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Szigeti Endre

VI. PÁL PÁPA

"E1sőízben fordult elő a történelemben - idézte Yves Congar a két
protestáns lelkészt, Charles Westphalt és Georges Caralist -, hogy a pro
testánsok megsirattak egy pápát." És talán először fordult elő a törté
nelemben, hogy vallási és világnézeti különbségekre való tekintet nélkül
olyan nagy érdeklődésselvárták világszerte, ki lesz az a férfiú, aki XXIII.
János után kezébe veszi az egyház kormányzását. Azzal a különös, hívák
számára is alig hihető jelenséggel állunk szemben, hogy az űrhajózás ko
rának kezdetén az emberek világszerte jelentősnek érzik, merrefelé tart
Szent Péter kétezer éves bárkája ... Ez tűnik ki azokból az elemzésekből

is, amelyeket a világaajtó szentelt a pápává választott milánói érsek,
VI. Pál pápa személyének.

A jövőért is felelősséget érző tudatunk szeretné felismerni az új pápa
uralkodásának még meg sem valósult tényeit, vagy legalábbis felderíteni
a Szentatya szándékait egyházunk és korunk nagy kérdéseire nézve. De
ki merne jóslatokba bocsátkozni egy pápa uralkodásáról ? Nemde XXIII.
Jánost megválasztásának másnapján átmeneti pápának tartották; mégis
korszakot nyitott a XX. század egyháztörténetében. Vajon a korszak
nyitást beteljesedés követi-e a csak 65 éves VI. Pál uralkodásának idő

szakában? A válasz ott rejlik a történelem áttekinthetetlen sodrában, de
azok, akik tudják, hogy a Szentlélek közreműködésévelbt választottak
ki Szent Péter utódává, akik személyesen vagy hírből ismerik szellemi
és jellembeli kiválóságát, magatartását hosszú kuriális pályafutása idején,
lelkipásztori eredményeit milánói érsekségének évtizedében, okos és ta
pintatos szerepét a zsinat idején, a megválasztása óta elmondott beszédeit
és az azóta tett kijelentéseit, a pápákhoz, különösen XXIII. Jánoshoz
fűződő kapcsolatait és rokonszenvet keltő főpapi gesztusait, azok - s
velük a magyar katolikus hívők - bizalommal és nagy várakozással te
kintenek VI. Pál uralkodása elé.

A pápaság csodálatra méltó személyi váltógazdálkodása most is érvé
nyesült. Származás és alkat szerint is más pápa fogja folytatni azt a
művet, amit az előd - nem kis mértékben éppen az örökébe lépett VI. Pál
pápa közvetlen támogatásával - megkezdett. János ősi paraszt család
ivadéka, VI. Pál katolíkus polgári családból való: apja ügyvéd, újságíró,
parlamenti képviselő volt. Előde robusztus egészségű, piknikus típusú em
ber volt, akiből áradt a természetes kedély, a melegség, az imádságos
jóság. Ö karcsú, aszteniás alkat, aki törékeny egészségű fiatal emberként
indult gyorsan ívelő papi pályáj ára s az embereket lenyűgözi intellektu
sának ereje és lelkisége, munkatársait pedig elismerésre készteti hihetetlen
akaraterővel kiformált munkabírása. János pápa inkább intuitív lélek
volt, VI. Pált főleg a logikus ész rendkívüli ereje jellemzi. János a hívő

olasz parasztcsalád életéből és társadalmi helyzetéből merítette ihletét, az
ifjú Montinit a kulturális és szociális ügyekre irányuló aktív katolicizmus
levegője vette körül a szülői házban. Legalábbis így írnak róla azok, akik
szemtől szemben láthatták őket és közvetlen közelről figyelték meg éle
tüket.

Az új pápának tehát más lesz a munkastílusa, másfajták lesznek a
beszédei, a gesztusai, de ugyanazoknak a történeti feladatoknak fogja
szentelni életét, rnint elődje: a második vatikáni zsinatot pápasága fő-
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művének tekinti, szolgálni kívánja a keresztények egységét, "amelyért
XXIII. János felajánlotta életét", és világosan látó bátor tekintetét a népek
közötti békére, a társadalmi és nemzetközi igazságosság nagy ügyére veti.
Ez nem jóslat, ő maga vallott így.

Eletének és néhánynapos pápaságának jelei is arra vallanak, hogy
nem csupán a hívő katolikusok tekintenek hódolattal és bizalommal asz
ketikus alakja felé, de azok a jóakaratú emberek sem fognak csalódni
benne, akik szívük mélyén vágyakoznak a népek megbékélésére, akik érté
kelni tudják a keresztény emberszeretetből fakadó megértést, akik hívei
a szociális igazságosságnak, a személyiség jogainak és a népek szabad-

. ságának.

Az a férfi, aki most kezdi uralkodását az egyházban, a világiak 1957
ben, Rómában rendezett világkongresszusán, még mint milánói érsek így
nyilatkozott a világiak apostolságának eszményéről: "Sose felejtsük el,
hogy azoknak a katolikusoknak, akik meg akarják téríteni a világot,
mindenekelőtt szeretetre kell alapozniok magatartásukat. Szeretniök kell
az ateistákat, szeretniök ellenfeleinket, szeretní azokat, akík gúnyolódnak
rajtunk. Szeretni korunkat, civilizációnkat, technikánkat, müvészetünket,
sportunkat - szeretni a világot." VI. Pál pápától nem idegen a világ felé
megnyílt, szerető kereszténység és katolicitás nagy eszméje. Egyike volt
azoknak az egyházfejedelmeknek, akik megértették és jól értették meg
ezt a gondolatot.

Az a férfiú került most Szent Péter székébe, akinek baráti köréhez
tartozott La Pira, a Szerit Ferencet eszményképül tisztelő híres firenzei
polgármester. Harminc éven át tisztelték kitűnő munkatársukként olyan
pápák, mint XI. és XII. Pius. Hosszú ideig volt az utóbbi munkatársa,
mégis el tudta hagyni a kúriát és vissza tudta utasítani a neki felajánlott
bíborosi kalapot. Ezt csak XXIII. Jánostól fogadta el, aki elsőül nevezte
ki őt bíborossá és a zsinat idején a pápai lakosztály mellett nyittatott neki
szobát s akihez az évek hosszú során át kialakult meleg emberi kapcsolatok
és az eszmények közössége fűzte. Ezekkel a közös eszményekkel kapcso
latban mondotta június 7-én, a milánói dómban mondott beszédében: "Le
térhetünk-e valaha is arról az útról, amelyet XXIII. János oly mesterien
rajzolt fel a jövő számára? Ilyesmi elképzelhetetlen volna."

Az a férfiú lett XXIII. János pápa utóda, aki maga is tevékeny részt
vállalt a zsinat munkájában, résztvett annak a felhívásnak megfogalma
zásában, amelyet a zsinati atyák a világhoz intéztek. Kijelentette, hogy
a pápaságának legfőbb része a második vatikáni zsinat folytatása lesz, azé
a munkáé, amely oly sok reményt keltett az emberek szívében szerte a
világon, hiszen erre katolikusok és más keresztény testvéreink egyaránt
figyelmes és szeretetteljes érdeklődéssel tekintettek. Az egyház egységéért
indított mozgalorn már évekkel ezelőtt testet öltött a milánói egyházmegye
területén s az egységért tartott imahéten Bea bíboros, egy református és
egy orthodox teológus is részt vett. Milánói érsek korában a zsinatról tu
dósításokat küldött az Italia című lapnak, hogy a világiakat is tájékoztassa
a zsinat menetéről. Tevékenyen és termékenyen résztvett az ellentétek el
simításában, de véleményét nem rejtette véka alá. December 5-én az Egy
házról szóló szkéma tárgyalásakor Suenens belga bíborossal egyetértésben
a belsőleg megújított egyház szükségességéről szólótt és a hivatalos elő

terjesztést azért bírálta, mert az "triumfalista" szellemben foglalkozott az
egyházzal, a dogmatikus témát túlságosan jogászkodva kezeli és végül
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aránytalan szerepet juttat a papság különleges szempontjainak. VI. Pál
pápa olyan férfi és olyan pápa, aki tudja, hogy nem a világ van az egy
házért, hanem az egyház a világért.

Az a férfiú, akit most a szent kollégium pápává választott, nemcsak
hazáját, az itáliai félszigetet és népét ismeri, hanem megfordult Európa
több országában, az eucharisztikus kongresszus idején hazánkban is. Járt
Észak- és Dél-Amerikában, találkozott államférfiakkal és egyetemeket ke
resett fel. A múlt évben három hetet töltött Afrikában, ahol meglátogatta
Rhodézíát, Nigériát és Ghanát, Megismerkedett a népek nehézségeivel és
meggyőződésévé vált, hogy a kereszténységet még csak gondolatban sem
szabad odakötni valamely fajhoz, néphez, civilizációhoz vagy gazdasági
rendszerhez. Milánóí érsekségének első éveiből idézzük azt a kijelentését,
amely szembeszáll azzal a nézettel, hogy a vallás oda van kötve a kapi
talista gazdasági rendhez. "A vallás - mondotta - nincs hozzákötve a
népelnyomó kapitalízmushoz; az elsők, akik elszakadtak a vallástól, nem
a munkások voltak, hanem a múltszázad nagy vállalkozói és nagy köz
gazdái." VI. Pál pápa számol az idővel, az űrkutatással megnyíló kor
követelményeivel s hiszi, hogy az Isten megáldja az emberiséget, ha az
emberek elsősorban testvéreknek tekintik egymást s csak azután verseny
társaknak. Ebben a szellemben hívta fel a figyelmet a fejlődésben el
maradott népek megsegítésére első pápai üzenetében, mert "életszínvona
luk gyakorta nem méltó az emberi szernélyiséghez", VI. Pál pápa nemcsak
az egyházkormányzatot és az egyház papjait, meg híveit ismeri. Meg
ismerkedett a világgal is .

. Az a férfiú, aki megismerkedve a világgal most Krisztus helytartója
ként ott ül a pápai trónon, felruházva a tanítói, törvényhozói és a birói
hatalommal. Ez a férfi tudja, hogy a világnak szűksége van a békére,
mint ahogy szüksége van a hitre is. A Sixtus kápolnában 79 bíboros jelen
létében olvasta fel a világhoz intézett első latín nyelvű üzenetét, Kifejtette,
hogy Istennek hála, nem hiányoznak a biztató jelek a jóakaratú emberek
részéről, majd hozzáfűzte: "felajánljuk mindenkinek a mi szerény, de el
tökélt együttműködésünket, a világbéke nagy ajándékának fenntartásá-
hoz " "Feladatunk - mondotta többek közt -, hogy Isten segitségé-
vel mindent latba vessünk a népek közötti béke nagy jótéteményének
fenntartásáért ..." Aki megismerte a világot, aki tisztában van a korszak
félelmetes lehetőségeivel és nagyszerű kilátásaival, az tudva tudja, hogy
az egyháznak - még fokozottabban" mint eddig - a béke szellemét kell
képviselnie a népek között. Annak a békének a szellemét, amelynek ihle
tője a Béke Fejedelme.

Ime a jelek VI. Pál pápa életének és pápasága néhány napjának jelei.
Mindezek ama mutatnak, hogy ha más stílusban, az ő egyéniségéhez illő jel
legzetességgel, határozottsággal és keménységgel, ez a kiemelkedő tehetségű

férfi ugyanannak az egyházpolitikai irányzatnak lesz képviselője, amely
nek korszaknyitója XXIII. János pápa volt. Szellemi és testi erőinek teljé
ben, egy roppant rnunkabírású egyházfő uralkodásának lehetünk tanui. VI.
Pál pápa reformátorí buzgalma, mélységes hite, világosan látó szelleme
előremutató jelei annak a pápaságnak, amelyre reménykedve tekint a ke
resztény világ.

A magyar katolikusok őszinte szívvel vesznek részt a világ remény
kedésében, hódolattal gondolnak a Szentatyára, és uralkodására Isten
áldását kérik.
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Ijjas Antal

ÚJ KORSZAK PÁPÁJA

XXIII. JÁNOS PÁPA ÉLETE ÉS ÖRÖKSÉGE

· SZEG:ENY EMBEREK GYERMEKEKENT születtem és magam is szegény
voltam ... - írta ő maga, mint sorsának döntő, meghatározó jegyét,
megható végrendeletében. Annak a századok óta az Alpok tövében szét
ágazó paraszt családnak, amelyből született, még saját földje sem volt;
egy nagybirtoknak volt - amint az Olaszországban szokásos - egyik
"majorosa", hosszú nemzedékek óta bérlője, Bergamóban, amely Milanó
hoz, majd a XV. század óta Velencéhez tartozott az Alpokban, - de ahol
egy a lombardoknál, sőt a rómaiaknál is régibb népfolt húzta meg magát,
az etruszkok egyik hegyi töredéke. A Vatikán etruszk-gyűjteményében

egész csomó olyan arccal és alakkal lehet találkozni, mint az övé. S' az ő

roppant egészsége, különösen a halállal való viaskodásában mutatott
rendkívüli ellenállása megcáfolják azt, hogy vannak ún. "öreg" népek.
Amint ez köztudott, november 25-én született Sotto il Monteban, mint
két lány után az első fiú - utána még négy fiú és három lányi követke
zett -. Öt is földművesnek száriták, de amikor az eszes, eleven paraszt
fiúcska egészen magától, minden befolyásolás nélkül kijelentette, hogy

· pap akar lenni, szülei nem görditettek elébe semmi akadályt.

Tizenegyéves korában lépett be a bergamói kisszemináriumba és
tizenkilenc éves korában Rómába rnent tanulmányait befejezni. Mint znín
denkire, rá is feledhetetlen és tudat alatt alakitó hatással volt az a
"romanitas", amely a város levegőjéből, templomaiból. romjaiból, ásatá
saiból, katakombáiból, műemlékeiből áradt. 19Ü4-ben szantelték fel s mint
a bergamói egyházmegye egyik legfiatalabb papja vett részt a X. Piustól
odaküldött Radini-Tedeschinek a Sixtusi kápolnában való fölszentelésén.
Az mindjárt titkárául is vitte magával a zömök, jókedélyt ~ csupa jó

· tulajdonságot sugárzó fiatal papot. Természetesen a szemináriumban taní
tania is kellett, egyházjogot, patrisztikát, főképp egyháztörténetet. Bá
mulója volt a ketteieri egyéniségű püspökének és egy együttes milanói
látogatásuk alkalmával felfedezte az Ambrosiana könyvtárban Borromei
Szent Károly érsek bergamói vizitációiról szóló köteteit és nekilátott a
több mint tíz mázsára rúgó kéziratos anyag feldolgozásának, amire püspöke
is biztatta. Mikor szakmabeli tanácsokat kért munkájához a könyvtárostól,
az - dr. Aohile Rattinak hívtak - szivesen adott eligazítást és lefény
képeztette számára az anyaget. Így történt az, hogy egy milanói könyvtár-

· teremben két leendő pápa hajolt Borromei Szent Károly vizitációs
jegyzőkönyvei fölé, a leendő XI. Pius és XXIII. János pápa. Semmt sem
árulta el, mí lesz belőlük. A fiatalabbnak akkor még az volt a terve,
hogy a roppant zsákmány birtokában idővel, amikor korban alkalmas
lesz rá, majd egy plébániát kap - lehetőleg szülőfaluja közelében 
és azután majd visszavonul anyagának feldogozására, amit egyébként ma
gával is vitt a bergamói szemináriumba. úgy érezte, hogy becsvágyat
egészen kielégíti és életét betölti majd ez a munka. Nem akart más lenni,
mint szülőföldje egyházi múltjának krónikása - afféle helyi Baronius.
Ezt a történetírót mélyen megilletődve tisztelte, még Rómában gyakran

·fölkereste az oratoriánusok templomát, ahol a sírköve van a kétszer is
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majdnem pápává választott és mind a kétszer spanyol királyok által meg
vétózott bíborosnak, s a sírlapon jelszavar c.Obedientía et Pax", "Enge
delmesség és béke", amit ő is jelszavául választott már ekkor.

ÉPPEN ENNEK JEGYÉBEN határoztak el róla valahol más pályafutást,
mint az egyházmegyeit. Kitört az első világháború; püspöke mindössze
két nappal később, mint X. Pius, meghalt (hiteles adatok vannak arról,
hogy pápája megjövendölte neki azt, amikor Bergamóba küldte); a szemi
nárium hadikórház lett, Roncalli pedig bevonult háborús szolgálatának
teljesítésére. Az olasz törvények szerint a papok,rr.int szanitécek szolgál
tak, s ő négy éven át volt ilyen őrmester, mindenki számára a lövész-'
árokból hozott katonai tegeződés szerint: "Te, Roncalli!" Néha százakat
gyóntatott naponta, betegek és haldoklók suttogo ajka fölé illesztette fülét,
a szíve pedig megtelt azokkal a gomolygó gondolatokkal, amelyekkel ké
sőbb a "Pacem in terris" enciklikájában a háborút elítélte. A véres
közjáték után szemínáriumi spirituális lett s ifjúsági kollégium igazgatója.
Harmincnyolcadik évében már nyilvánvaló volt, hogy nem falusi plébános
lesz belőle, de talán szemináriumi rektor s a szegény és szerény olasz
kanonokságok egyikének betoltője. Nagy műve különben kéziratban, már
harmadik kötetéig ért.

Ekkor, éppen ez, kapta fel és röpítette sorsát merőben más felé.
Dr. Achille Rattiból közben római főkönyvtáros lett s visszaemlékezve a
szorgalmas és intelligens, rendkívül munkabíró papra, Rómába hivatta,
ahol minden ráosztott munkában alázattal és kitűnőerr megállta helyét,
egy pápai enciklika megszövegezésében és formába öntésében is. Még
XV. Benedek nevezte ki házi prelátusává, néhány év múlva pedig,amikor
a közben már díplomatává, majd bíborossá és pápává lett főkönyvtárosnak
volt szüksége arra, hogy valakit egy rendkívül nehéz posztm,az ottani
katolikus ügyeknek rendezésére a Balkárira küldjőn, hirtelenében őreá

gondoltak. Mint ilyenkor szokás, fölszentelték egy teljesen elenyészett
keleti őskeresztény érsekség címére. Szerény megbízatás. Szerény főpapi

rang. Ekkor írta először címerébe Baronius "Obedientia et pax" jel-'
szavát. S elment Keletre, egyegyházközségnél is alig több katolikus
apostoli vizitátorául. Nem tudta, hogy majd tíz év lesz belőle. Milyen
belső élmények érték itt, annak közvetlen tanúi nincsenek. A Vatikánban
őrzött jelentései, a gondjaira bízottak aprólékos dolgairól számolnak be.
Megbízatása hitéleti jellegű volt, nem diplomáciai.

De már diplomáciai volt az a posztja, ami váratlanul érte. Török
ország és egyúttal Görögország apostoli delegátusává nevezték ki Isztambul
és Athén székhelyekkel és gyakran meg kellett fordulnia Ankarában is.
A történelem illetése itt már egészen rendkívüli. Megfordult az athéni
Agorán, ahol Szent Pál járt, és abban az Isztambulban, ahol négy egye
temes zsinatot tartottak, és ahol és akkor félmillió mohamedán közt mind
össze ötezer szétszórt és többségükben alig elérhető katolikus élt, s ahol
a laikus török állam rendelkezése szerint minden papnak, a mohamedá
noknak is, tilos minden egyházi ruha és jelvény viselése. Civilben járt
azokon az utcákon, ahol .a hajdani zsinatok püspökei, papjai és szerzetesei
gyűltek az egyházi tárgyalásokra. Meggondolkoztató volt, hogya keresz
ténység miért veszítette el mú'ltjának ezt a fontos és mozgalmas egyik
fővárosát. És képzeletben látta azt a római Aniciust, aki mint több pápá
nak állandó képviselője, mínt keleti Apokriziárius élt itt ~ afféle legá
tus -, majd később Nagy Szent Gergely pápa lett belőle. S találkozni vélt
annak a Besszárionnak alakjával, akiben mint szerzetesben még a XV.
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században is élt görög nyeívű és Latin nyelvű kereszténysézénak teljes hit
beli azonossága, hogy Itáliába kerülve bíboros lett egyik konklávén, majd
nemhogy pápává választották. A történelem itt valóban élt a levegőben.

De hamarosan a második világháború zavaros időszakai következtek s
Roncallinak ki kellett tartania posztján, nagyon sokáig. A helyén hagyta
XII. Pius pápa is, aki mindössze két évvel volt idősebb, mint ő.

Küldetése - a csillogás nélküli, hálátlan feladat, amely csupa 'apró
részletekből állt és csupa zsákutcából - lassanként afféle "száműzetés

nek" számított már. Az idő is múlt. Lassanként húsz éve már, hogy itt van,
a Világegyház számára névtelenül. Elérte és átlépte már a hatvanadik
évet, s mást már aligha várhatott, mint hogy küldetése a végére ér s
hazatérhet. előreláthatóan nyugalomba, s ott fejezheti be, Bergamóban
vagy Rómában, Borromei Szent Károly egyházlátogatásairól szóló mun
kája hátralevő köteteit. Ez lesz legnagyobb műve, s ezt dicsérik majd
sírfeliratán - az ezer és ezer itáliai főpap sírlapja közt az egyiken - az
elmaradhatatlan "ornatissimus" és "pietate in signis" jelzők kíséretében.
Néhány nappal 1944 karácsonya előtt azonban sifrírozott táviratot kapott
a Vatikánból; azonnal utazzék Rómába, mert Párizsba nevezték ki
nunciusnak.

úJ MEGBtZATAsANAK sürgős volta mögött valami akkor! diplomáciai
rövidzárlat állt, amely ma aligha okozna gondot akár egyik, akár másik
félnek. Akkor azonban fontosnak tűnt fel, s hirtelenében nem akadt más,
hát őt vették elő. úgyszólván csakannyí ideje volt, hogy átutazzék a Vatí
kánon, megkapja utasításait és Párizsba repüljön. 1944 utolsó napján, már
sötét estében szállott le vele a gép az oriy-í repülőtéren. A többéves német
megszállás fizikai, lelki és politikai nyomait még mindig viselő Párizs
utcáin át hajtatott a történelmileg is fényes és előkelő nunciusi palotába,
ahol információk várták. így kezdte meg tevékenységét, bonyolult, kényes
körülmények közt, vigyázva, hogy érzékenységeket ne sértsen.

Nem lehettek illúziói. Olyan területre érkezett, ahol minden tíz
francia közül csak egy élt mint gyakorló katolikus. Ahol az értelmiségben
az egyházellenességnek majdnem háromszázéves hagyománya élt, s a
sajtó és irodalom többségének hangja az egyház iránt kritikai. Nem volt
hátra más - alakja itt, ezzel a mindenkit meglenő gesztussal lépett a
nem túlságosan nagy 'keleti megbízatás féligmeddig-ismeretlenségéből
már a ..nagy" diplomácia és történetírás ráirányuló reflektorai közé 
nem volt hátra más, mint szeretni őket. úgy ahogy voltak, kivételek nél
kül; szeretni őket egyszerűen és alázatosan.

Ekkor már persze bíborossá is kellett lennie; itteni nunciusi meg
bízatása megkövetelte ezt a rangot. Ideérkezése körülménvei miatt Rómá
ban nem volt rá mód, hogy ott nyújtsák át számára a bíborosi kalapot,
s a mindenkori francia államfőnek még a királyoktól átvett előjogai közé
tartozik, hogy ők nyújtsák át az egyházi rangnak is ezt a jelvényét. Mínt
egy a pápa helyett ugyan, de annak jeIéül, hogy az ő beleegyezésükkel
történik a francia püspököknek bíborossá való kinevezése. Az ő esetében
pápai nunciusnak nyújtotta át a francia elnök, az ateista és szabad-

, kőműves Vincent Auriol. Előtte kellett letérdelnie. Az egész világ kívánesi
volt rá, mint teszi ezt ő, a protokoll által szabályozott szertartás keretében.
De a formákat az ember tölti ki. Tehette volna olyan magatartással és
viselkedéssel, amely fenntartásokat mutatott volna; azt, hogy szinte kény
szernek tekinti, hisz végre ő nem francia bíboros volt, csak éppen francia
területen érte ez a kinevezés. Mag.a Vincent Auriol írta meg később,
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milyen megrendítőhatással volt rá az új bíborosból kisugárzó belső alázat
és tökéletes odaadás, amely mélyen megindította valamennyi jelenlevőt.

Roncalli bíborosnak akkor az volt a kérése; hogy a szertartáson Sotto il
Monte polgármeatere is és más hasonlóan paraszti származású szerény
olasz barátai is ott lehessenek. A rföldművelés és más egyszerűmesterségek
szerszárnaival egy életet végigbajlódott érdes, egyszerű, öreg emberek sír
tak-zokogtak az örömtől és meghatottságtól. S ez mindenkire mély
hatást tett.

A francia politika dolgaiba egyébként nem elegyedett bele; úgy igye
kezett végezni munkáját, hogy a lehető legritkábbari kelljen megjelennie
a Quai D'Orsay-n. "Nem vagyok diplomata" - mondotta mosolyogva 
"és nem is tartom magamat annak". - Franciaország azonban azt kívánta,
hogy bárcsak minden nunciusa ilyen lett volna.

Nem titkolta azt sem, hogy sokat tanult Párizsban. Látóköre hihe
tetlenül kiszélesedett olyan területek felé is, amelyeket idáig kevéssé volt
alkalma művelnie. Érdemes megírni róla -rr:ert ez egyáltalában nem
köztudott -, hogy buzgó, szinte mindennapos látogatója volt a múzeu-'
moknak és a tárlatoknak. Különösen a modern festészetet ismerte, értette
és szerette meg, legmodernebb irányzataiban is. Megszerette Párizst, mint
Európa és a világ zenéjének is egyik fővárosát. Különösen Igor Strawin
szkij zenéjét; később, amikor velencei pátriárka lett, módot talált rá, hogy
Strawinszkij modern klasszicitású zenéje fölhangozzék a Szent Márk ódon
székesegyházában is, folytatva azt a hagyományt, arr.elyet még a barokk
idején Vivaldi képviselt, hogy ez a székesegyház a mindenkori modern
egyházi zene valóságos európai bemutató-terme. De megismerkedett Ron
calli bíboros a legmodernebb francia irodalommal, éspedig nemcsak a
katolikusokkal; nemcsak például Olaudellel és Bernanos-szal, hanem még
Rimbeaud-dal és Apollinaire-rel is. Hálás volt annak a Párizsnak, amely
a színeken, a zenehangokon és költészeten át megnyitotta számára a mo
dern nyugati ember lelkenek és válságainak mély ismeretét.

Ugyanígy ismerte meg természetesen elsősorban magát a francia
katolicizmust. Ebben a felismerésben egyébként mostmár XIII. Leóig
visszamenő, éppen háromnegyedszázados hagyomány is volt magában a
római Kúriában: a francia klérus magátólértetődőenés természetesen úgy
"római" katolikus, .hogy egyúttal, ugyancsak természetesen francia; ez a
vonása nemegyszer tűnik fel egy szűkebb sugarú egyházszemlélet előtt

"gallikán"-nak. Holott mögüle már régen elomlott az, ami a sajátosan
francia katolikus öntudatot valaha rómaellenessé tehette: a francia király
ság önkénye, féltékenysége, fejedelmi abszolutizmusa.

Nem maradtak: rejtve előtte a francia' katolicizmusnak belső válságaí
sem, pl. az, hogy Franciaország valóságos rr:issziós területté vált az egyház
számára. De ezt akkor már úgy tudta szemlélni, mint a helyi, francia
változatát egy egyetemes válságnak.

AMIKOR 1944 V~G~N átutazott Rómán, magától az ott időző velencei
pátriárkától tudta meg, hogy széküresedés esetére mostmár őt szánják
utódául. Ez be is következett 1953-ban. Ekkor kellett szerétett Párizsától,
ahol őt is annyira szerették, és ahol kilenc évet töltött, megválnia. Hetven
két éves volt, amikor valóságos Ielkípásztor-püspökké lehetett. Még nem
volt fáradt. Vasegészsége érintetlen, szervezete rugalmas. De azért már
idősnek tartotta magát új feladatra, amit még leginkább keleti küldetésé
nek ideje alatt szeretett volna elérni. Nemcsak ő, de a velenceiek is koros-
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nakvélték. Rossznéven vették, hogy lelkipásztor-püspök helyett "öreg
diplomatát" küldenek nekik, mert azért a hosszú szolgálat alatt ráragadt
valami diplomata-hírnév.

o azonban 1953. március 15-én ezekkel a szavakkal lépett elébüle
"A legnagyobb szívbéli őszinteséggel óhajtok Hozzátok szólni ... Rólam
sok dolgot írtak és mondtak nektek... Én magam önmagamról a leg
nagyobb alázattal fogok szólní ... Mint minden ember, aki csak él a
földön, én is családból származom és egyrr:eghatározott földrajzi helyről.

A jó Isten kegyelméből a jóegészség adományával jöttem a világra, egy
kis jó érzékkel ahhoz, hogy a dolgokat gyorsan és világosan lássam, az
emberek iránti szeretettel, mely engem az evangélium törvényeihez híven
tart. Ugyancsak az Isten kegyelme révén figyelembe tudom venni tiszte
lettel a mások jogait és érdekeit, nemcsak a magamét, s ez egyúttal meg
akadályoz abban, hogy szántszándékkal ártsák valakinek, de ezzel szem
ben felbátorít arra, hogy mindenütt és mindenben a jót és a helyeset
cselekedjem ... Alázatosságban járok és otthon a családban egy meg
elégedett és áldott szegénységre lettem nevelve, amelynek nincsenek
követelései ... Az isteni Gondviselés elhívott szülőfalumbóls vígigfuttatja
velem a világ útjait Keleten és Nyugaton egyaránt, hogy megközelítsem
a vallásos tömegeket éppúgy, mint másokat, akik különböző ideológiát val
lanak, hogy érintkezésbe kerüljenek a hosszantartó és fenyegető szociális
problémákkal, hogy megőrizzem a pártatlan vizsgálódás és értékelés
nyugalmát és kiegyensúlyozottságát, mindig azirányban foglalkozva, hogy
megőrizve a katolíkus tanítás szilárdságát a hit és erkölcs terén, inkább
keressem azt, ami egyesít, mint azt ami elválaszt, vagy ellentéteket szít ..."

Érdemes volt idéznünk: pápai programbeszédnek is megállja a helyét!

VELENCE PÁTRIÁRKÁJÁNAK LENNI egyébként inkább csillogó törté
nelmi múltat jelent, mint egyházfejedelmi gazdagságot. Szent Márk székes
egyháza nemis olyan nagy, mint amilyennek az ember a képei után
elképzeli. S inkább a Doge-k házikápolnája volt, s csak a XIX. század
kezdetén lett főpásztori templom. A vele eggyeépült pátriárkai palota
sem nagy. Még érintetlenül áll benne az a néhány szoba, ahol Szent X.
Pius lakott, s ahova szegényes "püspöki" berendezését hozta. Az idegenek
nek meg is szokták mutatni, Roncalli pátriárka egyetlen építészeti újítást
végeztetett a palotán. Annak egyik végétől a másikig végighúzódó levegős

és virágos tetőteraszez, amely alkalmat adott neki arra, hogy sokat legyen
a nyílt levegőn; ha akarja, szinte egész nap. Látni lehet róla a Bazilika
kupoláit; a Campanilét; s a teret, ahonnét idehangzik két egymással ver
senyző zenekar játéka; s Velence görögös, keleti panorámáját. A régi
Velence tizenegy századirr:últján át, az utolsó Doge-ig, egy pillanatra
sem szűnt meg része és egyik legjelentősebbpontja lenni a görög Keletnek.
Azóta is tudós görög szerzetesrendje és Kelet számára dolgozó egyházi
nyomdája van és egyik legjelentékenyebb könyvtárának alapját azok a
könyvek alkotják, amelyet Besszárion bíboros, a hajdani szerzetes, Kons
tantinápoly tűzvészéből mentett ki. Roncalli bíboros itt otthon érezhette
magát. A velenceiek pedig azt tapasztalhatták, hogy mégiscsak Ielkíoásztor
pátriárkájuk van, aki, mirrt nagy mintaképe, Borromei Szerit Károly,
egyháztattományi zsinatot tartott és a modern időkhöz igyekezett át
szervezni pátriárkátusa életét.

Közben látogatói is akadtak. Vincent Auriol, már mint nyugalomban
levő politikus jött rövid velencei tartózkodásra; arnikor ő a szálloda hall
jába ért, ugyanakkor lépett be a bíboros-pátriárka is, aki előtt mindenki
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letérdelt, mikor áldást adott. 11';s aki hozzálépett és melegen, mint régi
barátot ölelte át és palotájába vezette. Feltin bíborosnak - ő egy másik
alkalommal érkezett - a Marseíllaíst játszotta el a tér egyik zenekarával.
A francia forradalom tűzben és vérben fogant himnusza így hangzott fel
egy bíboros intésére s egy másik bíboros tiszteletére. Csupa apróság, de
mélyen [ellemzőek, És amikor Wyszynski kardinális Rómába: utazott, hogy.
átvegye a bíborosi kalapot, Roncalli bíboros-pátriárkánál szállt meg.
Ennek ig megvolt a jelentősége, hogy egy katolikus szláv állarn prtmását
éppen Roncalli fogadja s először ő tárgyal vele bizalmasan.

. Azonban elérkezett az 1958-as esztendő, s XII. Pius halála és a pápa
választás. A velencei bíboros egy pillanatra sem gondolt arra, hogy utód
lehet. Hetvenhetedik évében volt, s bármily egészségesen is, egész életében
úgyszólván egyetlen napig sem vólt beteg - éreznie kellett az évek súlvát.
Azt is tudta, hogy a Vatikán, amely nemegyszer hátrányosan érezte XII.
Pius betegeskedését, a nagy szerzetesrendek, amelyek az egyházi köz
véleményt irányítótták: ha nem is egészen fiatal, de ereie teljében levő
pápát kívánnak utódul. Nem volt titok ez, hogy XII. Pius pápa után
függőben levő kérdések egész Iégiója vár megoldásra. Perszehogy minden
kardinális az egyház virtuális trónörökösének számít! Sperszehogy Ron
calli bíboros előtt is felemlegették ezt a lehetőséget. Ű jóízűen. őszintén

nevetett. - "Ma.1d még az lesz a fő gond'Íuk, hogy egy ilyen bergamóit
válasszanak meg !" - mondotta. S Capovillan.ak, a titkárnak, nem is kel
lett, hogy utasítást adjon; az ismerte gazdáját: retourjegyet váltott a
Konklávéra.

MA Ml!:G nem minden tekintetben érkezett el az ideje, hogya történetírás
feldolgozza XXIII. János pápa mecválasztásának körülményeit. A források
sincsenek eléggé feltárva hozzá. Úgy látszik azonban, hogy jelölése csak
az első szavazási menetek után került szóba. Hogy egy általa képviselendő

programra vonatkozó megbeszélésen szaporodtak fel hívei. Hogy az ellen
tétek őbenne találtak komoromtssziumos megoldást. És olyan megoldást
is. ami a Konklávé egvik legréigbb ha!=tYománya : hogy nagyon mozzalmas
időkben nem szabad fiatal pápa esetleg túl hosszú uralmához kötni az
egyház sorsát, hanem az idősebbek közül kell választani.

A kompromisszumos meeoldásra látszanak vallani XXIII. Jánosnak
azok a megnyilatkozásai, arnelveket megválasztása után azonnal, mpg a
bíborosokhoz intézett beszédeiben tett: hogy nem foga Kúría hivatalnok
bíborosai nélkül kormányozni. Úgy látszik, ezzel a feltétellel szavazott rá
a kurialís-a szárny; a számára tizenötnél nem nagyobb. de legegységesebb
tömb a .bíborosok között. ígéretét meg is tartotta. Valóban nem kormá
nyozott nélkülük. Ez azonban szinte csak az emberi apróság, ha Roncalli
Angelo mindössze négy évig és hét hónapig tartó nánaságának kezdetétől,

az első nillanatoktól való rendkívüli nagyságát tekintetbe vesszük.
Mindenekelőttott volt a névválasztása. Tulajdonképpen egy ellenpápa

nevét felvéve legalizálta újra a János-nevet a pápákéi sorában. Amikor
megkérdezték, miért tette, azt mondta, hogy apja nevét akarta választani;
azonkívül ama templom védőszentjének nevét, ahol keresztségét nyerte;
végűl püspöki bazilikájának, a Lateráni Keresztelő Szent János baziliká
jának védőszentjéét. A hangsúly ezen az utolsón volt. A világ püspökei
között akadt, ki megértette ezt a hangsúlyt, vagy legalábbís meg
lepődött rajta.' Az új pápa a maga püspök-voltát látszott hangsúlyozni.
Még erősebb lett az erre vetett súly, amikor a Szent Péter templomban
való, az oly rendkívüli gyorsasággal kisürgetett pápakoronázás után szinte
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közvetlenül, ünnepi misével vette birtokába a Lateráni Székesegyházat,
szintén mint a római püspökség bazilikáját. A San Pietro-i szertartás az
egész világnak szólt.. De ez a lateráni most csak Rómának. Akik értették,
azok érthettek belőle.

Azonban hamarosan következett még egy valami. Az új pápa, nagyon
harr:arosan, Szent István első vértanú napján, meglátogatta a római Regina
Coeli-börtönt. Az elítéltek ajkáról valósággal a döbbenet és meglepetés
sikolya tört fel, amikor a pápa fehér reverendában, mosolyogva meg
jelent előttük. Szent Péter most látogatást tett Róma foglyainál, akiknek
sorsát ő maga is megosztotta 1900 évvel ezelőtt ... így szólíotta meg
őket: "Jó fiaim!" A rabok sírtak az egyetemes felindulástól. Ettől kezdve
XXIII. János pápa minden gesztusa körül megjelent valami titokzatos
hatás. Legalábbis az, hogy mindent amit tesz és mond, egyúttal jelképes
jelentőségű is. Jelképes kifejezése egy programnak. amely ki tudja, mikor
érett ki benne.

Keleten? Párizsban? Velencében? De hiszen még Velencében sem szá
míthatott és valóban nem is számított arra, hogy pápa lesz. Vele szemben
XIII. Leo pápa előregedve bár, aggastyán korában, perugiai érsekként is
tudta, hogy pápa lesz. Utolsó ottani körleveleit színte már a bullák és
az enciklikák igényével adta ki. S az első pillanattól kezdve teljesen
pápaságának programja szerint tudott nyilatkozni és viselkedni. De XXIII.
Jánosban éppen ez a pillanatok alatt hatni látszó, az inspiráció-szerű

ihlet volt a rendkívüli. Arnikor a Szerit Pál templomot meglátogatta, a
kuriális bíborosokat és egész környezetét elsápasztotta azzal a meglepő
kijelentésével, hogy egyetemes zsinatot akar összehívni. Hogyan és mit?
Zsinatot! De hiszen a dogmafejlődés befejeződött, zárókövét már a helyére
illesztették a pápai tévedhetetlenség dogmájával és a hivők felett a köz
vetlen pápai hatalom dogmájával, minek, bármit tehet, amit akar, még ha
zsinat is? Ö azonban tudta, hogy az mire: arra, hogy bárrr.it is rendel el,
azt az Egyház belső és látható egyetértése kísérje. Hogy a világegyház
összes püspökei találkozzanak, kicseréljék tapasztalataikat és véleményel
ket. Tudta, előre számolt vele, és akarta, hogy ez bekövetkezzék minden
következményével együtt. Egyháznak és világnak át kellett hatniok egy
mást; véget kellett érni annak a XVI. századtól kezdve tartott egyház
történeti korszaknak, amely határvonalat, sőt árkot húzott az Egyház
és a "világ" között. :f:s miközben védte, akaratlanul s korlátok közé
is szorította a katolicizmust. Az új szellem, XXIII. János pápa szelleme:
a gátak Ietőrése, a falak lerombolása, az árkok betemetése, a beáramlás,
az áradó folyó erejével beleömlés a világba. Optimizrr.us ez, a hit a változ
hatatlan isteni tanítás bizonyságában és az attól áthatott Egyház erőiben.

hogy az megállja a helyét a világban. Míntha az Egyház utolsó négy és fél
évszázadának pápasága csak felkészülés lett volna XXIII. János pápa
történelmi tettére.

Az egyháztörténet pápáinak egyik legnagyobbika, a szinte csak Nagy
Szent Leókkal. Nagy Szent Gergelyekkel összevethető pápa távozott vele
az élők sorából.

Ű MAGA SOKKAL SZER:f:NYEBB hasonlatot választott. Mint aki maga
is évekig adott elő egyháztörténelmet a bergamói szemináríumban, kitűnő

egyháztörténész és nagyon élvezetes egyháztörténeti előadó volt. J6l tudta,
hogy az egyház történetében minden csak tegnap, vagy ha nagyon régen
volt, hát legfeljebb "tegnapelőtt". :f:s ebből a tegnapból-tegnapelőttből ő

különösen azt a III. Desiderius pápát szerette emlegetni a VIII. századból,
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aki azután, hogy Róma a "világ végére" jutott földrajzilag, s már nemze
dékek óta a Iongonard uralom lett afféle enklávé, úgy tört ki végül ebből

a jövő felé, hogy a népvándorlás Európájanak új nemzetei felé nyúlt ki.
A hasonlat XXIII. Jánosra - rr.utatis mutandi - kézenfekvő. Az egy
háznak ki kell törnie mintegy a saját enklávéjából és az egész modern
civilizációban megbékélni mindazokkal az erőkkel - kulturálísokkal, tár
sadalmiakkal, polítíkaíakkal, ,gazdaságiakkal-, amelyek szirntén a jövendő

felé viszik az emberiség sorsát.
Megérhette és örökségül hagyhatta az egyházra a zsinatot, s meg

érhette és örökségül hagyhatta .az egész világra a "Pacem in terris"
enciklikát. Ez utóbbival feltehette élete művére zárókövét. De az, ami az
ő élete számára míntegy zárókő volt, az nekünk alapkő lesz és lett, 'azon
és arra építeni az emberiség jövendőjét, egyebek közt az ő tapasztalataiból
is. Ű járt nyugaton és járt Keleten. Hogy is mondta velencei program
beszédében?

"Az isteni Gondviselés elhívott szülőfalurr.ból s végigfuttatja velem
a világ útjait Keleten és Nyugaton egyaránt, hogy megközelítsem a vallá
sos tömegeket éppúgy, mint másokat, akik különböző ideológiát vallanak,
hogy érintkezésbe kerüljek a hosszantartó és fenyegető szociálís prob
lémákkal, hogy megőrizzema pártatlan vizsgálódás és értékelés nyugalmát
és kíegyensűlyozottságát,mindig aztrényban foglalkozva, hogy megőeízve

a katolikus tanítás szílárdságát a hit és erkölcs terén, inkább keresem
azt, ami egyesít, mint azt, ami elválaszt, vagy ellentéteket szít ..."

•

A SZENTS~G: S1;ERETET ~S ÖRÖM

Franciák szelíd, bölcs szelleme, Jacques Maritain,
Te hirdetted, hogy korunk szentiet többek lesznek,
minta középkor súlyos ruhájú vezeklői,

imák, kámzsák, szeges övek, ostorok viselői.

Ma nem elvonatkozottan, de bent Óillva az élet
lázas sodrában kell hitet tenni Istenről.

Ma a teremtett dolgok soktéleséqét, ezer arcát
kell arra felhasználni, hogy bennük
felleljük a Teremtő alkotó kezének csodáját.
Ma a munkás életbe kell belevinni, ,a lélegzetükbe
vegyiteni, az ideges, nyugt,alan, lázasan rohanó,
szívek muzsikájává tenni, hogy az Istenben
való öröm az igazi öröm. 'És azt, hogy a szentség
nem élettagadás, de igenlése mindannak
amit az Alkotó a szép formáJába zárt.
A szentség nem e,lérhetetLen, nem csoda látás
és folytonos ima, a sze1l,tség: örülni Isten világának
érezni benne jelenlétét és minden dolgot azzal
a hittel végezni, hogya Láthatatlan szerető szeme kisér.

Ajánlás:

Ha a szentség útján járni akarsz,
egyszerű utat válassz, Isten felé az emel:
ha művelsz művén emberkézzel,
de szívedet angyali dalra tanítod.

N,agy Méda
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Szennay András

TEOLÓGIA ÉS ÉLET DIALÓGUSA
"Ha a jelen szituációban helyt akarunk állni,
szellemileg s elsősorban teológiailag kell fel
készülnünk. Máskülönben nem leszünk képe
sek felfogni, mit kíván tőlünk a zsinat s nem
tudjuk majd befejezni, amit elkezdett."

(Döpfner bíboros pásztorleveléből.)

Oly hangvételű írást közzétenni, melynek hátterében - ha csak bur
koltan is - meghúzódik la gondolat: "mit és hogyan kellene ijobban tenni",
általában a kevéssé becsült vállalkozások közé számít. Joggal keltheti
ugyanis a gyanút, hogy közreadeja sok mindent .,jobban vél tudni". Van
azonban az éremnek másik oldala ,is: :a helyesnek felismert célkitűzések,

ha azokat kellő érvek is támogatják, feltétlenül hasznára válnak az életet
szolgáló tudományosságnak. E megállapítás fokozott mértékben vonatko
zik amind nagyobb számban megjelenő s bizonyos értelemben "új hangot"
megütő teológiai tanulmányokra. Ezek a publikációk nem eleve az újat
kívánják szolgálni, Üjszerűségük többnyire az első keresztény századoknak
nagy kötetlenséget és szabadságát, egyszersmind pedig komoly elmélyülés
ről tanúskodó szellemét idézi, Amidőn ugyanis e szempontoknak tesznek
eleget, szűkségképpen 'a "modern élet igényeinek is megfelelnek, melyek
nek egyik kiemelkedő követelménye a szabad kutatás biztosítása. Van
azután még egy másik jellemzője is ennek az "új hangú" hittudományes
munkának: az az ősi és valóban ekléziasztikus szellem, melyben az egy
házi tudományosság még nem mutat fel semmiféle "önelégü1tséget", midőn
evangélium és élet, "hit-tan" és "hit-ólet" még szervesen összefüggnek
és hatnak egymásra.

Mindjárt elöljáróban meg szerétnők jegyezni - számos kiváló szerző

figyelmeztetését tolmácsolva -, hogy ezeket az újszerű hangokat hallva,
nem helyes eleve 'él gyanakvás szellemét felidézni. A következőkben fel
sorolt gondolatok manapság, hogy úgy mondjuk, a "levegőben vannak",
teológiai szakkönyvek és folyóiratok hasábjain állandóan találkozunk
azokkal. Minden alapot nélkülöz az az aggódás is, mely a katolikus hit
tételek változatlanságát féltené az élet minduntalan tapasztalható válto
zásától, cl. tudományok haladásától. Ha a teológia elveszítené az élettel
való kapcsolatát, életközelségét -írja Kiad Rahner -, nyomában járna
a veszély, hogy "sterilIé" válik. '

Amikor, napjaink teológiai szerzői "életszerüségről" szólnak, egyben
arra is figyelmeztetnek: st:nki se vélje, hogy akor követelte igényeik ki
elégítese kimerül a sablonos tankönyvek "felfrissítésével", a praktikus
"corollariumok", azaz az alkalmazandó gyakorlati következtetések fejezet
végi odaillesztésével. Elmélyült munkára van itt szükség, amelynek során
két végletet kell kerülni. Az egyikre M. Schmaus hívja fel a figyelmet
nagy dogmatikátában. Ez pedig az, hogya vitathatatlanul értéket, új színt
hozó kérügmatikus,. azaz igehirdető teológia tévesen vallotta, !hogy a tudo
mányos teológia legyen a "kitaposott úton" járó, változatlan alap és
mellette, tehát az iskolás tárgyalás mellé fel kell építeni a praktikusabb
igehirdető teológiát. A másik véglet viszont az ún. merev "iskolás" teológia
bizonyos fogyatékosságából 'ered, mely - Karl Rahner szerint - abban
áll, hogy a megőrzés szempontját túlontúlűiangsúlyozva,az élettől rnind-
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jobban eltávolodott. A múlt értékeit tisztán megőrizni csak az képes
- folytatja Rahner -, aki a jövő felé is elkötelezettnek érzi magát. El
múlt nemzedékek gondolkodásmódja, gondolatvilága és módszerei ugyanis
nem válhatnak az elkövetkezőknek szellemi pihenőágyává. A "mecha
nikus átadás" - amint azt Hans Urs von Balthasar kifejti (Was soll.
Theologie? Ihr Ort und ihre Gestalt im Leben der Kirche, (1953) - és a
tradíció őrzése közé nem lehet egyenlőségjelet tenni. A tradíció élő s az
egyházat szűntelenül éltető kincs. Joggal teszi fel ezért ugyanő a kérdést:
ha például Krisztus életének misztériumai (megtestesülés, megváltói halál,
feltámadás stb.) csupán dogmatikai "ténybizonyítás" vagy az ezt meg
alapozó és kiegészítő "spekuláció" formájában jelenthetne csak teológiai
munkát, akkor hol maradna a misztérlumok életalakító, a keresztény
életet döntően befolyásoló jelentőségének feltárása? Vagy tán csak az
ún. "épületes", aszketikus irodalom hallathatja ezekről szavát?

A hittudományes munka sokban eltér számos szaktudomány művelé

sétől, legfőképpenazért, mivel tárgya - az Isten - maga az élet teljessége,
Viszont, ha ezt számbavesszük, még követelőzőbbenszólal meg a kérdés:
hogyan lehetne tanuságot tenni erről az "életről" akár merő pozitív adat
halmaz felsorakoztatáeával, akár minden mást kirekesztő spekulációval?
Erre a fonák helyzetre utalva jegyezte meg Michael Pfliegler, hogy számos
régi és napjainkban is megjelenő teológiai munka prolémafelvetése és
tárgyalásmódja a jól rendezett herbárium benyomását kelti. E herbáríu-

.mok oly növényeket őriznek. melyek egykor éltek. A valóságos növények
azonban mindenkor az élettől duzzadó mezőkön virágoznak. Ezért tehát
magáról az életről, Krisztusról tanúskodó teológiai munkának ugyancsak
életet kell őriznie és kibontakoztatnia. Virágzó és kívánatos életet, mely
telve van az evangéliumi örömhírt öregbítő teológiával, a hittudomány
szemüvegén keresztül figyelt egyéni és szociális problémákkal. Vitatha
tatlan - írja Pfliegler - annak ,az "exisztenciális" teológiának nélkü
lözhetetlensége, mely az éppen megélt óra, történelmi .kor szükségletét
és hivatását is tiszteletben tartja. Miként Krisztus rrnegtestesülésekor,az
"idők teljességében", ezekben a reális életigényt kielégitő hittudományos
munkákban is az időfelettiség és laz idők szava ölelkeznek.

A megújulás jelentősége

A teológiát hosszú évszázadokon át "a tudományok királynőjeként"

emlegették. Ma viszont kétségtelen, hogy nagyon vékony kis réteg iUeti
ezzel a jelzővel. Nem ritka manapság az a vélemény, mely a teológiát
nem látja egyébnek, mint valamiféle "tHkos" tanításnak, laz egyház, sőt

annak csak egy része számára kisajátított monopóliumnak. Erre utalt
.Papini is: "Ma rniért oly kevéssé népszerű az isteni teológia az emberek
között? Hogy lehet, hogy a legfőbb tudomány, az Isten tudománya ma
ismeretlen a tanult ernber előtt is? ... Miért látszanak meseszerűnek azok
az idők, amelyekben még a pékek és kárpitosok, a nemesemberek és
művészlelkek egyforma szenvedélyességgel cárgyalták a piactereken vagy
a fogadószobákban a megtestesülésés a kegyelem kérdéseit?"

Ha szembenézünk a valósággal, őszintén meg kell állapítanunk, hogy
a hittudomány valóban eltér feladatától. ha csupán "bibliotheque fermée",
zárt könyvtár marad, amint ezt a múlt század jeles tudósa, Pitra bíboros
is megállapította. A teológia sohasem válhat ezoterikus tudománnyá, azaz
keveseknek, a "beavatottaknak" tudományává, mert ez nem felel meg a
keresztény hagyománynak. Elég, ha itt - ellentétképpen - Szent Pálnak,
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az első nagy hittudósnak tanító leveleire utalunk, amelyek egy-egy egyház
község valamennyi hívőjéhez szóltak.

A Pítra által megfogalmazott óvás mélyebb okai után ikutatva, azt
három körülményre vezethetjük vissza: 1. A teológiai munika, mivel az
idők folyamán túlságosan elméletivé vált, veszített abból a transzceriden
ciából, mely mindig legfőbb értékét jelentette. Istenről már-már úgy tár
gyalt, mint valamilyen profán kutatóterület, vagy legjobb esetben, mint
a filozófia tárgyáról. 2. A hagyományos iskolák nagy módszerbeli és for
mai kötöttsége mellett mind nagyobb nehézségbe ütközött, hogy a teoló
giaa filozófiának és a modern tudományoknak haladásával lépést tart
hasson. 3. Az elméleti, racionális fejtegetések nagy szerepe mellett erősen

háttérbe szorult az élet praktikus vonatkozásainak szemmeltartása.
Hogy mennyire helytállnak e megállapítások, azt legújabban épp a

II. vatikáni zsinat hangsúlyozta, amidőn a kinyilatkoztatás forrásaival
foglalkozó tervezetet a 20. általános kongregáció a következő dndokclassal
vette le a napirendről: "Az előterjesztés túlságosan iskolás és professzoros,
hiányzik a pasztorális vonatkozás... több érintett pontban a teológiai
kutatás még folyamatban van ... s a tervezet nem bátoritja a nyílt és
becsületes tudományos kutatást." Napjaink hittudományes munkájának
jelentős feladatai közé tartozik tehát, hogy új életet és pezsgest vigyen
a régi és szelíd fundamentumokra épülő tanításba. Természetesen nem
azon a módon, hogy a modern kor ízléséhez minden téren fenntartás nél
kül igazodjék, hisz számtalan a még kialakulatlan, forrongó probléma.
Nem is úgy, hogy saját maga alatt vágja a fát, húzza ki saját lába alól a
kinyilatkoztatás talaját, hanem úgy, hogy a lelkeknek, az igazság után
kutató lelkeknek igényeit kielégíthesse. A megújítás azt sem jelentheti,
hogy a hittudomány a modern filozófiai irányzatok valamelyikének gon
dolkodásmódját, elveit vagy nyelvezetét vegye át. Azt azonban igényli az
az újító törekvés, hogya teológia is szemmel tartsa, figyelje azokat a
tapasztalatokat, melyekre az újabbkori filozófiai rendszerek épültek.

E megújító törekvésnek semmiképpen 'sem áll útjában maga a ke
resztény tanítás, mivel más az igazság, s más az öltözet, melyben az
igazság megjelenik. Azt sem feledhetjük, hogy az igazság mindjobban
megvilágosodik, kidomborodik, ha azt több oldalról, újabb és újabb argu
mentumokkal világítjuk meg. E célból a teológia számára csak hasznos,
sőt létfontosságú lehet, ha újra szoros kapcsolatba kerül az élettel, annak
pozitív irányba, tehát Isten felé is mutató eredményeivel. Ezért - ha
sonlattal élve - helyes, ha az örök igazságok óborát új tömlőkben méri
ki az emberiségnek, ha leteszi a divatjamúlt ólomkupát s kristálypohárban
nyújtja azt. Az "isteni tudományhoz" semmiképp sem illő, hogy elnyűtt

ruhát viseljen. !

Ismételten hangsúlyozni kell a teológiával kapcsolatban, hogy - mivel
a kereszténység nem manicheízmus vagy más olyan szekta, ahol a tanítás
tartalmilag megoszlik a beavatottak és be nem avatottak között - nem
szabad Lebecsülni bárkinek lelki (nem szellemi) befogadóképességét. A ke
reszténységben az egész kinyilatkoztatás szól mínden lélekhez. A Lélek
ott fú, ahol akar, s nem tudható, kinek a lelkében mily mértékben mun
kálkodlk, Sőt, hogy kinek értelmét mily fokban világítja meg. Nem té
veszthet és ijeszthet meg tehát a misztéríum, az "isteni titok" szónak
jelentősége sem, hisz Szent Pál leveleiben is sűrűn találkozunk ezzel a
szóval, Nem szabad attól sem félnünk, hogy olykor ,,1efordí1JhatatLan",
megmagyarázhatatlan marad e szó. Ha ugyanis a hitigazságokat emberi
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erőlködéssel addig próbálnők "magyarnzni", míg azok "érthetővé" válnak
(és nem ésszerüvé!), a.:kik.or a hit magaslatairól 'könnyen racionalizmusba
tévedhetnénk. Ahol Isten kinyilatkoztatásáról esiJk szó, ott szükségképpen
marad kapu a misztérium, a "titok" számára is.

A dialógus, mint módszer

Köztudomású, hogy teológia, igehirdetés, szentségek kiszolgáltatása
s a keresztényeknek a tökéletesség felé való törekvése az egyház életében
szervesen összefüggő tényezők. Mindezek az egyháznak - hogy úgy
mondjuk - üdvösségszolgáló funkciói, melyek élet és tanítás harmóniá
járól tanúskodnak. E harmónia jelenti egyrészt a keresztény vallásnak
"tanrendszerbe" való merevedéstől, másrészt pedig a szektás "evangeliz
mustól" való mentességét. Az elmélet és gyakorlat kart karba öltő egyen
súlya a keresztény Krisztus-kővetésmegvalósításának útja. Természetesen
ennek az egyensúlynak gyakorlati megvalósítása nem csekély és nem is
könnyű feladatot jelent.

Anyaszentegyházunkban, mint minden emberekből álló közösségben,
szintén feltalálható a más területeken is' jelentkező véleménykülönbség,
modern kifejezéssel, a "jobb" és "bal" oldal, a "pártok" feszültséget ered
ményező szerepe. E tényen nincs titkolni vagy csodálkozni való, hiszen
ez hozzátartozik az egyház emberi arculatához. Sokan ugyanis - az
egyházon belül - inkább arról az oldalról tekiritik az egyházat s annak
tanítását, amely örök és változatlan. Az ilyenek többnyire féltékenyen
aggódnak a változatlanért. féltve azt minden "újtól", változástól. hétköz
napiságtól. Mások viszont az egyház életében a folyamatosan zajló válto
zásokat veszik előbb észre s csak ezeken keresztül tekintenek az örök
értékek felé. Az ilyenek - a krísztusi hasonlattal élve - az evangéliumot

. inkább kovásznak. mustármagnak tekintik, mely erjeszt és növekszik,
mintsem a féltve őrzött lelki javak és tanítás merev foglalatának.

Ez a kívülállók számára olykor feltűnést keltő, ellentétes törekvés
végigvonul az egyház egész tőrtérietén. Kifejezést nyert már az apostolok
életében, Szerit Péter, Szerit Jakab és Szerit Pál vitájában. S annak elle
nére, hogya két "irányzat" más-más úton haladt a közös cél, az evangé
lium terjesztésének szolgálatában, a kiegyenlítődés, a harmónia nem hiány
zott soha. Bár az első apostoli zsinat is erőteljes ellentét jegyében kezdő

dött, folytatása mégsem "veszekedés" vagy szakítás lett, hanem leesillapult
dialógusban fejlődött tovább s keresztényi összhangban zárult. Akkor és
azóta is, ha valamilyen, az egyház életét s funkcióit érintő komoly kérdés
került előtérbe, az volt kívánatos, hogy testvérek üljenek össze ilyen
"párbeszédekre". Nem egyszer hangzottak el ezeken a dialógusokon olyan
szavak is, rnelyeket az első pereekben a "másik oldalról" el kívántaik
hallgattatní, s mégis az idő ezeket igazolta.

A hittudománynak is, miként az egyháznak, magán kell viselnie Jézus
Krisztus isteni és emberi természetének tükrözéseként az isteni és emberi
vonásokat egyaránt. Az Ige testtéválásának egyik következményeként kell
elkönyvelnünk azt a valóságos adottságot, amelyben az isteni ige az em
beri "szóval" találkozik, E találkozás a keresztény dialógusnak is mínden
időkre szóló ősmíntája, akár egyszerűen párbeszéd, alkár olykor disputa
formájában is jelenilk meg. Jézus Krisztus maga is alkalmazta a dialogizáló
formát, midőn 'az emberi szóval, az apostolok, a szamariai asszony vagy
épp a farizeusok szavával került kapcsolatba. E párbeszédeknél és viták
nál mindíg ugyanaz a cél lebegett Krísztus szeme előtt: hitre vezessenek.

399



Minden teológiai dialógus és disputa is, mely nem la hit elmélyítését
igyekszik előmozdítani, hanem csak "vita a vita kedvéért" és csupán
öncélú fflozófiaieszmef'uttatás, nem gyarapítja az egyház életerejét, nem
szolgálja a lelkek javát.

Milyen legyen az agyházban a hittudomány képviselői között a dialó
gus a "jobb" és' "bal" oldal között? Röviden: keresztényinek ikell lennie.
Részletezőbben Dejaife nyomán (Theologie der Gegenwart, 1962. 137
140) elmondhatjuk róla, hogy valódi dialógusnak kell lennie, azaz nem két
monológ egymás mellé állításának. Ez utóbbi magatartás ugyanis elnéz a
partner feje fölött és csakis a magáét hajtogatja, s ami figyelmet mégis
szán az "éllenfél" felfogásának, az gyanakvással terhes. A dialógus to
vábbá csakis a krisztusi alázatosság szellemében képzelhető el, hiszen
sohasem a saját, hanem a Mester szavát kell közvetítenie, magyaráznia.
Bármennyire is alkalmaz alapvető és mély "spekulácíálmt" a hittudomány,
semmiképp sem holt betűt, merev törvényt, esetleg az értelem élességéről

tanúskodó merev teóriát kell közvetítenie, hanem a krisztusi igazság éltető

kútforrását kell mások számára megnyitnia. Fontos tényezője még ennek
a dialógusnak, hogy az egyházi hierarchia védelme s '8. tanítóhivatal fel
ügyelete alatt történik. E védelem és felügyelet azonban nem oly korlát,
amely a dialógus részvevőit jelentéktelen beszélgetökké alacsonyítaná. An
nál kevésbé, mert a tanítóhivatalnek rendszerint nincs eleve előre elkészí
tett válasza a felmerülő kérdésekre. A teológia története nagyszámú pél
dával igazolja, hogy számos probléma volt nyílt vita és dialógus tárgya,
olykor évszázadokon át. Az egyházi tanítóhivatalnak kétségtelenül fele
lősségteljes feladata, hogy Isten akaratát "itt éi> most" fel tudja ismerni
és a dialogizáló feleknek - olyikor tán szokatlanul és "modernül" hangzó
- szavaiból ki tudja hallani, amit a "Lélek mond az egyháznak". Az egy
házi tanítóhivatal azonban nem felejtkeziJk meg arról sem, hogy Isten
nem egyszer használta már fel a jelentéktelen, de gyermekien nyílt eszű

és szívű "Sámueleket" fontos igazságok közvetítésére. Éppen ezért a
hierarchiának egyenesen felladatai közé tartozhat, hogy a dialógust "ki
provokálja", ha pedig már kialakulóban van, akkor annak szabad folyást
kell engednie, ügyelve természetesen a hit tisztaságára. Ha nem ezt tenné,
akkor az egyházi élet dinamizmusát bénítaná meg.

Végezetül nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy az egyházi
tanítóhivatal felügyelete alatt végbemenő dialógus nemcsak embereknek
egymásközötti, hanem Isten és ember viszonyát jelző kapcsolat is. Szépen
ír erről Bernard Hiiruuj, felhíva a figyelmet, hogy arnint az imádság sem
egyoldalú emberi aktus, hanem Isten és ember találkozása szóban és vá
l-aszban, szeretetben és viszontszeretetben, kegyelmi ösztönzésben ég közre
működésben, egyszóval emelkedett dialógusban, éppúgy Isten szava a ki
nyilatkoztatásban is várja, követeli az ember válaszát a teológiai elmélyü
lésben s az erre építő egyházi dialógusban és igehirdetésben. A kegyelem
indítása és felhasználása a teológiai dialógusnak is velejárója. Ha nem
erről a töröl sarjadna. már nem az egyházi életfunkciók egyike, hanem
csak gyarló emberi törekvés volna (Das Gesetz Christi, 1959. 736-738).

Örömhír és evangéliumi egyszerűség

. A kereszténység kiinduló pontja, tanítása ég ígérete az evangéliumi
örömhír, az üdvösség kilátásiba helyezése. Krísztus már nyilvános műkö

désének kezdetén tanúságot tesz hivatásáról, ennek az örömhírnek hirde
téséről, midőn lzaiás próféciájának teljesülését bejelenti: "Az úr lelke
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rajtam, ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek ... hogy
meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak és
a vakoknak megvilágosodást ... '" (Lk. 4, 18). Búcsúbeszédében is erről

szól: "Ezeket mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen tibennetek és
örömötök ezzel teljes legyen" (Jn. 15, 11). Szent Pál is erről az örömről

szól gyakran híveihez, például "Töltsön el titeket a reménység Istene a hit
teljes örömével ..." (Róm. 15, 15).

Szinte önkéntelenül tolul a kérdés napjaink keresztényének ajkára:
hogyan tudtunk erről az örökségről szinte egészen elfelejtkezni, az evan
géliumi öröm világából más, komorabb színekkel festett életformát ki
alakítani? Hogyan tudta immár hosszabb idő óta ezt az öröm-hirdetést
a keresztény tanítás is többé-kevésbé elhanyagoini ? Tapasztalati tény,
hogy a kereszténységen kívül, de azon belül is, szárnos lélek úgy tekint
a katolikus tanításra, mint amely tele van tilalmi és korlátokat állító
rendelkezésekkel s így olyan világ kialakítását célozza, amelyben a lélek
nem egykönnyen örvend, esetleg fázik, vagy szinte unatkozik. André Gide
ír e tényről egy alkalommal, s ha túl komor színekkel festi mondani
valóját, fel kell ismernünk annak részleges igazság-tartalmát is. Azt
mondja, hogy az egyházba való belépéstől az tartja vissza, hogy annak
tagjai már alig ismerik az evangélium világát. S ami még ennél is. meg
döbbentőbb, nemcsak, hogy alig ismerik, de még legtöbbször nem is tud
ják, hogy nem ismerik azt. (Paul Claudel et André Gide, Correspondence
1899-1946. Paris, 1949, 236 1.) Ha mindezt a hittudomanyos munkával
hozzuk vonatkozásba, ugyancsak a tapasztalatra hivatkozva kell rnezálla
pítanunk, hogy nagyon sokat tanultunk az evangéliumról" óriási és impo
záns tanrendszert épített rá a teológiai elmélyedés. Mindazt, amit az egy
házi tanítóhivatal felügyelete mellett a hittudomány alkotott, feltétlenül
igaznak is valljuk. Mégis, mintha a kiindulópontot, az evangéliumot csak
gyermeki fokon elmondott történetként őriznők szívünkben. E gondolatot
pendíti meg egyébként Romano Guardini is: "Az ember belső követel
ményként érzi, hogy Krisztust tegye kiindulóponttá. Nem annyira róla
kíván hallani, mint tőle akaraja gondolatvilágát irányíttatni. Nem a gon
dolkodás és tapasztalat törvényeit kívánja rá vonatkoztatni, hanem őt

szeretné mint a valóságnak és lehetőségnek legfelsőbb mértékét el
ismerni ,,(Der Herr, 1940. 588-89). Teológia és élet számára egyaránt csak
akkor válhat újra valósággá az evangélium által meghirdetett öröm, ha
Krisztust teszi meg kiinduló pontjává - elvben és gyakorlatban - min
den valóságnak és lehetségesnek.

A kereszténységben az élet indította útjára, alapozta meg az elméletet,
a "tanrendszert". Minden az "élet teljességéből" indult, hogy az értelem
útján, nemegyszer keresztútján, oda újra felemelkedhessen. A keresztény
séggel való "találkozás", annak "felfedezése" az örök misztériumhoz vezető

úton a kapu. S ebben a kapuban a lélek nem a "doktrinával" találja
magát szemben, legalábbis nem abban az értelemben, ahogy ezt a ki
fejezést tudományelméletileg általában használják. A mindennapi tapasz
talat is igazolja, hogy igen nagy azoknak száma, akik teljesen és őszintén

keresztényekké lesznek, noha a keresztény tanrendszer tételeit csak elemi
fokon ismerik. Különösen az első keresztény századokban találkozhatunk
ezrével ilyenekkel. Kétségtelen, hogy a kereszténységre felfigyelő. annak
lényegére tekintő lélek Krisztussal s az ő kegyelmével találja magát szem
ben. Azzal a Mesterrel, aki ma is él egyházában. Ezért hangoztatja oly
erővel Feltin bíboros: "Az evangélium továbbadása: az egyházban élő
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Jézus Krlsztusnak kinyilvánulása az emberek előtt." Az absztrakt kate
kézis, a paragrafusok morál-kódexe, az elvontnak tűnő dogmatikus ki
fejtések sohasem telítődhetnek élettel az evangélium szelleme nélkül. Ter
mászetesan nélkülözhetetlenül fontos az intellektuális munka, annak po
zitív igazolása, hogy a kereszténység megfellel az ember értelmes termé
szetének. E munka azonban "steril" is maradhat a hit szempontjából 
állapítja meg René Girault -, ezen az úton csak elméletileg, mintegy ,,kí
vülről" Lehet megközelíteni a kereszténységet (Pour un cathoLicisme évan
gélique, Párás, 1961).

Ha kellően megbecsüljük ezt az evangéliumi, örömhírt hirdető szel
lemet, akkor ennek számbavételéből a hittudományos munka száméra
fontos következtetéseket vonhatunk le. A feladatok !között vitathatatla
nul a iLegjelentősebb, hogy a teológiai elmélyülés minél világosabban fel
tárja: miként lehet ma is, az üdvösség közel kétezredik esztendejében
Krisztust megismerő és követő kereszténnyé az ember? Mi és hogyan
jut "Krisztus felfoghatatlan gazdagságából" (Ef. 3, 8) a hétköznapok ke
reszténye számára? Miért, rninek és miképpen örülj ön az élet szenvedései,
megpróbáltatásai köze is a keresztény ember? E kérdések megválaszo
lásánál a keresztény életnek a történelmi mában kínáLkozó, valóságos
lehetőségeit kell a teológiai munkának Latolgatnia.

Krisztus felszólítása Isten szavának hivatott közvetítői és magyarázói
számára egc-zen egyszerű és félreérthetetlen: tanítsatok - a hit igazsá
gainak ismertetése; kereszteljetek - szolgáltassátok ki a szentségeket;
és tárjátok fel a parancsok megtadásának útját - az erkölcsi élet bizto
sítása. E hármas feladat teljesítésének szolgálatában áll az "universa theo
logia", az egyetemes hittudornányes rnunka is.

'I'radíelé-tísztelet és korszerűséa

Hogy ennek az imént vázolt krisztusí küldetésnek birtokában az ille
tékesek a teológiai munka arányaitrregszabhassák, ehhez természetesen
már kellő tapasztalat és tudományos iskolázottság szükséges, Végső fokon
azonban nem lehet vitás, hogy ezeket az arányokat magának a kmyilat
keztatásnak belső arányai határozzák meg. Az összefüggések, akinyilat.
koztatás teljességének szemmeltartása feltétlenül felette áll a részletkérdé..
sek aprólékos taglalásának. Ezen nem azt kell értenünk, hogy a részlet
kérdések lelkiismeretes kidolgozása fölöslegessé válik, csupán az a 
Krisztus korában a farizeusok által képviselt - szellem lesz félreállítva,
amely a betű mögött nem látta meg a szellem gazdagságát s amely az
üdvösség felé vezető utat így mesterségesen elzárta. Mi sem állhat távo
labb ezért a teológiai munkától, mint ez a "lezártság". A betű, az egyes
definíciók nem jelenthetnek számára pontot, ellenkezőleg: kettőspontok,

újaJbb indításokra vezető, ösztönző erők. Zsinati vitákban, esetleg év
százados kutatások árán kikristályosodott igazságok nem évülnek el ugyan,
de nem is takaritják meg az illetékesek számára a további munkát. Ha az
élő tradíció megmerevedett továbbadássá válnék, csak nehezen, komoly
erőfeszítéssel lehetne azt újra éltető erővé tenni.

Kétségtelen, hogya hittudományos munka legnehezebb feladatai közé
tartozik a tradíciónak, mínt élő kincsnek fenntartása és átadása. Bölcs
díszkrécióra van itt szükség, mert a Léleknek a történelmi tegnapban
még "aktuális", életet őrző utasítása nem bizonyos, ihogy ma is, a jelen
történelmi szítuácíóban szintén életmentő. Ez nem feltétlen bizalmatlan-
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ságot jelent a mindenkori tegnappal szemben, azt azonban megköveteli,
hogy a jelen biztonságát is a kinyilatkoztatás bizonyosságet nyújtó elvei
szerint rendezzék. Jelenti ezeknetkaz elveknek a jelenben történő, az
aktuális igényeket kielégítő alkalmazását. A régi értékek iránti tisztelet
(egyházatyák, skolasztika stb.) a kellő diszkréció szellemében kapcsolódhat
az ellenállhatatlanul utat törő új élet új értékeinek, munkájának meg
becsüléséhez. Semmi sem bosszul] a meg annyira magát, mint az adott
történelmi konstelláció félre- vagy el nem ismerése - hangoztatja Hans
Urs von Balthasar. A tradíció-tisztelet nem annyit jelent tehát, hogy vala
mit a már tovatűnt múltból vissza akarunk hozni, sem pedig azt, hogy a
legfontosabb rr.unka kizárólagosan a forcáskutatás lehet. Jelenti azonban
azt a keresztény humanizmustól sugallt szellemet, mely a forrásból a
valóban életet tápláló nedveket gyűjti össze, s jelenti azt a felszabadult
lelkületet, mely örvendezni tud az igazságnak akkor is, ha az nem a
megszokott keretek között, hanem új ruhában jelenik meg.

A keresztény tanítással szemben minden kor bizonyos sajátos igénye
ket is támaszt. Ezeket az igényeket - több szerző véleményét összefog
lalva - három csoportra tagolhatjuk.

1. Szükség van biztos doktrínára, szilárd tanrendszerre. Igaz ugyan,
hogy Krisztus parancsa, "menjetek és tanítsatok", nem elsősorban az
"oktató rr.agyarázatot", hanem az örömhír meghirdetését és elfogadását
célozza, hisz Krisztus bölcsessége jól tudta, hogy az "oktatás" túlsúlya
nem mindig s általában csak kevesek Iebkében fakaszt örömöt. Nem
felejtheti azonban soha a hittudományos munka, hogy az élő hit ésszerű

megalapozása nélkülözhetetlen kelléke a mindenkori kereszténységnek.
Az elméleti teológia szilárd vázat alkotó rendszere nélkül a kereszténység
szentirnentalizmusba, szubjektivizmusba torkollnék, esetleg a szellemétől

távolálló filozófiai tanokkal, vallásokkal keverednek.
Minden ilyen rendszerezés "komplikált", mivel kiterjedt anyag át

tekintésére törekszik. Epp ezért nem nélkülözheti a spekulatív felépítés t.
Ugyanakkor viszont elhibázott dolog lenne, hogy az, aki a kereszténységet,
annak lényegét kívánná rr egértení, munkáját a tanrendszer vizsgálatánál
kezdené. Az ilyen könnyen elkedvetlenednék s azt hihetné, hogy a ke
resztény vallás kizárólag a gondolkodó értelern vallása s csakis az "okos"
emberek képesek a kereszténység. közelébe fénkőzni. Mindazok viszont
- a másik végletben -,akik a kereszténységet a "józan ész vallásának"
könyvelik el, könnyen racionalizmusba juthatnának. Az ilyenek bizony
nemegyszer értetlenül állnak a biblia lapjairól áradó egyszerűség előtt,

s azok a szavak, melyek Jézus ajkáról elhangzottak 13 melyeket korának
iskolázatlan szegényei is megértettek, inkább csak "szemléltető anyag
ként" szolgálnak spekulációikhoz.

Amikor ilyen - végleteket képviselő - véleményekről szólunk, ter
mészetesen nem adoktrinának jelentőségét szorítjuk háttérbe s nem a
merev antiintellektualizmusnak kívánunk szószólóivá válni. A "tan" iránti
igény figyelemmeltartása mellett azonban arról sem feledkezhetünk el,
hogy például Indiában vagy az arab világban számos ember részesült
"elméleti oktatásban", sőt felsőbb fokú "hitmagyarázatban", s mégis vál
tozatlanul buddhista, illetőleg mohamedán maradt.

2. Az igények latolgatásánál nem mehetünk el szótlanul a hitet iga
zoló, ún. apologetikus munka mellett sem. Erről szólva régit s mégis újat
szeretnénk emlékezetbe idézni. "Az erényekben és szerétetben rejlő belső

tartalorr. volt az az erő, mely az első századok keresztényeit Krísztushoz
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vezette. Az apologétákat magukat is ez ragadta meg. Ez volt képes arra,
hogy a gondolkodás bajnokait, a görögöket Krísztus tanítványává tegye"
(Dnchesne: Histoire ancienne ele l'Église, 1911. L 213). Az apologéták
E-ll'ködése szinte egyidős a kereszténységgel. Az "apologetika" azonban

- önmagában tekintve - az értelem kutató működése,melya hit számára
talajt készít, a hittel ellenkező felfogást cáfolja, a hit ésszerűséget iga
zolja. Tehát nem a hitet "bizonyítja", hisz az - mint tudjuk - a kegye
lemnek' gyümölcse. Mindebből látszik, hogy bár jelentős, de csak "támo
gató" szerepet tölt be a keresztény életben (V. ö. Chavasse: Conférence
ct la session des professenrs d'apologetiqne, Paris 1955. 11-37).

Amikor tehát ezt a hitet támogató "rrankót" a hittudomány fel
használja, egyrészt az értelemmel felruházott emberi természet igényeinek
tesz eleget - s ez az igény napjainkban feltétlenül megalapozott. Más
részt azonban eleve lemond arról a szándékról, hogy "mindent meg
magyarázzon". Hitünk ésszerű hit, de vallásunk nem az ész vallása.
Az "alapozás" mind a természetes, mind a természetfölötti síkon szüksé
ges, de nerr; elsőrendű feladat.

Ugyanitt kell megemlítenünk azt is, hogy az őkumenikus étosz is óv
a "par exoellenoe" apologetikus .teológiától. Az ősi értelmezés - apolo
gesthai - a párbeszédes formula alkalmazását igényelte, nem pedig a
szeretet ellen könnyen vétő "hitvita" szellemét. Nem a Humani generis
enciklika áltr;' is elítélt, helytelen irénizmusnak mindent "összebékítő"

alkalmazását kell propagálni, hanem a kereszténység lényegét jelentő

szerétet ápolását. E szerétet tud "igent" és " nemet" mondani, ha a köte
lesség ezt rója rá, de nem vész ela vitatkozó szenvedély sekélyességében.
Ezért is inkább igénye korunknak az alapvetés (theolog~a fundamentalis),
amely a krisztusi szavak értelmében nem "szétszór", hanem "összegyűjt".

3. Korunk igénye a cselekvés, a tett jelentőségének hangsúlyozása ds.
Erről manapság szinte fölösleges bővebben szólni. Akadtak természe
tesen e téren is túlzók, de nem mentes a túlzás veszélyétől korunk ke
resztény arculata sem, mely az "actio" fontosságát olykor rtúlorrtúl hang
súlyozza. A cselekvés az életnek egy, de nem egyetlen tényezője. A szer
vezett akciókészség nem eredményezhe.i mintegy automatikusan oa lelkek
nek Isten felé való fordulását. A legjobban szervezett teológiai fakultás
sem képes még önmagában hitet és keresztény meggyőződést támasztani.

A hittudománynak a korigényt kielégítő praktikus funkciói M.
Schmans nyomán a következők: 1. a megismert és feltárt hittartalom
kiteljesülese az igehirdetésben és keresztény hitéletben. E cél érdekében
a teológia nem csak információkat tárol, nem csupán "tanít", hanern
aktíve résztvesz a Lélek által éltetett egyház életmegnyilvánulásaíban.
2. Isten iránti engedelmességre, parancsainak megtartása sarkal, a reményt
és szeretetet táplálja a lelkekben, földi eredményekre buzdít az örök
értékek szolgálatában. Hogy e kettős funkciót elláthassa. óvakódnia kell
az elbizakodottság szellemétől. Nem emberek fölé rendeltetett, hanem
Istent és az embereket kell szolgálnia. Másrészt ügyelnie kell a megmere
vedés veszélyére is. A tudományt, így a híttudományt is lehet "magáért
a tudományért" művelni. E módon viszont a teológia jeges légkört árasz
tana maga körül. Legfőbb veszély e téren a sematízálás, az élet .jogtalan
és értelmetlen Ieegyszerűsítése,Az Istentől teremtett ember jogait és érté
keit, a földi kultúrát, a gazdasági életet, a szociális rendet, a profán
tudományokat sematizáltan, míntegy ~,felülről" kezelni, számba nem
venni azokat, súlyos hiba volna.
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A teológia és a tudományok kapcsolata

A teológiai munkában minden időben, napjainkban azonban különös
képpen annak nevezhető kor-követelte igény a tudományok fejlődését

számontartó magatartás.
Közismert tény, hogy ma már egyetlen szaktudomány sem képes

tárgyát maradék nélkül feldolgozni. így például a közgazdaságtannak fel
kell használnia a természettudományok, a politika, szociológia, jogtudo
mány stb. tapasztalatait, eredményeit. "Sok dolgot egyetlen pillantással
egészként látni. az egyeseknek a rendszerben a martuk helyét kijelőlni.

rníndenkori érléküket-felismemi, ősszefűggéseiket,a kölcsönös fü,ggésüket
meglátni: a filozófia feladata" -- írta már J. H. Newman is (Vom Wesen
der Unioersiiiit, Laros Bücher, 1960. 145 1.).

A mi katolikus szemléletünkben ezt a kettős integráelót - a rokon
szaktudományok és a filozófia részéről érkezőt. - a természetfölötti hit
s az azzal szeros kapcsolatot tartó teológia integrálja a harmadik szinten.
Végzi ezt azzal, hogy az értelmi munka s a tapasztalás megállapításait
emberről, világról, Istenről a kinyilatkoztatás fényében szintézisre emeli.
Itt már nem ,.kieQ'észítésről", hanem végső értelmezésről van szó. Senkit
se aggasszon fölöslegesen a gondolat. hogy ezen az úton a tudományok
által felkutatható világot mintegy ,,kis701rr,áltatjuk'' a természetfölöttinek,
a ,.vak erők" hatalmának, HelV'telen voln, az a vélemény is. hozv a hit
életet mintegy alátámasztó hittudománvt - él vallásossácval e!'!vütt 
csakis a szív, az érielrnpk vi1;írr,5,." ',.,-yr',')f-n'7Z11k 1\. ki-izplmúlt "'''\n~i iq"","'
telten hangsúlyoztak, hogya természetfölőttinem azonos az "odaát valók
kal". és semmiféle emberi er0Vf'1 sem választható mestorsérrosen szét'a
tapasztalható, természetes vi18~tól. A mi mecrQ'vőzőClésünk szer-int il ter
mészetfölötti nemcsak specifikus, kereszrénv értelemben ielent f'elemelést
és megszentelést, hanem a teJ1més~'7,et rpnrJi,;ben is f'rősítő támogatást nvúit.

Az egyházi tudományosság, oa teológia nem is járhat ol máskérm,
csakis e szintézis szellemében. Nem lehet feladata az ep'vházi tudomá
nyosságnak sem. hozv eleve befalazott világban. f'setleg meghaladott fizi
kai világképben élve. ne vezven tudomást az újabh problémákról. Ebben
az esetben uzvanís az egyházhoz, hitükhöz razaszkodó elmékben hasadásos
tüneteket volnánk kénytelenek taoasztatrii. Nem {l hitot érintő kérdések
"újraértékeJé.sére" kell itt gondolnunk. Az egyházi tanítóhivatal éberséO'e
ezt mindic ellensúlyozná. Ugyanakkor viszont igazolni tartozunk azt is,
hogy a vallásos meggyőződés sohasem jelent él tudományos kutatás szá
mára akadályt. Vitathatatlanul szükséges az is, hozv olvan nyelven beszél
jen s értsen filozófiánk és teológiánk. molvet minden tudományos fórum
megért. Szűkséges, hogy a régészet, filológia. te,'mpszettudom"invok stb.
szakemberei, ha nem is a hit szemével tekintenek a teolóziai munka
eredményeire, mégis mindig szolíd. valódi tudományos felkészűltsézet ta
pasztalianak e határterületeket érintő feiezeteinél. Komelv tudománvos
munkát a teolózia is csak a zondolkodó r-mberek s7.:'im~rq hizl-osfj-ntt
szabad és nyilvános fórumon végezhet eredményesen, szabad vélemények
nek és ellenvéleményeknek szeretetben feloldódó dialógusában.

Ezen az úton jártak oa nagy hittudós-elődök, midön oa saját századuk
ban "korszerű" tudományos munkát végeztek, nagyszerű színtéziseket
alkottak. S ez az út a jövő útja is. A tudományos fejlődés ugyanis, amely
az újkor kezdete óta szinte rohamlépésekben tör utat, valósággal kény
szeríti a teológiát, hogy a kinyilatkoztatás súlyos kijelentéseit oly aktuális
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valóságoknak hozza mintegy foghatóan közelébe, amelyek a modern életet
nagy erővel alakitják. Ezek általában: az emberi közösség s a világnak
mindenki előtt értékként elfogadott dolgai. Nagy feladat vár még itt a
hittudományos munkára: a világot, az egyetemes kozmoszt s a benne
szinte parányként ható óriást, az embert kell - a profán tudományok
eredményeivel összhangban - mindjobban az üdvösség történetének ref
lektoriényébe helyeznie.

Végezetül azt a kivánatos és dicséretes törekvést szerétnők még meg
említeni, amely az igehirdetésnek és teológiának a gyakorlatban ismétel
ten jelentkező szétválását igyekszik meaakadályozni. Amint csüggedőert

hat olykor, hogy a hit ismereteiiben a lelkipásztor és a hivek között milven
nagy ellentét lehet, éppúgy megütközést kelthet az is, amidőn a lelki
pásztor feledkezik meg arról, hogy ő is ..teológus", akinek elsődleges

forrásokból s nem jelentéktelen példatáraikból kellmerítenia tudását.
A tudomány-szociológia egyik megállapítása az, hogy minden korban

az uralkodó szocíális perspektíva döntően' befolyásolja a tudományos
közlésmódszereket. Nem arról van itt szó, hogya tudásanyagot tartalmilag
a körűlmények változtatják meg. Bizonyos azonban, hogya tartalom köz
lésének módszerében, a kiemelkedő gondolatoknak s a közlési formáknak
aránvalban és minősézében folytonos haladás van. Ebből következik. hogy
minden kornak megvolt és mezvan a saiátos ízénve a "maga hittudo
mánva" iránt is. Ezt a Bernard Raring, Karl Rahner és még sokak által
nvomatékozott igényt számosan kiegészltik azzal is, hogy a vázolt széles
alapokra építő teológiai munka nem nélkülözhet bizonyos bátorságot sem.
A teológusokat sem illeti meg a tévedhetetlenség, de ez nem hátrányt,
hanem bizonyos előnyös "gátlástalanságot" ielent. Az esetleg úiszerűen

ható véleménveket a hozzáértök mindiz kellő tárgyilagossággal bírálhat
ják s ezzel a haladás ügyét szelváló dialógust segítik elő, amelvnek pozitív
eredménvett az egyházi tanítóhivatal örömmel fOQ'adia. szüksp.g' esetén
kellő diszkrécióval szabályozza, Az e!tyMzi élet fejlődése valóban oda
irányul, hogy a régebben elég könnven elhallcatást parancsoló vagy el
ítélést tartalmazó cenzúrák mind ritkább alkalmazásával a lezllletékesebb
helyen bizonvos "szellemi börtön" kapuit tárták fel. XXIII. János pápa
más szavakkal ezt így feiezte ki a zsinat előestéjén: "Ablakokat kell
nyitni s friss levegőt engedni be az egyházba."

•

HOO'llan lehet az egyház szemére vetni, botn: holtak a betűi'! Minden a
belső hajlandóságoktól függ: élet vagy halál Isten ajándékának elfogadása
szerint.

A katolicizmus az elJ1!etlen vallás. amely nem követte a vallások tp.rmé
szetes fejlődését; ezek jelképesek és ködösek lesznek. A katolicizmus betű sze
rinti marad és mégis egY'T'e szabatossabbá válik. Más a verete.

A téoedhetetlenséqnelc, .miközben szorossá fűzi az egységet, kihatásában
bátoritania kell az egllénivizsgál6dást. Minél szilárdabb egy helyzet, annál
inkább elviseli a szabadságot.

Az egyházban a rögzített betűk mögött ott van az élő szellem és megvan
az utak változatossága: az elvont és merev keretek között ott van az isteni
éZet szabad és hajlékony á11adása.

MAURICE BLONDEL gondolataiból
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!ckhardt Sándor

SZEGÉNY VILLON

Különös jubileum: most van 500 éve, hogy akasztófára ítéltek egy
költöt; ezért az ünnep. Igaz, hogy ekkor írta legszebb darabját, az Akasz
tottak balladáját (vagy Villon epitáfiumát) s ebben ábrázolja, amint lógó
teste oszladozik, könyörög hát a járókelők imádságáért:

Kilúgozott, záporvert tetemek,
feketére száradtunk a napon;
holló kivájt az arcunkból szemet,
szemöldököt, szakállt, - most kopaszon
lenqiink: és soha- egy percre nyugalom,
folyton bokázunk, össze s szétborulva,
ahogy táncunkata szél kedve fújja;
varjú vag:dal, likas gyűszűk leszünk!
Társaságunk példáján tanulva
kérjétek az Ég irgalmát nekünk!

(Szabó Lőrinc nyomán)

Annyira megkapó ez a kép, hogy Villon későbbi neves kiadója, Marot
Kelemen se tudta megállni, hogy he ne mutassa egy kezdetleges 'rajzon,
mint csüng a költő a szégyenfán harmadmagával.

De miért van most ez a jubileum? Egyszerűen azért, mert ez az
ítélet és a rákövetkező fellebbezés, majd ennek sikere és a száműzetést

kimondó ítélet dátuma az utolsó biztos korjelző, mely Villon utolsó évei
ből ránk maradt.

A vég talán egy évvel később állt be, ha nem vesszük komolyan a
kései Villon-legendákat. Többet ugyanis már nem hallunk róla. A levél
tárak mind hallgatnak.

. Szerintem alighanem tüdőbaj vitte el. Hiszen alig két éve írta
Testamentum-ában, hogy fehéreket és akkorákat köp, mínt egy labda.

De hát ki volt ez a gonosztevő, akit a francia irodalom is legnagyobb
alakjai közé helyez?

Mindőssze annyit tudunk róla, amit ő maga árul el életéről verseiben
és az egykorú iratok mondanak: utóbbiak viszont túlnyomó részben bűn

ügyeiről számolnak be. Két másik néven is ismeretes: Fran{:ois de Mont
corbier, akít des Loges..,nak is hívnak. 1431-ben született Párizsban, sze
gény szülőktől.

S én szegény eredet vagyok,
szegény s· egyszerű származás.
Apám? Nem voltak gazdagok,
sern Ó, sem nagy,apja, Orace.
Sorsunkon a nyomor tanyáz
és őseimnek sírkövén
- áldás reájuk! - koronás
címerre nem hull ősi fény.

(Szabó Lőrinc fordítása)

Szerencsére volt egy gazdag bácsíja, Guillaume de Villon, aki a jogot
tanította a klerikusoknak, s talán ő adta rá nevét, de azt maga Villon
mondja, hogy ő támogatta pólyás korától fogva. Mikor első nagy költe
ményét írta (Lais), nála lakott; hiszen számáratöbb volt mínt apa: plus
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que pere. Itt hallgatta, mínt a Lais végén mondja, a Sorbonne harangját.
mely esti áhítatra szólította s ilyenkor megesett vele, hogy - mint skólai
allegóriákban tréfásan kifejti - elbóbiskolt és mikor felébredt, beszáradt
a tinta és kialudt a gyertya. Mit volt mit tenni? Újra elaludt, félkesztyűvel

a kezén.
A jegyzékek megőrizték annak emlékét, hogy 1449-ben baccalaureus

lett. Utána a licentiatus rangját szerezte meg, mikor is végig kellett
szaladnia a csend kedvéért telehintett Szalma-utcán, kérve itt is, ott is
az iskolák mestereitől, hogy befogadják maguk közé. Inceptio után
esküdnie kellett az Universitas, vagyis az összes collegiumok kiváltságaira.
Maistre Villon ezt annál szívesebben megtehette. mert ezzel kiesett a
világi hatóságok hatásköréből és mindenkor hivatkozhatott arra, hogy
bűnügyesetén is egyházi bíróságnak kell ítélkeznie róla.

S erre szükség is volt, rr:ert mikor Villon élt, rendkívül mozgalmas
volt az idő olyannyira, hogya királyi hatalom már reformra gondolt,
hogy .az elavult erkölcsöket megrendszabálvozza, És éppen oa Faculté des
Arts - ma talán Lettres volna a neve - adott okot a reformra. A diákok,
vagyis klerikusok közé tömérdek álklerikus 'keveredett, aki így törekedett
elkerülni a világi igazságszolgáltatást. Persze, java a nincstelenek közül
került ki.

Diákok és álklerikusok - lehet-l" különbséget tenni köztük? - nagy
zavargó töme-ret alkottak. melv inkább mulatozással, mint tudománnyal
foglalkozott. Idpie javát a kocsmákban töltötte: ivott és kockázott. de
- ez a fontos Villon s7f'mpontiából! - pajzán dalokat is énekelt. Bizo
nyosra veszem. hocv Villon költészete innen indul ki, a mulattatni vágyó
zsonvlőr-hacvománvbólés egyált'l.1'in nem meglenő. hogy témái ősrézíek,

esrvik zsonelőrről a másikra szánnak. De Villon volt köztük a legtehetsé
ge<;ebb. Igazi költő, aki éppen azért tárta fel költészetében saját lezbelsőbb

bai'l.it.!1.ondolatait, mert f'bben a ha<!Yományos műfaiban ez volt a fő

rnulattató elem: önrnaerá- előqdni. szidnl azokat. '1.k;k nem s,pC1ítenek r::lita.
A néni énekesek, Colin Muset, Rutebeuf, Eustache Deschamps és sok más
névtelen. míndig önmavát helyezte előtérbe s ezzel szórakoztatta ivó paj
tásait. sőt a na ovobb urakat' is, akik szívesen hallgatták meg ezeket a
bolondos verselőket.

CS'1k azt nem kell hinnünk, hozv azok if' ezt tekintették ig::l7.i költé
szetnek, hi<;7pn az sokkal finomabb, f'n1.<~'1l Prthp~f">+lenpbb. sokkal 1'1
vn,,~..,hh vn"O',..,t ailott, mint például '1.7. Or-lr-án i Károly herceg verseinek
rejtett szimbolikáia, vagy a ménestrelektől előadott szerelmea énekek.

Nem nvomdai termpl.;·pknek száriták rímr:iket a néni vpr<;plők. - hi
S'lPn méO' nvomda sem volt -, sem arra. hogy gya kor'lotr pnpkp~pk arli4k
elő varrv hölzvek olvassák. hanern elsősorbanms o'ukhoz illő korhelveknek,
nem egé<;'lpri művelt kleriknsoknak, dorbévoló diákoknak. és csak másod
sorban iohb módú uraknak, akik nevetni akartak mondantvalóíukon.
Ezért költi a nincstplen Villon tréfásan, ioeri formák között, klprikus
zsonzlörhacvománv szer-int testamE'ntum alakban venlét s f">7.ért iut hozzá,
hosrv elmondhassa keserves emlpkpit, olvkor iO'pn mélven iáró rrondolatait
s vált hirtplpn fintor-ra, amin a hallO'''ltó ns ovokat kacag; a komolv nana
szokon Ci=:akúgy, mint a bolondsavokon. Mikor aztán !?'onosztevő:k közé
kerül, argóhan is ír balladákat. de csak cinkosai érthették, úgyhogy ezeket
ma sem tudták nontosari elolvasni.

14!jil-ban súlyos következményei lettek a diáktréfáknak. Er:!y aggszűz

háza előtt volt egy híres kő ,- meteor lehetett ~, amit a diákok egy
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éjjel elhurcoltak Szent Genovéva hegyére, a ,Quartier Latinbe, de mivel
a hölgy ragaszkodott ormótlan kövéhez, a-zsandárok visszavitték. Erre a
diákok megostromolják az igazságügyi palotát, elviszik a Fonó Koca eégé
rét sok mással együtt, majd újra elcipelik a híres követ nagy mulatságok
közepette, Villon azt mondja, hogy ő meg Ls írta a Roman du Pet au
Deable-t, vagyis az Ördögszellet verses regényét, s azt Testamentumában
Vilmos bácsijára hagyományozza. Valami paródia lehetett, - ha ugyan
valóban megvolt. .

Most aztán a hatóság sem vette tréfára a dolgot. Újra elvitték a követ,
behatoltak a diákok házába, sőt a mestereket is bántalmazták, a rektort
megszurkálták. ünnepélyes menet tiltakozott e túllépések miatt, mire
annak a zsandárnak. aki megsebesítette a rektort, a hatóság levágatta
egyik kezét.

Ezúttal is bebizonyosodott, hogya diákok a párizsi érsek joghatósága
alá tartoztak s mindig fellebbezhettek az elfogatás ellen, mint egyszer
Villon egyik gonosztevő jó barátja, Regnier de Montigny, aki miután fel
hozta klerikusi privilégiumát, átkerült a Notre-Dame börtönébe.

Ebben az időben 4000-]1e teszik a párizsi kocsmák számát. A Testa
mentum-han elsorolt képzeletbeli örökösök közt sok kocsmáros van: így
az egyiknek hagvia Villon a nadrágját, amelyik egy másiknál maradt
zálogban. Egész költészetén érezni. hogy ivótársai. nagy számban voltak.
többek kőzött az a Jehan Cotart, ki éppen egy ellene emelt vádban volt
procuratora az egyházi törvényszék előtt, de megrögzött kocsmatöltelék is,
kinek emlékére Villon a legjobb ízű humorral töltött balladáját hagyta
ránk: '

Noé apánk, szőlök és borok apja,
és Lót, ki annyit ittál a hegyen,
hogy ré.~zegen, mint másokat, becsapva,
leányaidhoz vitt a szerelem
(nem szemrehányá.~, hogy megemlítem),
s Architriclin, italban te se gyengébb:
fogad1átok, ha felétek lebben,
néhai Cotart mester áldott lelkét!

Az Architric1in persze a kánai menyegző vőfélye, amely szót Villonék
tulaidonnévnek véltek. Nem volt az az erő, amely ki tudta volna ragadni
az ónkupát Jehan Cotart kezéből:

Sokszor láttam, düZöngve jobbra-balra,
hogy totyogott haza öreg,esen,
fejét egyszer mészárospultba csapta
és daganata nőtt, emlékezem:
éJ-nap csak inni: többé nem terem
széles e földön olyan kocsma-vendég!
ha rikkant, fogadjátok kegyesen
néhai Cotart mester szomjú lelkét!

(Szabó Lőrinc nyomán)

Külön kell szólni, mert Villon egyik főtémája: a lányokról és a sze
relemről. A rossz hírű lányok számát vagy 3000-re teszi.k e korban. Akiket
Villon ismert, tőbbnvire valami kézművesség nevét hordták: így került
a híres Fegyverkovácslány szájába szaktársainak. a Kesztyűkészítőlány

nak, a Tapétáslánvnak, a Táskakészítőnek és a többinek a névsora; - a
listán külőnben Villon láthatólag mulatott. Szeretőivel sok baja volt:
miattuk vesszőzték meg s kellett - legalábbis Villon így mondja 
Párizst elhagynia.
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Egy ízben is egy lánnyal ül egy padon, szép nyári estén, egy pappal
együtt. Egy másik pap közeledik másodmagával s az a tanúk szerint
kihúzza tőrét és megsebzi Villont az ajkán, mire Villon szintén tőrt ragad
és Philippe Sermoise-ba szúrja, ki halála előtt azonban - ha hinni lehet
a tanúvallomásoknak - megbocsát Villonnak. Ennek az ügynek nem
voltak következményei, legfeljebb az, hogy Villon elszökött Párizsból, míg
felmentő levelet nem adtak ki javára.

Igaz, hogy komolyabb ügy is volt a háttérben. Villon jól ismerte
a .College de Navarre, 'az Universitas legtekintélyesebb iskolájának ren
detlen állapotát: a hanyatló kollégium mesterei számos bejáró diákot
vettek már fel, aki züllött erkölcsöket vitt be az intézetbe. Villon tudta,
hogy lehet oda a szomszéd házakból bejutni s így aztán egy éjjel szakma
értő lakatos barátjával behatolt a kincstárba s bőséges zsákmánnyal tá
vozott. Guy Tabary állt kinn őrt. Villon ekkor megírta a Lais-t, melyet
Kis testamentum-nak neveztek el márakkorában és elszelélt Párizsból
zsákmányával. Nem is vették észre a betörést, nem is találták volna meg
a tetteseket, ha Guy Tabary, kit Villon futólag a nagy Testamentu~ba:n

"igazmondó" (veritabLe) jelzővel illet, egy kocsmában ki nem fecseg min
dent egy vidéki papnak, akit be akart szervezni a bandába. Guy Tabary
megkapta a kis és nagy question-t, ahogy régen a tortúrát nevezték:
mindent és mindenkit bevallott. De Villonra nézve ennek csak később lett
következménye, mikor kitudódott, hogy meungi börtöne után kiszabadulva
a párizsi Chatelet zárkájában ül, lopással vádolva. Villon 120 arany tallér
lefizetésére kötelezi magát, és kiszabadul. Talán megint Oncle Guillaume
lépett közbe?

Költészete szempontjából legfontosabb azonban az 1461.-i év,amikor
Thibaut d'Aussigny meungi püspök börtönéből szabadul s utána megírja
a Testamentum-ot. A börtönből királyi amnesztia szabadítja ki, mert
XI. Lajos, mint újdonsült király, Meung-sur-Loíre-on is keresztülment,
s mint ilyenkor szokás, mindenkit szabadon bocsátottak. Miért került
ide Villon, azt nem árulja el a V égrendel.et~en, ahol pedig bőven szórja
furfangos .átkaitarra, aki egy nyáron át kenyéren és vízen tartotta, meg
láncoltatta és megverette. Sokat szenvedett a sötét, nedves, piszkos
zárkában.

El-eltöprenghetett szerencsétlen életén, volt ideje rá. Azért hat a
Végrendelet ma is talán a legszubjektívebb és a legmélyebb költészet gya
nánt, mert itt, a magányban, a költő felrnérhette az élet, az elmúlás, a
halál és a túlvilág mélységeít. A paródiának szánt versezet hamar át
csúszik a vallomás hangjába, hiszen megtörve, megöregedve jött ki a
börtönből. S miután megátkozza a püspököt és lelkendezve áldja XI.
Lajost, megint a mulattató örökhagyó szerepét veszi fel, beillesztve melan
kolikus és drámai hatású balladáit és reflexióit a nagy keretbe, a
Testamentum..ba.

Mondjuk még el, hogy Villon összeismerkedett volt egy gonosztevő

bandával, melynek tagjait coquillard-oknak nevezték, mert a tagok kalap
juk mellé, mint a szentíöldt zarándokok, eladni való kagylót (coquille)
tűztek. Villon megtanulta tolvajnyelvüket s az ő argójukban írt balladák
ban figyelmezteti 'őket, hogy sokszor öltözzenek át és beretváltassák
magukat. Közülük való volt Villon jó barátja, Regnier de Montigny, aki
kivételesen '"jó" származása ellenére - apja a királyi pékség főnöke

volt - beállt a bandába és verekedett a zsandárokkal. Családja sokszor
kimentette, de végül is, mikor egy templomból aranykelyhet lopott, a
királyi kegyelem dacára felkötötték.
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Mikor a meungí börtönből kijött, Villon visszatért Párizsba s bár a
Végrendelet-ben igazi megbánás jeleit mutatta, újra a Chátelet börtönébe
került, lopás vádjával terhelve. Fennebb mondottuk, hogyan szabadult
innen. De aztán egy egészen csekély ügy miatt került végveszélybe. Egy
éjjel, társaival együtt hazafelé tartva, összeszólalkoztak iegv Ferrebouc
nevű pápai jegyzővel,akit társai megkéseltek. Villont többedmagával el
fogták és tekintettel terhelt múltjára, megfojtáara és akasztásra ítélték.'
Ekkor írta remekművét: az akasztottak balladáját. De Villon mégsem
hagyta magát és fellebbezett az ítélet ellen a felsőbírósághoz, mely aztán
a halálítéletet tíz évi száműzetésre változtatta.

Innentől fogva nem tudunk többet róla .
. Sokféle írói előzményt találtak már a régebbi költőknél. amit Villon

is felhasznált verseiben. Ilyen pl. a zsúfolt felsorolás. A Régi idők hölgyeinek
balladá.ia sem más, mínt régi, híres, legendás vagy történeti nőszemélyek

nevének elsorolása, - így többek közt a nőnek tartott Archipiada Jehanne
la bonne Lorraine ("akit angolok megégettek Rouenban") -, s mindez
alig volna érdekes, ha nem csengene rá a refrén:

De hol van a tavalyi hó?

Ez az ironikus, de szelíd melankóliával teli sor hozzáillik az elsorolt híres,
szép asszonyokhoz. De másutt ez az ember, kit minden idegszála az érzé
kek gyönyöreihez kötött, kínzó fantáziával látja a múlandóságot s még
jobban mint Baudelaire híres Dög-ében, részletezi a női test bomlását,
melyben előre látja a halál munkáját:

A sápadt halál szele rázza,
orm megnyúl, ere feszül,
nyaka duzzad, lehull az álla,
csukló és ideg merevül.
Oh, női hús, te gyönyörű.

te édes, sima, drága test.
ez vár rád, hogy végre kihülj?
Ez. - Vagy szállj égbe egyenest. (Szabó Lőrinc forc!itása)

A bomlás döbbenetes rajzát itt a hit szava zárja le, mint másutt is.
A szén fegyverkovácsné panasza pedig a hajdani szépség romlásának gly
tökéletes rajza, hogy csak Goya rajzai foghatók hozzá és Rodin is meg
mintázta:

Mi maradt? ősz haj, ráncos homlok,
csupasz szemöldök, hűlt szemek,
pedig hány gazdag esze bomlott,
lesvén kacagó túzüketl
orrom iJesztő görbület,
fülem k6nya és csupa szőr;

arcom fak6, vánnyadt s fityeg
áHamon-ajkamon a bőr. (SzClibó Lőrinc forditása)

Az elmúlás gondolata jár a fejében akkor is, mikor a Charnier des
lnnocents temetőben látja felhalmozva a csontokat és koponyákat:

Ha szemlélem a hullaházban
a koponyák dúlt tömegét:
hogy tanácsúr volt-e korábban
vagy kincstárőr vagy mind cseléd
e sok ember: annak [elét
már nem mutatja semmi nyom;
ki püspök és ki p6ri nép;
azt megmondani nem tudom. (Szabó Lőrinc fordítása)
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S mialatt elképzeli a feloszlott testet, megremeg benne a kárhozat
érzése. Ez kapja meg annyira olvasóját az Akasztottak balladájáJban is.
A refrén a feloszlás borzalmas kepe után könyörgés, hogy minden ember
imádkozzék a bitófán lógókért, mert a kárhozattól mindennél jobban fél.

Tudta, hogy a bűn jobbára a szegénységgel jár és ezért hasonlítja
magát a kalózhoz, kit elfog Nagy Sándor s. ki bátran szemébe vágja:
"Tudod, a szegények között ... nem dúl a törvénytisztelet." Barátait irigyli,
kik rendes életet élő szerzetesek lettek s ma akkora csízmát hordanak,
mint az osztrigahalászok:

Adjon az Isten jó szívet
s éljen vele békén a gazdag,
ő rendben v,an, s leghelyesebb,
amit tehet, az, hogyha hallgat.
De aki, mint én, koldus, annak
türelmet, Ég, adj azt neki!
Aki jól járt, a többinek
van mibe mit aprítani. (Szabó Lőrinc fordítása)

Az éhség hajtja ki a farkast az erdőből, "a gond s 'a düh a szegények
ben szemtelenül lázadozik". De Villon azért nem jut el a forradalomig:
türelmet tanácsol a szegényeknek. Elismeri, hogy ő is hibás volt s tanulás
helyett csavargással lopta az időt:

Tanultam volna, óh Egek,
ifjúságom bolond korában,
izlett volna a becsület,
volna most házam, puha ágyam!
De én? Az iskola megett
csavarogtam, bitang fiú ...
Ezt írva, most, majd megreped
a szívem, olyan szomorú.

Legcsodálatosabb verse az anyja számára írt imádság, mutatja leg
jobban, hogy a költő lelke tiszta is tudott lenni, hiszen remekül bele
tudta magát képzelni az egyszerű, szegény öreg asszony lelkébe. Ez a
ballada ékesen mutatja, hogy ha alkalma lett volna rá, lehetett volna
francia Shakespeare, lelkek teremtője:

Szegény asszony vagyok, vénségbe görnyedt,
balga és írástudatlan; de a
templomunk falán képek tündökölnek
lantok és hárfák paradicsoma
s égő pokol, s kárhozottak sora,
Azt örvendezve nézem, ezt riadtan:
áh, segíts az örömhöz, Halbatatum,
hisz hozzád fordul minden elbukott,
ha van még hite, mély és olthatatlan ...
Ebben a hitben élek és halok.

(Szabó Lőrinc fordítása)

Humor, irónia, cinizmus, bűnbánat, meghatottság váltakoznak a vég
rendeletben, s a feloszlás borzalmát mindig a túlvilági bűnhődéstől való
rettegés váltj a fel.

Nekünk, magyaroknak is van némi közünk hozzá. 1457-ben, Várdai
István, kalocsai érsek, fényes küldöttséget vezetett VII. Károly francia
királyhoz, hogy lányát, Magdolna hercegnőt elhozza a magyar és cseh
király, V. László feleségéül. Amerre mentek, feltűnést keltettek a magyar,
cseh és német urak cifra ruhái és a szánok, melyen anászajándéknak
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szánt kincseket vitték. Minden korabeli krónika megemlékezik róla. A fo
gadó küldöttségben ott volt Thibault d'Aussigny, a me ungi püspök is,
kit Villon a Nagy Testamentum..,ban annyi haraggal emleget, mert az ő

börtönében élte át négy év múlva legsúlyosabb napjait. Ragyogó latin
beszédet is mondott Várdai a király előtt Montilsban: a házasság politikai
célja összefogás volt a fenyegető török ellen, hiszen Hunyadi János csak
nemrég vívott véres csatákat vele az ország határán, s bár éppen V. László
fejeztette le fiát, Hunyadi Lászlót, a feladat a török elűzése, továbbra is
fennmaradt. Toursban aztán pompás ebéd volt a küldöttség tiszteletére
és minden jól ment, mikor jött a lesújtó hír: László király hirtelen meg
halt Prágában. A küldöttségnek vissza kellett térnie - igaz, fényes aján
dékokkal -, és Párizs népe még egyszer megbámulhatta a kincses száno
kat, melyeket oda kellett erősíteni' és őriztetni télvíz idején, nehogy
ellopják.

Villon ekkor azon a vidéken csavargott s így nem csoda, ha frissen
kapta a híreket és sóvárogva nyalta az ajkát, mikor a fényes bankettek
részleteiről hallott. Hogyne jutott volna eszébe a múlandóság jelképeként
a "cseh" király neve, rr.ikor a hajdani híres asszonyokon kívül a hajdani
nagyurakról is elelmélkedett és felsóhajtott:

Encor fais une question:
Lancelot le roy de Behaigne,
Ou est il? Ou est son tayon?
Mais ou est le preux Ctuirletruumet

~Még csak: egyet kérdek: Lancelot, a cseh király hol van ? hol van a
nagyapja? De hol van a vitéz Nagy Károly?)

A cseh király itt magyar, de franciás nevén szerepel, mert a franciák
mínden magyar Lászlót a náluk ismeretes lovagi névvel, Lancelot-val
azonosítottak. A Ladislas nevet akkor nem ismerték. Valószínűleg így
hallotta Villon is az Orleáni Károly herceg házában emlegetni, ahol több
ször megfordult ezekben az években. Más kérdés, hogy valóban tudta-e,
ki volt a nagyapja (IV. Albrecht osztrák herceg) vagy dédapja. Ez a
kérdés nála a szokásos humor megnyilatkozása is lehet, mint ahogy
ugyanebben a balladában kérdi, hol lehet vajon:

Helasl et le bon roy d'Espaigne
Duquel je ne scay pas le nom?

(Jaj! és a jó spanyol király, akinek nem tudom a nevét?)

Annyi bizonyos, hogy a cseh-magyar király hirtelen halála erősen

foglalkoztatta: úgy állt előtte - hiszen rr.ég friss esemény volt akkor -,
mint a ragyogás gyors elmúlásának példája. Volt, nincs. Akár a temetőben

látott csontvázak: püspökök és tanácsurak.
Van okunk hát emlékezésre. De van különösen a franciáknak, ahol

Marat és tanítványa, La Fontaine folytatja a zsonglőrhagyományt: mu
lattatja az olvasót, míközben saját bajait, saját véleményét keveri mon
danivalójában. Még Boileau, a száraz janzenista is értékelte bizonyos fokig
Villon modorát s valóban egészen Verlaine-ig aligha termett hozzá hasonló
költő francia földön.

Közel élt, közvetlen közel a testi valósághoz, érzékei szinte lenyűgöz

ték: mindent látott, érzett, ízlelt, tapintott, de valami mindig a jobb felé
vonta. Éppen ezért van annyi valóság és mélység költészetében; ma is
korszerűnek érezzük.
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Erdey Ferenc

TEILHARD DE CHARDIN MISZTIKUS MISÉJE

Kis karaván halad a kietlen, kopár fennsíkon. Igazi ázsiai sivatag,
csupa köves, sivár steppe, majd ormótlan sziklák meredeznek innen is,
onnan isa távolból. A többiektől kissé hátramarad egy szikár, nyulánk
férfi, mindenen áthatoló, tüzes tekintete hol a távolba mereng, hol maga
elé mered. Komoly tekintetébőlmintha a fájdalom vonása volna érezhető.

Krisztus Urunk színe-változásának ünnepe van, nyár közepén, 1923
ban. Ez az ünnep különösen szívéhez nőtt, hiszen oly csodálatos és titok
zatos ez a jelenet az Úr életéből: áttör istenségének fénye, ereje, tüzes
energiája a test kötelékén és felemeli, megdicsőíti, ragyogóvá, fényessé,
tisztává teszi. "Ragyog, mint a 'hó!" Minden esztendőben különös meg
indultsággal szekta bemutatni szentmiseáldozatát e napon. Bele szokta
szőní nemcsak a maga áhítatát, hanem minden munkáját, tudományos
kutatásának minden meglátását, eredményét, víziój át. S most itt, messze
Kelet ez eldugott zugában, Ordosban, Nyugat-Mongolország szűz területén
- ahova paleontológiai és geológiai kutatások végzésére hívta meg őt

a tudós P. Emile Licent jezsuita atya, a tíentsíni "Hoangho-Paiho" mú
zeum neves alapítója - a párizsi mozgalmas élet után minden oly mélyen
érinti lelkét. De kissé elszomorodik, ardkor haza gondol. Otthon most
úszik fényárban a templom, most száll alá az Úr, a szentmise gyertya
fényében. De itt, a kopár sivatagban se oltár, se kenyér, se bor, hogy
szentmiséjét elmondhassa. Messze minden lakott helytől, a Hoang-ho folyó
nagy kanyarában, úgy ráfekszik lelkére a fájdalmasan kínzó vágy: ma,
az Úrnak e nagy, szirnbolikus ünnepén, Teilhard de Chardin . .. nem
mísézhetl !

És mégis! Kemény vonásai hirtelen ellágyulnak. Különös tűz gyullad
szemében. Leírhatatlan lelkesedés szállja meg és hatalmas vízió nyűgözí le.
Lelassítja lépteit, hogya kis tudós társaság ne zavarja. A felkelő nap
országában, Kína határán, e mongol sivatagban, sziklák közt és monoton
köves utakon izzóbbnak, fényesebbnek látja a nap fényét és mínden arról
susog neki: íme, itt az oltár: az egész földkerekség, ez a Föld, melynek
mélyét vizsgálja, hogy abban letűnt élet régi nyomait felkutassa. Itt az
Anyag, melyben csodálatos módon parányok mozognak, keringenek, össze
tapadnak, fejlődnek, felfelé ívelnek a fejlődés vonalán, fel a magasba,
a szellemi felé!

Teilhard de Chardin hiszi és érzi: minden az Osoktól, az Alfától van.
Isten teremtette, Isten ereje van benne, Isten energiája mozgatja, duz
zasztja, alakítja. Isten kezének ereje tartja fenn és élteti, fejleszti, emeli,
kormányozza. Igen! Ez a Föld, ez az Anyag, sőt az egész Világ - ez az ő

oltára most, Ezen fogja lélekben elvégezni szentmiséjét.
Teilhard nagy tudós, mélyen hívő, egyenes egyéniség. Legnagyobb

mégis a lélek mísztíkus meglátásában, víziójában. Titokzatos kapcsolatokat
él át Istennel, az Alfával és Omegaval. Személyes és rnisztikus kapcsolatai
vannak Istennel. :f:s most szentmiséhez készül ...

Odahaza, Párizsban, mikor az oltárhoz akart lépni; paténa és kehely
kellett. Most, e sivatagban misztikus paténája és kelyhe a lélek feltárult
mélysége, mely befogadni képes mínden erőt, ami a Míndenségben körül
veszi. Igen, ez a mindenség, a világ, a kozmosz, ez lesz mai miséje. Az egy
ház néha hittitkokról misézik (missa de mysteriis fidei), néha ünnepekről
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(missa de festis). Legtöbbször szeritekről állítja össze a mise szövegét
(missa de sanctis). Miért né mondhatna ő ma misét: de munda, de uni
versa? Hiszen a míndenség, a világegyetem léte .az Alfától, fennmaradása
Isten mindenható kezétől, élete, fejlődésének iránya az Omegatól van.
Teilhard lelkének csodálatos paténájára helyezi és kelyhébe gyűjti össze
a mindenség minden parányát, minden anyagát, minden részét. Oda teszi
a patériára a mai nap minden munkáját is, minden erölködését, minden
fejlődését és gyümölcsét, mely megmozdul a felkelő nap melegének és fé-
nyének érintésére. .

Valamikor szokás volt, hogy a templomba vitték az aratás első kalá
szát, a nyáj első zsengéjét. Miért ne ajánlhatná fel ő is ebben a misztíkus
mísében, titokzatos módon a világ csodálatos és titokkal tele növekedését,
fejlődését, szépségét?! íme, ez a "totalis Hostia"! Ezt ajánlja fel Teilhard
de Chardin misztikus miséjében az Úrnak, az Alfának, aki a teremtéskor
megindította a mindenséget, aki mint első ok mindenütt jelen van és
működik, fenntartja a lényeket; rr.int első mozgató élteti és növeli, moz
gatja, irányítja maga felé a világmindenséget. Odahelyezi a lélek-paténára
a kenyeret: ez a kenyér most a törekvés, az élet, a mindenség munkája,
Belegyűjti a lélekkehelyibe a bort, ez a bor ma rnínden fájdalom, minden
elmúlás, amiből azonban ez a titokzatosan működő isteni Erő a fejlődés

új és új tényeit szökkenti létbe.
E misztikus vízió Teilhard lelkét most a magaslatok felé vonzza.

Mindig szerette a magasságokat, a szellem emelkedésének szimbolikus ké
pét,' most is ott találja meg minden reményét az anyaföld nyomorúságai
és szülési fájdalmai közepette: a születés és elmúlás váltakozásai közben.
A felkelő nap éppen most árasztja szét teljes ragyogásában és pompájában
izzó sugarait ott, a csúcson. Az egész természet ittasan fürdik fényében,
melegében. Ez a tűz emlékezteti Teilhardot arra a másik Tűzre, mely
szintén a Magasságból száll alá minden egyes szentmisében a konszek
ráció szavaira, arr.ikor a kenyér átváltozik az Úr Jézus valóságos testévé.
Csodálatos látomás bontakozik ki Teilhard lelki szemei előtt: a Tűz, az
örök' Ige kiinduló pontja a mindenségnek, minden létezésnek, mozgásnak,
minden keletkezésnek és fejlődésnek. Ez a Tűz képes csak megolvasztani
az anyag részeeskéit. és megindítani új lénnyé való kapcsolatait. "K!ezdet
ben vala az Ige", a tűz, mikor még se világosság, se sötétség nem volt,
csak tűz, a Világosság Világossága. Ezt szemléli, ezt csodálja, ezt öleli· át
és hozza le most is lélekben a magasságból, az átváltoztatás csodájával.
"Jöjj dstení Tűz - száll szívéből az ima -, jöjj le újra a világba, a te
mindenható kezed, rr.ely semmit se érint - mint az emberi kéz -, de
amely a mindenség mélységeíben és magasságaiban egyaránt mindenhol
jelen van, műkődik és mozgat, amelybe minden lény létének, életének,
fejlődésének valamennyi mozzanatában belekapaszkodik. Jöjj, érintsd lel
kemet, jöjj és tarts fenn mindent a mindenben! Jöjj isteni Ige és mondd
rr.índen új élet fölött, mely rügyezik, virágba szökken és gyümölcsöt
érlel: Ez az én testem! Mondd minden lény fölött, mely elvirágzik, el
fonnyad, majd elmúlik és meghal: Ez az én vérem !"

Valóban Krisztus szentségi jelenléte az oltáriszentségben ezt a misz
tikus beleszületést jelenti Teilhard víziójában, ami Krisztus megtestesedé
sével kezdődött és minden szentmise átváltozásában folytatódik: Isten a
földre száll, az Ige felveszi az emberi természetet, a testet, magával egye
síti az Anyaget. Minden szentmisében rr.isztikusan kifejezésre juttatja,
hogy minden anyag, minden test, minden élet-megindulás, létben való
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fennmaradás, kivirágzás, kiteljesedés ennek az égi Tűznek, az Igének ere
jével, energiájával, csodálatos isteni működésével függ össze. A minden
ségben minden tőle függ. Ezért valóban Alfája mindennek, s ez a Kezdet
tovább mozgatja a világot, a kozmoszt abban a csodálatos felfelé ívelő

körmozgásban, mely az Omega, lsten felé tör. Ö a benső és végső kap
csolója, összetartója minden lénynek, minden összhangnak. minden célra
törekvésnek a világmindenségben. Minden átváltozáskor a szentmisében
ez a titokzatos tűz lobban fel és éget, mozgat, világít és irányít. Am a
mindenség folytonosan az elöregedés jegyében visszatérő elmúlás. A szü
letésben benne van az előző, elpusztult anyag, rnelyből az új élet össze
tevődik, fejlődik, nő, majd ismét elmúlik. Misztikus vízióiban ez a foly
tonos körforgást, ezt az emelkedő, fejlődő, világegyensúly - központ felé
törő mozgást látja és szemléli Teilhard. Krisztus vére nemcsak szimbólurr.,
hanem valóban megszenteli és a gondviselés tervébe beleállítj a az élet,
a fejlődés csodás harmóniáját a mindenségben.

Ebben az isteni Tűzben látja Teilhard de Chardin a monista egység
gondolatát, a pogányság mindent kitapogató, érzékelni vágyó hajlamát, a
kvietizmus vak ráhagyatkozását a fátumra. De ő kifejezetten tiltakozik
az ellen, hogy ő monista, pogány, vagy kvietista, Mégis valamit mindegyik
ből belekapcsol misztikus miséjébe: Krisztus testében látja meg a totális
Egységet, mert mindent ő fűz egybe, anyagot, szellemet, emberséget és
istenséget. Krisztus testében látja azt az érinthető, rettenetes nagy szent
séget, melyben a láthatatlan lsten érinthetővé és érezhetővé válik. E szent
testben találja meg azt a végső nyugalmat és teljes Istenre-hagyatkozást,
melyet oly betegesen keres a kvietista. "Tedd Uram, hogy számomra a te
földreszállásod ne legyen csupa merő gondolkodás, elmélkedés, száraz
bölcselkedés, hanern igazi, valóságos Jelenlét, :a te jelenléted mindenben
és mindenhol - lelkernben is!"

Am Teilhard lelke e misztikus misének átváltozási jeleneténél is
jobban megrendül, mikor a "communio"-hoz, a szentáldozáshoz érkezik.
Ha ez a Tűz alászáll a magasságból, csak azért történik, hogy engem
magába olvasszon és magával ragadjon. Mily boldogan nyitja meg szívét
Teilhard e lelkiáldozásnak Mily vágyódó lélekkel szívja magába e Tűznek

minden melegét, minden világosságát és édességét. De éppoly borzasztó
és megdöbbentő az is, hogy e Tűz engem is létrehozott, elragadott, fel
emelt s a tudás, a hit és a misztikus egyesülés tüzének, szeretetének láng
jával áttüzesített. Szinte reszket a keze, hogy vegye e tüzes Kenyeret,
melyben benne rejlik minden fejlődés csírája. Szinte fél odaadni magát
neki egészen, hogy magával ragadja és elszakítsa önmagától, vigye oda,
ahova menni nem akart. Mégis elfogadja őt, elfogadja és hagyja, hogy
birtokába vegye és vezesse isteni erejével és mindenhatóságával. Láncolja

/,magához egészen, egyesítve magával teljesen és úgy emelje a magasságok
:>"felé, oda, ahová sohasem mert volna felmenni önmagától.

Kinyújtsa kezét a kehely felé is? A keserűségek, lemondások, korlá
tozások, sikertelenségek, az elmúlás és halál kelyhe felé is? Mert a szent
Vér azt jelenti misztikus értelmezésben. A mindenség átváltozása be
fejezetlen maradna, ha nem fogadná el ezt is. Ha a szent Kenyér után nem
venné a szent Vért is magához.. Teilhard elfogadja. Elfogadja és fenékig
kiüríti a munka, a fáradság, a szenvedés, a félreértés kelyhét, az elgyengü
lés, az öregség, a halál italát is. Teljesen beleveti magát Isten tevékeny
kedésének, Isten erejének, akaratának karjaiba. Ez számára a két szín
alatt való szentáldozás. Most már megerősödve, meggazdagodva, telítódve

416



a Tűz és Vér isteni kegyelmével, befejezi misztikus miséjét és elmondja
mise utáni imádságát.

Mit imádkozik? Misztikus miséjének látomásában, víziój ában most az
Úr Jézus Szívéhez intézett könyörgés elevenedik meg és tüzesedik ki kép
zeletében. Látja lélekben Jézus szívét, tüzes izzó szívét,a "Fornax ardens
charitatis"-t, a szeretet lángoló tűzhelyét. S a Szent Szívből kitörő lán
gok fényénél lassanként elmosódnak, láthatatlanná válnak a körvonalak,
az emberi kebel és a szív éles vonásai. Mindjobban csak a tűz izzik és
sugárzik belőle. A végén már csak ezt a végtelen izzó tüzet, ezt a kimerít
hetetlen isteni szeretetet látja, mely ellenállhatatlanul árasztja magából
tüzes lángját, őreá és mindenkire, szellemi és anyagi lényekre, az egész
mindenségre.

Mindent áttüzesít, míndent átalakít és megszentel Jézus Szívének tüzes
szeretete! Ez a szeretet segít kiemelkedni minden korlátoltságból és ki
csinységből. Ez a tűz indítja és emeli a világ fejlődésének irányát is mind
magasabbra, mindennél magasabbra, és szünet nélkül vonzza saját maga
felé, minden ívelésnek sarkköve, támaszpontja, az Omega felé. "Te vagy
Uram az első és utolsó, a Kezdet és a Vég - suttogja elragadtatással
Teilhard -, mindent neked köszönhetünk, mindent érted teszünk! Neked
élünk és neked halunk! Te vagy Egyetemes Központja a világnak, a min
denségnek, nekem és minden léleknek!"

"Alig merem kimondani! - rebegi ajka átszellemülten - vonzzál
engem egészen a te szerit szívedbe l Hallgasd meg az én lelkemnek ezt
a vágyát, ezt a kérését, elégítsd ki ezt a szomját! Légy te, dicsőséges

isteni Tűz, lángoló végtelen Szeretet, összekötő kapcsa lá mindenségnek!
Ebben az egységben, ebben az engem körülvevő és folyton születő s foly
ton elmúló világban a te teremtő vonzásodnak engedve, Uram, minden
gyenge, gyarló tudásommal, élő hitemmel és szerzetesi kötelékeimmel,
papságommal és nem utolsósorban szilárd emberi meggyőződésemmel

együtt: neked ajánlom magamat Jézusom, egészen, hogy benned éljek,
benned haljak l"

Hálásak lehetünk 'I'eilhard de Chardinnek, hogy sivatagi élményének,
ennek a misztikus "szentmisének" nagyszerű és felemelő gondolatait eddig
kiadatlan írásában reánk hagyta. Talán egy műve sem tükrözi annyira
vallási és egyben tudományos világképét, mint ez a pályafutása kezdetén
megírt "Messe sur le Monde", amelyből a legalapvetőbb eszméket és meg
látásokat emeltük ki.

•

GYÖNGYHALAsz

o sokszor kell lebukni a mélységbe,
míg egy-egy igaz gyöngyre rátalálsz,
de megéri, hisz oly csodás,
oly tündöklő, elbűvölő a fénye,
csupa. tűz és varázs.
Hát bukj le százezerszer érte:
l~ gvoogyhalász.

Ölbey Irén
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JAJ, HA VISSZATEKINTESZ l r ta Mezey Anna

Nyolc vaságy volt a kórteremben, négy vele szemben és három mel
lette jobbról. Ö az ajtó mellett az első ágyon feküdt már három hónapja,
azaz pontosabban kilencven napja. Kilencven napja számolgatja a kór
terem nyolc ágyát, nézegeti a fekete fej táblákat az ágyak felett, de amiken
öreg szemével már nem tudja elolvasni a feliratokat. Kilencven napja
teszi a nővér alája az ágytálat, kilencven napja látja az első emeleti kór
terem ablakából ugyanannak a vadgesztenyefának középső fél koronáját,
és kilencven napja bámulja a mennyezeten a fehér gömblámpaernyőt,

kilencven napja mondja neki a vizitnél az osztályos orvos biztatóan, hogy
- Csak így tovább Gáti néni, csak így tovább, Rendbe fogunk jönni,

csak igy tovább.
És kilencven napja nézi a terem közepén az egyszerű, szögletes asztalt,

fehér lepedővel letakarva, közepéri egy cserép muskátlival.
Kilencven napja. Már ha lehunyja szernét, akkor is csak ezt látja.

A nyolc fehér vaságyat, a fekete fejtáblákat. a gesztenyefa középső koro
nájának egy részét, amelyik kilencven nap alatt haragoszöldből fakó sárga
lett, a mennyezeten a fehér görnblámpát, a szögletes asztalt fehér lepedő

vel és egy cserép muskátlival,
Őrjítő mindig csak ezt látni. Jó, hogy néha a bejáratot is lehet fi

gyelni, mert az is változást jelent, ha bejön valaki, az orvos vagy nővér,

vagy bárki, csak ne kelljen mindig ugyanazt látni, ugyanazt a nyolc vas
ágyat, a fekete fej táblákat, a gesztenyefa középső koronájának egy részét,
a fehér gömblámpát és a szögletes asztalt.

Jó néha behunyni a szemet és hazagondolní, haza, a kis hálószobára,
a képekre a falon, de hiába, hiába akarja maga elé varázsolni a faragott
kézimunkaládát, puha fotelt, aminek egyik rugója meglazult, a vaj színű
csipkefüggönyt, hiába, mert behunyt szemmel is csak ezt látja, a nyolc
vaságyat. a fekete fej táblákat, és a szögletes asztalt a fehér lepedővel.

Meg az orvost, aki elsőnek mindig az ő ágyánál áll meg.
- Jó reggelt, jó reggelt Gáti néni. Na, hogy vagyunk, hogy va

gyunk? Jól? Akkor rendben van, csak szedjük szorgalmasan azokat az
orvosságokat és enni kell, enni, hogy legyen erő. Ja ... igaz ... ha be
jönnek a gyerekei, szeretnék velük beszélni. Na, nem kell megijedni, nincs
semmi baj, csak már három hónapja van itt a néni és ...

- Igen, éppen kilencven napja - szólt közbe élénken.
- És meg akarom velük beszélni. hogy innen rnost már el kell

mennie, mert a kórház tovább nem tarthatja. Esetleg elfekvő kórházba
fogjuk helyezni. Hát csak szedjük azokat a gyógyszereket szorgalmasan,

Az orvos nem vehette észre meglepődését, mert továbblépett, de kü
lönben is teljesen fakó, színtelen és petyhüdt már a bőre, nem látszik rajta
pír, vagy halványság.

Elfekvő kórház - visszhangzott fülében ez a rettenetes szó. Elfekvő

kórház. Hát lehetséges? Ide jutott, hogy ... Csak legalább ne mondta
volna az orvos ilyen hangosan, minek ezt mindenkinek hallani? Olyan
lehet az ... mint ... brrr ... és a takaró alatt dideregni, reszketni kezdett.
Elfekvő kórház... nem... nem lehet igaz... Elfekvő... de csúnya szó
ez, csúnya, kegyetlen, hogy elfekvő... De nem, nem lehet, a gyerekei
úgysem fogják engedni, hogy odakerüljön, hiszen jó anyjuk volt, gondos,
önfeláldozó. Ezt mindegyik tudja, mind a nyolc. Igen, mert nyolc gyereke
van, annyi,amennyi ágy van itt ebben a kórteremben és ezért titokban
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el IS nevezte az ágyakat Úgy, ahogy a gyerekeit hívja. Égyes ágy a Lad,
kettes a Bandi, azután Agi, Katalin, Olga, Jani, Emma és Maríka követ
keznek. Drága, szép, okos gyerekek. És milyen jók! Nem, ők nem fogják
engedni, hogy elfekvő kórházba kerüljön, kizárt, hogy engedjék.

Csak ez az orvos rninek volt ilyen tapintatlan, miért mondta hango
san. Nem kellett volna kikiabálnia az ... elfekvőt ... Most mindenki tudja,
mindenki sajnálja, mert az elfekvőbe akarják vinni. Azért ... nagyon
csúnya szó az, hogy "elfekvő", csúnya, mert valahogy szegénységet jelent
és a szegénységet szégyellni kell. Elfekvő ... mit is jelent ez a szó? Am,
hogy az életben már csak két útja van. Innen az elfekvőbe és onnan ...
hirtelen artikulálatlan recsegés szakadt fel a torkából.

- Nem akarom, - Csak most értette meg egészen. hozv itt lejárt az
ideje. - Nem akarom - ismételte kétségbeesetten és félni kezdett, haíá
losan riadtan, kétségbeesetten. Víziói támadtak, mindenütt, minden sarok
ban, az ablakban és az ajtóban, mindenütt valamit látni vélt, sötét, ijesztő,

mozgó árnyakat.
- Ne még, j aj ne még, ne ilyen gyorsan - nyögte -, csak még egy

kicsit ne, hogy gondolkozni tudjak. - De nem, nem lehetett gondolkozni,
mert a fekete árnyak ott mozogtak a feje fölött és feléje integettek. - Ne
még. Jaj, egy kicsit ne még, ne ilyen gyorsan. - Verejték lepte el homlo
kát, szíve torkában dobogott, majd a hideg rázta.

Egyszer - régen - érzett ilyen halálfélelmet akkor, amikor leg
idősebb gyereket, a Lacit várta és az orvos azzal ijesztgette, hogy rosszul
helyezkedett a gyerek és komplikált szülése lesz. Akkor rettenetesen félt,
ahogy csak egy nagyon fiatal, nagyon tapasztalatlan, még félig gyerek
asszony tud félni. Kétségbeesett, ha egy nap elmúlt, mert újra közelebb
került ahhoz az egy naphoz, ahhoz a rettenetes naphoz. Szerette volna
megakadályozni az idő múlását és a végtelenségig kitolni azt az egy
napot, amelytől féLt. Irtózatosan rossz érzés, ha az ember tudja, hogy
valami rossz, valami nagyon rossz vár rá és mégsem tudja kikerülni, de
talán ennél, is rosszabb arra gondolni, hogy ,a rossznak és a reménynek
meg a reménytelenségnek is vége, hogy már csak két út van hátra ...

- Nem akarom, jaj, Illem akarom.
- De Gáti néni, csak nem sír - lépett oda az ápolónővér. De ő nem

válaszolt, csak tágranyílt szemekkel, mozdulatlanul feküdt az ágyban, az
I egyes számúban, amit Lacinak hívott és maga elé bámult. Nézte a nyolc

vaságyat, a fekete fejtáblákat, majd az ablak előtt álló gesztenyefa lomb
jának egy részét ...

- Hát - nyögte végül - hát így állok? - újra az ablak felé nézett
és csontos ujjaival kifelé mutatott. A nővér csodálkozva követte fonnyadt
ujjai útját. Az udvaron az ablak előtt álló nagy gesztenyefa levelei lassan
peregtek lefelé, 'és a szél el-elkapta őket hogy vígan, játékosan meg
táncoltassa a meleg őszi levegőben.

- Ja? - a nővér megértette a célzást s vigasztalni kezdte. - Ugyan,
drága nagymama, ne gondoljon erre. Az, hogy elfekvő kórházba kerül,
nem jelenti azt, hogy meghal. Dehogyis. Évekig élhet még és ott is jó
dolga lesz, meglátja. Orvos is lesz, ápolók is. Meglátja, jól fogja magát
érezni.

- De én nem akarok oda menni - nyögött fel rikácsoló hangon.
- Nem is fogják megengedni a gyerekeim. Biztos, hogy nem engedik.
~ Tudja nővér - folytatta csendesebben -, nekem nyolc gyerekern van.
Annyi, amennyi ágy van itt, ebben a kórteremben és több unokám, mint
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amennyi csúf fekete fej tábla van itt. Igen. Ha másként nem megy, fel
váltva egy-egy hónapot fogok tölteni mindegyiknél. Igen, látja, ez egészen
JÓ lesz.

A nővért közben elhivták, igy magában elmélkedett tovább. - Bor
zasztó lenne - állapította meg keserűen. - Mindig arra gondolnék, hogy
élő halottasházban vagyok, ahonnan már csak egy utam van. Egy utam ...
de legalább ne még ... ne ilyen hamar ... jaj ne még ... Megint meg
jelentek a fekete árnyak a szeme előtt. Reszketett, didergett, mintha fázna.
- Jaj, ne még. Bár igazán nem tudta, miért lenne most rosszabb mint
holnap, vagy jövő héten. Milyen elintéznivalója, milyen számadása volt
még hátra? '

Másodszor talán akkor félt ennyire, mikor a Bandi ... ó de szép fess,
magas ember lett belőle és főművezető egy nagy gyárban - nagyon
ügyes ember - szóval, mikor a Bandi egészen kicsi volt, alig pár hetes
csupán - édes, pufók kis vasgyúró volt - egy éjjel kiesett akiságyból.
Csak a puffanásra ébredt fel s első kábultságában fogalma sem volt, hogy
mi történt, ezért csak figyelt. Aztán, hirtelen elfogta a nyugtalanság és
azonnal - ilyenek az anyák mind - a gyerekre gondolt - csak nem ...
és villámgyorsan villanyt gyújtott. HM uramfia, ott látta heverni a kis
pólyást a csupasz földön nagy vértócsában. - Jóságos egek, meghalt a
gyerek - ez a gondolat úgy mellbevágta, hogy megtántorodott tőle. De
a következő pillanatban felkapta az ájult csomagot és papucsban, vékony
pongyolában, csak egy kendőt kapott magára - kifutott a fagyos, szeles,
zimankós februári éjszakába. Taxi nem volt, villamos nem járt, hát gya
log indult el a mentőkhöz, Igen, gyalog, papucsban, egy vékony pongyolá
ban és futott, futott, lélekszakadva, ahogy csak birt. A halállal futott
versenyt ... Hm ... Es most az ágyról sem tud leszállni.

Később a gyerek sírni kezdett, azt hitte fázik, hát lekapta magáról a
kendőt éS' azzal is becsavarta ... azzal is ... Bizony, nem is tudják 'a gye
rekek, hogy egy anya mit meg nem tesz értük ... Még most is borzongás
fut végig rajta, ha visszaemlékszik arra a félórára, amit a vizsgálóban
töltött, mialatt a gyereket bent kezelték. Nem is mert az ajtóra nézni,
csak a mennyezetről lecsüngő gömblámpaernyőt nézte, - éppen mint ...
most. " már kilencven napja. Szeme előtt szikrák pattogtak. ahogy a
villanylámpa vakította égő pupilláit, ... éppen mint most ... Le is hunyta,
hogy ne égjen úgy ... az emlék. . . '

De egy anyának több kórházi emléke is adódik, kűlönösen az olyan
nak, akinek nyolc gyereke van. Nyolc, annyi, amennyi ágy van ebben a
kórteremben. Bágyadt tekintete az ötös ágyra tévedt ... s ahogy nézte
a benne fekvő beteget. " érdekes, igy az öregség tompa szemüvegéri ke
resztül igen hasonlít az Olgára. Határozottan. Azért is nevezte el magában
éppen az ötös ágyat Olganak. Laposan fekszik benne a beteg, csak csillogó,
fényes, fekete haját látni s fiatal, fehér arcából kiugró csontos orrát.

Hogy milyen rossz, csintalan gyerek is volt az Olga, Mint hat fiú.
Es mindig fiúkkal hancúrozott és azokkal együtt, állandóan püfölte leány
testvéreit. Egyszer aztán, ez a komisz boszorkány úgy felbosszantotta test
véreit, hogy meg akarták verni, mire Olga menekült, menekült, végűl a
padláson keresett búvóhelyet. Igenám, de a fiúk utána iramodtak, ő' meg
ijedt és - oh, borzalom ~ leesett. Összevissza törte magát a szerencsétlen
és sok vért vesztett. Sürgősen vért kellett neki adni s akkor ő adta saját
vérét, hogy megmense komisz életét. De megmenekült, viszont a mama
sokáig beteges, gyenge maradt, de megérte. Ö, akkor oly szépnek, olyan
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kedvesnek találta a szögletes asztalt a fehér lepedővel és a nagy cserép
muskátlival, hogy a szíve is hevesebben vert, ha csak ránézett. Nem úgy
mint most ... brrrr ... látni sem bírja ... sem az asztalt, sem a muskátlit,
miért is nem viszik már el innen, hogy ne kelljen mindig csak azt látni,
ugyanazt mindig .

Az elfekvőben nem lesz virág sem ... biztos, hogy nem lesz ...
Viszont úgy sem kerül ő oda, á dehogy, elviszik a gyerekei és kényez

tetik, ahogy ő tette velük.
A Jani ... talán bele is pusztult volna a katonaéletbe, ha ... ő ...

ő . o. nem etette volna ... ha ő nem tömte volna hazaival. (Bizony, jól
el volt kényeztetve az istenadta.) S két éven át minden este becsempészte
az anyámasszony katonáj ának a laktanyába a csomagot, hogy megköny
nyítse szegénykének a helyzetét. (És az tűrte, tűrte. Bezzeg a felesége most
nem kényeztéti. J ó kardos menyecskét halászott ki magának. Bizony
elég dolga lehetett, míg egyenesbehozta az urát.)

Amikor vitte, vitte Janinak az elemózsiát, úgy képzelte, sőt szentül
hitte, hogy nincs a kaszárnyánál szörnyűbb hely. Pedig ... van ... az el
fekvő ... az még talán annál is szomorúbb ... Ott is csak vaságyat lehet
látni, gömblámpát. meg fehér lepedővel letakart szőgletes asztalt ... ó ...
kell, kell néha a bejáratot is figyelni, hátha valaki bejön, az orvos vagy
a nővér, mindegy hogy ki, csak valaki, egy élőlény legyen, akinek olyan
puha, sima, finom keze van, mint Aginak ... aki kozmetikus.

Nagyon szép keze van az Aginak, egyszer egy szebrász is kérte, hogy
üljön neki modellt, csak a kezét akarta megmintázni, Igen. Szóval vi
gyázni kell a kezére, de az ura nem házias, nem segít neki semmit. Nem
is szereti ezért a vejét. Titokban ő szokott hozzá elmenni és kimos, el
mosogat, rendbehozza a lakást - már persze, amikor egészséges volt -,

'hogy ezzel is kímélje őt. Neki kell, hogy finom maradjon a bőre, különben
nem tudná maszírozni a vendégek arcát.

'Most csend volt a kórteremben, a nyolc beteg abbahagyta a duruzso
lást. Jól esik néha a csend, a nagy, kíméletes, nyugalmas csend. Ilyenkor
megpihennek a kedélyek, szunnyadnak az indulatok. Háta mögött a fül
hallgatos rádió halkan, mint virágra szálló dolgos méhecsk« zümmögött:
"Deres már a határ".

O. o. hogy egy nyolcvan éves élet mennyi, de mennyi emléket őriz"

Lám ez a kis dal is emléket idézett fel benne, de nem holmi fiatalkori
szerelrnet, randevút vagy szerenádot, ó nem. Egy anyának, a "Deres már
a határ" is a gyermekét juttatja eszébe, mégpedig a Katit, a kis művészt,

a család büszkeségét. Ösztöndíjjal tanult zongorázni, nagyon tehetséges
volt. Neki, mindig azt játszotta - mert tudta, hogy ez a kedvence - ezt,
hogy "Deres már a határ ..." de rnost ... behunyt szemhéjja sötétjében
megint megjelentek az árnyak s feléje kapkodtak ... ne még, jaj ne ...
deres már a határ ... hogy is van ez? " mit jelent ez? .. őszt jelent,
végállomást. Ezt a nótát már nem fogja hallani tőle. Nem. Ne még, jaj
ne ilyen hamar.

"Deres már a határ" . o. ősz van és peregnek a levelek a gesztenye
fáról a kórház udvarára és a nyolc vaságyból nemsokára valakit elvisznek
az elfekvőbe és ott is fehér gömblámpaernyőlesz a mennyezeten és szög
letes, fehér lepedővel letakart asztal.

- Nem akarok meghalni, ne vigyenek oda -- tört fel belőle újra a
keserűség - Nem... .
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Odajött a nővér és vigasztalni kezdte.
- Majd a doktor úr ibeszél a gyerekeivel, hogy vigyék haza a nénit.

Nyugodjon meg, hiszen nem muszáj az elfekvőbe menni, oda csak azt
viszik, akinek nincs hova mennie. Dehát a néninek van.

- Igaz - mondta kicsit megnyugodva - igaza van. Egyik sem fog
beletörődni ebbe. Főleg az Emma - tudja az a kis apróság, az a barna.
Igaz, hogy ő is beteges, mindig is az volt, de nem felejtette el, hogy hány
szor ültem az ágya mellett, éjjel-nappal. Ö tudja ezt és de sokszor mondta,
hogy "tudod mamikám, te vagy a legönfeláldozóbb anya a földön", igen
ezt szokta mondani, "te mindig ápoltál engem, anert én mindig beteg
voltam. És emlékszem, bármilyen rosszul voltam, ha magamhoz tértem
vagy felébredtem, éjjel-nappal te mindig ott voltál mellettem, téged min
dig ott Iáttalak ülni az ágyam mellett. Nem is tudom, hogy csináltad ezt."
Igen ... én sem tudom, hogy csináltam, de ... így volt.

- Nővéríke kérem - élénkült meg il hangja egyszerre - nem lehetne
azt az asztalt félretenni, hogy ne kelljen Iátni, vagy legalább nem lehetne
egy más terítőt rátenni? Egy színeset mondjuk, hogy ne kelljen mindig
ezt látni, ezt a fehér lepedőt ...

A nővér értelmetlenül nézett az öreg töpörödött arcára, aztán felhúzta
a vállát és kiment,

- Különben is - gondolkozott tovább hangosan - van nekem ott
honom, mert a Mari lányom - aki nálam lakik - majd hazavisz. Milyen
hálás volt szegényke, mikor megengedtem, hogy hozzám jöjjön Iakní a
férjével. Odaadtam nekik a két szép világos utcai szobát, én meg be
költöztem az udvariba. Jó az nekem és nekik nem volt pénzük szegények
nek, hogy lakást vegyenek. Ott szeretném a legtöbb időt tölteni és ott ...
legalább nem kell míndennan látni ezt a nyolc vaságvat, a fekete fej
táblákat. Meg aztán ... nem kell röstellkednem ... a többi gyerek ... azt
hiszem egy kicsit egyszerűnek tart és szégyellnek. Dehát ilyenek a mai
fiatalok, lenézik az üregeket, szégyenlik az egyszerűségüket. Arra nemigen
gondolnak, hogy nyolc gyerek nevelése és ápolása mellett nem volt idő

tanulásra vagy olvasásra. De nem ám.
De a Mari egyáltalán nem ilyen. Ö a család butácskája, így csúfolják

a fiúk. A gazernberek. Dehát tényleg mindegyik olyan okos, olyan művelt,

csak ez az egy, a Mar-i. Hm ...
Azért jó lesz egy kicsit köztük lenni. Mindegviknél csak egy kicsit.

Majd az unokáímmal fogok játszani. Meg mesélek nekik. E7J€k is mind,
hogy szeretik a mesét, .c>kár az én gyerekeim, mikor kicsik voltak

Mind a nyolc. Igen, nyolcan voltak. annyian, amennyi ágy van itt a
kórteremben. Az az ágy ott szemben a Mari. Neki mindig a Hamupipőkét

kellett rnesélni. Emlékszem a fiúk ki akarták őt dobni az ablakon, úgy
unták mindig a Hamuplpőkét hallani, de neki csak ez kellett, mindennap
akár ötször is.

Ez az ágy itt mellettem a Bandi. Neki viszont a gyilkosság-rovatot
kellett felolvasni az újságból. És hogy csilűozott a szeme az izgatottságtól,
ha hallotta? Irtózatosan élvezte. Mé.g most is. Mindig tud valami rémeset
mesélni, míndig hall valami szenzációsat. Hm ... kuncogott magában,

Az az ágy ott a sarokban, a Kató. Neki a megfagyott gyermeket kellett
mesélni állandóan és ha mindannap hallotta, hát mindennap megsiratta
a szegény kis árvát. Drága gyermek, már akkor is olyan finomlelkű volt,
igazi művész. És az is lett belőle, Zongorázik s olyan szépen tudja játszani,
hogy "Deres már a határ ..." iS öreg szívében a kétség és reménység ádáz
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harcával nézte az ablak előtt álló öreg gesztenyefa középső koronájának
egy részét, melyről lassan peregtek az elsárgult levelek, de nem látta, hogy
hova esnek.

•
Nyolc vaságy volt a kórteremben vele szemben és hét mellette. Ö az

ajtó mellett az egyes ágyon feküdt és órákon 'keresztül nézte, számolgatta
a kórterem tizenhat ágyát, előlről hátrafelé, aztán vissza. A legszélsőket

alig látta öreg szemével. Itt nem voltak fekete fejtálblák, itt nem volt
muskátli, csak tizenhat vaságy volt és majdnem mindegyík körül volt
deszkázva. Az . . . övé ... is ...

Szóval egyik sem akarta, egyik sem a nyolc közül. S megint csak
számolgatta az ágyakat, először a szemben levő oldalon, majd a mellette
levőket. Tizenhat ágy van a kórteremben, annyi, arnennyi éves volt, mikor
férjhez ment, Igen, tizenhat éves volt és most nyolcvan esztendős. Tizenhat
éves kora óta nem volt más csak gyerek, gyerek, egyik a másik után.
Nyolc gyerek kért enni, nyolc gyerek volt beteg, nyolc gyereknek kellett
ruha. cipő, irka, könyv ... s a nyolc gyerek most ...

- Ejnye Gáti néni - az ápolónő rosszallóan csóválta fejét és megállt
az ágya mellett - miért nem csengetett ágytálért? ... lám rnost ... ejnye,
ejnye, hát illik ez?

- Talán bizony magát lelkem azért fizetik, hogy nekem prédikáljon
mi? - csattant fel ingerülten a 'hangja, - Én 'is ápoltam már sokat, vegye
tudomásul és nem szidtam a betegeimet. ha nem szóltak időben. - A nő

vér az aikába harapott. nem válaszolt, Szó nélkül tisztába tette, odahozta
az ágytálat, azután megkérdezte kíván-e valamit és elment.

Megszégyenülten nézett utána.
- Nővér ... kérem. " egy pillanatra jöjjön vissza ... kérem ... tes

sék ezt magának adom, csak törje ketté, mert én nem tudom ... nincs erő

a kezemben - nagy tábla csokoládét nvújtott át. - A gyerekek hozták.
A felét elküldöm a kis unokámnak, a Panninak. nagyon szereti a csoko
ládét, hadd örüljön, hogy a nagymama küldte, - A nővér megbékélten
vette át a csokoládét és ikettétörte. Felét zsebretette, másik felét visszaadta.

- Nem ... nem ... mégsem kell - Icomorodott el hirtelen Gáti néni
és odaadta a másik fél csokoládét is -- nem kell, magának adom az egé
szet. Igen, vigye csak el. Nem küldöm haza, nekem úgy sincs ottihonom,
csak ez ... Tessék, vigye csak el ...

Az éjjelt nagyon nyugtalanul töltötte, alig aludt. csak sóhajtozott.
sírdogált. Reggel odajött hozzá a naopaíos nővér, hogy beadja a gyógy
szereket és megmasszírozza a béna lábát, de Gáti néni kiütötte kezéből a
kanalat.

- Nem kell, vigye el innen, nem veszem be. Érti? Nem kell. És masz
szírozni sem kell. Nem engedern és kész. Nem érti? Nem kell semmi,
hagyjon békében.

A nővér tanácstalanul hajolt le a leanálért.
- De be kell venni ...
- Nem kell, mondtam már, hogy nem kell. Nem engedem. Semmit

sem engedek. Még mindig nem érti? Nem kell és menien el innen. 
Az erőlködéstől verejték lepte el ráncos. sárga homlokát. Az ápolónő fiatal
volt, kezdő, nagyon megijedt. Mi lesz ebből?

- De nekem kötelességem - hebegte bátortalanul.
- Akikor sem engedem. Nem, nem és nem. M<A<;t pedig menjen és

üljön le oda ahhoz a csúf szögletes asztalhoz, amelyik fehér lepedővel vian
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leterítve és írjon egy nyilatkozatot. Majd én aláírom. Tudok még írni.
írja, hogy én nem vagyok hajlandó semmi orvosságot bevenni és nem
engedem, hogy kezeljenek. Na mit áll itt? Nem hallja? írja, ha mondom ...
és ... és ... itt ... az éjjeliszekrényemben van ... egy csomag ... látja?
Cukrászsütemény van benne, még hozzá sem nyúltam . .. agyerekeim
hozták ... vigye el, magának adom. Fogyassza el jó étvággyal, Mindet, az
egészet magának adom.

Gáti néninek az egyes számú ágyról végig kellett néznie, hogya kór
ház előtti gesztenyefa rninden levelét lepergetd magáról, látnia kellett,
hogy hideg, könnyű hópihék derrnesztik a gyenge, törékeny gallyakat,
majd figyelhette a friss duzzadó rügyeket, zöldülő leveleket s ugyanezeket
látta elsárgulni is.

Négyszer kilencven napig - oh borzalom - n é g y s z e r kilencven
napig számolgatta a kórterem tizenhat ágyát, előbb a szemben levő ol
dalon, majd a mellette levőket, mire - nagysokára, ó de milyen nagyon
sokára - a gyűlölt kórházi ágy, az egyes számú, gazdát cserélt.

•

ÖRÖM-:ÉNEK

Hát a fénylő villamos az ég peremén
a

túzaranyú
villamos még útja elején
leütötte

a sötétet
lám ez áldott vétke
leütötte e vaskos

sugarakkal
és hogyelvonszolta
a sötét tetemét
mi

felpidulva
jó ajándék-napmelegen
mint a verébnép

kapirgálunk
eJ·; s sörényét
tiltos örömünknek
cibálja

jós,zagú szél:
hónapok vontatta szekerén
ez a tél is

tovagördült.

N:ÉGY SOROS

alkotni kell akármiképp pedig kedved
elégszer meglohad: hogy éveid végét
ékitsék: örökig dúsizmú szeretők

dalaidtól fogant krizantém-bokrai

Szenttamási Nándor
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ESZMtK ts TtNYEK

Folyóiratunk [úniusí száma már ki
volt nyomva és ívei kötésre vártak,
amikor megérkezett a szomorú hír
XXIII. János pápa haláláról. Csupán
arcképének közreadásával tudtunk ak
kor emlékének áldozni. Ez a kép egyi
ke a legbeszédesebb kéneknek, ame
lvek az elhúnyt egyházfőről készültek,
de ha még olyan híven tükrözi is Já
nos pápa szeretettől suaárzó, jóságos
atyai vonásait, nem érzékeltethétte
sem az ő egyéni magatartásának, ta
nításának és kormányzó tevékenysé
gének történelmi .ielentőségét. sem a
mezrendülést, amely végig szántott az
egész világon. sem a veseteség nagy
ságát, amely elsősorban minket, kato
likusokat sújtott. Mindezekről nyilván
sokszor esik majd szó, nemcsak nap
jainkban, de a távolabbi jövőben is.
ami azonban különösképnen János
pápa történelmi szereoét illeti, már
fogalmilag sem ·gondolhatunk arra.
hogy bármilyen éles elme pontos ér
tékelésre jusson. Könnyen lehetséges.
hogy egy nagyon késői kor méginkább
p.ondviselésszerúnek. méginkább sors
fordítónak vfoata ítélni XXIII. János
rövid pápaságát. mint amilyennek ma
általában tartjuk.

A temetés napján s azt követően

Róma utcáit róva el 'kellett hinnem.
amit többször is hallottam: nem volt
még pápa, a)<~t a' római nép ennyire
mélven és őszintén siratott volna. Az
olasz saitó is. párt- és világnézeti kü
'nnhc:ég nélkül, férőhelvének javarészét
XXIII. János méltatására S7:entelte~ A
képek özönétól és az anekdótálotól
kezdve a nyolc enciklikáta az olvasók
elé vitték mind azt a derűs é<; komoly.
vagy elmélkedésire késztető dolgot. ami
személyéhez és munkáiáhoafűződött.

Önmagában is feltűnő ~s sokatmondó
jelenség. mert azt. hogy Olaszország
és a többi kü11'öld katolikus Iaptat
úzvszólván különszámokat adtak ki,
már inkább természetesnek foghattuk
fel. Ezzel korántsem olvasmire aka
rok célozni, míntha ezek a katol ikus
meznyilatkozások kevésbé lennének
értékesek számunkra. Ellenkezően.

Csak néhány példát hozok fel rá.
•

A Témoigna.ge Chrétien mindenek
előtt főszerkesztője,Georges Montaron

hja Mihelics Vid

tollából közöl vezető cikket. Montaron
.megmérhetetlennek'' mondja azt a
helyet, amelyet XXIII. János oly rövid
pápasága alatt is betöltött a tÖrténet
ben. A keresztények fájdalma valósá
gos. A nem-keresztények megindult
sága nem kevésbé őszinte. Mi az atyáit
gyászoljuk benne. Ok arra emlékez
nek, 'h,ogy egy nagy ember halt meg,
a bekenek kiemelkedő harcosa hagy
ta abba küzdelrnét, Mi főleg azt sirat
juk benne, aki zajtalanul, de szívós el
határozással le tudott zárni egy ikor
szakot, amely többé már a multé lezár
ni azért, hogy rányíssa az egyh'ázat a
modern világra. Az élet, a remény, a
szabadság levegőjét v itte be az e"y
házba. Nem köszönhetjük meg s;ha
eléggé az Úrnak, hogy megajándéko
zott minket XXIII. Jánossal. És 8Z0
morüságunkar írja Montaron 
megkétsiZerezi a kétség: mi lesz vajon
ezután, folytatódik-e az alig megkez
dett mű, fennmarad-e a dialógus szel
leme, nem tér-e vissza az elitélések
és kizárások ideje?

XXIII. János nem volt hittudós de
értett hozzá, hogy felfedezze Iste~t a
világban és megmutassa az emberek
nek. Nem volt politikai stratéga, rnínt
annyi elődje, de finom politikus volt,
akit csodálatos józanság vezetett. Bi
zonyos, hogy kitűnő diplomata volt,
de mint pápa mindenekelőtt és lénye
gesen atya tudott lenni. Megvolt benne
az emberek szeretete és Irtózott a há
ború gondolatától. Annyira irtózott,
hogy amikor a kubai válság termonuk
leáris konfliktussal fenyegetett, nyom
ban elhatározta annak az enciklikának
gyors kiadását, amely a Pacem in ter
ris lett. S hogy ne ísmétlődjenek meg
azok a halogatások és huzavonák,
amelyek a Mater et magistra körül
mutatkoztak, a békeenciklika szővegét

anélkül bocsátotta nyilvánosságra,
hogy a Szerit Officium szakértői elé
vitte volna. A béke és az emberek nem
várhattak ...

XXIII. János nem született előkelő

családból, de élete a nagy emberé volt
akit s1Jerettek és tiszteltek. Halála ~
az egyszerűség és méltóság légkörében
következett be; szépen "távozott" ami
pedig annyira nehéz. Hisszük, 'hogy
Isten megadja szolgáiának, aki annyit
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tett az egyházért és az emberekért, az
örökkévalóság békéjét. Most azután
az a fontos, hogy műve folytatódjék.
Mi azért imádkozunk fejezi be
Montaron -, hogy Péter bárkája to
vábbra is ott haladjon a nyílt tenge
ren, érintkezésben a nagy áramlatok
kal, minden faiú és felfogású .ernbe
rekkel.

*
M;ár delületes történelmi elemzésből

nyilvánvaló - írja M. D. Chenu -,
hogya pápák erősen rányomják egyé
niségűk bélyegét a katolikus egyház
kormányzására, Sokan mégis tudato
san vagy kevésbé tudatosan hajlanak
arra, hogy ezeknek a személyí voná
soknak nem nagy jelentőségű, úgy
szólván "anekdotikus" batásokat tu
lajdonítsanak. Szerintük a "hagyo
mány" az egyiház életének lényeges
törvénye, ami bizonyos fajta mozdu
latlamságot hoz magával; dogmatikus
tételek és erkölcsi parancsok merőben

tárgyias és személytelenítő rendsze
rére utainak, amellyel szemben nincs
semmi fontosságuk a stílus-különbsé
gelenek és hangsúly-változásoknak.

XXIII. János pápasága újból előtér

be állította ezt a problémát. Szavaira
és cselekedeteire ismételten felfigyelt
nemcsak egy kis elit, hanem a keresz
tények tömege, nemcsak a kereszté
nyek, hanem a profán világ hatalmas
rétegei. S ezt nem magyarázhatjuk
egyszerűen a személyéből megindítóan
áradó szerétet érzelmi vonzásával.
Kétségtelenül szerepe volt ebben a
földi valóságok megértésének és an
nak a felismerésnek, hogy amit va
lóban nagynak mondhatunk közülük,
abban mennyi sok bennrejlő keresz
tény értéket vagy keresztény értékké
emelhető lehetőséget fedezhetünk fel.

A hagyomány, mint Isten igéjének
jelenléte, míndig ugyanaz, de tényle
gesen az emberben testesül meg, aki
hallja és meghallgatja ott, ahol van
és ahol él, abban a helyzetben, amely
ben van és él, a térben és az időben,

a környezetben, amely tartja, a tár
sadalmi és kulturális feltételek között,
amelyek korlátozzák is meg magasra
emelik is. A hagyomány nem .myug
vó" valami tehát, hanem "mozgás.", s
az egYIháznak is konkrét módon kell
hirdetníe az "örok igazságokat", kép
viselnie a kinyilatkoztatást. "KonkréJt
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módon", azaz amikor a múltra támasz
kodva a jövő felé tekint, akkor is a
mindenkorí mában kell haladnía.

,Az a visszhang, amelyet a Pacem in
terris világszerte keltett - folytatja
Chenu -, csodálatosan festi alá az
imént mondottakat. Az a tanítás, ame
lyet XXIII. János nyújt benne, vol
taképpen folyamatos összegezese az
elődök tanításának, nagyon is "hagyo
mány", amely magában az, evangé
liumban gyökerezik: "békét a földön",
és a 'círnzettek is: "az összes jóakaratú
emberek". Semmi új, semmi ami han
got ne kapott volna mi:nden karácsony
kor az összes templomokban. S mégis
egészen új, mert amiről a pápa be
szél, a mának a .békéje, a béke abban
a helyzetben, amelyben vagyunk,
együttesen és külön-külön, kereszté
nyek vagy nem-keresztények, ugyan
azokkal az aggodalmakkal és ugyan
azokkal a 'reményekkel. Félreérthetet
len sürgetése annak, hogy elsősorban

HrUSCS01J és Kennedy üljenek össze és
kössék meg az egyességet, amelyet az
egész emberiség vár tőlük, Emberi,
de ugyanakkor evangéliumi realizmus,
amely cselekvő mezrnozdulásra szó
Iítja a keresztény közösség felébresz
tett lelkiismeretének belső erőit 'is.

..Megújhodás", Hányszor használta
XXIII. János ezt a kifejezésI!;. Rokon
értelmű szavaival együtt: újjászületés,
mcgif íodás, reform. A legjellegzete
sebb kifejezés kétségkívül az olasz "ag
giornamento", a "korszerűsödés", az
újramintázása a megnyilatkozásoknak
és az apparátusnak, egy olyan egyház
kialakítása, amely a Krísztustól ka
pott és benne letéteménvezett válto
zablan igazság hitében megkeresi azo
kat az eszközöket, amelyek révén ért
hetővé és párbeszédre alkalmassá te
heti ezt az ígazságot.
Ebből a célból hívta össze XXIII.

János a második vatikáni zsinatot is.
Ma már igazán tudjuk, micsoda bátor
ság és bizakodás kellett hozzá, szem
ben azokkal az egyházi körökkel is,
amelyek pesszimizmusukban kiátkoz
ták volna a "pervelrz" világot. Pedig
- hangsúlyozza Chenu - XXIII. Já·
nos helyesen látta meg, hogya mai
világ egy megújhodott egyházat kí
ván, egy olyan egyházat, amely bíza
lommal fordul e vdlág felé, s ugyanak
kor megtalálja megnyilatkozásainak
azokat a módjait, amelyek összhang-



ban vannak a mai ernber értelmi fej
lettségével és kusturálls színvonalával.
Nem csupán néhány szö módosításáról
van itt szó ra megszekott katekizmus
ban, amit szemléltető képekkel is dí
szítűnk, Hanem arról, hogy megőriz

ve a hit örök és au1Rnti<kus lényegét és
ebből kiindulva akként dolgozzuk át a
fogalmakat, a kategóriákat és a szírn
bolumokrat, hogy azonos szinten legye
nek a mai ember gcndolkodásával,
műveltségével,nyelvi és esztétikai igé
nyeivel. Mert ne feledjük, minden ki
ejtett vagy leírt szó önmagában is dia
lógus, nem opportunízmusból, de ter
mészeténél fogva. Érintkezés két érte
lem között az igazság okából az átadás
útján, Isten az emberek nyelvén be
szél az emberekhez, s az egyház pon
tosan azért van, hogy minden időben

hatásosan ikfuNetítse Isten igéjét.
Az "aggiornamento" gazdagabb meg

jelölés, mint az "alkalmazkodás"
amelyben rejlfk valami kétértelműséa,

ióllehet használlatagyaikori és nem is
kifogásolható. A .Jcorseerüsödéa'' am
a műveletet jelenti, amikor usvanazt a
változhatatílan igazságot a jelenben és
a jclen számána ihilrdetjük, nem pedig
elvonatkoztatva tértől és időtől, hol
mi plátói idealizmus fellegei között.
Az utalás az időre. a kor viszonyaira,
igényeire. kivánságaira és szükség
leteire nem valami melléke:s mozza
nat, amely kívül esnék a lényegi igaz
ságon. hanem beletartozik magának az
igazságnak szövedékébe, Mert az igaz
ság. az isteni igazság éppúgy, mínt az
embe11i ig;azság, nem egyszerűen "do
log". ami az értelemre olyan tá[1gy~

assággal kényszerítené rá magát,
arnelvben nincs szerepe a szellemnek,
a aéllekJnek.

Ennek a felismeresnek tudatosítása
ban volt zseni XXIII. János - rög
zíti Chenu. "Zseni"? A szó nagyon ün
nepélyesnek és kirívónak tetszik, ke
véssé il1őnelk. az elhúnvt pápa mosolv
gó kedélyességéhez. Mondjunk tehát
inkább ,,&2'JtÖTIt", amely Ízesen fogta
össze és hozta felszínre a keresztény
népben dolgozó evangéldumd forráso
kat. Nagy hiba lenne azonban ennek
az ösztönnek mélységét valami gya
korűatí és egészen empirikus képes
ségre csökkenteni. Egy hatalmas érte
lem az, ami mínden meahatározást és
mínden elméletet megelőzve ösztönö
sen lép közösségbe a tények és az em-

berek 'I'ealitásávaa, hogy utána külön
válassza a problémákat, az értékeket,
és kitapogassa a belső .mísztéríu
mot", amely utat nyithat Krísztus ke
gyelméhez. Remek bizonysága ennek a
Pacem in terris encilkllika. De ugyan
így a testvént párbeszéd felvétele az
elszakadt keresztény egyházakkal ésa
profán vílággal. Tudjuk, János pápá
hoz fűződik az ellenreformáoió korá
nak és a konstantíní korszaknak lezá
rása.

Bizonyos - fejezi be Chenu -. hogy
XXIII. János eszrnéí és tettei közvet
lenül beíródtak az egyház történeté
be. Az a pápaság, amely oly/an szerény
előlelelekel indult, rövid néhány év
alatt a legnagyobbak közé emelke
dett.

•
Mmt a ,keresztény egység pánáiáról

emlékezik meg XXIII. Jánasl'ól Fran
cais Biat. Ö akarta .azt, hogy rneghfv
ják a zsinatra a nem-katolikus keresz
tény egylházak és vallásközősségekmeg
f,igyelőit, s ő sugallta azt a szellemet,
amellyel Rómában fosradták és a zsi
nati rmmkába bevonták őket. Jámos
nak köszönhető, hogy a katolikus pár
beszéd a többi keresztényekkel nem
szorftkoztk többé egv-két személvisén
re, hanem .,hivata~os" dtalógusról szól
hatunk. Az egyházak folytatnak im
már páTlbeszédet egymással az ökumé
nikus rnozgalom keretében. Végetért
tehát az az idő, arnikor a római egy
ház zvakorlatüag nem létezőnek te
k'LnteHe a protestáns egyházakat. S
P7. a tény önmagában is rendkívüli
fontossággal bír.

Hasonlóképpén azonban XXIII. Já
nosnak aza világos és kifejezett út
mutatása is. hogy a keresztény egység
helyreállítását semmiképpen sem fog
hatjuk fel úgy, mínt a többi egyhá
zak vagy' keresztény felekezetek vala
mílyen ráállását a római katoltcízmus
ra. Egyfelől ugyanis - emeli ki Bíot
- va~ójában nincs egybeesés a kateli
kus egyiház és a római katol'ieízmus
között. amilvennek ezt nyugaton is
meríük. Másfelől a saját portánkon is
épp elég teendó akad. Sok mindent he
lyére kell rnknunk, sok nundenben
rendet kell teremtenünk a mi olda
lunkon is, hogy gyümölcsöző párbe
szédbe léphessünk a többiekkel. Ez is
egyík oka volt.annak, amiért János
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Jilápa a zsinatot összehívta. S úgy is
történt, tniként elgondolta: az első

ülésszakon nagy többség nyilvánította
kí, hogy reformokat akar. Mert vilá
gos, hogy a keresztény egység nem
olyan meaetelésnek a végpontja.
amelyben csak a "többieknek" kell
résztvennlök. A katolikusoknak más
tennivalójuk is van, mínt a passzív
várakozás, Nekik is meg kell térnők

Jézus Krisztushoz és oda kell hatniok,
hogya katolikus egyháznak, amelynek
tagjai, evangéliurnibb arculatot adja
nak.

A problémák nem oldódtak meg. az
egység útja még hosszadalmas és ne
héz. XXIII. János azonban megmutat
ta, hogy milyen szellemben kell a ka
tolikusoknak munkálkodniok. Örök
nagysága marad, hogy mint más vo
natkozásokban. ebben is beállította a
római katolíkus egyházat az evangé
liumi megújhodás folyamatába.

*
XXIII. János pápa úzv vonul be a

történelembe, mint az a katolíkus egy
házfő. aik,i tágra nyitotta karjait az
egész \"iJág felé, s boldogan láthatta,
hogya jóakaratú emberek nem zár
kóznak el ölelése elől - írja szer
kesztőségí vezércikkében az Universe.
Olyasvalakit gyászolunk benne, aki
rövid idő alatt többet tett a keresz
ténység arculatának megváltoztatá
sáért, mint bárki más a modern idők

bern.
Van valami mélyebb értelme és

szirnbolikus jelentősége annak, hogy
János pápának pünkösd másnapján
kellett meghalnia. Mert mint az apos
tolok fe'l.adatul kapták akkor, az egy
ház szülctésnapján, hogy úgy emeljék
fel szavukat, hogy mindenkí meghall
hassa benne Krisztus hívását, János
pápa is ennek a küldetésnek szeritelte
utolsó éveit, A csodák sem maradtak
el. Mi másnak nevezhetjük ugyanis
a rokonság és testvériség szellemének
fe[ébl11edését az összes hitvallású ke
resztények körében, a készséget a régi
gyülölségek gyökeres megszüntetésére,
az együttes törekvés kötelességének
Ielísmerését abban az irányban, (hop-y
helyreálljon a kereszténységnek az az
egysége, amelyet az igazság kíván?
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Figyelemre méltó, hogy bár XXIII.
János nyíltan és nem titkolt célzattal
fordult a más keresztény egyházakhoz,
senki sem vonta kétségbe motívumaí
nak tisztaságát. Úgy néztek reá, mínt
arra az emberre, aki a hit területén
mindenek fölé helyezi az igazságot, s
olyan bizalommal és tisztelettel visel
tettek iránta, amilyenben pápa még
soha nem részesült a nem-katolikusok
oldaláról. János pápa azonban kétség
telen bizonyságot is tett az igazsághoz
való szenvedélyes elkötelezettségéről.

amikor bátran utalt arra, hogy a saját
egyházának is kritikai vizsgálat alá
kell vennie önmagát, ki kell küszö
bölníe és el kell távolítania míndazt,
ami gyöngíti vagy gátolja ráhatását
a világra.

Élete utolsó hónapjaiban - emeli
ká az Universe - a pápa határozott
lépést tett annak ,a célnak érdekében
amelynek elérése egyik legfőbb vágy~
volt: rendezni az egyház helyzetét és
biztosítani működését a szecialista or
szágokban. A világbéke megteremtése
mallett és azzal összefüggésben ezt az
ügyet kívánta elősegíteni a Pacem in
terris körlevél, amelyet ma már XXIII.
.Iános végrendeletének tekbnthetünk.
Ismeretesek az enciklika vonatkozó
részei. Az Universe két tételt domborít
ki. Az egyik, hogy a bizalmatlansá
got és az egymástól való félelmet
nem szabad töobé semmiféle polhtika
vezető elveként szerepeltetni. A má
sik, hogy az egyháznak is fel kell is
mernie azt a jót, amivel azok, akik
kornmunistálonak hívják magukat,
megajándékozták embertársaikat, s
eszerint kell eljármia.

XXIII. János - fejezi be az Uni
verse - az az ember volt, aki szerette
az egyszerűséget,nem kedvelte a pom
pát és a protokollt, nehezen tűrte a
vatíkání palota falait, s ha csak módja
volt rá, kiszőkött közülük Róma nyüzs
gő utcáira, ki a mindennapi életbe.
Ú gy marad ernlékezetünloben, mínt
okos és széleslátókörű főpap, akit a
Szeritlélek adott nekünk, mínt az
együttérzés és megértés lángelméje,
aki szerette az embereket és akit az
emberek is szerettek. "János pápa, Te
jó, Te bölcs, nyugodjál boldog békes
ségben!"..



A KIS ÚT
Kolléganőm, aki minden téren nagyon lelkiismeretes, szinte valami belső

tűztől hajtva keresi az alkalmat, hogy a "szeretet nevében" figyelmeztesse
hibáikra ismerőseit, munkatársait. Sajnos, túlbuzgó magatartásával legtöbb
esetben az ellenkező hatást éri el. Nem egyszer például még olyanok is durva
beszédet folytatnak jelenlétében, akik egtJébként nem teszik, - csak hogy
"megbotránkoztathassák". Ezzel kapcsolatban magamnak is támadt problémám.
En ugyanis a bűnöket két csoportra osztom. Vannak olyan bűnök, melyek csak
Istenre és rám tartoznak, de vannak olyanok is, melyek mások számára is
okozhatnak anyagi vagy lelki kárt. Ez utóbbiakkal kapcsolatban bizonyos ",kol
lektív felelősség" ís fenn forog. Nem csak nekem kell az ílyen bűnöket kerül
nöm, de másokat ís figyelmeztetnem kell ilyen hibáikm. Ugyanakkor viszont
érzem, hogy igen nehéz a határt megvonni e téren a kötelesség és a túlbuzgó
ság között. Hogyan /cell ítt helyesen eljární ?

A felvetett probléma általános érde- hanyagolásával. E két lehetőség között
kű és időszerű mmd elméleti, mind pe- keresi a keresztény okosság a helyes
dig gyakorlati vonatkozásait tekintve, középrutat.
Az előbbiről - az elméletről - rövi- A kérdező kolléganője - feltételez
den csak annyit szemtnénk említeni, ve, hogy valódi jószándék és nem pl.
hogy a régebbi arculatú vallásosság feltűnési vágy vezets - az első módon
vítatnatatlanul kissé elhanyagolta a vétette el az irányt. Család, munkatár
kollekJtív szempontokat. Túlontúl indi- sak, környez'et egyaránt terhesnek érez
vidualista volt, színte kizárólag az "én mindenfajta túlbuzgóságot. Eszünkbe
megszentelődésére" vetette a súlyt, jut itt az a bizonyos jószándékú de
Könnyen eshetett ezért a Kain-ni bűn- mindenképpen "kétbalkezes" err:ber,
be, mondván: "Talán bizony őrzője va- aki hosszú éveken át mindenkit, aki
gyak-e én testvéremnekv'' Manapság vel_ csak a sors összehozta. már az
a lelki élet szempontjából is mindm- elso pillanatokban "meg akart térite
kábo érvényre jutnak azok a meg- ni", Elgondolható, hogy rnily "siker
íontolások, amelyek a környezet érde- rel" . . . Az ilyen ember elfejet'kezik
kelnek, az embertestvérek lelki hasz- arról, hogy az egyik legfontosabb ke
nának vagy kárának figyelembevéte- resztény erény a prudentia, a7XlZ oa
lét is megkívánják. Ezért e vallásos mértéktartó, a helyzetet helyesen fel
magatartás, le1kiismeretvizsgálatot vé- ismerő okosság.
gezve felteszi a kérdést: "bűnrevezető Ugyanakkor azonban a másik vég
alkalom lehetek-e más számára?" de let kerülésére is ügyelnünk kell. Az
ugyancsak észreveszi azt is, ha ~á- önzően individualista lelki élet helyett
sok tanúsítanak környezetük szem- a közösségí szellemnek, a mások felé
pontjából káros, esetleg megbotránkoz- tisztelettel forduló, azt őszintén szerető

tató magatartást. Gondolhatunk itt a lelkiségnek kell, hogy képviselői, for
közös társadalmi anyagi és erkölcsi málói legyünk. E lelkiség egyik jellem
értékek védelmétől kezdve egészen a zője az a szerétetből fakadó magatar
"rossztársaság" és rossz példa rom- tás is, melyet a katolíkus erkölcstan
haló hatásáig számos, közösségi ta- "correctio fraternav-nak, azaz testvéri
pasztalatból ismert tényezőre. Kétség- loíigazításnak, figyelmeztetésnek ne
telenül i,gaz ezért a megállapítás, hogy vez. Hogy míként s milyeseteikben
ha lelkileg nem zárkőzunk be önző kell ezt alkalmazni, azt elsősorban az
módon magunkba, több áldást szer- okosságtól vezetett körültekintő szere
zünk Istentől mind a magunk, mind tet sugallja.
pedig környezetün!k számára is. Ami e figyelmeztetés módját illeti,

Attérve a kérdés gyakorlatibb meg- arra nézve maga Krísztus adja meg az
világítására, fel kell hívnunk a figyel- alapvetőeligaútást: "Ha vétkezik el
men aJITa, hogy a keresztény erkölcsi lened testvéred, men], fedd meg őt
életben az "arany középútról" ikét négyszemközt. Ha hallgat rád, meg
irányban térhetünk el. "Per exces- nyerted testvéredet." Az üdvözítő te
sum", azaz valaminek a túlzásba ví- hát mindenekelőtt a diszkrét, tapinta
telével és "per defectum", azaz vala- tos magatartást írja elő. ,A mástmeg
milyen hiányossággal. valaminek el- szégyenítő, a mások hibáit nagydobra
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verő "testvéri" figyelmeztetés ennek az
alapvető krisztusííntelemnek mond el
len. Természetesen a "testvér" szót itt
egészen tágan kell értelmezni. Vonat
kozhat ez a gyermekét nevelő szülőre,

a pedagógusra, munkatársra, sőt még
az utcán a szabálytalanul közlekedő

járókelőt figyelmeztetőlere is.
E tapintat nélkülözihetetlen feltétele

a fi,gyelmeztetés eredményességének.
Eszünkbe jut ezért az az apa, aki, hogy
tizenkét éves fiát hibájára "figyel
meztesse", áthívatta a szornszéd laká
sok hasonló korú gyermekeit s előttük

tárta fel, hogy "szégyentelen fia zül
lik - titokiban cigarettázik". Vagy az
a tanárnő, aki értesülve egyik felnőtt

számba menő tanítványa - kétségte
lenül helytelen - viselkedéséről, úgy
végezte el a "nevelő" célzatú figyel
meztetést, hogy bár nevet nem emlí
tett, az osztálynak még sem lehotet t
kétsége afelől, hogy kikről van szó,
Az eredményt mindkét esetben köny
nyenelképzellhetjük. A' "jóindulatú",
"kötelességszeru", "atyai" figyelmez
tetések cfrnén elkövetett nagyfokú ta
píntatlanságot sajnos még hosszan so
rolhatnánk az élet példatárából. Ehe
lyett ismételten csak az Úr Jézus ál
tal is nyornatékozott, szerétetből faka
dó tapintat arany szabályát idézzük
emlékezetbe.

Folytatva a feltett kérdésre a vá
laszt, a "hogyan" problémája után ar
ról kell még szólnunk, mely esetekben
keH válLalni ezt a gyakran valóban ké
nyelmetilen kötelességet. Mikor köte
lezhet lelkiismeretünk, hogy embertár
sainkat - legyenek azok hozzátarto
zóink, munkatársaínk, barátaink
figyelmeztessük hibáíkra?

A keresztény erkölcstan ad eligazí
tást e téren. Azt rnondja ugyanis,
hogy akkcr áll fenn a szeretetből fa
kadó testvéri figyelmeztetés kötele
zettsége, midőn a) elégségesen súlyos
ok forog fenn, mely miatt szót kell
emelnünk. Annyit jelent ez, hogy csak
is a komoly hibákat kell szóváten
nünk. Elsősorban azokat, melyek a kö
zösségí élet számára [elentenek vala
milyen veszélyt, komoly kellemetlen
séget. Az urios-untalan ,gyermekét
rendreutasító szülő, 'barátnőjét, kollé
gáját kis hibáim, gyengeségeire is fi-

o gyelmeztető ember magatartása színte
mínden esetben célját téveszti. b) csak
valóban fennforgó, megtörtént esete-
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ket szabad szóvá tennünk. A pÍety
kázó szóbeszéd, lelkiismeretlen sutto
gás nyomán csak nagyon óvatosan
szabad eljárnunk. Sőt, e téren inkább
az a kötelesség hárul ránk, hogy ta
pintattal figyelmeztessük a szóbeszéd
"áldozatát', hogy az maga is tudomást
szerezzen a háta mögött folytatott 
olYik.or tán rágalmazó - vádakról. e)
Csak azokban az esetekben tegyük
szóvá embertársaink előtt hibáíkat, ha
körültekintő okossággal úgy látjuk,
hogy figyelmeztetésünk nyomán vala
mi eredményt is elérhetünk. Ha nincs
erre alapos reményünk, ha tudjuk,
hogy esetleg nálunk illetékesebbek
szóltak már, akkor mi ne öntsünk ola
jat a tűzre, Senki sem láthat bele a
másik szívébe-lelkébe s könnyen le
hetséges, hogy oly fájó sebet bolyga
tunk meg, melytől embertársunk job
ban szenved, mint környezete.

Ismételten hangsúlyoznunk kell,
hogy a testvéri fi,gyelme2Jtetés a sze
retet aktusa, ezért csakis megértő..se
gíteni kívánó sZ'ÍVlből fakadhat, Ez a
szeret'et pedig - Szent Pál szavával
élve - "türelmes, jóságos,... nem
tapintatlan, haragra nem gerjed". lts
a szeretet olykor elég erős, hogy egy
figyelmeztetőpillantást vetve testvéré
re, eredményt érjen el, máskor pedig
képes legyőzni önmagát, hogy félre
téve minden Joényelrnetlenséget - in
tő szavát hallassa.

Végezetül a gyakorlat! cselekvés
nermájaként Liguori Szent Alfonz ta
nácsát ajánlhatjuk, A nagy tapaszta
latú egyháztanító szerínt csak akkor
kötelez minket a testvéri fi,gyelmezte
tés szeretetből fakadó parancsa, ha a
fentebb felsorolt három feltétel egy
aránt megvan. Tehát csak a valóban
megtörtént. súlyos hibát kell szóváten
nünk s csakis akkor, ha komoly re
ményünk van rá, hogy figyelmezteté
sűrikkel eredményt is érhetünk el. Ha
e körülmények valamelyike hiányzi'k,
senkit sem kötelez a testvéri fi,gyel
meztetés gyakorlásának parancsa.

Mindíg érvényes azonban 'a szerit
páli felszólítás: "Testvérek, ha botlá
son érnek valakit, ti, akik lelkiek
vagytok, intsétek meg a szelídség szel
lemében. De ügyelj, hogy magad ki
sértésbe ne essél. Viseljétek egymás
gyöngéit, igy teljesítitek Krisztus tör
vényét." Továbbá: "Törekedjetek a
szeretetre." Szennay 'András



NAPLÓ
AZ EMBER TEREMTÉSE A BIBLIÁBAN. Hitünk aíapvető jtanítása és az

egész kereszténység leglényege az, hogy "az Ige tesüté lett", a második isteni
személy emberré lett; a názáreti Jézusban beleáflt a történelembe, az örökké
való az időbe, a végtelen a végesbe. Az evangélium tartalma az, hogy Jézus
az nr, hogy O az Isten Fia, aki azonban leszáíllván a földre, 'elrejtette isteni
természőtét, "kiüresítette önmagát, szolgaí alakot vett föl, hasonló [ett az em
berekhez. . . megalázta magát és engedelmes lett míndhaláfig, mégpedig a ke
reszthalálig" (Fil. 2, 7-8). De az Hyen "szolgai alakban" megjelenő és a végén
az ókor akasztófáján. a kereszten meghaló Jézus Knísztus olctalanság és bot
rámy volt a zsidók és a pogányok szemében egyaránt s ahogy a ."mória tou
sztaurou" - a kereszt oktalansága - azóta is bent áll az emberi történelem
sodrában, ugyanúgy van egy "mória :tész graphész" is - az Irásnak oktalansága.

Mert a szeestírás nem más, cnínt egy másfajta "megtesltesülés". A szent
írásban az Isten üdvözítő gondolatai jelennek meg emberi formában, a Bib
liában az emberi szerzők mögött és fölött ott áll az elsődleges szerző, az Isten.
A Biblia a maga egészében Isten szava, de teljesen emberi formában, teljesen
"kiüres~tve", tehát magán viseli az emberi szerző minden erényétés rnínden
gyöngeséget - egyet, a tévedést kivéve. És ez a megtestesütési mód lis "Ibotrány
és oktalanság" az emberek számára, hogy az Isten szava ilyen emberi módon
nyilatkozzék meg s az emberi szerző gondolkodáisi módján, kífejezésí formáján,
a keletkezési kornak rrodalrní rnűíajam, ábrázolási és leírási szokásain keresz
tül legyen fellismeI1hető. Az isteni üdvözítő gondolatoknak erről a tökéletes és
teljes megtestesülésérőlfeledkeztek meg a középkor .teológusai és az újkor ma
gyarázói [Igen sokszor, innen származott a régi szencírásmagyarázat számta
lan tévedése, mert csak az istenít keresték, nézték a Bibliában és megfeled
kezrtek az emberiről - arról, hogy az istenit csak úgy érehetik meg, ha elő

zőleg megismerik az emberit. A sugalrnazó Isten ugyanis tévedheteűen tekin
télyével ott áll a Biblia rnögött, de a szentírás csak abban tévedbetetlen, amit
az Isten az emberen, a szerzőn keresztül kdfejezett, és nem abban, aJm~t a ké
sől)bi magyarázók beleolvasnak ... Az Isten pedig azt akarta mondand, tanítaní
és kifejezni a Biblia szavaival, amit a sugalmazott emberi szerző akart leírni
a maga elgondolása, tudása, világképe, beszédformája szerint.

Az egyes ősi műfajok mind tantahmilag, mind formailag egészen mások,
mimt a miein!k, s ahogy a Pápai Szentírásbizottság 1948 január 16-i levele
anondja "a görög-latán Vlagy a anodern irodalmi formák alapján nem lehet
azokat megítélni", rnert azok sem a rnodern, sem "a klasszikus kategóriák
egyikének sem felelnek meg". Vonatkozik ez elsősorban az Oszövetség legré
gibb könyveire s az Ószövetségen belül is azokra a művekre, rnelyekben az
emberiség őstönténete és Izrael őstörténete van leírva. Ezért rnondja a fent
idézett döntés Mózes első könyvének első 11 fejezetéről, hogy azok ugyan mem
tekinthetők a szó modern vagy klasszikus értelmében vete történelemnek, de
ennek ellenére "egy kevésséTejlett emberiség értelméhez alkalmazva egyszerű

ésképl1etes nyelven az üdvrend által feltételezett igazságokat rnondják el, s
ezekIkel együtt az emberi nem és a választott nép eredetének leírását közlik",

A mondottakból nyilvánvaló, hogya Genezis 2. fejezete, mely az első

ember és az asszony teremtéséről beszél, semmiképpen sem tartalmazhat klasz
szíkus vagy rnodern értelemben vett "történeti Ieírást, bár lényegeleg valóságos
esemény't,töl1ténést örökít meg: azt a tényIt, hogy az embert az Isten terem
tette. Aimikor ezt a tényt Ieírja, s beszél a szerrt szerző az első ember megál
kotásáról (a Bi'blta nem az első "férfi" teremtéséröl, hanem az "adam", az első

ember megteremtéséről ír; az "adam" szó ugyanis ábtalánosságban "embert"
jelent és csak az asszony megalkotásának elbeszéléséből derül ki, hogy, spe
cíálísan i,tt az "adam" egy férfit jeWl meg), aikkor az Istent úgy mutatja ibe,
mint fazekast, aki a nedves agyagból, sárból, héberül "afur"-ból megalikJotja
egy ernbennek formáját, s miután az agyagmínta 'készen van, "orrába leheli
az élet lehelletét" s igy lesz aaagyagmírsta élő Lénnyé.
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Valóbari így teremtett az lsten? Azaz: olyan elbeszélés a Genezisnek ez a
része, amely az ember teremtésének egyszerű tényén kívül annak a módjáIt,
mikéntjét ~1S le akarja írni ? Évszázadokon keresztül egészen a legújal:fu koríg
erre a kérdésre alapjában véve agennel feleltek, természetesen az erősen antro
lilomorfisztikus ábrázolási módot leszámítva; annak ellenére, hogy az őske

resztény atyák, például Szerit Agoston, ezt az elképzelést .mímíurn pueríle"
nek, túl gyermekesnek mondották. Az ő korukban nem állott rendelkezésre az
a rengeteg összehasonlító anyag, amit a környező népek kultu!I'ájáJ~ól az utóbbi
pár évtizedben tártak föl az archeológusok, s amelynek alapján ma már SOIk
kal jobban ismerjük és meghatározhatjuk az ősi keleti irodalmi rnűfajokat s
azok- értelmét. De egy Szem Agoston, vagy főleg Aranyszájú Szerit János ál
landóan figyelmeztetnek bennünket arra, hogy a szeritírásban az Isten úgy
beszél, hogy az emberek megértsék; éppen ezért Aranyszájú többször ásmétlí
a Genezis 2. fejezetének magyarázatában, hogy "ne vegyük szóról-szóra a
rnondottakat" . .. Szent Agoston szavai, melyeket az Újszövetség könyveivel
kapcsolatban mond, fokozott mértékben állanak az Oszövetség íróira: "Nem
olvassuk az evangéliurnolcban, hogy az Úr Jézus azt mondotta volna aposto
lainak: .elrnenvén az egész világra, tanítsátok a népeket a narpalak vagy hold
nak forgására', keresztényekké akarta ugyanis tenni őket, nem 'matematikusok
ká (terrnészettudósokká)." Ennek ellenére a legújabb korig még vallásos köny
vek és kiadványok - nem egyszer hivatalosak és félhivatalosak is - a Biblia
tanításaiként, egyházi hagyományként és hitünk tárgyaként tüntettek fel oly
téves állításokat és magyarázatokat, rnelyeknek sem a szentíráshoz, sem a ha
gyományhoz - következésképpen a hithez sincs semm kÖZJÜk.

A Biblia céljából következik az, hogy az "üdvrend által föltételezett igaz
ságokat mondja el", hogy nem alkar semmiképpen sem természettudományt
adni, nem akar bíológíát, paleontológiát (őslénytant), praehístóríát tanítani.
Éppen ezért az Isten nem "javította ki" az akkori emberek téves vílágképét,
a "főldl'ől és égről" alkotott elképzeléseit, az emberek ősi életmódjáról szóló
legendás hagyományait; nem adott nekik pontos ismereteket az emoerí törté
nelem őskoráról, a Föld faunájának és flóráj ának keletkezéséről SItIb. MiJndez
nem volt és nem lehetett az Isten üdvözítő gondolatai "megtestesiliésének",
emberi formában való megjelenésének a tárgya és a célja. Ahogy az örök Ige
megtestesülésének sem ez volt a célja.

A Genezis 2. fejezetével parallel, s ahhoz hasonló régi szemita irodalmi
termékek viszont világossá teszik azt a tényt, hogy ·a szerző ábrázolási módja
csak "festékanyag", mellyel megtesti azt az alapvetö tényt, hogy az embere
Isten teremtette. De nem írja le annak sem a rnódját, sem a történeti lefo
Iyását, De a teremtés tényéri kívül tanítja a Btblia azt is, hogy rnílyen az
ember? Ezért használja az "adamah"-nalk (föld) az "aiar"-ját (agyag, sár) ki
induló pontul, hogy rámutasson arra, milyen törékeny, gyönge, múlandó az
ember. Tanítja azonkívül a Biblia az ember teljes függőséget az Istentől. S
ennek ábrázolására a legkitűnőbb eszköz és mód az "agyag1llalk" a képe. A
Biblia igen gyakran használja emberek és népek gyöngeségének, Istentől való
függésének ábrázolására azt a hasonlatot, hogy egyének és nemzetek, kdrá1yok
és szegények, nagyhatalmak és vílágoírodaímak egyaránt cserépedények az Is
ten kezében: akkor töri össze őket, arnikor az ő végzése szerint elvégezték hí
vatásukat. (lzaiás 29, 16; 45, 9; 64, 7; Jeremiás 18, 6.) Megdöbbentő erővel írja
le ezt a gondolatot a 2. zsoltár az eljövendő messíás-ldrály hatalmával kap
csolatban: "KéI1d tőlem, és neked adem a nemzeteket örökségedűl, a föld ha
tárait osztályrészedül. Vasvesszővel kormányozhatod őket, cserépedényként tör
heted meg őket l" Az Isten abszolút uralmának és az ember tökéletes függő

viszonyának ábrázolására ugyanezt a képet hasznélia Szent Pál is a Római
levélben (9, 20-23). A berhíni és a brüsszeli múzeumban nagyszámmal vannak
a Kr. e. II. évezred első feléből származó ún. ,,átokszövegek", melyeket egy
egy agyagból készült emberi szobrocskákra írtak. Ezek az agyagformák Egyip
tommal szembenálló.. ellenséges okírályokac vagy népeket ábrázoltak, iJJletve
jelképeztek, amelyeket az átkozö szövegek fölfrásával és utána az agyaglO1T1lá'k
eltörésével véltek megserrsrnisíthetni az egyiptomiak.
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ne taní,tja a Biblia a maga "pdmitív", valójáhancsodáilatosan kifejező
ábrázolási módjával azt is, hogy az ember nemcsak agyagból, anyagból áll,
hanem kapott az Istentől különleges "életleheHetet", mely fölébe helyezi min
den élőlénynek, ment értelmet ad neki - ő nevezi el az állatokat, ami azt
jelenti a sémi nyelvben, hogy ő megismeri azokat; van szabad akarata lis,
rnert választhat az Isten iránti engedelmesség és engedetlenség között. Viszont
az állawilágban ndncs az "adam"-hoz, az ember-Ihez hasonló, annak megfelelő

és vele egyértékű lény ...
A Genezis tehát 'nem rnondja el az ember teremtésének rnódját, nem ad

"emberteremtési történetet" és nem ad bíológiát, természettudományt, N~
evolucionista és nem evolucióellenes, Annyit kétségkívül tanít és mondaní akar,
hogy az ember valamiképpen Isten képére és hasonlatosságára van teremtve,
tehát magában hordoz - a többi élőlénnyel szemben - egy isteni "szikrát".
Éppen ezért - ahogy XII. Pius pápa is tanítja: "Elmbe:r csak embertől szár
mazhat és embert nevezhet ősének", azaz az egész ember az "agya~ból" élI'i~Z

isteni .,,életleheiletből" álló ember nem származhat semmiféle állati ösből, i De,
hogy az ember agyagí-anyagi részéhez az állatvilág szolgáIltatott-e hossz~,"~~

lődés alapján testet, arra vonatkozólag a Biblia hallgat, mert ez akkor n~)~s

volt probléma, akkor nem volt darwinizmus ésantidarvinizmus sem. ,;n,; I

Az első asszony teremtéséről lírtunk már a Vigma 1955. júníusí ~1l,I1.
Az eddig cnondottak alapján nem lehet kétséges előttünk, hogy Éva teremté
sének leírását sem lehet szeros értelemben vett történeti leírásnak vennips
nem lehet a Biblia képletes kífejezési módjában az asszony megaLkotásánakqa
módját, míkéntjét keresni. Ahogy az Isten nem voht fazekas, nem gyúIia.!órés
rnintázta mesteremberként az agyagot az ember testének megformálásáhez,
ugyanúgy nem volt sebész sem, aki kioperál Adámból egy bordát, s annak :3
helyét ihússallPótolja; s utána nem lesz szobrász, aki a bordacseneból kifarag
ja egy asszonynak rnodelljét; s amikor ,készen van és valami módon élővé

teszi azt is, nem lesz az Isten vőfély, aki karonfogva elvezeti a menyasszonyt
a vőlegényhez, AdáJmhoz... S az Isten nem volt pásztor, akli az asszony meg
teremtése előtt a paradicsom összes állatait odavezeti Adám elé; nem aklkor
teremti meg az asszonyt, amikor "rájön" hogy nem jó az embernek egyedül
lennie. és hogy Adám nem talált az állatvilágiban "hozzá illő segítőt" és tár
sat. .. A'ki csak egy kissé ismeri a keleti ember ,képes beszédét s az absztrakt
fogalmakat és tanításókat is konkrét formában előadó és ábrázoló kifejezési
módját, az rögtön megérti, hogy ebben az elbeszélésben szó sem lehet szorosan
vett' történelemről, de természettudományos leírásról sem. Ezzel szemben a
Biblia tanftja az asszony teremtésének történeti tényén kívül elsősorban azt,
hogy az Istentől megalkotott asszony ugyanolyan emberi természettel rendel
kezdk, rnint a férfi, egy-természetű, egy-lényegű, egyenjogú a férfival, Ezt fe
jezi ki a férfi megállapítása: "Ez csont az én csontornoól, Ms az én húsom
ból", ami az Ószövetségben rokonságet fejez ki - és nem az asszony szárrna
zásának rnódját, Igy például Lábán is azt rnondja a hozzá menekülő ,J.ákOlbo<\'k:
"Csontom vagy és húsom" (Gen 29, 14; V. Ö. Bírák 9. 2; 2 Sámuel 5, 1; 19, 13
stb.), Ugyanem a tanítási célt szolgálja annak a kiemelése, hogy Adám az ösz
szes . áldatokat megismeri, e1nevezi, de nem talált egyáltaláoan magához illő

segítőt ...
Tanítja továbbá a Bjblía azt is, hogya család eredetileg a teremtő Isten

akaratából rnonogamikus és rnonoandrikus, felbonthatatlan egység egy rerrf'1Í és
egy nő Iközött: a kettő "egy test", azaz "egy ember" lesz, mert együttesen való
sítják meg az egész ember togalmát, az élő és élet,etkeltőemlbervalóságát
(Iv. ö. Máté 19, 3-9).

Tanítja harmadszor ez a leírás azt is, hogya családnak a feje a férfi, anert
az asszony van a "férfiből", azaz a "féI1fiért" ... Míndezekaz igazságok alap
vető fontosságúak I11lÍnd vallási, mínd társadalmi szempontoól, főleg abban a
keretben és korban, melyben a 'bibliai szerzö élt. Ezeket akarja tanítaní a
Genezis, de nem az asszony teremtésének rnódját, ,tesDi származásának kérdé
sét, mert ez a szerző és kortársai számára nem volt probléma, s ennek a kér
désnek az üdvösség története szempontjából semmi jelentősége nincs. A szer-
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zőt nem az őstörténelem és őslénytan problématdkáia érdekli, hanem az Isten
örök terve a férfi és nő megteremtésével. az asszony helye és méltósága a
világban és a családban, a család formája, nem a régmúlt, hanem az örök
ember kérdése. Ez látszik abból is, hogy a BibÍia az asszony héber nevét,
"i~sah" a férfi "is" nőnemű alakjának veszi és Adámmal azért nevezteti a
2, -23-ban "issah"-nak, mert a férfiből vétetett. Már pedig egészen világos, hogy
Adám így nem nevezhétte az asszonyt, rnert az első emberek nyelvét ugyalll
nem ismerjük, de biztos, hogy nem héberül beszéltek. Azt sem rnondhatta
Adám, hogy "ezért az ember elhagyja apját és anyját ..." (2, 24), mert akkor
még nem volt sem atya, sem anya, aikit a teleségért ott lehetett volna
hagyní, Saját kora problematekájára felel tehát a szent szerző és még az
"i8sOO". szót is a fönt Ieírt igazságok ábrázolására és kiemelésére használja
föl. De ős történetet és származástant hiába keresünk írásában. (Szörényi Andor)

ORTODOX TESTVÉREINK A SZOVJETUNIÚBAN. A moszkvai pátriárka
folyóirata, a Zsurnal Moszkovszkoj Patriarhii meglepő cikket közöl az 1962.
évi decemberi számában. Ez a szerkesztőségí cikk a második vatilkáni zsdnattal
foglalkozik. De nemcsak a maga nevében, hanem magáénak vallja a "Ke
resztény békekonferencia" rnunkaügyí bizottságának levelét. Előtte is hallot
tunk már tárgyilagos hangot ebben a Prága központtal 1957-ben alakult szer
vezetben, de ezek inJkáJbb csak egy-egy tekintélyes tag magánvéleményeí vol
tak. {A holland és dán protestánsok megnyilatkozásai saját egytházi nagy
gyűlésükön; a finn protestáns küldöttség moszkvai mydlatkozata ugyancsak a
pátriárka folyóiratában stb.) Most '0rtént először, hogy ezek a keresztény egy
házak !h[vatalosan nyilatkoztak a katolrkus egyház nagy eseményéről. És fon
tos mozzanatnak kell tekintenünk, hogy agörögkeletí orosz egyház lapja teljes
terjedelmében közreadta a levelet. Csak néhány mondat belőle: "Meggyőződé

sünk, hogy a második vatikáni zsinat nagy hatással lesz a római katolikus
egyházra és arra a víszonyra, mely majd kialakul a keresztény egyMzak kö
zött, valamint korunk egész társadalmának békés fejlődésére. A kö2ltünk levő

különbségek ellenére összeköt bennünket az a közös hit, hogy JézuS Krisztus
az út, az igazság és az élet. O az életünk és hitünk végső és abszolút bízónyí
téka. Amikor Önök rnegnydtjálk a zsínatot, apostoli köszöntéssel fordulunk
Onölkihöz: Aldás és békesség az At,yaistentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól."

Egy hónappal a cikk megjelenése előtt a Szent Szinódus Alekszij pátrtarka
elnökléte alatt ülést tartott és elhatározta, hogy tüzetesen megvízsgálja Nyiko
oyim [aroszlaví és rosztovi érsek beszámolóját Willebrands római katolikus
érsekkel folytatott tárgyalásairól. Willlebrands érsek, aki a zsinattal kapcsola
tos ökumén titkárságban Bea ,ooboros helyettese, szeptember 27-e és október
2-a kJözött hivatalos megbízással Rómából Moszkvába repült, és mirnt a közölt
fényképek mutatják, a pátriárka legbelsőbb embereivel tanácskozott. A beszá
moló megvitatása után a szinódus a következő határozatot hozta: 1. Az orosz
görögkeleti egyház elfogadja a meghívást és megfigyelőket rkülld a második
va'tikáDIi zsinatra. 2. Megfígyelőül küldi Vitalij Borovojt, a leningrádi teológiai
akadémia professzorát, és Vlagyimir KoUjarovot, a jeruzsálemi orosz mísszíó

. helyettes főnökét. 3. A Szerst Szinódus kötelességükké teszi, hogy rész1etesen
számoljanak be a zsinat munkájáról, de aJrró~ is, rnílyen Vlisszhangja van annak
a munkánák egyházi és világi vonatkozásban. Rendszeresen számoljanak be,
de ne ri1Jkábban, mínt hetenként. Küldjék haza a hivatalos kiadványokat, folyó
iratokat és közleményeket. A megfígyelők ismertessék a moszkvai pátriárkátus
hivatalos álláspontját a rómaí katolikus egyház felelős személyei előtt.

A kép 'tE:!lljességéhez tartozik az is, hogya pátríárkátus 'közzétette Bea bí
boros távíratát, melyben megköszöni Wíllebrands érsek szíves fogadtatását
és a két megfigyelőküldését, Ha valaki figyelemmel kísérte a pátríárkátus sajtó
megnyilatkozásait az eddig említett eseményíg, joggal állapíthatja meg, hogy
megindulásnak a legnagyobb, amit várhattunk. Hiszen még nem sokkal előtte

is teljesen merev állásfoglalásról tanúskodó cíkk jelent meg a Bea bílborosnak
tulajdonított párizsi sajtónyilatkozatról.

Hogy e fordulatot a maga valóságában értékelni tudjuk, ismernünk kell
főbb vonásaíban a törtenéti hátteret is. A IX. században jelentek meg e16-
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ször bizánci missziósok orosz területen. Szent Olga nagyhercegnő 955-;ben, kievi
Szetit Vlagyimir pedig 988~ban keresztelkedett meg, Ezzel induLt meg a ke
reszténység rnínt álílarrwallás a kievi nagyihercegség területén. Szent Cirin és
Szent Metód szülőíöldjüknek, 'I)hesszalonikénelk s:cláv dialektusát használták
szentfrásfordításukban és az egész liturgiában. Ez a nyelv szerepel napjainkig
az ortodox liturgiában. A kezdeti bizánci örökséget sosem tudták teljesen el
hagyni, noha a XVI. századtól kezdve a moszkvaí pátriárkátus központosító
törekvése egyúttal mínden más országtól, néptől való Wggetlend:tő nemzeti jel
legű törekvés is volt. Ettől kezdve számíthatjuk az ortodox orosz egyiház el
szagetelődését nemcsak a pánortodoxiától, hanem az európai vérkeringéstől -is.
Ez a "XVI. század" megjelölés persze éppen olyanönkétnyes, mínt az 1054-es
évszám a keleti egyházszakadásra. Hiszen már a XIV. század elején Péter
metropolita áthelyezte székhelyét az ősi Kievből Moszkrváiba. A világi hatalom
központjában természetes módon kezdett kíalakulnd a párihuza.mos vetélkedés
Bizánc és a terjesikednd kivánó nagyhercegség között, Moszkva mindinkább
harmadik Rómának számított. '

Egészen határozott alakot adott az önálló intézkedés i,gényének az egyházi
élet mínden területén az 1551-es rnoszkvaí zsinat, amelyet azóta is ,,87Jtoglav
nak", a ,.száz törvény zsinatának" hívnak. Ez a nagy szánn, és különösen a
mögötte rejlő színes tantalom mutatja, mennyíre függetlenítette magát a pált
riárkátus mínd a nyugatról beszivárgó Iíturgíkus hatásoktól, mind a bizánci
ősiséghez jobban ragaszkodó, szektásnak mínősített egyháZközségektől. A szí
vós, céltudatos munkánakés küzdelernnek meg is Lett a pánortodoxíában a
látható eredménye. Jób 1589-ben már Moszkva és egész Oroszország pátriárká
jaként szerepel, Az ortodox haerarchiában is megkapja a helyét, még pedig
Konstantinápoly, Alexandria, Antíoohía és Jeruzsálern után az ötödik.

Az 1917-es októberi forradalom gyökeresen megváltoztatta az orosz OOO
dox egyház helyzetét. Egy olyan új világgal találta magát szemközt, amelynek
meghatározó eleme a marxizmus lett. Eletlehetöségei és működésének felté
telei a második vílágháoorú alatt egyre kedvezőbbek lettek, elismeréseként az
ortodox papság hazafias magatartásának. Sztálin 1943 szeptember 4-én kihall
gatáson fogadta Szergejt, a közben meghalt moszkvai pátriárka vikáriusát,
akit később a Szent Színódus mos:z1kJvai pátriárkának választott' meg. Nyomáiban
az orosz görögkeleti egyház azon a három területen is 'belső fejlődésnek indul
hatott, aihol a legnagyobb elmaradottságban szenvedett,

1. Hosszú századokon át anyagi jóléte fejében teljesen a cirok és az
uralkodó rétegek érdekeit szolgálta ki, ami elszakította a néptől. 1943...ban te
hát minden ,plébánián a hívekIkel újból egybeforrva kellett enegteremtení az
állami kongrua mellé az egyházi tevékenység egyéb anyagi eszközeit. É1l hogy ez
kíelégítően sikerűlt, rnutatják a pátriárkák külföldi vendégeinek beszámolói,
amelyek ezt külön megemlítik.

2. Míg azelőtt a babonaságíg menő álvallásosság jellemezte a hitéletet, ami
nem egyszer a papságban is segítőt nyert (:bizony~tják a zsinata figyelmezteté
sek), maga a papság ma már megtisztult az álmisztikától és a do~tika és
liturgia mély megértéséért küzd.

3. Az utolsó évszázad ortodox egyházi Irodalmában meg;lepően sok és szín
vonalas rnűvet találunk, de nem volt átvevő közeg. Most viszont olyan tanter
vet dolgoztak ,ki a szemináriumok és a teológíaí akadémiák részére, mely
igyekszik ezen ds segíteni. Akli ma például teológíaí akadémiára akarja felvé
tetni magát, annak igazolnia kell, hogy a szemínáríurnban a következő tár
gyakból szerzett végzettséget: bíbldkum, dogmatika, rnorálís, éiilapvető teológia,
összehasonlító teolőgía, egyházszervezet és lituI'gia, általános egy1házt.örténet.
orosz egyháztörténet, horníletíka, az orosz szekták ismerete, ,gyakorlaIti. paszto
rális, alkotmánytan, ,gÖ11Ög és latin nyelv, egy élő nyelv, egyiházd szláv nyelv,
egyházi ének. Ha valaki valamelyik szemínáríumítárgyból gyen'ge jegyet kapott,
abból a saját szemináriumában jelesre kell vízsgáznda és csak úgy folyamod
hatiJk az akadémiára.

A végzett növendékekkel tovább tartja az "Alma Matell''' a kapcsolatot és
ha a nagy távolságuk akadályozzák a személyes megjelenést, írás1:1an varja a
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beszámolókat a Iegkísebb falvakből is. A papság lelkd <és szellemi színvonalá
nak folytonos emelése, ami nem maradhat Ihatás nélkül a hívekre sem, ez a
legnagyobb többlet a régihez viszonydtva, A pátriarkátusna'k nundenesetre nagy
gondot okoz, hogya növendékek a legkülönbözőbb alaptcdással jelentkeznek a
szernináriumba. Ez a tanulmányi idő meghosszabbítását követelné, a paphiány
viszont az ellenkezőjét javallaná. A már működö papok továbbképzése okából
éppen ezért bevezették a katoli'kus egyfiázban szokásos triennálís vagy quín
quennális vizsgát, Amellett, rnint az ősegylházban volt: egy-egy nagyobb képzett
ségű, lelkíekben tekintélyes pap Ioglalkozík időnként a környékbeli oltártest
véreivel.

Az ortodox egyház. ma a Szovjeturiióban 73 egyházmegyére oszlik, rnelyek
. négy rnetropóliát alkotnak (Moszkva, Leningrád, Kiev és Minszk), Keifeken 22 OOO

templomot hoztak Ihelyre, amihez még mintegy 3500 kápolna tartozik. A mű

. ködő kolostorok száma 69. A hívek gondozását 33 OOO pap látja el. A két teoló-
giai akadémián kívül öt szeminárium neveli utánpótlásukat. (Nádasi Alfonz)

AZ OLVASO NAPLOJA. Simon Emilnek első könyve a Lavina.* Hét no
vella van benne és egy kisregéil1y. Ez utóbbi egy ereiyes ~ és magányos 
rnérnökről szól, aki egy rablógazdálkodással kizsarolt bánya ügyeit hozza rendbe,
megküzdve az emberek .gyanakvó bízalmatlanságával, legyőzve főkolomposellen
felét, az örökké elégedetlen és nagyravágyó brigádvezetőt, s végül a saját
sorsát is jól-rosszul ihelyreigazítva.

A bánya rajza, az emberek rajza érdekes; a mérnökőt egy /kicsit túl egy
anyagból-valónak érzem; elhlszem, hogy a bánya problémáit megoldja, de hogy
a saját problémáját is megoldotta, abban már kételkedem. Nem mintha egy
másra találásuk a postáskísasszcnnyal az istenhátamögöttí zugban nem feleLne
meg a helyzet adta és léllektani követelményeknek és lehetőségeknek. Csak azt
nem tudom elfogadni, hogy ez Ili megoldás valóban megoldás. Azt nem tudom
elhinni, hogy .a mérnök le~iki élete ennyiire lkevéssé árnyalt, s hogy elromlott
házassága ilyen sablonos fölszínességgel romlott el. Ö talán nem egészen angyal,
de felesége kétségkívül ördög: ez derül ki az elbeszélésből. Az ,illyen egészen
ördög feleségekiben 'azonban nehéz hinnünk, hacsak el nem httetí őket az író.
Sírnon Emil azonban kitér ez elől az elhitetés elől. Szívtelen, pénzéhes nő az
asszony: vegyük tudomásul, s ezzel kész. De Iha nem érjük be ennyivel? Ha
történetesen az asszony esetleges mentségeire ·is kíváncstak volnánk, és a lova
giasság - nem is csak a lovagiasság, Ihanem az elbeszéilő művészet - szabá
ílyai szerint a másilk fél érveit is meg ,akarnánk hallgatni? Hiába, az író erre
nem ad módot. Van benne valami ügyetlenség, .gyakorlatlanság; egyelőre mintha
még nem ismerne a titkot, hogyan lehet, hogyan kell gyors, erélyes vonásokkal
sokoldalúan jellemezni, hogyan kell egy-egy figura zsigeréig hatolni, hogyan
kell végrehajtani azt a könyörtelen élve-boncolást, ami az igazi írói jellemzés
és ábrázolás. Vannak, akik ettől azért rtadnak vissza, mert túlontúl lágyszívűek:

"vannak, akik álszernérmességükbe takaródznak. Simon Emill se nem lágyszívű,

'se nem álszemérmes: inkább azt mondanám, a rutin hiányzik belőle egyelőre,
és még nerri elég irgalmatlanul edzett a tekintete aJhlhoz, hogy ne álljon meg a
- bármily tetszetős - fölszínnél, hanem mindíg mélyebbre vágjon, a jellem
szervezetének legbonyolultabb szöveteíbe. A mérnök küzdelrne a bánya embe
reivel, a megrögzött rossz hagyományokkal: 'ez csak egyik oldala a dolognak.
A dolog másik oldalából pedig jóformán semmit sem látunk, a mérnök szülk
'ségképpen egyoldalú közlésein kívül. 'lVIegvallom, némi gyanakvás él bennem
'az olyan regényhősök - és nemcsak regényhősök, egyáltalán az olyan emberek
'iránt - ,~kiok már-már vig-asztalhatatlanul szomorúak, mert a feleségük rnent
'hetetlenü1 rideg, rossz, önző, és így tovább. Kezdettől" fogva olyan volt? Akkor
'mínek vették el? Olyanná lett? Hogyan, miért? Csak egyszerűen "kibújlt a
sZög a zsákból"? Gyenge írói indok. S minek vett olyan zsákot a hős, amelyben
szög lappangott? Másként szólva zsákbamacskát?

Egy valami tisztázatlan marad a kisregényben, s ettől aztán az egész kicsH
felemás, kicsit egyoldalú. S a megingott hitelre nehéz további hitelt építeni.

,t Lavina. Magvető Könyvkiadó, 1963'.
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Ez a kedves postáskisasszony egy kicsit rámenős a maga naiv módján, és a
mérnök túl hamar lépre megy. Nem volt elég neki, hogy egyszer pórul jánt?
Ennyire naiv? Vagy az író volna ennyire kedvesen ügyetlen az efféle k3IPCSo
Jatok ábrázolásában? Azt hiszem, igen: most még valóban ügyetlen ílyesmíben.

Igy aztán a Lav~nában a legjobb, 'a legmeggyőzőbb a mérnök ésa régihez
ragaszkodó emberek viszonya; nem is a hangadókra, illetve kontrázókra gon
dolok, hanem a habozókra, nehezen....mozdulókra, erre a lomha, makacs nyájra,
rnelybőlaztán kd-kipattan az ernberség szikrája. Még egy kicsit több valódi in
dulat, igazi szenvedély, mélyebb lélekbe látás, még egy kicsit bátrabb félre
dobása annak, ami kellék és sablon, mégegy kicsit több tömörítés, lényegre
szorítkozás, még valamivel bátrabb "vágás-technilka": és a Lavina biztató ígé
rete be is válhatik.

Illetve félig-meddig már ibe is vált, A !hét novella közül, úgy gondolom,
háromban. A Hőstettben.az Utépítőkben és a Maczingerben. Hogy Gelléri ösz
tönzését érezni bennük? Valahol el kell kezdeni, valamilyen mestert csak kell
választani, és Simon Emil ,jó mestent választott. Érti és tudja már, hogyan kell
kevés szóval sokat mondaní, írói Ibelebeszélés helyett az alakokkal - mozdu
Iataíkkal, észjárásukkal - jellemeztetni magukat, harsogó !f<rázisok vagy teker
vényeaokfeitések helyett száraz tényközlésekkel váltani ki nagy hatást, indu
latot, megrendülést az olvasóbóí ; és mindez nem kis rnűvészet. A Hőstett sok
szocíográfiaí fejtegetésnél többet mond arról a bizonyos vérlázító "altiszt-men
talitásról", s a Maczinger is az élet alatt élők nem-élet életéről. Tegyük hozzá:
Simon Emil, úgy látszik, már a Ihivalkodás nélkül megbúvó. de telibe találló
jó mondatok titkát is ismeri. Meg az elhallgatásét is, ami novellista számára
sokszor a ikímondásnál 'is fontosabb.

Ugyesen kezeli la régibb típusú , anekdotikus csattanójú, láncszerű elbeszé
lést is, tanú rá a Változá,s, meg A bilrreri: de ahol a sors mélvebb sodrasát
akarja érzékeltetni, ott i€tp-ye1őre az idő sűritése ellenére sem elégít ki (Emf óra
napsütésben), másutt meg (Zuhog a varrógép) az atmoszféra nem tudja eléggé
'átvenni a rnondandót elsőddegesen közlő "tényező" szerepét, Lapokból. folyó
iratokból ismerjük Simon Errritnek ezeknél jobb írásait is.

Első kötetnék a "Lavina mlndenképpen biztató. Nem villámszerűen jelent~

kező tehetség műve, viszont az effajta jelentkezések kócosságaí is hiányoznak
belőle. Az író, úgy gondolom, türelemmel, sietség nélkül 'töri útját, és talán még
a kelleténél is nagyobb bizalmatlansággal önmaga iránt, Pedig erre a bizalmat
lanságra nincsen oka. Könyvének elbeszélései azt Igérik, hogy válla - vagy
tolla - nagyobb terheket is megbír, kivált ha nem gyanakszik túlságosan saját
teherbíró képességeiben.

'" '" '"
Nemrégiben egy francia regényíróval és esszéistával. Yves Gandonnal be-

szélgettünk; valahogy Ikiszaladt a számon - magarn sem tudom, miért, hiszen
egyáltalán nem ez a meggyőződésem: - egy regényírónak nem is kell olyan
jól írni tudnia, az la fontos, Ihogy valahogyan mégis kifejezze, amit akar. Balza
cot említettem, igazán csaJk alkalornszülte példának, mert azzal a iközheliyel
sem értek egész-en egyelt, hogy Balzac egyszerűen nem tudott írni. Hogy vélet
len ellenvetésem .milven elsöprő rohamot váltott ki Yves Gandonból, az épp
Úgy nem tartozik ide. mint Balzac írni tudásának vagy nem-tudásának kér
dése. Bizonyos viszont, hogy ha Yves Gandon tud magyarul, nem Balzacot
hozom föl oktalan állításom támogatására.

Birkás Endrére hívatkeztam volna. Azt hiszem, a legkevesebb, amit el
mondhatni róla e téren, hogy nincs valami kimagaslóan [ó stílusa. Új: regénvé
ben" annyi a rossz mondat,a magyartalanság; a stílusbeli botlás, hogy más
írónak egy életre elég volna. Bírkás .Endrét mindez láthatólag mit sem zavarja.
Néha már-már úgy tetszik, akarattal ír ilyen rosszul, 'De ez csak látszat: aka
rattal nem lehet ilyen rosszul írni, Valószínűbb, hogy egyszerűen nincs érzéke
a stílus szépségé iránt: egysz€lrüen nincs is igénye arra, hogy kifogástalanul,
korrekt magvarsággal irjon, mert a fülének erre nincsen fogékonysága; vala
hogyan hallás nélküli muzsíkus.

'" Vakvágány. Magvető Köyvnkiadó. 1963.



Szálkás, göcsörtös, mondjuk meg magyarán: rossz a stílusa. Nem mindig
csak a stílusa, Néha ,gondosan leír olyasmit, amit egyáltalán nem kellene le
írni, például aprólékosan azt, hol áll a vonat a pályaudvaron. s hol a közvetlen
bécsi kocsi; ráadásul míntha mindezt jobb híján tenné, valamilféle iskolás aggá
lyossággal, válaszul egy dolgozat-címre, mely a jelen esetben így hangzik: Mit
látunk a pályaudvaron. Ez az a dolgozat. melvre a .tanár hosszas tűnődés után
bármast ad, s ha sz1goI1Ú'1Jb Ikedrvében van, kettest.

Az olvasót azonban óva 'intjük a hebehurgya osztályozástól. Ez az ügyetlen,
lomha mozgású, lassűreakcíóiú író ügyetlensége, lomhasága, lassúsága ellenére
igen jóiró, és a Vakvágánu nagyon jó reeénv, Az író, a maga kényelmes, lel
tározó, semmit el nem ejtő modorában addig mondia, mondja a magáét, mía
végül valahogy - ellenőrizhetetlenül - az egész "összeáll", a hígnak tetsző

anyagtőmény egésszé kerekedik; már a rossz mondatok sem zavarnak,
mert a regény szürke hordalékanyaga megindult, a szürke lavina elkezd höm
pölyögni, kavics kavíeshoz, rög röghöz kötódi'k, s az egésznek valahogyan kezd
impozáns rnérete lenni.

Ez a :jelző persze pontatlan és rossz. :Szó sincs itt a nagy tablók jó, vagy
kullsszaszerű "impozánsságáról". Itrt a szürke, a nem-jelentős van együtt akkora
tömegben, hogy végül lenyűgöző lesz és jelentős. Nem 'hinném, hogy az író
valamely fuTd'angosan elrejtett fogása. művészete folytán. Azt merném mon
dani: ez szinte valamíféle termésveti tünemény. Megintcsak a földomlás !képe
buklkan elém. Hol, milkor, mdért indul meg egy hegyoldal? Nem tudom. Aki
rajta áll. nem képes érzékelni. mikor kezdett vele együtt csúszni. De a talaj
megindult. s nincs tölbbé megállás. Az író elkezd álmosan. unottan dagasztani
valami szürke masszát ; eddig gYúrja, mígnem figurákká, történelemmé alakul.

Nagy szó, tudom; mégis erről van szó. Emberekről, akik jönnelk-mennek,
roppant kényelmesen reagálnak az élet tényeíre, elég aluszékony szellemi életet
élnek; de élnelk, s életük óhatatlanul kapcsolatban van azzal, ami kívülük, kö
rülöttük történik: végeredményben ők történnek. Ez az, amit Birlkás Endre
megéreztet, ,ránk szuggerál, míbelénk is belénk gyúr: minden adottsága meg
van hozzá, hogy jelentéktelen, unalmas író legyen, s ezekkel az adottságaival
- éppen ezekkel. és sokkal linkáfhb éppen 'ezekkel, mint ezek ellenére - érde
kes regényt ír. és igen jó író. Talán csak egvetlen ihelyet tudnék az egész
regényben, ahol igazi, mesterséae fogásait pompásan ismerő írónak mutatkozik:
míkor Ingrid találkozik apjával, a'k í pénzt ad neki, majd zavartan elnéz a feje
fölött és megkérni: talán csak nem azért megy féril1ez Magyarországra. "hogy
anyád és én" ... Dehogy, feleli ayorsan a lány. - Ez kitűnő. megragadó, taní
tani lelietne. De egyébként? tAhol olcsó anyag kerül elé, Birkás Endre a világért
el nem mulasztaná fölvenni. Például: köztudomású, sajnos, hogya magyárok
egyik kedvelt szórakozása: obszcén szavakra tanítják a gyanútlan idegeneket,
Nos, Ingrid bátyja mínt vízipólózó megfordult Pesten s ő ;is megtanult egyet
mást. Mikor a !hős meglátogatja 'felesége svéd családját, ez a bizonyos Chris
tofer sokáig töprengve ül, majd diadalmasan megtöri némaságát, 5 hogy örömet
szerezzen vendégüknek. kirukkol az egyetlen ráragadt magyar kifejezéssel. Nem
éppen szalonbeli kifejezés. Az anekdota untig ismert; száz író közül kilencven
finnyásan elkerülné, mégha valóban előtte történt is. Birkás Endre nem; szá
mára nincs különbség anyag és anyag között ; amiJből egyáltalán építeni lehet,
abból fáradhatatlanul épit. És létrejön az. amit varázslatnak lehetne nevezni,
ha ez a szó nem hatna olyan képtelenül éppen BtrkásEndrével kapcsolatban:
a közhely megszűnik közJhely lenni, s az anekdota már nem anekdota; tömör
szürke anyagban tömör szürke anyag, és funkciója van: e bonyolult, kielemez
hetetlen súlyeloszfás rendszerében egyik tartópillére lesz az épületnek.

Szürikében szüil'ke, mondtam. Kell-e rá meggyőzőbb példa, mint a svéd
magyar házaspár ostrom: alatti története? Az író 'hangJa e rémségele elbeszé
lésében még a szokottnál is maznább: a világértmeg nem kockáztatna egyetlen
kirivóbb hangsúlyt. 'Elmondja, mi történt, majdnem unottan. Ingridnek lett egy
gyereke; a gyerek megbetegedett, orvost hívtak hozzá, az nem tudott segíteni
rajta; a kis halottat szánkóra teszik s aztán valahol a Károlyi kert táján köl
cs'ön ásóval eIássi:k. KÖZJben megtörténik az emberek pálfordulása. a gettóból
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szerenesésen hazatért öreg zsidó fölalkas2Jtja magát, alighanem undorában, csípő
ficamos lánya pedig a szerétet magas-iskoláját gyakorolja, a világ legtermésze
tesebb rnozdulataival, s anélkül, hogy az íróból a rokonszenv legkisebb [elét is
váltaná ki. SzüT'ke a szürkében: de az embernek elszorul a torka. Hol, mítől

lett ez ilyen lélegzetfojtóari kitűnő, ilyen nagy? Illetve nem is nagy, hiszen a
Iegszígorúbban átlagemberl méretű, talán még annál is egy egészen kicsit
kisebb. De közben ez a hatalmas 'szürkeség agyonnyomja az embert. Nincs
hozzá kommentár. Egyszerűen van, ahogy van, megmásíthatatlanul, Már-már
félelmetes. Ilyesmiikből lesznek az eltéphetetlen kötelékek. Miért jön vissza
Ingrid, míért nem bílI" végül odakint maradni? Ezért. Nincs rá szavakba fog
lalható magyarázat. Egyszerűen ezért. Azért, am! van.

S egyszerre elfog a gyanakvás. Nem abban a meaállapitásomban, hogy
Bsrkás Endre "nem tud írni"; ezt akárki megállapíthatja. Erősödő gyanúm a
következő: hátha ez a stílus Iránti süketség a maga médján mégiscsak valami
féle makacs, szívós, szinte földalatti ars poetica? Hátha azért nem keresi Birkás
Endre a plasztikus kifejezést, a kifejező stílust, mert nem hisz a kifejezések
plasztlkusságának, a stílus kifejező voltának értékében? Hátha ez a 'konokság
csak az anyagban, és semmi másban, csak az anyagban való ősi hit megnyílat
kozása? Hit az anyagban, melyben, mert anyag, minden egyfornnán fontos és érté
kes? S hátha ez a magányosan, nehézkesen kibontakozó és dolgozó író, ki tudja
milyen mély vonzások és választások [átékaként, és minden céhbeliségtől füg
getlenül, valaihol az irodalmi világ határ szélén.mégiscsak igen-igen elől jár,
egy-lépésben bizonyos új világirodalmi törekvésekkel és 'kísérletekkel?

Nem biztos, hogy azok a legmodernebbek, akik a legjobban modernkednek.
Bírkás Endrének nyilvánes;ze ágában sem volt "modern regényt" írni. 'De az
ilyesmi igazában nem a szándékon múlik, hanem a művön, S a Va.kvágánll la

maga nemében, s oly kevéssé hívalkodón. ho-tv már vzínte álcázottan, és talán,
sőt valószínűleg szándék nélkül. alkatból. de annál hitelesebben modern is.
Amellett j6. Igazán emberi és emberlen igazi.

Amivel persze nem azt mondom, amit oktalanságomban Yves Gandonnak
mondtam: hogy a rregényfr6nak nem is kell írni tudnia. Vannak kivételek.

De a kivétel persze ezúttal is a szabályt erősíti. (Rónay György)

SZ[NHAZl KRONIKA. Pa aprózairodalom két naau ága, a dráma és (l:;j el
beszélő próza között valamiféle (nuilván ki.~.~é erőszakolt) párhuzamot akaT'PIi.... k
vonni, mindenképpen eljutnánk a következtetéshez, hogy ,ha Ia.''regénynek a több- '
felvonásos dráma felel meg, akkor a novellának az egyfelvonásos a színvadi
mel1felelője. Túl a műfa.1i .különbözöséqeken, a ,művészi kifejezés lehetőségeit

tekintve, feltűnő a hasonlatosság közöttük
Ha. a.z életet úgy .képzel.1ük el, mint szélesen hömvölyqő, hatalmas fol'IJót,

a. regény hosszú darabon kíséri véqig annak foluását. Esetleg egy folyót teljes
egészében, az eredetétőla torkolatáig ,bemutat. A movella ezzel szemben csupán
egy rövid szelvény t 1(letsz ki a folyásból, azt világítja be éles reflektor fénnyel.

.Olvanféle élményt keltve. mint amikor magas töltés mellett vagy ih.egyek IOOzt
száquldunk és egy nyfladékon át 'egyszerre csak: elővina.n a mögöttük áradó,
szélesen hullámzó folyó. Rövid ideiq tart a. látomás, és márís ismét eltűnik a.
mindil1 végtelensépet érzékeltető víz, és fáió nosztallgia marad ,a szívünkben.
Annyira szeretnénk tudni, mi /Van a. megpillantott .szelvény előtt és után, de
c.sak a képzeletünkre hagyatkozhatunk. Az igazi naqy novella áltral nyújtott
élménynek éppen ebben a kielégítetlenségben rejlik a szívszorongató szépsége.

Igy vagyunk az egyfelvonásos dambbal is, azzal a különbséggel, hogy itt
talán még kevesebb II művészi kibontás lehetősége. Talán ezért ,is vált az egy
felvonásos a. kisebb igényű kabarék jellegzetes műfajává. Van azonban néhány
kl.asszikusa is, és ezek között kétségkívül előkelő helyet foglal el Anton Pavlo
mcs Csehov, a múlt század végének tragiku.~a.n rövid életű, nagyorosz írója.
A szezon vége felé a Madách Színház ,K.a.ma.ra Szinháza. mutatta be három
egYfelvonásos vígjátékát, a "Leánykérés"-t,a "Medvé"-t és a .,Jubileum"-ot.
Bár a három kis darab művészi színvonala. nem egyenletes, azt mindegyik ;bi
zOll/Jjítja, .hogy az irodalmi miniatúr-festésnek kevés nagyobb mestere akad
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Csehovnál. Szinte elképesztő, milyen jól ismerte ez a fiatallíró a századvég
orosz vidéki középosztályát, ezt a különös, már kialakulásábOJ11, eleiVe pusztu
lásra ítélt, talajt vesztett (t'agy azt meg sem talált) társada~mi réteget, amely
Gorkijnak is annyi töprengésre szolgáltatott okot fiatalkori éveiben. Nem volt
ez a szó igazi értelmében vett társadalmi osztály. Nem is lehetett az, hiszen
nem normális társadalomfejlődéseredményeképpen jött létre, hanem úgy, hogy
a polgári liberalizmus be.szivárgott egy vele minden tekintetben ellentétes, feu
dális és bár erejében meggyöngült, de szerkezetében és a hatalomgyakorlás
módszereit illetően velejé,tg zsarnoki rendszerbe. Nyilvánvaló, hogy a két világ
nak ez a kénytelen-kelletlen találkozása és nem szerves együttélése· csak torz
képleteket hozhatott létre. Furcsa és az általunk megszokott lélektannal néha
már nem is követhető figurák népesitették be, nemcsak az orosz vidéki birtokos
udvarházakat, ,hlJJnem a kisvárosok köz- és magánhi;1)atalait is.

Csehov ugyanazzal a gondossággal és pontosságqal vizsgálta és 'figyelte eze
ket az alakokat, mint amellyel a jó preparátor kezeli gombostűrc szúrt rovarait
és lep kéit, vigyázva, hogy egyiknek se görbül,jön el egyetlen kicsi csápja sern,
neveszítsen egy szemecskét sem hímporából. 'Es mint ahogy a 'Preparátor is
végül megszereti a legcsúnyább bogarat is, amelyért ilyen aprólékos fáradságot
vállalt, Csehov is alapjában szerette ezeket a bolondos alakokat, akiket lJJnnyi
gonddal preparálva tűzött tolla hegyére. Ha nem szerette volna őket, nem letti
volna annyira igaz művész.

Ez a jellegzetesen csehovi attitűd a bemutatott három darab közül külÖ'ltö
sen ez elsőnél, a "Leánykérés"-nél követhető pontosan. Voltaképpen egyetlen
szellemes kis [arce a cselekménye. A félszeg és az ngglegénység küszöbén álló
birtokos átjön a szomszétihoz, hoqy meqkérje az özvegyember, már ugyancsak
erősen hervadásnak indult egyetlen leányZóiának kezét. A leánykérés heluett
azonban ádáz veszekedés tör ki 'a fiatalok között vaJlami rét tula,idonjoga föZött,
ma,id rövid megbékélés után megismétlődik a vadászkutyák .miatt, mire a két
ségbeesett apa. rémülten áldását adia ráiuk. Ellenállhatatlan a komikurna a je
lenetnek, mégis ott borong mönötteaz iró melankóliája\ ennek a világnak re
ménutelen kisszerűséae és szellemi sit'ársáao. miatt.

Már sokkal erőtlenebb és sokkal knrésbé je7.legzetesen orosz ~s csehovi a
"Medve". Főhősének (heh/esebben hősnő'Íenek)a búsongó, szén fiátal és kénl1es
kedó özvegynek, 'akit ecu faragatlan. férfi erőszakossága győz le, számtalan előd-

jét találhat'Íuk meg már Lope de Vegánál. .
Annál ízesebb viszont a harmadik ,darab, a "Jubileum". Cselhov ebben azt

bizonyítia be, hogy miluen ·bámv'l.atoq érzéke van a (JTOteszk.hez. A jubiLeumot
ünneplő bankigazaató körül kialakuló ,lármásielenet abszurditása végül szinte
dürrenmattivá t'á1ilc Cseho» itt a legmodernebbek átmenetnélküli elődjének bi
zonyul.

A Madách Szinhé»: Kamara Srirduiza méltó keretben: .szólaltatta meg a hu
morista Csehovot. A )nniav,a szí71é.s7.nárna. l'I)'I771lt fel és önfeled+ ör!imrrnel ko
médiázott. Váradi Fé(F ~n,ratlan n,.,7'Gw5z".q~?l csúfította el ma,pát a falv.si vén
láml tökéletes meo,Íe7eooHése érdelrhl)en. Brtsilide« Zoltán ·és Lőte Attila voltak
mélt6 partnerei. A "Mn~',p"-ben Toinau Klári. Pécsi Sándor és Kömíves Sán
dor nyújtottá)" a ,1".,."" (;tUa lehet'ísége7um belül tf!hetsé(lük 'teaiavát. A ,.Ju
bileum" című groteszk 0"/".sh71 Z,/5sei Greauss Zoltán, Psota Irén, Márkus
László, Kiss Manui és 'T'rr/7ó,q Endre noüak. .

Sík Endre fordításait hitelesnek éreztük. Jól 'vissza tudta adni a csehovi
fanyarságot.

Három ea'UfeI1)onásos darabot mntotott be az Irodalmi Színpad is. mé.rme
dig három különböző magyar szerzőtől. T-fa már egyenetlenséget lI7l/utatott az egy
8Ze-r:z{)től származó háTam CsehOl' darab is. elkénzelhetá'mekkora az egyenet
lenség há1"om a'Tln'Uira kiilönböző vérmérsékletii író. mint HeaedűsGéza, Mes
teThdzí Laios és Rónau G'Uörgy művei között. A három darab eouiittes he:mUr
tatását alir.ha lehet egyébbel, mint technikai indokoikkal igazolni. Legföl?ebb
taMn azza, hogy mind a három a közeli va.gy fél-közeli múltat ábrázolja, iLletve
iáézi. De mennyire más igényekkel és színvonalon.
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Hegedűs Géza: "Régi szép idők" című komédiája a múlt század végének
magyar társadalmi (vagy talán inkább "társasági") viszonyait karikirozza, a
feltörő pénzes r.éteg cimkórságát, hatalomvágyát, az elszegényedő, de mégis
stílust adó nemesi osztállyalvaló összezülMsét. Szellemesen, szórakoztatóan,
ha nem is túlságosan eredetien. Nyilván Hegedűs Géza maga tudj.a a legjobban,
hogy hősei há1l,y példányban nyüzsögnek Mikszáth Kálmánnál éppúgy, mint
Hercegh Ferencnél, va(l1J akár Molnár Ferencnél, de az \utolsó 5-6 évtized
egész magyar irodalmában. Darabjának hangvétele, dialógusainak könnyed
sége, leginkább még Hercegh Ferencet 'juttatja eszünkbe, azzal a különbséggel,
hogy szatírája tisztább és élesebb, nincs benne az a cukrozás, amellyel Hercegh
társadalomkritikai oldalvágásait r,endszerint enyhítette. Egészbenvéve azonban
mulatságos a kis darab és jó színház emlékét hagyja lhátra.

Már egyáltalán nem ,mondható ez el Mesterházi Lajos: "ünneplők" című

otrombán ízléstelen"bohó21atáról". Szendrő Ferenc, az IrodalImi Színpad ,műué

szeti vezetője, általában hozzáértéssel és tiszteletremléltó ügyszeretettel állítja
össze az intim kis színpad műsorait. Ezúttal azonban megalkudott,engedett a
kísértésnek, amely egy "nagy komédiázás" lehetőségeit csillogtatta meg előtte.

Ki is használja ezt a lehetőséget. De ne vezesse ,félre az itt-ott felhangzó "rö
her és taps. Ez nem azoktól jön, akikért érdemes jó és színvonalas színházat
csinálni. Az "ünneplők" címűegYfelvonásosbohózatnak sokkal több köze ,van
a szekszuális aberrációhoz, mint ,a kapitalizmus ,bírálatáJhoz. Az ötlet, hogy
egy bank azonkívül, hogy kizsákmányolja alkalmazottait, még azt is megköve
teli tőlük, hogy homoszekszuálisak legyenek, nem humoros, hanem képtelen és
beteg. A darab triviális "bemondásai" alantas ösztönökre apellálnak.

Nagy kár, hogy ennek az alig minősíthető darabnak rossz szájízével kell
beülnünk a színházba, hogy Rónay György költői szépségekben gazdag egyfel
vonásos színművét, a "Születésnap"-ot végignézzük. A darab már egy' évvel
ezelőtt megjelent a "Kortárs" című folyóiratban. Rónay, bármennyire sokoldalú
író, a drámai műfaJt sohasem művelte. Ez az első ilyen természetű írása, s a
maga hosszú, elmélkedő monológjaival, azt sejtette, hogy ezúttal is inkább egy
novelláról van szó, amelyet alkalmasabbnak lá#zott párbeszédes formában meg
írni. 'eppen ezért talán még maga a szerző is meglepődött, hogy mennyire ki
virágzott ez a szöveg a színpadon. Bizonysáqáulannak, hogy mennyire nem a
műfaji előírások, dramaturgiai szkémák a döntőek a színp.adi irodalomnál. Ró
nay írásában semmi sincs, ami a "szabályos" drámáról szóló iskolás elképzelé
seknek megfelelne. A cselekménye epiku,g és retrospektív, mégis drámaivá iz
zik. A nagymama nyolcvanadik szülestésnapját ünneplik ' egy kis 1'ózsadombí
eszpresszóban, ahol egy rövid óra alatt, a szemünk láttára bomlik ki egy rideg
és kemény kötelességtel,iesítésben eltöltött élet teljes erkölcsi csődje. A kibon
táshozszükség van néhány rég meghalt szereplőre, akik a nagymama életében
valamikor fontos szerepet játszottak. Rónay gátlás nélkül behozza őket a reá
lis mai környezetbe. Nem csinál belőlük sem romantikulI kísértetet, sem rno
dern, tudathasadásos víziót. Egyszerűen behozza és beszélteti őket, mert az ő

mellhitelező tanuságtéteWkre is szükség van ahhoz, hogy kiderüljön: mennyire
meddő volt ez a konok szívóssággal végig harcolt élet. A nagymama világéleté
ben helytállt, kuporgatott, gyűjtött, fizetett, sokszor a bohém és csapodár férj
helyett is. ~s közben fogcsikorgatógyűlölettelrakta félre a számlákat. De ugyan
kinek akarja bemutatni őket? Az irodalomban, a színpadon, az író megteheti
neki azt a szívességet, hogy haló poraiból elébe hozza azt az embert, akinek leg
szívesebben dörgölné orra alá a meghozott áldozatokat. De lám" még eza csak
az irodalomban lehetséges találkozás sem hozza meg a hőn óhajtott elégtételt.
Hát ugyan mi hozhatná megwkkor a ,valóságos életben. Nem, la nagymaJmán
és a hozzá hasonló típusú embereken nagyon nehéz segíteni. Mert nem képesek
megérteni, hogy nincs a világon értelmetlennebb és terméketlenebb dolog, mint
a szeretetlen aszkézis, hogya legmegindítóbb önfeláldozásnak is megsavanyo
dik az íze, ha fölhánytorgatják. Nem tudják elhinni, hogy néha minden anyagí
jónál és biztonságnál többet ér a mások számára egy megértő emberi szó, egy
simogatás, hogya kötelességtllljesítés nem bálvány, amelynek oltárán minden
áron áldozni kell, hanem eszköze a szeretetnek.
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Err5l szól Rónay GYÖT(J1/ szfvenüt5 egyfelvonásosa (amelyet az ut6bbi évek
ben talán leger5sebb írásának érzünk) és még egy csomó más dologról. 19y a
többek között arról is, hogy mennyire tűnékeny az emberi élet, hO(J1/ milyen
hamar válik nem fontossá a világ számára az, amit a magunk számára any
nyira fontos1lJ(),k éreztünk. ts mUyenelgondolkoztató trouvaille a kis darabban,
hogy az 1917-ben, a Kárpátokban nyomorúságos körülmények közt elesett, egy
kori délceg császárvadásznak szinte lehetetlenség megmagyarázni, hogyan ke
rűlt húsz éven belül ism~J világháborúba az emberiség, azok után, amit dk át
éltek?

Sűrített, igényes írás a "Születésnap"" mindenestül színpadra tfrmett, és
szellemi feszültségekkel terhes légkörétól hosszú ideig nehéz szabadulni.

Az Irodalmi Színpad jeles szereplőgárdát gyűjtött össze a három darabhoz.
Kimagasló színészi teljesítmény Makay Margit nagymamája. De helyükön van
nak a többiek is: Váradi Hédi (akinek a "Régi szép idók"-ben jutott a lel1'1úí
lásabb szerep), Szendrő József, Inke László, Somogyvári Pál és a kisebb sze
replők. (Doromby Károly)

KEPZOMűvESZET. Megemlékezés Czigány Dezsőről. 1937. Szílveszter
estéjén a magyar művészettörténetegyik legtragikusabb eseménye játszódott le:
Czigány Dezső festőmaivész - idegrohamában - megölte családja több tagját,
majd öngyilkosságot követett el. A művész, aki ilyen borzalmas körülményeik
között távozott a földi életből, a század elejének egyik legnagyobb tehetségű

magyar festője volt.

Czigány .e napokban lenne nyolcvan esztendős. 1883. június l-én született
Budapesten. édesaoía szegény bádogosmester volt. Festői tehetsége már 'korán
megmutatkozott. Elóbb MünchenJben tanult Gysis tanárnál és Hollósynál, majd
Párizsba került, ahol elsősorban Cézanne művészete igézte meg. (Párizsban egy
pálr napra - míg magának külön lakást nem talál - nála száll meg barátja:
Gulácsy Lajos.) Közben pár 'nyarat a nagybányai művésztelepen is éltölt. Igen
fiatalon kapcsolódott be a magyar művészeti életbe: 1903-ban többekkel /1kö
zöttük Gulácsyval) részt vett a Nemzeti Szalonőszd tártatán. 1908..ban a MIÉNK
tárlatára "Munkás" című képét !küldi el, a nagybányai festők 1911-es kiállítá
sáriés a IRippl-Rónai és Vaszary vezette "MűvéslJház" 1914-es tárlatán is ott
szerepeitek munkáí. Lyíka Károly "Művészet" című folyóiratának 1914. már
ciusi száma 11 "Művészbáz" festőiről bészámolva kiemeli Czigány "muráHs ha
tású, nyugodt hangulatú nagv aktját". Az 1910. körüli években Czigány egyi,k
fontos tagja a "Nyolcak" művészcsoportnak, amely Mr csak rövid ideig (2-:l
esztendeig) volt együtt, - máig terjedő hatása, kisugárzása által napjaink leg
értékesebb hazai művészetí törekvéseinek is egyik tisztelt őse.

Czigány a század elején jó barátságba kerül Ady Endrével, akiről vagy fél
tucat arcképet fest. (O tervezte a "Vér és arany" című Ady-kötet borítólapját
ís.) Párizsban is gyakran vannak egvütt, s Pesten is, a Palereno-kávéházban, a
"Három Holló"-ban. Ady - piktúráján kívül - csellójátékát is nagyon ked
velte Czígánynak, "akit Budapesten tartózkodván, mlndia felkeresett . .. Bor
került az asztalra, Iszogattak. lassan megindult a beszélgetés. maid Czigány ke
rült sorra: elővette gordonkaját és muzsikált. Ady SClhumann Almodozását na
gvon szerette Czigánytól, azután volt egy kedves Bach-száma, de a magyar nó
tákat is kedvelte. Sohumanrút háromszor is eljátszotta Czigány és Schubert Ave
Máriáját. Ady hallgatagon ült, néha órákig nem beszéltek." (Horváth B.: Isme
retlen Ady-relíkviák, ",Jelenkor", 1961. augusztus.) Az 1910~ben Budapesten
hangversenvező fiatal Pabló Casals-ról is kitűnő portrét festett Czigány, festőt
és modell iét itt is a muzsika hozta közel egymáshoz. (Hogy mekkora öröm le
hetett Czigánynak Casalsot festeni, ez sejthető Berény Róbert szavaiból: "Há
rom szeritség volt Czigány Dezső életében. amikor 1900 körül Pálrizsban megís
rnerkedtünk: Cézanne, Ady és Casals.") Arcmása! közül még emlékezetes az,
amelyet Ady hűséges barátjáról és életraizíróiáról, a "Népszava" irodalmi ro
vatvezetőiéről: Révész Béláról festett. .(A szocíaltsta Irót szokásos viseletében:
sötétvörös mellényben ábrázolja a festmény.)
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A két világháború !között Czigányról már kevesebb szó esett. Genthonnak
az új magyar festészetről írott könyve - amely a művész halála előtt két év
vel jelent meg - azt írja, hogy "valamirevaló tanulmány Czigányról eddig még
nem látott napvilágot." Ha ez egészen nincsen is így - hiszen Bölöni György
10ll-ben az "Aurórá"-ban már szép tanulmányt szentelt Czigány munkássá
gának -, annyi kétségtelen, hogya művész - aki Magyarországon Cézanne
elveinek legtisztább képviselője volt - sem életében, sem holtában nem kapta
meg azt az elismerést, amely őt megillette volna. Elete végén anyagi gondjai
is voltak. Végrendeletében megtiltotta hátrahagyott képeinek kiállítását, sőt úgy.
rendelkezett .hogy azokat - önportréí kivételével - semmisítsék meg. Végső

akaratának teljesítését, a képek kíválogatását jóbarát]ára, Berény Róbertre
bízta. (Berényen kívül Kernstok és lMárffy voltak még bizalmasabb barátai, 
a temetésen is Mánffy búcsúztatta, a KÚT nevében.) Amikor a temetés után a
festő öccse felkereste Berényt a képek szelektálása és a gyengébbek elégetése
ügyében, Berény Róbert megdöbbenten tiltskozobt a megbízatás ellen, s taná
csára a képkef eltették, majd 1944. legelején az "Alkotás" Művészházban ki
lillították. Minthogy a felsorakoztatott hagyatéki anyag színvonala vegyes volt,
a kritika nem fogadta egyöntetű elismeréssel a kiállítást. (Oltványí Imr-aci.kke
a Magyar Nemzetben, Jajczay János sorai a Katolikus Szemlében.) A felszaba
dulás utáni első években ugyancsak véka alatt maradtak Czigány művészeté

nek értékei. Pogány Ö. Gábor a magyar festészet forradalmárairól írott köny
vében mégcsak a nevét sem említette meg annak a művésznek, aki a maga
idejében a magyar művészetí forradalom egyik legkülönb, Jegtalentumosabb
egyénisége volt. ~Az utolsó lustrumban neve már gyakrabban felmerül a mű

vészett irodalomban, de !hogy még mindig nem kellő érdeme szerint foglalkez
nak vele, ezt az is mutatia, hogy életének adatai nem egyszer hibásan szere
pernek, - í,gy pl. a ,iMágyaI' művészet 1800-1945" círnű vaskos munkában
(1958), a "Nyolcak" és az "Aktivisták" grafikáiból a Nemzeti Galériában rende
zett kiállítás katalógusában stb.) ,

Mi is hát a helye művészetünkbenCzigány Dezsőnek? Bár életének utolsó
másfél évtizedében művészí megalkuvások és az alkotóerő elapadásának jegyei
is felfedezhetők munkáiban, - mégis az első háború körül Iegjobbjaink közé
tartozott. (De második korszakának as "annak kiváló alkotásai, pl. a "Nagy
mama Bíblíával.) A "Nyokak" között - Tihanyi és Berény mellett - Czigány
volt az, aki a legmesteribb arcmásokat festette, sok nagyszerű őriportréja is
készült, ezen hol felgYűlrt ingujjas munkásként, hol szerzetesként vagy bíbo
roskéntábrázolta önmagát a művész, Maradandó értékű gyümölcscsendéletei
nek és női aktjainak egy-egy sorozata is, - provencei, riviérai, balatoni, zebe
gényí tájképei már inkább a későbbi, kevésbé tartalmas periódusából valók.
Vezércsillaga Cézanne volt, a formák plaszticitása és kiegvensúlyozottsága, ko
moly, többnyire zöld és fekete színakkordjaí. képeinek zárt szerkezeti rendje
a századvég nagy francia festő-géniuszára utal vissza. De művészetének van
egy másik ihlető forrása is, a velencei mesterek, az olasz renaissance. Ez félre- "
érthetetlen olyan munkáín, mínt "A kardinális", ,a ,.Zenéill barát" vagy az
.,ÉnekJő szerzetes". 19y ír erről Kassák Lajos: "A Cézanne felé vezető úttal pa
rallel egy másik is kezdetét vette, amin a renaissance forma- és színviláaába
tért vissza Czigány. Ma már megállapíthatjuk, ebben a korszakában alkotta
legszebb képeit. Főpapi öUözékkel díszített önportréi -komoly, sőt tragikusan
komor vallomások gyötrődések közt élő belső világáról ..."

Egzisztenciális gondok, a közvéleménynek a művészet irántí bántó kőző

nye, a magyar kaltúra nyomasztó sorsa a 20-as; 30-.as éveleben - idegrendszerét
kikezdték. O maga is érezte, hogy. úiabb alkotásai elmaradnak a 'korábbiak mő

gött, amelyeket összefogottság, rendezettség, a kompozlelő tökélve jellemzett.
A meghasonlás, a téboly egyre jobban úrrá lett lelkén... Temetésén Haller
Gábor protestáns lelkész így szélott elrnúlásáról: "Torony volt. megingott, le
zuhant és maga alá temette, akiket oly nagyon szerétett. Földi értelemmel nem
tudjuk megmagyarázni, hogy mi történt ..."

Valóban, torony volt, - olyan alkotó, aki nem egy munkájával Ady,
Bartók, Csontváry, Ferenczy Károly, Gulácsy méltó 'kortársának bizonyult. De
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ha műveinek átlagos színtjét nézzük, akkor is érvényesek Bölöni szavai: "Akár
mi 'kerül ki a kezei közűl, nincs dolga, mely nem érdekes, és amelyen nem egy
gazdag festő talentuma jelenne meg."

Ferenczy Béni bécsi és Kass>ák Lajos pttrizsi kiáHítása. A 'katalógus ésa
megjelent újságerkkek nyomán emlékezünk meg két kiváló, idős művészünk
külföldí kiállításairól. A bécsi Künstlerhausban "Ferenczy Béní, Ikortársai kö
rében" címmel mutattak be mintegy 180 Ferenczy Béni-művet. A kiállítás al
kalmából 84 oldalas, sok képpel illusztrált katalógust adtak ki, igen finom mű

nyomó papíron. Az osztrák közönségnek Genthon István tanulmánya mutatta
be Ferenczy Bénít, majd a magyar szobrászművész életrajzi adatainak felso
rolása és a kiállított művek jegyzéke 'következik. A szobrok között szerepelt
- Ferenczy Béní mester szép női 'akt-kornpozfcíóín és gyermekfiguráin kívül
- (két változatban is) "A tékozló fiú" rímű mű. A mester plakettjei közül is
kiállítottak rnintegy negyvenet, közöttük a Raffaello-, Virág Benedek, Ady-,
Gerevich Tibor-érmet. A művész nagyszerű grafikai munkásságát közel 90 lap
képviselte, elsősorban női aktok, de közöttük volt "Az asszony feszülettel" rí
mű, 19M-ből való szénraiz és az 1960-as "Menekülés Egyiptomból" című akva
rell. A kortársak közül két-két tucat művel szerepelt nagy szebrászunk tk er
testvére: Ferenczy Noémi és Szőnyi István, - néhánv művel pedig Berény Ró
bert, Bernáth Aurél, Bornemissza, Czóbel Béla, Derkovits, Egry, Elekfy Jenő,

Kimetty János, Márffy, Novotny E. Róbert. (A kortárs művészeket csupán gva
sok, akvarellele képvíselték.)

Kassák Lajos festményeinek retrospektív kiállítását a párizsi René Galé
ria rendezte meg. A katalógus tíz reprodukciót közöl Kassák alkotásabról, 
az első alatt az 1920-a5 évszám, a Iegutolsó alatt 1962 olvasható. Kassák két
franciára lefordított költeménye, önéletrajza. valamint Jean Arp, a nagynevű

szebrász. Jean Cassou múzeurrrigazgató és Míchel Seuphor esztéta nyilatkoza
tai olvashatók Kassák művészí munkásságáról. Cassou, a párizsi Modern Mű

vészet főigazgatója - többek között - a következőképpen méltatia a magyar
író-festőt: "Kassák az absztrakt rművészet keletkezéseker tűnt fel. apionírok
korszakában, elfoglalva helyét a nagy képzőművészeti forradalmak kavargá
sában, amely végigsöpört Európán a százan első évtizedeiben ... Körülötte gaz
dag forrongás van, de ő kímunkálja a saját útját, amely szigorú. következetes
és tiszta. Iró és festő, kemény akaratú és érzékenyen reagáló, aki kutat. vitá
zik és dönt. Es kialakítja a maga tőkéletességét. ha'[líthatatlanságát és kristály
tísztasáaát." A kiállításról és a Brüsszelben kiadott "Hommage a Lajos K3:S
sák" ("Tiszteletadás Kassák Laionak") című kötetről (amelynek munkatársai
között szerepel Pierre Emmanuel, a nagy francia katolikus lírikus is) egy egész
sor dap meleg elismeréssel emlékezett meg. így az ,.Express". a ..Le Journal des
Arts", a "Les Nouvelles Líttéraires", a belga "Le Journal des Poetes", s az év
elején Kassák három konsbruktivísta alkotásának reprodukcíója képeslevelező

lapori is forgalomba került Párizsban.

IX. Pest megyei képzámú:t'észeti kiállitás. Szentendrén rendezték meg a
Pest megyeí művészek idei kiáUítását,arrnely sajnos alatta marad annak a szín
vonalak, amelyet egy szentendrei tárlattól joggal elvárunk. Hiszen - mint
Németh, Laios műtörténész írja katalógus-előszavában- e városkában ,.kiál
Iítani felelősség és elkötelezettség." Czóbel Béla nagyméretű, a 20-as években
festett entertörje. Modok Mária finom Ikis virágcsendéletének tiszta, igaz csen
dülése, Barcsay Jenő három apró képe, két Szántó Piroska-mű s még néhány
(de nagyon kevés) !kép emelkedik ki a nem kellő gondossággal összeválogatott
anyagból. .

Bornemisza Géza jeles öreg művész, 55 év előtt Párizsban Matísse tanit
ványa volt, - ernyedt, marclpánszínűmunkái helyett bizonyára lehetett volna
különbeket találni. Az lett volna az ősz festő igazi megbecsülése, ha méltó
képpen szerepeltetí a rendezőség. " Lípovníczky László gyakorlott akvarellista.
A nehéz technika - mínt mondani szokták - a 'kisutiáoan van. Feltűnő azon
ban, hogy művészi igényei milyen kis-szerűek: megáll a virtuóz pillanatfelvé-
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telnél. S bár természetesen mindegyík művészi technika egyformán rangos le
het, - mégis beszűkülését jelentheti egy viszonylag fiatal művésznek, ha le
horgonyoz az akvarell rrnellett, s kitér a nagyobb erőpróbák elől.

A katalógusban szereplő magvas tanulmányt Németh Lajos írta. Nem az
ő hibája, hanern a figyelJmetlen korrektoré, hogy Vass Elemér festő kereszt
neve Vas István költőével cserélődött fel, s hogy Matísse neve is hibásan sze
repel. S egy szentendreí kiállítás katalógusának borítólapja hogy lehet ilyen
vásári? (Dévényi Iván)

ZENEI JEGYZETEK. (A P h i a d e l p h i a i Ka m a r a z e n e k a r h a n g..
ver s e n y e.) Nagy érdeklődés előzte meg az amerikai, karmesternMküli zene
kar magyarországi bemutatkozását. S az érdeklődő rokonszenvet csak fokozta az
a híradás, mely szerint az együttesnek kiváló karmester-hazánkfia, Ormándy
Jenő a tiszteletbeli védnöke. A philadelphiai együttesnek talán ezért is a vonós
kar a legjellemzőbb, legkarakterisztikusabb része, élén David Madisón OOng
versenymesterrel. A hegedű-szólam összhangzása korántsem olyan puha, mint
az I. Musici di Roma együttes hegedűseié, de ennek az is lehet a magyarázata,
hogy az amerikai művésze,k szándékosan mérséklik játékuk expTlesszivitását.
Bachról lévén szó - mert egészmíísorukat a Bach-családnak szenteLték·-,
ennek a felfogásnak is van létaJlapja, sőt komoly tábora is, a mi elképzelése
inket mégis jobban kielégiti az érzelmeknek is tág teret adó tolmácsolás. Ez
utóbbi felfogásban játszotta a c-moi! kettősversenyoboa-szólóját John de Lancie,
aki hangszerének rendkivüli művésze. MegérdemeMen aratta az est legnagyobb
sikeTIét.

A műsor első részében a két leghiresebb Bach-fiú, Philip Emanuel és Johann
Christian szerepeit egy-egy művel. Rádöbbenhettünk, kettejük korszakos jelen
tőségére, amennyiben továbbörökitetté1c atyjuk szellemét és eredményeit Haydn,
Mozart és Beethoven [elé. Philip Emanuel Bach C-dúr szimfóniája többet őrzött
meg a nagy bachi tradiciókb61, s itt-ott váratlan érzelmi kitöréselvkel mélyíti
el mondanivalóját. - Igaz, élete is ilyen volt: látszólag nyugalomban és pol
gári biztonságban töltötte napjait, e látszat mögött azonban az elégedetlenség
és lázadás újfajta életérzése lüktet. (Talán ezt is átörökíteUe Mozart egyéni
ségébe!) Amikor Burney, a neves angol emlékíró-utazó egy ízben meglátogatta
Philip Emanuelt Hamburgban, ez így fakadt ki: "Agyő, zene! Jó emberek a
hamburgiak és olyan nyugalomban meg függetlenségben élek itt, amit semmiféle
udvarnál meg nem kapturtnék. Ötven éves korom óta kiveszett belőlem minden
ambíció. Azt mondom: együnk, igyunk, holnap majd alszunk. És ilyesformán
megbékéltem helyzetemmel, 'kivéve, ha jóízlésű és szellemes emberekkel talál
kozom, aki.k meg tudják becsülni a jobb muzsikát, mint amilyent mi itt csiná
lunk; ilyenkor pirulok a magam és hamburgi jó barátaim nevében." - MUyen
súvszoritóan szomorú ez a kiábrándult hang abban a korban, amikor lázasan
folyik a nemzettészerveződés folyamata Európa-szerte, a legkivá,lóbbak pedig
sajátos és újszerű nemzeti nyelv megtcremtésén fáradoznak - a zene teriiletén
is! Európa zenei nyelvében még uralkodnak ekkor az olasz szavak, a legna
gyobbak is szívesen beszélik az itáliai f01'manyelvet,a zenés szinpadokon pedig
még az olasz operaforma dalol, az erővonalak között azonban kitapinthatjuk
már Gluck és Haydn korszakos reformjait, s tudatalatt kialakultak a zenei
országhatárok is. Ilyen erővonalat -. s nem ís ,akármilyet - jelent Philip
Emanuel Bach művészete, amelynek közvetlen folytatását sokan nem ís Haydn,
hanem egyenest Beethoven művészetében jelölik meg, (A neves francia zene
fszerző, D'Indy pl. igen "SzeLLemes t,anuJmányban vetette össze kettejük zenejének
rokon vonás,ait.) - A most elhangzott C-dúr szimfónia első tételéneik drámai
fokozásai és ellentétei minden esetre valóban a. fiatal Beethovent idézték:
. Európában azonban egyenlőre még az olasz zeneiség uralkodott. A már
idézett Burney ezért írhatta németországi utazásának végére: "Végered.mény
ben' a németek dallam-stílusa ugyanúgy kapcsolódik az olasz daHamstílushoz,
mint amennyire hasonló a két ország legtöbb zeneszerzőjénekés új művészének
ízlése". S ennek a látszólagos elolaszosodásnak egyik leotalálóbb példája Bach
legkisebb fiának Johann Christian Bachnak élete és művészete. O rövid időre
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még nevét is felcserélte a szebben hangzó Giovanni Bacchira. Már Berlinben
bátyja, Philip Emanuel oldalán ismeretséget kötött az olasz operával s rövidesen
Bolognába utazott. NyoLc esztendeig tanuU Martini oldalán s olyan izig-vérig
olasz komponista lett, hogy Burney a legjobbak .között emlegeti. Johann Christ
tian életének nagy részét később Londonban töUötte, mint hires operaszerző és
virtuóz esembausta. A Philadelphiai Kamarazenekar egyi,k hires, éneklően, ola
szosan könnyed ver'senyművét szólaLtatta meg, az Op. 13, D-dúrt. ElOOdásukban
érezni lehetett a rokokó lebegő könnyedséget, amely Mozart művészetének is
egyik éltető eleme volt. Nem véletlen, hogy Johann Christian Bachot Mozart
elődjeként tartja számon a zenetörténet. Max Schwarz közvetlen kapcsolatot
mutatott ki Mozart első szimfóniái és Johann Christian hasonló műfajú atko
tásai között. "Mozart leveleiben gyakran beszél Johann Christian Bachról 
irja egyik jegyzetében Romain Rolland. Azt mondja, ,hogy szereti őt egés2J "zí
vé ből és mély megbecsülést érez iránta. Johan Christian (némelyik áríájlll .,nem
ment ki a fejéből. Vetélkedni akart vele s új dallamokat szerezni ugyanazokra
aszövegekre."

A Philadelphiai Kamarazenekar a továbbiakban Johann Sebastian Bach mű

veiből játszott. Tetszetásen szólaLtatták meg a Húsvéti oratórium bevezető

Adagióját, á szólamok színes szövedékében szinte újjá varázsoltá-k a III. Bran
denburgi versenyt, ám a legmaradandóbb élményt a hegedűre és oboára írt
c-rnoll verseny előadásával szerezték, Ennek későbbi változata a közismert
c-moll versenymű két zongorára. Az érdekes összeállUású darabokat Bach nyil
ván a lipcsei Collegium musicum használatára szánta. (A CoHegium musicumok
spontá'rLul létrejött zenei egyesületek voltak.) Ezeket a versenyműve.ket néhány
évvel ezelőtt lemezre játszotta a Pro Musica zenekar Rolf Reinhardt vezény
letével. Az összes újabban megjelent Bach-életrajzok függelékében lévő diszko
gráfiák ezeket a felvételeket tartják a legtökéletesebbeknek. Nos, a Philadel
phiai Kamarazene'kar a bevezetőben jelzett fenntartásainktól éltekintve minden
tekintetben egyenértékűt nyújtott a stuttgarti Pro Musica zenekar teljesítmé
nyével. S ez egyben az együttes legnagyobb dicsérete.

(H ci n d e l: J ú d á s M a k k a b e u s) Az; évad utolsó hangversenyét Feren
csik János vezényeUe az Erkel Színházban. A hőség ugyan bágyasztó volt, az
érdeklődő közönség mégis zsúfolásig megtöltötte a nézőteret. A karmester ez
úttal új oldaláról közelitette meg a lapunkban is sokszor méltatott remekművet
s elsősorban a kórust mozgatva a drámai izzást emelte a műközéppontjába.

Persze ennek fényében el-elhalványodtak a szemlélődő lírai részek s a cselek
ményt továbblendítő, néha valóban hosszú áriák. (A szólisták közül Sándor
Judit és Bartiui Alfonz teljesítményét dicsérhetjük.) Mindazonáltal az évad egyik
emlékezetes versenye lett volna ez a hétfői, ha . . . ha ki tudja hányadszor ebben
az évben "ki n~m vágják 'a rezet" az Allami' Hangversenyzenekar kürtösei. A
legszebb, közismert kórus ,bev,ezetésében olyanelképesztó hamissággal into- '
nálták szólamukat, hogy hasonlóra kevés példa akad. Szerencse, hogy a gyer
mekkórus egyensú'lyát nem borította fel ez a döbbenetes kürtszó. Már eddig is
nagyon sok, jól síkerült hangverseny méUatásáról kellett lemondanunk a kür
tösök jóvoltából, s bizony szerencse, hogya mai kritikusok között nem üldÖQél
a nézőtéren egy Bernard Shaw ...

(E g Y h á z z e n e) A Mátyás templom énekkara az utóbbi időben gyakra1.
szerepel s néhány alkalommal "új" művekkel is kedveskedik állandó haUgatói
nak. Ilyen "új" mű Schubert B-dúr miséje is, amely azelőtt ritkán szerepelt az
énekkar, de általában az énekkarok műsorán. Schubert ezt a misét a sokkal köz
ismertebb C-dÚr mise tőszomszédságában komponálta s nagyjából ugyanazt a
fiatalos, derűs, optimista hálaadó hangot üti meg ebben a szerZeményében is.
A B-dúr misét itt-ott talán még mélyebbnek éskifejezőbbnek is éreztilk test
vérpárjánál, de lehet ez karmesteri felfogás eredménye is. Mindenesetre meg
állapithatjuk, hogya Mátyás templom énekkara rövid visszaesés után 1.smét
kezd m.agára találni. A hanganyag még kissé kiműveletlen, nyers, olykor-oZykor
bizonytalanságok is becsÚ8znak, a produkciók átlaga azonban már maga.s szín
vonalú. Feltétlenül erősíteni kel/-ene a tenor-BzMamot S kt 'tl!h'etne eT1l/f!nfiCfmi
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a szoprán hangzását is. A kórus jelenLegi aroéle inkább ;Q. hangszeres kíséret
Bzük&égességére mutat, gyakran hangzik azonban fel már egy-egy ideálisan
hangzó gregorián mú is. Véleményünk szerint egyenlőreminimálisra kellene csök
kenteni a modern misebetétek és ;az "a capeüo: kórusok ,szálmát. Ezzel együtt
örömmel mondhatjuk el, hogya Mátyás templom továbbra is a magyar egy
házi zene központja lesz. (Erre mutatnak a sikeres zenés áhítatok is, amelyek
műsorára nem ártana felvenni néhány modern magyar zeneszerző műveit.)

(Rónay László)

DIAKABRAK. Ki ne emlékezne sokféle jóízére. a mazsolára, a dióra, a
földimogyoróra, a csokoládéra s a nápolyíra? Mílyen izgalommal tekintettünk
a csúcsos papírzacskóba, amit kezünkbe nyomott a sarki csemegés: ugyan mi
van benne, melyíkből van több - a csokoládéból-e, vagy a dióból? Mert a
diákabrak egy kicsit mindig zsákbamacska is volt, izgalmas talány ... És ennek
a törmelékekkel, ínycsiklandozó falatokkal teli tartalmát, sokféle jóízét talál
tuk meg üjúságunk olvasmányaiban is, faltuk a szellemi diákabrakot: Coeper
és May Károly, Verne és Didkens műveit. Faltuk és soha nem teltünk be ve
lük. Jártuk a londoni nyomortanyákat és. a Cordillerák égbenyúló csúcsait,
lovaguitunk a végtelen prérín ellenséges indiánok nyomában OJd Shatterhand
oldalán s hallgattuk, amint a déli tengerek hulláma paskoja háromárbócosunk
deSzkalbordáit. I~1Jtun!k és ábrándoztunk, kacagtunk és könnyeztünk. mert
fiatalok voltunk, nem ismertük az életet csak vágyódtunk utána. Vágyódtunk,
mert azt hittük, hogy ilyen színes és izgalmas: óriási zacskó diákabrak, ami
csak arra vár, hogy kamaszos jóétvággyal nekilássunk.

Erre kellett gondolnom a legutóbb bemutatott színes és látványos Walt
Disney filmprodukcióval, a "Robinson-család"-dalkapcsolatban. Erre gondolt
valószínűleg a jó öreg "filmvarázsló" is, mert szórakoztató csemegejét az ifjú
ság számára keverte elsősorban. Egy svájci család története pereg a vásznon,
tehát úgyszólván semmi köze sincs Defoe közismert regényéhez. Későbbi kor
ban játszódik, a napóleioni háborúk idején, hőseink éppen a korzikai hódító elöl
meaekülnek. A szabadság eszméje oly töretlen bennük, hogy inkább vá
lasztják a bízonytalant, rnint a biztosnak látszó rabságot. Új Guineába igyekez
nek, hogy új hazát találjanak, útközben hajójukat kalózok üldözik, víharba
keverednek s végűl egy lakatlan szigetre sodródnak.

A hajótöröttek - egy középkorú házaspár s három fiúgyermeke - sváj
ciak lévén, akik tudvalevőleg ügyes mesteremberek, rövid idő alatt otthonosan
berendezkednek szigetükön. Lakásukat egy hatalmas fa koronája alá építik,
hogy védve legyenek a tigris támadásától s más esetleges kellemetlen vendé
gektől, Valóságos paradícsomot varázsolnak maguknak a buja környezetben,
ám az asszony, aki szemlátomást a család "motorja" nem tud belenyugodni
helyzetükbe. Új Guineába indult, el is akar jutni oda. Igy !hát fájó és aggódó
anyai szívvel bár, mégiscsak felfedező útra engedi két nagyobbik fiát.

Elindul a két k ítűnő ,ifjú egy maguktákolta csónakon, a part mentén, hogy
felderítse, hol ís vannak tulajdonképpen. Hamarosan kiderűl, hogy szigeten, a
szíget azonban nem lakatlan, mint ahogy hitték, veszedelmes "szomszédok"
tanyája, éppen az őket üldöző kalózok "támaszpontja". Már, már visszafordul
nának, de még idejében észreveszik, hogy a rablóbándának foglyai vannak. Az
egyiket, egy kis hajóínast, megszöktetík. Nagyapját, az öreg angol tengernagyot
azonban kénytelenek sorsára hagyni.

Mivel csónakjuk elpusztul, "toronyirányban" menekülnek az őserdön ke
resztül, valósággal "árkon-Ibo'kiron" át. Közben ahajóinasról kiderűl, hogy 
szép fiatal lány. Nosza meg is indul a versengés a testvérek között s ez "ott
hon" is folytatódik miközben a család felkészül az ostromra - hiszen a 'kaló
zok minden bizonnyal' keresni fogják a szökevényt, akiért, mint kiderűl, vált
ságdíjat remélnek. A kalózok valóban felfedezik rejteküket. A család vissza
vonul egy magaslati "szikhwárba" s nemcsak keményen, hősiesen, hanem hihe
tetlen ötletességgel is küzd az életéért. A támadóknak minden talpalatnyi hely
meghódítása érzékeny veszteségbe kerül, mégis győzne a hatalmas túlerő, ha a
váltságdíjért küldött admirális vissza nem érkezne egy angol hadihajó fedél
zetén - a lehető legutolsó pillanatban.
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A bátor család tehát megmenekül a fbiztos halálból s el is nyeri a jutal
mát. A lakatlan szígetet angol gyarmattá nyilvánítja a tengernagy, az apát
azonnyomban kormányzóvá nevezi 'ki, .a nagyobbik fiúhoz hozzáadja unokáját,
a középsőt pedig magával viszi Londonba, hogy tovább tanulhasson. Mindenki
boldog, a svájciak szívesen maradnak új birodalrnukban, nem vágyakoznak
már Uj Guineába, hiszen a sziget gyönyörű, már be is rendezkedtek. legalább
nem kell mindent előlről kezdeniük ...

Giccses történet - rnondhatná valaki, főleg, ha a legigényesebb művészet

mércéíét alkalmazza ott is, ahol a szerzőnek ez egyáltalán nem állt szándé
kában. De nézzük csak, mít ir a giccsről az Értelmező Szótár: ."A giccs (az iro
dalom, a rnűvészet, az íparrnűvészet terén) ízléstelenségre valló, olcsó hatásu,
külsőséges, elcsépelt eszközökkel létrehozott alkotás ... Alább . Babits Mihály
megállapítása olvasható: "Ha giccsnek azt nevezzük ami könnyen előállítható

és olcsó sikert ígér, akkor ma nincs a naturalista regénynél biztosabb giccs' az
irodalomban." Mindezek a megállapítások alig jellemzőek erre a filmre. Sok
kal' inkább azt mondhatnánk: romantikus alkotás a javáiból kalandos törté
net, amely - bár a romantika kora lejárt -'- mégis a legtöbb ember szívében
ott rejlő romantikus igényre felel. És nem szabad. megfeledkeznünk arról
sem, hogy a film nemcsak a filtrált művészet, hanem a tömegszórakoztató ipar
terméke is lehet. Ez esetben pedig csak annyit kívánunk tőle, hogya szórakoz
tatás mellett, ne sekélyes, hanem nemes indulatokat éoresszen.

Amit pedig a "Robinson család" főleg az ifjúság számára nyújt, az fel
tétlenül pozitív. Éppen romantikus felfogása által, a jónak és a rossznak éle
sen határolt, szinte fekete-fehér ábrázolásával; napnál világosabban mutatván
a bűnt és az erényt, a gonosz bukását s a jó győzedelmét. Nem magát az éle
tet mutatja, annak csupán virtuálía Jcépét, az eszményít, amilyennek lennie
kellene. Tehát nevel, tanít, építi a szépségre, jóra fogékony fiatal lelket anél
kül, hogy Iólábasan didaktikus lenne. A tanítás, a "mondanivaló" olyan szer
vesen, színte meghitten épül bele a cselekménybe, hogy észrevétlenné vá1rk s
épp ezáltal lesz élvezhetővé, megemészthetövé.

Az élénk cselekményen, az izgalmas és regényes történeten kívül rengeteg
látványossággal is szolgál, Elénk hozza a trópusi természet mínden bujaságát,
ragyogóak az állatfelvételek, habár a fauna összeválogatása nagyonis "eklek
tikus." Elefánt és tigris mégcsak elképzelhető egy távoli Kisszunda szigeten,
a zebra és a strucc azonban jellegzetesen afrikai állat!... Am egy "k4Jes
könyvben" mínden lehetséges, még az is, hogy a kutyák megszalasztják a tig
ríst és két kamasz nehezen bár, de mégiscsak elbánik. egy óriáskígyóval ...
Pompásak a svájci hajótöröttek "technikai trükkjei" is. Hogy mi mindent nem
fabrikálnak ezek egy hajóroncson található Jím-dombód l Még hűtőszekrényt is
- a XIX. század legelején! Hát még az ostrom előkészületeínélt

Igazi "d~ákabrak" tehát ez a film. A mézédes mazsola mellett, akad a zaes
kában kesernyésebb iz is - igaz, hogy az is csak csokoládé. Dehát ki nem
szeretné az édességet? . " (Bitte i Lajos)

JEGYZETLAPOK. (Krisztus halotti maszkja.) Középkori spanyolfémmunka a
Cluny múzeumban. Krisztus halotti maszkja.

Valószínűtlenül hosszúkás arc. Csapzott haja keskeny, barázdás homlokéba
hullik. AHa hegyes, orcái horpadtan beesettek. Legmegdöbbentőbba. szája.

Fogak, hegyes, egérfog-szerű fém fogak, egy fogsor, szinte bronz szögekből,

a fölhúzott ajak alatt. S egy csík az inyből is Iátszik, Kiszáradt száj,percekkel
a halál előtt, vagy után. Mikor még nem simították el az arcot.

Apám jut eszembe, hanyatt az ágyon, a fölszaladt, cserepes ajkak, a furcsán
tűszerűvéUlegyesült fogak. S egy csík a kiszáradt ÍJll,Yiből.

Később a nyár. Kis udvar, ülök a virágzó gesztenyék alatt, hallgatom a vá
rost, a tompa zúgást. Süt a nap. Lehunyern a szememet.

Hirtelen .nyugtalanság fog el. Sietve visszamegyek a homályos, hűs kapu
aljba, Még egyszer jegyet váltok.

Odabent sokáig nézem Krísztus halotti maszkját. (r. gy.)

Felelős kiadó: Saád Béla
Fóv. Nyomdolp. V. 5. 6273·63. - F. 9.: Pelle J.



SZERKESZTŐI űZENETEK

Örökbefogadás. - Levelük első részére körtnyű a válaszadás, • hiszen az
abban foglalt problémára lényegében önmaguk is megtalálták a helyes vá
laszt. Bármennyire szornorú is csak természetes szemmel nézve, hogy egy fia
tal házaspárnak saját hibáján kívül nem lehet gyermeke, hiba és tévedés lenne
azt úgy felfogni, mintha "Istennek valami külőnleges és meg nem érdemelt
büntetése" lenne. A természetbe való teljes beágyazottságunk következménye,
hogy ilyen esetek előfordulhatnak. Az okaik is természetesek és az orvostudo
mány rendszerint - mint az önök esetében is - meg is tudja állapítani őket,

csak sajnos esetleg segíteni nem tud ,rajtUIk.

Éppen ezért, csak helyeselni tudjuk azt az elhatározásukat, hogy ha már
saját ,gyermekük nem lelhet, egy szülő nélküli kis árvát fogadnak helyette
örökbe, Szeretnénk ezzel kapcsolatban aggályaikat eloszlatni. Először is nem
helytálló az a föltevés, hogy az a körülmény, hogy nem lehet saját gyermekük,
esetleg azt jelenti, hogy nem is alkalmasak a szülői szerep vállalására. Az igaz,
hogy éppen a természetbe való beágyazottságunk következtében, a szülő és gyer
mek viszonylatában van bizonyos szerepe a vérségi köteléknek. De korántsem
annyira jelentős és döntő, rnint azt általában hiszik. Valójában sokkal jelentő

sebb a lelki-, a szeretet-kapcsolat. Egyes lélektan-tudósok szerint a szülő-gyer

méki viszony igazán csak akkor jön létre, amikor a szülők lelkileg is magukénak
fagadják el, rnintegy lelki.leg "adoptálják" gyermeküket. A szülői szerep válla
lásához tehát nemcsak testi, hanem - talán még nagyobb mértékben .....: lelki
készség is kell. És akiben - mint levelükből kitűnően önökiben is - ez a kész
ség rnegvan, az nyugodtan vállalhatja ezt a szerepet.

Nem értünk egyet rokonaik és barátaik közül azokkal, akik azt tanácsolják,
hogy várjanak még, "ne siessék el a dolgot", ha már így fordult, "ne rontsák el
fiatal évéiket", inkább élvezzék ki, hiszen később is találnak majd adoptálható
gyereket, amikor "nem lesz már más szóra'kozásuk". Ha önökön múlt volna,
már régen lenne, talán nem is egy gyermekük. A lelki igény tehát megvan,
akkor pedig nincs értelme a várakozásnak. De a túlzott halogatás azért is ká
rosnak bizonyulhat, mert minél haladottabb korban határozzák el magukat az
örckbcfcgadásra, annál nagyobb a veszélye 'annak, hogy a kisgyermekkel ki
alakuló viszony nem gyermek-c-szülői,hanem unoka-nagyszülőiviszony lesz. És
bár ez utóbb: kétségkívül tele van gyöngédséggel, a pedagógiai hátrányai
nagyonis közismertek (túlzott kényeztetés stb.).

Önök mellett, tehát az azonnali elhatározás mellett szól az is, hogy az
apróság, akit kiszemeltek, mindkettőjüknek~nnyira tetszett, úgy megszerették,
hogy - mint utóbb kiderült - mindketten titokban azt érezék, milyen jó
lenne mindjárt hazavinni. És itt most érdemes visszakanyarodni levelük első

részéhez. Ha a gondviselés szemével próbáljuk nézni a dolgot, nem tudhatj uk,
hogy vajon nem éppen ezért nem lehetett-e önöknek saját gyermekük, hogy
ez a kis árva, és esetleg később egy vagy két további apróság ilyen gyermek
után vágyódó, gyermeket szerető szülőhöz jusson. A természet gondviselés-irá
nyitotta háztartásához ez is hozzátartozhat.

Befejezésül még csak annyit, hogy a fennálló törvények értelmében, az
örökbefogadás után az örökbefogadott gyermek a vérség! leszárrnazottal teljesen
azonos jogi helyzetbe kerül.

"Misszió". - Az az érzésünk, hogy ismerőse egy kissé félreértette olvas
mányát. Az idézett német teológusnak az ön levelében említett tanulmányát
ugyan nem ismerjük, de egyéb írásaiból tudjuk, hogy. milyen értelemben fog
lalkozott a missziós igehirdetés problémájával. Semmi esetre sem írhatta azt,
és nem lehetett írásának értelme sem az, hogy az igehirdető "nem léphet fel
az igazság hirdetőjeként, hanem valamiféle, mindenkinek igazat adó relatívíz-
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mus álláspontjára kell helyezkednie", Jól ismerjük a szóban forgó teológus
által több több ízben kifejtett álláspontot és nyugodtan állíthatjuk, hogy távol áll
tőle mindenféle relativizmus. Gondolatmenete nagyjából így hangzik: helytelen
magatartás lenne az a "hithirdetői gőg", amely úgy lép fel, mintha azt mon
daná: "Ti eddig mind tévedésben voltatok, íme azonban én most elhoztam
nektek az igazságot." Szent Pál sem azt mondta a görögöknek az agórán, hogy
tévednek, hanem azt, hogy lám oltárt állítottak az ismeretlen Istennek, ő -tehát
most arról fog prédikálni nekik. Krisztus a lelkek halászaivá rendelte apostolait
és tanítványait és nem a lelkek parancsolóivá. Az igehirdető természetesen
rendületlenül hiszi a maga igazát, de nem szabad megfeledkeznie arról, hogy
lsten minden embert a maga képére és hasonlatosságára teremtett és neki
mindenekelőtt ezt a minden emberben ott rejtőző Istent kell megtalálnia tü
relmes szeretettel és szelídséggel. Ehhez hozzátantozik az is, hogy megértést és
emberi megbecsülést tanúsít nemcsak az övétől eltérő nézetekkel, hanem más
fujta vallásossággal szemben is. Ez persze megint csak nem jelenti azt, hogy
megalkuszík, hogy véka alá rejti a maga igazát és alakoskodik. Csupán csak
azt jelenti, hogy elsősorban azt keresse, ami a közös istenfiúságban összefűz,

ami ana emlékeztet, és innen kiindulva próbálja megnyerni a lelkeket Krisz
tusnak, bebizonyítva, hogy az ő legnemesebb és legszentebb vallásos törekvé
sei knek is Krisztus a beteljesítője. Ebben, azt hisszük, ön is és ismerőse is
egyetért a tanulmány írójával.

"Orvos előfizető". - Figyelmesen elolvastuk levelét és nagyon sajnáljuk,
hogy az ott kifejtettekben nem tudunk önnel egyetérteni. Tudjuk, hogy a "te
gezés" és "magázás" különbözősége (jórészt a velük kapcsolatos beidegződések

miatt is), a magyarban még nagyobb nehézségek forrása, mint azokban a más
nyelvekben, amelyek ezt a megkülönböztetést színtén ismerik (mert az angol
és az orosz pl. nem ismeri). Tény az, hogy ezen a téren a szokások állandó
változásának vagyunk szemtanúi. Azt azonban változatlanul érvényben levőnek

tekinthetjük, hogya tegezés mindenképpen közvetlenebb, barátibb kapcsolatra
utal. Bevett szabály az Is, hogy általában az idősebbtől szakott kiindulni, aki
azzal, hogy a fiatalabbat "letegezi" egyben automatikusan felszólítja és fel
hatalmazza a visszategezesre. Régen egyenesen sertésszámba ment, ha valaki
nem élt ezzel a felhatalmazással. Ez természetesen a felnőtt emberek egymás
közti viszonyára vonatkozik. A kiskorú gyermekeket a felnőttek általában te
gezik. Az ön félreértése szerintünk abból származik, hogy egy 25 éves káplánt
is gyerekszámba vett, holott nem az, aránylag fiatal kora ellenére. Végül is
diplomás, végzett ember, akit az egyház alkalmasnak ítélt arra, hogy kor
különbség nélkül, a hívek tanítója, lelki vezetője legyen. (De ugyanez lenne a
helyzet egy hasonló korú fiatal tanárral is, akire viszont az állam bízta rá a
felnövő nemzedék nevelését.) Az ilyeneket szerintünk már nem lehet egy
oldalúan Ietegezní, arra az időre tartva fenn a visszategezés jogát, amikor
"hozzánk öregednek", A gyermek hozzáöregedhet a felnőttekhez, amennyiben
maga is íelnőtté válik. De felnőttek között erről már nem lehet szó, hiszen az
őket elválasztó korkülönbség változatlan marad.

T. A. Budapest. - Nem a mindenkori pápa egyben Róma püspöke is, ha
nem Róma mindenkori püspöke egyben a pápa, tehát az egyház feje. Ez a
mai jogi helyzet, hiszen a pápák Szent Péter püspöki székét foglalják el. Abban
igaza van, hogy ha nem Róma lett volna a római birodalom fővárosa, akkor
Péter nem oda, hanem a fővárosba ment volna, tehát a római székhelynek
nincs üdvtörténeti jelentősége,
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