouvoír, pour antant, barrer la voie de leur évolutíon ultérieure dans le sens
positif.

La politique ecelésíastíque du gouvernement hongroís est la mise en oeuvre
des doctrines du marxísrne-c-léninísme. En mettant au point notre polittque

_ d'alliance, nous nous sommes fondés sur des princípes doctrinaux solides et nous
avons pris POI\Jr point de départ le ,fait que notre soeíété se compose d'hommes
de diverses conceptíons du monde. C'est la une doíÍnée obiective dont tant l'Etat
que les Eglises doíverrt prendre acte .et qu 'ils ne doivent Iamaís perdre de vue.
En tant que marxístes, nous ne transígeons nullemerit sur nos príncípes; aussí
n'exigeons-nous pas des Eglises de faire des concessions en mattéra de Jeur con
ceptíon ,religieuse. Les rapports de l'Etat et de l'Eglise. aínsi que leur dévélop
pement ont cecí en propre que chacune des deux partres maintierit fermement
sa posítíon de príncípe.

.Selon: ce que nous apprend I'expérience, chacurie des deux partres est apte
il adapter sa position, sans atteindre aux príncípes doctrinaux et sty montre
de plus en plus dísposée. Lesrencontres eb le díalogue entre les forces progres
sistes des Eglises et les représentants d'l1 socialisme scientifique BOnt une nécessité
qui ouvre de nouvelles persoeetíves a I'humaníté, Le dialogue est requis par
l'Eglise toutcomme par l'Etat et aucune des deux parties ne peuts'en passer.
Engagé entre la société sociaIiste et les Eglises, il est de plus en pll\Js centré
sur le theme de la coopération.

Pour rette raison, nous pouvons affirmer que 'nos rapports ave,c l'Eldise pren
nent appui sur des bases doctrinaJes, ce qui n~empéche que 1'on' puisse encore
rencontrer cértairtes personnes qui n'y voient qou'une simple Question de tactique
d'intérét pratique. Ceux-ci ne se rendent pas compte que c'est la une question
majeure de la politique sOciale faisant partie intégrante de la politique dialliance
rnenée systématiquement par le Parti Socialiste Ouvrier Hongrois en vue d'af
fermir tOl\Jjours davantage 1'unité de .la nation. Auiourd'hui, 'dans notre pa".
la coopération des hommes de c<Jnvictlons différentes, des travailleurs tant mar-
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xístes que chrétíens, coopératíon soutenue aussí bien par l'Etat que par les Eg
lises est une réalíté de caractere durable et n'est plus simplerpent une fiction
de la théoríe, Dans I'avenír; nous tíendrons aussí a mener nos actfons touíours
en fonction de la situatíon concrete, des íntéréts réels, Aussi sommes-nous oblí
gés d'examiner les voeux et les reves', les regrets nostalgiques si. fréquents de nos
[ours aussí bien que les simplifications schématíques, en les confrontant avec
la réalité. Nous constdérens I'homme en quéte de Iuí-méme dans la religion
comme un membre actif de la socíété socialiste et nous encouraaeons toute
intention qui, tout en ayant des motivations relígíeuses, tend a avoir part dans
la construction de la socíété socialiste. ,

Dans son artícle, Trente ans en dia1.oQue, le chanoine Imre BíRÓ, Secrétaíre
. général du Mouvement des Pretres catholiques pour la Paíx, meínbre du Présí

dium, aborde les questions du díalogue, en les envísageant du point de vue de
ses prtnelpes et de sa pratique. Avoír une mentalité différente. c'est la un droit
íondamental de tout homme - établit-il. Meme ceux QuI parlent la méme lan
gue, peuvent avoir une pensée différente. Ils se renderit comute de la différence
de leur conceptión et 'ils s'aceeptent mutuellement tels qu 'ils sont sans vouleír
le moindre changement. Ils ont Ze respect de Za conviction de Z'autre. Ils tiennent
en estime I'hornme luí-méme, avec sa conceptíon du rnonde, avec son ídéoloaíe.
Le sentimerit de erainte qui remplit les parttes adverses se dissípe pour fai re
place a la confíance. Ce respect, cette confíance fourníssent la base de tout
dialogue.

Il y a trente ans, les círconstances hísiorínues :ont arnené le clergé progres
siste hongroís a créer le Mouvement des Pretres catholiques pour la Paix. Le
ter aoüt 1950, plus de quatré cents pretre5 se sont réunis dans la salle des fetes
de l'Univers1té de Budapest pour déclarer: "L'accord urgent et total. entre l'Eglise
et l'Etat est exigé par tous ceux qui sont présents, dans le respect mutuel des
lois propres a chacurie des deux parties. Ils se félicitent des négocíatíons enga
gées entre les représentants de I'épíscopat et le gouvernernent populalre et tien
nent a les enecurager de toutes Ieurs forces." A la suíte d'une série de nézo
ciations poursuivíes pendant .deux moís, I'accord a été effectivement conclu le
30 aoüt 1950....

Nous venons de célébrer le 30e anníversaire du Mouvement des Pretres
catholiques pour la Paix - poursuit Imre BíRÓ. - A cette occasíon, le Cardinal
- Prírnat de Hongríe, Mgr. László LÉKAI, archeveque d'Esztergom, en sa qua
lité de Présiderit de l'Episcopat hongrois.. a adressé une lettre de 'félicitations
au Président du Mouvement des Pretres catholiques pour la Paix, Le cardinal
y souligne que Zes membres du Mouveme,nt ont été des artisans efticaces du dia
logue constructif, engagé d'ores , et déja depuís une bonne généranon et il conclut
en formulant ce souhait: "Je fais des voeux pour que, anímés d'un eSprit propre
a l'Eg,lise, vous contínuíez a servir la construction d'un avenir assúré auss!
bien pour notre Eglise catholique que pour notre peuple hongroís." C'est. vrai':'
rnent dire l'essentiel en la mattére.

A Iíre dans le reste du numéro: l'article de Károly HET:Jr:NYI VARGA qui
présente l'abbé Antal. UHL, prétre catholique hongroís s'étant voué, pendant
l'oecupatíon de Paris par l'armée allemande, a seuver les persécutés. L'article
comporte aussí le témoígnage personnel de 'l'abbé UHL - actuellement en exer
cice en Hongríe - qui, a I'appuí de documents de l'époque, évoque les souvenírs
de ses entrepríses extrémemerit rísquées,' - Article sur Endre Andor GELL:Jr:RI,
éminent nouvelliste hongrois des annéés 1930-1940 par Péter SZ. NAGY 
Richard KORZENSZKY O. S. B. analyse lUll poeme comt>Osé en 1926 par le
jeune Attila JOZSEF (traduit en fran~ais par Pierre GAMARRA sous le titre
Une Fourmi) pour mettre en lumiere la vision que 1~ grand poete hongrois se
fai...<>ait du monde dans sa jeunesse. - Un écrit de Tamás KIPKE sur les nouvel
les réalisations des cinéaBtes hongrois qui, alliant la fiction a l'authenticité
du documentaire, suscitent l'intérét des professionnels a l'échelle internationaIe.

Poemes de Lajos MAJOR-ZALA, László GALAMBOSI et Sándor PUSZTA.
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INHALT

Vor dreíssíg Jahren, am 30. August 1950. karn dieerste Verembarung zwischen
dem ungarísch-katholíschen EpiSlkopat und der Regterung der Ungarischen Volks
republik :mlstande. In unserer Nurnmer würdigen zustandíge Persönlichkeiten
der Kirche und des Staates díeses Ereígnís und die posítíve Entwícklung des Ver
haltnísses zwíschen Staat und Kirche in Ungarn.

Kardinal Erzbischof László LÉKAI, Priisident -der Ungarischen Bischofskon
ferenz stellt in seinem einleítenden' Artikel unter andérem fest, dass "die Neu
regélung des Verhiiltnisses zwischen Kirche und Staat wohltuend die Konzípíe
rung eíner zeitgemassen Sendung der lokalen Kirche beeínflosste. indem diese
Konzeption den gesellschattlíchen Anderungen und den Realitiiten der sich ent
wickelnden Welt- anoasste. Diese von ihren inneren Kriiften und aus ihren Sak
ramerrten sich immer erneuernde Kirche fand ihren Platz und lelstet ihren
eígenartigen Díenst auch dort, wo sie an der weltlichen Macht nicht Teil hat,
Sie bleíbt ein würdíger Mitarbeiter des in der Geschichte unaufhörlich wirkenden
Gottes, wenn sie der um sie sích bíldenden neuen Welt das reiche Erbe des
armen Jesus anbíetet ..

Unserekatholische Kirche erreichte mitteIs ihrer Erneuerung wahrend der
letzten drei Jahrzehnte, dass sie Vertrauen seitens des Staates und der Gesellschaft
erhielt und -íhre hílfreichen HiiIÍde im Dienste des Aufbaues der Zukunft und
des Gemeínwohls gerne angenommen werden.

Gelegentlich díeses Jahrestages sagen wir Dank unserern vorsehenden Gott
und wir spréeben unseren Dank auch dem Heiligen Apostolischen Stuhl aus
und besonders den Papsten Johannes XXIII., Paul VI. und Johannes Paul II.
die die Anderongen dieser dreí Jahrzehnte klar erkannten und uns in íhre
vaterlíche Sorge aufnahmen. Wir spréchen auch unseren Dank unserem zu seiner
Religion und Kirche treuen katholischen Volk und wir bitten. dass unsere Gliiubi
gen rnít ihrem unerschüttenlíchen Glauben und dauerhafter Arbeit weiter im
Dienste unseres geliebten ungarischen Vaterlandes aushaITen."

József CSERHATI, DiözesaIllbischof von Pécs': Weiter auf den geöffneten Wegen.
Der Sekretiir des Ungarischen Katholtschen Epískopats sehreíbt in seinem Bei
trag unter anderem: "Dankbar sind wir heute für die Einsícht der damaligen
Verantwortlichen der Kirche: Man musste für die Kirche einen Platz in der
sozíalístíschen Gesellschaft sichern! Die gesellschattlíche ' Zielsetzung in der die_
neue Führung nach der geschichtlichen Wende die friiheren űbel und Katast
rophen vermeiden wollte, war unserer Ansicht nach in ihrem ethischen Inhalt
der Zielsetzunrg der von dem Evangelium berufenen Menschen ahnlích. Dieses
ideaJe Menschenbild bekam wahrend der Kírchengeschíchte nur seIten einen
klareren Antrieb als es von 30 Jahren von aussen her geschah. Auch die Kirche
musste jede Art von Ausbeutung verurteilenund neben jene sích stellen. die
die Menschen befreien wollen. Auch die Kirchen mussten auf die Grossgrund
besítze verzíehten, weil der Boden jenen zurückgegeben werden musste die ihn
bebauen, das heisst: dem Volk. Das, was die Kirche im Interesse des von der
Geschichte vorgezeíchneten neuen Weges aufgeben musste, war am Anfang
erschütternd" und lange Zeit auch wehbuend, aber ersehütterte nicht die Fun
damente des Wesens der Ki.rclte. Dem christlichen Grundbesíta, diesem einst
nützlichen Zielvermögen, der immer lástiger wurde, weint heuteniemand nach.
Wir bedauern auch nicht, dass die Kirche íhre polítísche Rolle im öffentlichen
Leben aufgeben musste, weil. das sowíeso nicht mehr zu den heutígen demok
ratíschen Zeiten, zum Zeitalter . des ,Erwachsen Werdens' der Menschheit passte,
wíe das auch vom II. Vatilkanischen Konzil festgestellt wurde.

Doch müssen wir heute sagen, dass obwohl die erfolgte gesellschaftliche und
weltan8chauliche Umformung die Kirche schwer berührte, blíeb trotz aller Ver
luste die evangelísehe Sendung der KirChe und die konstitutionelle Sicherung
der seelsorgíschen Tiitigkeit und der religiösen Freiheit unantastbar und von
víeí Verbleibseln gereínígt, Seither W1Urde unübersehbar das Gebiet wo die Kirche
mit ihrergeistigen AIbeit für die Erhebung des öffentlichen Lebens teílnehmen
kann. Wir Bischöfe und Priester sind dankbar dafür, dass wir nach dreíssíg Jah
ren die an uns vertraute Herde bewahren konnten- und dass wir das Geschehene
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mit allen Schwíerígkeíten und Leiden teilweise auch so auffassen können als
ein nötíges Gewitter, das alles zarorechen musste, was veraltet war und auch
das verbrannte, was mit der Zeit eher Last und würgende Hülle seworden ist.
Leider brach diesesc Gewitter auch víele lebendige Aste ab. und Hess so auch
Wunden hinter sich, WilI' wollen heute demo himmlischen Vater unsere Dank
barkeit aussprechen. dass unser, Volk seither materieB und geistig sích stets erhöhte
und síeh weiter anreíchert, Wir sehen keine zerlumpten und hungernde Proletarier,
Wir sind dankbar dafür, dass MiBionen von GlliUJbigen weiterhin sích an die
Kirche halten, den Lebensunterhalt der Prlesterschaft síchem: und so sind fűr

uns auch jene Mittel erreíehbar, die zur Aufrechterhaltung des geístígen, seelischen
Niveaus nötíg sind. Wdr bestátígen anerkennend, dass der Staat mit bedeutender
materiellen Unterstützung am Uriterhalt des Klerus und unserer Instítartíonen
teilnimmt und die standige Erneuerung unserer Kirchen und K'Jnstdenkmiiler
Beihilfe Ieistet. In den meísten Orten schmücken aüch die emeuerten Kirchen
die Dörfer.

Die in den feierlichen Erínnerungen aufblitzenden Lichter und die Ver
sprechen der Zukunft sind nötig um jene Schattenflecke zu verwischen über
die wir öfters unser Wort erhebten: abel' nie unbedacht . und immer die Inte
ressen der' Gliiubigen VOl' Augen haltend baten wir um Verstandnis und Auf
merksamkeít für die wahren geístígen Werte. Wir müssen anerkennen. dass der
Klerus heute in ruhigeren Átmosphare seine pastorale' Tiitigkeit ausűben karm;
und die religiöse űberzeugung'der Glaubigen stösst - von EinzelfiilIen abgese
hen - rsur seiten auf unterschiitzende Urteile.

Die erste Vereínbarung mít dem Staat der Ungarischen Volksrepublik síeherte
die Tiitigjkeitsgrundlage und eine neuartige schöpferísche Atmosohare auch fül'
die Kirche. In unserem Vaterland kann ein elastischer Staatsapparat mittels
sukzessiver , Verwirklichung der geselischaftlíchen Gleichheit als Hauptzíel die
AU5bildung und Anreicherung der menschlichen Person setzen. Es begannen sích
die Umrísse einer wahrhaft neuen 'Gesellschaftzu éntfalten und wir sehen heute,
dass wiihrend der dreíssíg Jahren auch die weiteren Bedíngungen einer immer
freieren Tiitigkeit der Kirche und der Erfüllung íhrer religiösen und evangeli
kalen Berufung auch gegeben wurden; undzwar im gemeinsamen Annehmen
eines Schícksals, wo auch die Kirche und auch die Gemeinschaft der Gliiubigen
zu den Zíelsetzungen der soz.ialistdschen Geaellsehaft beítragen, indem sie zur
Verwirklichung der Demokratie, der menschlichen Gleichheit und einer voll
kommenereri Humanitát Hílfe leísten und auch für die allerwíchtígste Sache des
.Friedens ih re Arbeit tun."

Staatssekretiir Imre MIKLOS. Prasídent dés Staatsamtes für Kirchliche Ange
Iegenheíten schreíbt in seinem Beitrag, betitelt 'DTeissia JahTe nach der VeT
einbaTung unter anderem: "Eine Vereinbarung zwíschen dem Staat und der Kirche
wurde grundsatzlích dadurch mögfích, dass der dernokratísehe ungarísche Staat
vom Anfang an nach der Sicherung der Gewissensfreíheit und des Rechtes zur
Ausübung der Religion strebte. Die Vereínbarung .regelte die praktischen Bahmen
dieses konstitutionellen Rechtes. Die vergangenen Jahrzehnte 'bezeugen. dass die
Veretnbarungen mit den Kirchen - und unter ihnen jene mit der katholtschen
Kirche - die Probe der Zeitbestanden haben. Die Vereínbarungen halfen den
gliiubigen Menschen dazu, dass sie mi t reinem Gewissen beim Aufbau einer
neuen, gerechteren und menschlicheren Gesellschaft mit den marxistisch aesínn
ten Menschen zusammenarbeiten können. Sie machten es mögJich, dass die Kirchen
auch in eíner von der vorherigen grundsiitzlich unterschiedlichen Gesellschaft
ihren Platz finden. - Sie verhinderten die Ausbűdung von ernsten Konflikten
und machten so wíehtíge Kriifte zum N'Iltzen der Zusammenarbeit der ~anzen

GeseUschaft freiohne weltanschauliche Unte1'schiede. Sie schufen die Möglichkeit
eines marxístísch-chrístlíchen /Dialogs und dadureh die Grundsiitze eínes neuen
Verhliltnisses:, einer Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirchen auf langer Sicht.

In der VereinbaIlUIlg mitdeh Kirchen akzeptierte der- Staat die Sicherung der
reUgitlsen Freiheit und dementsprechend macht er es möglich. dass die Kirchen
die Vereinbarungen und die staatlichen Gesetze in Acht nehmend. ihre Tlitigkeit
nach ihren eigenen Gesetzen ausüben können. Der Staat erkennt die Autonom1e
der Kirchen in jenen Rahmen an. wie diese Tiitigkeit von den jeweiligen kirch-
lichen Vorschriften geregelt wird. -
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Das Verhiiltnis zwischen dem Staat und den Kirehen war in den seit der
Vereinbarung vergangenen 30 Jahren nicht problemfrei. In der Zeit des Personen
kultes kamen auch administrative űbergriffe vor und auch jene irrtiimliche
Ansicht wurde zur Geltung gebracht, als ob die relígíöse Weltanschauung durch
administrative Mittel abgeschafft werden könnte, Gleíchzeítíg kamen auch in den
Kirchen Versuche VOl". dass unter· der Hülle einer religiösen Tiitigkeit auch
antisozialistische und staatsfeíndlíche Aktivitiiten inítiíert wurden. Diese aoer, wenn
sie auch vorübergehend Schwierigkeiten verursachten, waren in ~ner geschicht
lichen Perspektéve gesehen nicht entscheidend bezüglích -des Verhiiltnisses zwíschen
Staat und Kirehen. Sie störten, doch konnten sie 'die posítíve Entwicklung dieses
Verhiiltnisses nicht verhindern.

Die Kirchenpolitik der ungarischen Regíerung ist eine schöpferische Ver
wirklíchung der Lehren des Marxtsmus-e-Lenínísmus unter unseren Verháltníssen.
Bei der Verwirkltchung einer auf stabílen Grundsatzen ruhenden Bündníspolítík
gehen wir davon ab, dass unsere Gesellschaft aus weltanschaulich verschieden
denkenden Menschen gebíídet ist. Dies istfür den Staat und für die Kirchen
ein soleher objektiver Urnstand, den man zur Kenntnis nehmen und bei jedem
praktischen Schritt vor Augen halten muss. Wiihrend wir als Marxisten bei der
ZUsammenarbeit von unseren Prinzípíen nichts aufgeben. verlangen wir auch
von den Kirchen nicht, dass sie in Fragen der relígíösen Weltansehauung prin
zipielle Zugestandnísse machen. Im Kontakt zwischen Staat und Kirchen und
in der Weiterentwicklung desselben ist ein wíchtíger Moment, dass beide Par
telen auf ihrer prinzipiellen Basis ausharren.

Die Erfahrung zeígt, dass beide Parteien nicht nur fiihig. sondern auch Imrner
mehr gewíllt sind ihren Standpunkt zeítgemasser 2lU gestalten ohne dass ihre
prinzipielle Basis dadurch leiden würde. Ein Treffen und ein Dialog zwíschen
den fortschríttlíchen Kriiften der Kirchen und den Repriisentanten des wíssen
schaftlichen SOzialismus ist eine Notwendígkeít, die auch für die ganze Mensch
heit neue Perspektíverr öffnet. Der Dialog zwischen der sozíalístíschen Gesell
schaft und den Kirchen konzentriert sích immer mehr auf die Zusammenarbeit.
Der Dialog wird von der Kirche ebenso wie vom Staat veI1l.ang:t und keiner
der beiden kann ihr vermeiden.

So ist unser Verhiiltnis zur Kirche prinzipiell begründet, aoer selbstverstiindlich
kommt es vor, dass diese wíchtíge gesellschaftspolítísche Fragebei einigen Personen
als pragmatische Taktik verstanden wírd. Für die Partei und für die GeselIschaft
ist aber auch díeses Gebiet der Politik eine M~ichkeit zur Verwírklichung der
nationalen Einheit entsprechend der Bündníspolitík der Ungarischen Soziallstíschen
Arbeíferparteí. Die Zusammenarbeit zwíschen Menschen mit verschiedener Weltan
schauung, zwísehen marxistisch und relígös gesínnten Werktiitigen ist heute keine
Theorie mehr, sondern eine dauernde Wirklichkei;;. und wird senens des Staates
und der Kirchen gleichwohl unterstützt. Wir streben auch in der Zukunft danach,
dass zur Grundlage unserer 1'iitigkeit die tatsachlíche Situation und die tatsách
lichen Interessen dienen. An dies setzt es voraus, dass Wün8che und Triiume.
und die heute so modische Nostalgie ebenso wie die mechanischen Vereinfachun
gen mít der Wirklichkeit konfrontiert werden mÜSBeIl. Den Menschen, der in
der Religion sich selbst verwirlclichen will. betrachten wir als ein aktives Mitglied
der sozíalístíschen Geselfschaft und wir leisten Hilfe 2lU allen Bestrebungsn die
wenn aueh aus relígíöser Motivation. aber im Auf,bau der sozíaltstísehen Gesell~
schaft anwesend sein woílen."

Domherr Imre srao. Chefsekreüir der Friedensbewegung der Priester und
MitgIied des Priisidialrates der Ungarischen Volks.republik gab seinem Beltrag
den Titel: Dreissig Jahre auf dem Wege des Dialogs. "Das Andérs-Denkén ist
ein grundsiitzlich menschIiches Freiheitsrecht - stellt er unter anderem fest. 
Auch díejenígen, die díeselbe Sprache sprechen, können anderswíe denken. Sie
bewerten IUnd konstatieren voneínander die Differen.zen. Und akzeptíeren sich
gegenseítíg. Sie wollen emander nicht amandern. Sie áehten die gegenseitigen
Auffassungen. Und sie achten auch den ,Menschen mit seiner eíaenen Weltan
sehauung und Ideologie. SO löst sich die Furcht, die die einander gegenüber
stehenden Parteien charakterisiert, und wird durch das gegenseítíge Vertrauen
abgeltist. Die Grundlage eínes [eden Dialog:a ist die Achwng und das Vertráuen .. ,
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Vor dreíssíg Jahren veranlassten die Lage der Dinga die fortschritUiche ka
tholische Priestersehaft, dass sie am 1. August 1950. die Friedensbewegung der
Ungarischen Katholtschen Priester in die .Wege Ieíte, In der grossen Aula der
Budapester Uníversítat erschienen 400 Príester, die es erklarten »díe Teilnehmer
verlangen dríngend die volle Vereínbarung zwischen Kirche und Staat und bei
gegenseítíger Achtung der kirchlichen • und staatlichen Gesetze. Sie bégrüssen
deshalb die Verhandlungen die zwischen dem Episkopat und den Vertretern der
völkischen Regierung anftngen und sie wollen mít voller Kra"\t Beihilfe leísten«.
Die Vereinbarung kaim nach zweimonatigen Verhandlungen am 30. August 1050.
tatsáchlích" zustande ...

Vor kurzern feierten wir das dreísstgiáhríge Jubíláum der I Frtedensbewegung
der katholtschen Priester. Die Bewegung wurde bei dieser Gelegenheit auch
durch einen Brief vom Kardinal Primas László LÉKAI geehrt, Als Priisident

.-des Ungarischen Epískopats begrüsste er herzlich unsere feiernde Bewegung, Er
hob hervor, dass die Teilnehmer der Bewegung nützlíche Mitarbeiter des jetzt
schon über eine Generation dauemden Dialogs zwíschen Kirche und Staat waren.
Er wies auf das WesenUiche hin, als er schríeb: »Ich wünsche von Herzen,
dass Sie auch weiter mít christlich gesínntern Dienst den Aufbau der sicheren
Zukunft unserer katholischen Kirche und unaeres ungarischen Volkés weiter
helten«,"

Wei tere Beitriige unserer Nummer: Károly HETÉNYI VARGA schrieb ein
Essay über Antal UHL, enemaliger ungarísch-katholíseher Seelsorger in Paris,
der wahrend der deutschen Besatzung apsgedehnte Hilfsarbeit leistete. Im Rahmen
des Beítrages erzahlt der heute in Ungarn . tatige Pfarrer selbst über seine of t
riBkanten Unternehmungen. - Péter NAGY SZ. schreibt Uber den namhaften
Novellisten der 30-40-er Jahre Andor ENDRE GELLÉRI. - Richard KOR
ZENSZKY analysíert- ein Gedicht vom [ungen Attila JÓZSEF. - Tamás KIPKE
referiert Uber ungarísche Doloumentfilme, die weltweites Interesse hervorriefen.

CONTENTS

The present number is devoted to the evaluvatíon of thé agreernent concluded
between the Hurigartan epíscopacy and the govemment of the Hungarían People's

. Repub1ic on August 30.1950, and the friendl:y relatíens resulted of it.
Cardin.al László LÉKAI, Prtmate of Hungary, Chaírman of the Hungarían

Bishops' CoÍlference, in his Introductory article states that "the settlement of
the relationship between Church and State was beneficial for the formulation
of the contemporary mission of the local church, adíustíng it to the timelv
social changes and to the realities of our progressing world. This Church having
the capacity to renew (relyíng on its own forces and on the sacraments) could
find íts place and rendér further service without being vested with her former
secular power. It has been the co-worker of God acting in history, by off~ring

the developíng new world thé rich herítage of poor Jesus ...
It is due to the good result of the renewal of our Catholic Church duríng

the three decades folowing the agreernent that- it has achieved the confid.ence o(
the Hungarían State and society, and it can lend a helping hand in the construc
tion the future of Hungary, and in the service of public welfare... -

on this festive day when first of all we thank oun God for the results
achieved, we also express our thanks to the Holy See, in partícular the paternal
care of the popes of these three deeades, - who wíselv measured the situation.
ŰlUrgratitude is due to our Catholic people. faithfui to their religion and native
country alfke. We ask them . to continue to serve our countrv with unwaveríng
faith and assíduous work,"

József CSERHATI, Bishop of Pécs, Secretary of the Hungarían Bishops'
. Conférence, wrote an analysis of the past three decades, under the title: Procee

ding On The Bl4zed Path. "We appreciate the wise conerehensíon of the Church
leaders of that time, who realízed that the Church should have i1B nlace in the
socialist society. The new social objec!tVes are in OIUr view, identical with the
ethical ídeals of the man invited to fellowship by the Gospel. This idea! image
has neverbefore received a clearer eneouragement from the world than here,.
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thirty yeal'5 aga. The Church, too, had to condemn a11 kinds of exploítatíón,
had to range with those who were off to liberate man. The Church. too, had
to gíve ,up its large estates, to return them to the people. Nobodv wíshés baek
the Church latifundia' that used to be useful means of the Church. but lateron
became more and more Irksome, Nal' do we deplore that the Church had to
give up itspolitical role, and prívíleged pa in public life which grow appart
in the new, demoeratic erea, due to the adulthood of humanity. .

Stíll, we can say that although the social and ídeologícal changes have se
ríously affected the Church, they left its evangelical rníssíon untouched, and
even purífíed it from írrelevant and harmful matters deposíted duríng the cen
turies; Pastoral work and religíous freedom are now guaranteed by the Constí
tution. The Church' has now a iboundless field of actívity in public life, too.
We, bishops and príests are gra,teful to be allowed to tend our flock dúring
the past 30 years, and we conceíve the events of the past pertod (f.uJ! of difficul
ties and troubles) as a purífyíng storm destroying aU' that was vobsolete, and
scorchíng ties and forros that were ehoking and paralysíng life and healthy deve
lopment. Unfortunately, this storm broke off manv green branches 1;00, leavíng
wounds behind. We will now thank our Father in heaven that our people has
been progressing and becomíng more and more proseerous, There are no -rnore
ragged and starvíng proletarians in Hungary! We are thankéul that millions of
bellevers are still attached to the' Church, provide for the living of the clergv,
and that we have now access to means and resources 'to maíntaín a high
intellectual and spiritual level, We much appreciate that the State helps
us with the solution of the problems of our clergy, and Church institutions. and
promote the maintenance and restauratien of our churches and monuments.
Churches are rebuilt in most vfllages now. The Iíghts and perspectíves of this
festíve occasíon efface the dark sídes we have often complained; nevel' ill-con
sidered, and bearing in mínd the real ínterests of the belíevers, we called for.
understandíng and the respect of real spiritnal values, It must be admitted that
the clergy now deploys its actívíty in a more quiet atrnosphere, and that the
religiaus convíctíon of the bellevers - apart from some vsporadíc cases.

The ~irst agreernent concluded with the Hungarían People's Republíc pro
vided a sound basis for action, and a new creatíve atmosphere for the Church,
too. State administration in Hungary far from being rígíd, set the objective of
Implementing social equalíty, and creating prosperítv and culture for the popula
tion. A really new society was outlined. Now we constder that during the past
thirty years the conditions for the Church to fulfil its ethical, evangelical míssíon,
were established in this new society. On their tum the belíevers, have contri
buted by fulfilling the objectíves of a socialist society, a hurnaníty of full value,
and by promoting the most important cause: the protection of peaee,"

, Imre MIKLOs, Under-Seeretaty of State, President of the State Office for
Church Affairs, in his assay Thirf1l Years After The Agreement" underlines that
'"the agreement between the State and the Churches in Hungary relied on the
trend of the demoeratic Hungarian state to guarantee the líberty of conscíence,
and religíous freedom. This agreement has stood the test of time. It helned the
believers to eooperate with their Marxist compatríots in building a new, more
Just and more human society. It allowed . the churches to find their places in
the new society that was fundaimentally different from the farmer. one. It pre
vented serious conflícts and released significant forces without díscrímínatíon
for the' benefit of the whole society. It has created the possi:bility of the Mar
xist-e-Chrístían díalogue, thnis laying the foundation to a long-term joint activi1;y
of State and churches.

By the agreement concluded with the churches, the State guaranteed the
free practice of religion for. the citízens, makíng possíble that the churches to
car:ry on their actívites, in due respect of the agreernent and the laws. It recog
níses the autonomy of churches, regulated by the internal laws- of the respéc
tive church.

The relationship between the State and churches has not been free of prob
lerns óurirlg the thirty years elapsed since the agreement, Duríng the perlod of
personal cult some admínístratíve abuses and trespasses did occur, and there
was a trend to terminate religíons ,by administrative means. At the same time,
there were attempts within the churches too, to support antí-socíalíst, and anti-
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-state actíons under the mask of relígíous actívity, These, however, (even though
they caused témporary difficulties) - in the historical perspectíve. did not deter
mine the relationship of the State and churches. They dísturbed, yet could not
break the posítíve development of this relationship. .

. The church-policy of the Hurigartan govemment is actually the Implernen
tation of Marxist-Leninist prínciples under our conditions. OUr policy of alliance
relying on solid basis starded from the fact that in our society people have diffe
rent views and ideologies. Th~s ,fact Ls an objective reality both for the State
and churches whícrr they have to constder. and bear in mind. While. we. Mar
xists, wiU not batea jot of our víews, we do not expect the churches either to
make compromises regarding to their own relígíous world view. The experíence
shows that both parties are able, and are more and more ready to update their
views, wíthout, touching their basic principles. The encounter and díalogue of
the progressive forces of the churches. and the representatíves of scientific so
cialism Ls a necessity that opens up new perspectíves for humanítv. The díalogue
between the socialist society and the churches is more and more concentrated
on the questions of cooperatíon, The díalogue, called by the cburches and the
State because nelther of them can do wíthout it.

Thus, our relatíens with the churches are príncípled; yet. it happens that
some persons consider this important social-political questíon as a sole prag
matic tactic. For the Party and society. this field of our policy serves the ímple
mentation of national uníty, The national concentration of forces of workíng
people, Marxists and Christians alíke, supported by the State and churches is
now more than a theory: i~ is a practíee and a reality. OJr present aim and
it will be in the future too. to constder actual facts and actual values as mctíves
of our actions.That means that wíshes and dreams. the very faShionable nos
talgíes and mechanical simplifications should be faced and checked with realities.
We constder those people who want to find their identity in religion. as actíve
participants' of our socialist society. and lend thern a hand with all endeavours
wich aim to join in the building of socialist society - by relígíous motívatíon."

Canon Imre BfRO, General Secretary of The Peac:e Movement of Catholic
príests, Member of the Presídentíal Council of the State. a150 deals with the
past three decades in his article: Thirt'll Years on the Road of Di/Jlogue. He states:
"The right to thínk differently as others. is one -of the fundamental human
ríghts. Even those who speak the same language. can thínk dífferentlv, They
valuate each other, and express this difference. They accept each other. they
accept this dífference, They do not seek to charige others. They respect the view
of the other. They res.pect man too. including his world view and ideology. Fear
that exísts between opposed parttes vaníshes, and replaced by mutual trust. This
respeet and trust is the basis and pre-condition of any díalogue ...

Thirty years ago, realities urged the progressive c1ergy to establísh the Hun
garían Catholic Peace Movement of Príests, The statement I of more than 400
priests gáthered in the atUla of .the Budapest UniversitY stressed. »The partícípants
are för the urgent and full agreement between the Church and the State, under
the laws of the Church and the State. Henee, they welcome the negotíatíons
Iaunched between the episcopacy and the representatives of the people's govem
ment, and will do their belit to promote them.... And the agreement was actually
concluded on August 30. 1950, after two months' talks ... We now celebrate the
30th anniversary of the Peace Movement of Catholic príests, .

On this occasíon, .Cardinal Dr. László L€KAI. Primate of Hungary, Archbi
shop of Esztergom, honoured the l>re6ident of this movement with a letter. The
Cardinal warmly greeted the Movement. He poínted out that the particípants
of this Movement have been efficient builders of the díalogue between State
and Church. "'1 woo you to promote the building of the future of our Catholic
Church and our Hungarían people by your Chourch-facussed service......

Other artícles of this number are Károly HET€NYI VARGA wrote a study
on AntalUHL, a Roman Catholic príest, who saved manv people in Paris du
ring the Gennan oecupatíon. - Péter SZ. NAGY analyzes the works of Endre
A. GELL€RI. outstanding novelist of the Thirties and Forties in his artic1e:
From the Idyll to the Absurd. Richard KORZENSZKY writes about the World
Outlook of the 'llou1lf1 Attila JÓZSEF, analyzíng: his poem ..The Ant".
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Tájékozódás

KüLFÖLDöN MEGJELENT
MAGYAR NYELVű KIADVANYOK

A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh
íeverestauaja (Kriterion). Marosi Ildikó gyűj

tésében, gondozásában és előszavával jelent
meg e kivételes jelentőségű dokumentum
-gyűjtemény. A romániai magyar irodalom
fejlődésének és öneszrnélésének kétségtele
nül döntő pillanata volt, amikor 1924-ben
hat író - Kádár Imre, Kós Károly, Ligeti
Ernő, Nyirő József, Paál Arpád és Zágoni
István - míndenrajta anyagi háttér híján
arra az elhatározásra Jutott, hogy önálló
kiadót adapít, mely összefogja az addigi
szétszórt kezdeményezéseket, s rnúvészí vo
natkozásban is jelentékeny kiállltású köny
vekkel igyekszik olvasótábort toborozrií a
legkitűnőbb erdélyi magyar Irók számára.
Az első könyv 1925-ben jelent meg, s a kö
zönség egyre fokozódó érzékenységgel támo
gatta őket.

Az Erdélyi Szépmlves Céh kiadványainak
sikerét kétségtelenül elősegitette, hogy 1926
ban Kemény János marosvécsi kastélyában
huszonhét író megalapította a Helikont. (A
kötet bevezetése cáfolja azt a vélekedést,
hogy az Erdélyi Szépmlves Céh a Helikon
kezében lett volria.) Az írói egyesület egyik
sugalmazója Kuncz Aladár volt, aki már
ezt megelőzően is a "tiszta irodalom" esz
ménye mellett kötelezte el magát. A Heli
!ikon a korábban kétségtelenül megosztó ha
tást okozó írói ellentétek kiküszöbölésére

törekedett, bár programját némiképp beár
nyékolta a transsylvánizmus néhány nega
tívuma. Az új irodalmi társaság programja
elsősorban az önismeretet szorgalmazta.
Egyik fő célkitűzése a független kritikai
szellem megteremtése. de Kuncz Aladár ko
rai halála után nem sikerült igazi kritikus
-egyéníséget kí forrnálrría. Kétségtelen azon

ban, hogya két világháború közötti erdélyi
magyar szellemi élet egyik legkarakteriszti
kusabb, legnagyobb hatású lapj ává nőtt az

Erdélyi Helikon, s kivált IIrikusai váltak az
egyetemes magyar költészetnek is számot
tevő alakjaivá (Aprily Lajos, Bartalis Já
nos, Tompa László stb.) .

Marosi Ildikó áldozatos gyűjtőmunkával

tárta föl a társaságra és a kiadó tevékeny
ségére vonatkozó legfontosabb adatokat.
Könyve a két világháború közötti erdélyi
magyar irodalom egyik legértékesebb forrás
munkája, rnelyet csak gazdagíthat a további
kutatás anélkül, hogy úttöresének érdemét

kisebbítené.

Dér Zoltán: Szembesülések (:Elet j el-könyvek.
Novi Sad) , Dér Zoltán a jugoszláviai magyar
irodalomtörténetírás jelentékeny alakja, köny
vei különösen a Kosztolányi- és Csáth Géza
-kutatás vonatkozásában hoztak új ered
ményeket. Jelen kötetében azokat a tanul
mányait és kisebb kritikai írásait gyűjtötte

egybe, melyekben a kortárs jugoszláviai
magyar irodalom fejlődéséről, legfontosabb
jelenségeiről ad hírt. Elfogulatlan kritikus
-egyéníség, aki sosem enged a rossz érte
lemben vett lokálpatriotizmus csábításának.
Iztéséhez a klasszikusokon edzett irodalom
áll közel, az ilyen jellegű alkotásokról nagy
beíeérzéssel, hiteles összehasonlltásokkal tud
szólní, Könyvének jó néhány Irása jelenté
kenyen gyarapíthatja a jugoszláviai magyar
irodalomról alkotott képünket, és segit el
igazodni ennek örvendetesen gazdagodó, to
vábbi meglepetéseket ígérő világában. Kü
lön kiemelnénk a "nagy öregek"-ről szóló

Irásait (Szirmai Károly, Sinkó Ervin, Her
ceg János) , melyekben igen szerencsésen
találkozik a kritikus és az irodalomtörténet
író elemző s rnéltató tevékenysége.

o

László T. L'szló: Szellemi honvédelem (Ró
ma, 1980). A rendkivül érdekes tanulmány
sorozat a Magyar Nemzet hajdani rovatá
nak eimét idézve ad képet a katolikus de
mokrata mozgatmak és az egyházak máso

dik világháborúban tanúsitott ellenállásáról.

A történettudományban ma is heves viták
dúlnak akörül, vajon az egyetemes katott
kus egyháznak nem kellett volna-e sokkal
határozottabban fellépnie a fasizmus és a
pusztltó antiszemitizmus ellen. E kérdés el
döntésére nem vállalkozik László T. László
sem. Könyve mégis nagyon fontos hozzá
járulás a történeti tények tisztázásához. Vi
tatni lehet a "szellemi honvédelem" általa
meghúzott határait, könyve csak nyert vol
na, ha a progresszív mozgaírnak mínd

egyikét áttekinti. :Erdeme viszont, hogy sok
adatot sorakoztat fel annak bizonyítására, a
magyarorszligi egyházak mily sokat tettek
- és taián többet is tehettek volna - a
háború nehéz esztendeiben az üldözöttek
megmentéséért. A további forráskutatások
bizonyára újabb adalékokkal támogatják
majd érveit. dc a már napvilágra kerűlt

tények is bizonyítják, hogy például Serédi
Jusztinián prtmás valóban jó szándékkal és
bátorsággal tette magáévá az elesettek és
bajba jutottak ügyét,



VIC/ILIA Ára: 16 Ft

A HA ZAI KÖNYVTERMl1:SBO L

Eósze László: 119 r óm ai Liszt-dokumentu m.
Liszt Ferenc életének ké t korszaka ffiződik

Rómához. Az elsőben kissé idegen ü l é rezte
m a gá t az a k kor m ozdulatlannak látszó na gy
városban, a m á sod ikban viszont a váro s
egyik tekintélyévé vált, s nagy része volt
az itteni zenei éle t m egteremt ésében és fej 
lesztés ébe n . E k orszakairól sok és többé
-kevésbé eg ym ástó l eltérő anya g ót sorak oz 
t atott fel a zene tudom ány. Eősze Lá szl ó
go n dos kutatómunkával, k ézi r att á rI és
könyvtári ta n ul mányok kal t ovább gya rapí

tot ta a m ár Is mert dokumentu m ok számát.
Ed d ig ismeretlen fé nyképe ket, leveleket,
Lisztre vonat kozó közléseket ta lált, s ezeket
először tett e hozzáférhetővé gyűjteményében.

Ma m ár n yilvánval ó, hogy az elmélyült filo
lógia i kutatás m indig hozhat jelentős isme
retek et, olykor meglepetéseket ls. Eősze

László k önyvében mindkettőre aka d példa.
(Zenemfikladó)

Bárány Tamás: Húsz év. Apátla n n emzedék.
A k ötetben olvasható na gy regén y és elbe
szé lé sek Bárány Tamás írói útkeres és ének.
érlelődésének dokumentumaI. A Húsz év
című r egény - 1951-52-ben készült - egy
tehets éges munká sfiú megpróbáltatásalt, las
sú ön tud a t ra éb r edésének fol yamatát mutat
ja be az epika h a gyományos eszközeivel.
Bár jó néhány lapján érződik a hajdani se
mati zmus gyakorlata, e lismerést érdemel
azért, mert ideálokat tud felrajz olni, s olyan
hősöket ábrázo l - ha oly kor meglehetősen

egy síkú an , prekoncíp íáttan ls - , akik a m a 

guk vá lasztotta eszményekért ég ni és el égni
is tudnak. Az Apátlan nemzedék cím alatt
egybegy fijt ött elbeszélések hagy ományos epi
kai eszközökkel mutatj ák b e a valóság vál
tozását s benne a sz e rn élyísé ge k érlelődését.

fej lődését. Bárány T amás n em fo rmabontó
író, de az ő példá ja is igazolh a tja, hogy
a ha gyományosnak érzett r ea li sta epika fö 
lö tt még nem j árt e l az idő .

(Magvető Kiadó)

M. Nemetschek: Isten a gyermek életében
(OM C, Wien) . Szülők és h itoktatók számára
t arta lm az rendkívUI érték es ú tmutatásokat,
termékenyen alkalmazható nevelési és ok
tatási szempontokat az Opus Mystici Cor
poris Ve rlag kitűnő k önyve. A szerző eg ész
életét a vallásos nevelés témakörének szen
telte, s láthatóan pontosan tisztá ban van
azzal a feszUltséggel, rnellyel szülők és gya
korló hitoktatók nap nap után talá lkozhat
nak a valláso s n evelés során. Na gy t a pi n 
tattal, kitűnő é rz ékkel oldja fel a nehézsé
geket, sok jó ötletet , a gyakorlatban t o
vábbfejleszthető tanácsot tartalmazó k önyve
a vallásos sz e llem ben élő családok alapvető

olvasmányai közé tartozhat.

o
Mérleg 1980/1-2. Az ú j k ön tösben m eg
j el enő , joggal népszerű t a llózó ez évi első

száma részl et es - n y ugodtan mondhatjuk :
drámai - ös szeá ll itás t k özöl a " K Un g- ügy
ről", melynek azóta ú j abb fe jl eményel ls
vannak. S m intha csak fo lytatni akarná az
" Izgalmas" jele nségek tárgyalását és bemu
tatását, a m á sodik számban "Tudós va gy
költő ?" alcímmellvan Tlltch u gyancsak
meglehetősen vi t a tott, de elvitathatatla n u l
n a gy hatású tanítá sai t foglalja össze , m e
lyek lényegük szerint a civIlIzációval m eg
hasonlott ember nosztalgikus múltba vágyó
d ását fogalma zzá k m eg , sok érdekes r ész
letl gazságot, hasznosítható gondol a ti anya
got ad va az ember önvízsgatatanoz. Töb b
ízben ls szólo ttun k m ár a lap kitűnő k ép
zőművészeti összeálUtásalró l, k lállít ás-beszá
m ol ólról. Ezúttal ls vil á gsikert a ra tott n a gy
k iállitások alapos, hi tel es m éltatását ol vas

hatjuk m indkét számban.

Szolgálat, 45. A " Sze nt Bened ek szelleme"
mottót í rták a lap szerkesztői az új szám
élére. Az 1500 éve sz ütetet t , Európa szel
lemi a rculatát oly sok von atkozásba n al a
k ít ó sz en t nem m int a múlt t iszt el etre m él

t ó rekvizítuma jel enik meg a tanulmányok
ba n , hanem mint ele ven , m a ls életet,
szemléletet a lakító hagyomány. A tanulmá
nyok k özött olvashatjuk az azóta elhunyt

kitfinő irodalomtudós,
Guzm ics Wdorról, a
apostoláról.

Csóka Lajos
keresztény

írását
egység
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