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Cserháti József
püspök

A II. VATIKÁNI ZSINAT CÉLJAI
ÉS MOZGATÓ ESZMÉl

A zsinat tanítása ma már a kiadott okmányok alapján leírható, sót
eszmei irányvonalait követve egységes rendszerbe is foglalható. Az elmé
leti épület szemléletével éselemzésével azonban osak részben érintjük a
zsinat eredményeit. Amit a zsinati tanítás, a 4 konstitúció, a 9 dekrétum
és a 3 deklaráció tartalmaz, az a kimondottan zsinati munka, tehát a tár
gyalások és a viták eredménye. A zsinat igazi, reális gyümölcseit osak
néhány évtized múlva kezdhetjük felmérni. Igen, a zsinati határozatok és
rendelkezések valamit oel akartak indítani, amit lehet ugyan elméletnek
és praxisnak nevezni, de voltaképpen tudatalakításról és belső magatar
tások megváltoztatásáról van szó, amelyek hatása csak később jelent
kezhet. A zsinat lelki mozgalorn, szellemi átállítás kialakítására törekedett.
Mint nagy reménységekkel teli kezdetet, mint osírázásra eiültetett magot
kell értékelnünk. Így a jelen pillanatoan felállítható mérleg csak arra ad
hat választ, mit akart a II. Vatákáni zsinat? Milyen indítékokból ezületett,
milyen irányvonalakat követett a négy ülésszak, melyek azok a jelleg
zetes szempontok. amelyek a zsinat tanítását egységes egészbe foglalják?

Mindezekro választ adni a zsinat utáni időszak, a "postconciliaris"
eligazodás első fontos feladata.

János pápa felismerései

XXIII. János pápa, akit 'előrehaladott korára való tekintettel sokan
átmeneti pápánák neveztek, 1959. január 25-én, Szent Pál megtérésének
ünnepén a Szent Pál bazilikában tartott ájtatosság befejezése után a bí
borosokkal átvonult a templom melletti ősi bencés apátságba és itt mín
denki csodálkozására bejelentette az egyetemes, az ökuméníkus zsinat
egybehívásának tervét. Még ezután sem hitt mindenki abban, hogy a
zsinat valóban össze is fog ülni. Már az előkészület elején lllagy nehézsé
gek jelentkeztek: ma, amikor a püspökök száma az I. Vatikáni zsinat óta
megnégyszeresedett, amikor oly szerteágazóak a világ különböző pontjailll
az egyház problémái, amikor nehéz volt megfogalmazni, miért is van
szükség zsínatra, sokan aggódva borúlátókká lettek és nem kevesenarra
is gondoltak, hogy az előkészületeknél tovább úgy sem lehet jutni, az új

. pápa pedig meg fogja gondolni a zsinat egybehívásának tervét.
János pápa nem egyszer úgy nyilatkozott, hogy iB. zsinat összehívá

sának gondolatát istieni ihletés adta. János kétségtelenül karizmatikus,
tehát rendkívüli lelki adományokkal felruházott egyéniség volt. Ma már
úgy látjuk, Isten különös választottja és küldöttje, akinek egyszerűsége

és természetessége, kőzvetlensége, nyiltsága és tárgyilagosságá, de főleg

nagy emberszeretete biztosíték volt ahhoz, hogy Isten akaratának alá
zatos és bátor eszköze lehessen. A zsinatot a pápa hívta egybe, de ez a
jó Isten akarata volt.

AZlSinat célkitűzéseit XXIII. János pápa jelölte meg. Ezek: 1. az
egyház belső reformja, 2. a megújított egyházat vonzóvá tenni az elsza
kadt keresztény testvérek előtt, hogy katolíkus részről semmi sem áll
hasson a keresztény egység megvalósításának útjában, végül 3. az egy-
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ház forduljon a világ felé, mínden ember, "hívők és nem-hívők felé, hogy
termékeny páribeszédben felajánlhassa segítségét az emberiség sorskér
déseinek megoldásában. E célkitűzések mindvégig irányító fogantyú! ma
radtak: a zsinati munkának, és ha olykor úgy látszott, hogy ,a tárgyalások
az eredeti irányvonalaktól eltérnek, a zsinat és a pápa is aggódó igyeke
zettel terelte vissza azokat az eredeti gondolatmenetbe és főleg a János
pápától sugallt szellemi légkörbe. Így joggal mondhatjuk, hogya ll. Va
tikáni zsinat "János pápa zsinatja" marad.

János pápának az egyház belső reformjára vonatkozó törekvéseit és
elgondolásait sokszor elemezték. Hogy mit értett rajta, arra jellemző az
a kis epizód, ami a pápa dolgozószobajában történt. Egy tengerentúli
püspök volt jelen és megkérdezte a pápát, miért is akar zsinatot? A pápa
felkelt, kinyitotta az ablakot és csak annyit mondott: a zsinatra azért van
szükség, hogy friss levegő áramoljon az egyházba. Ha most visszafelé pil
lantunk, akkor !él. pápától beindított és a zsinatra bízott reformot az
egyház rninden tagjána kötelező erkölcsi programnak ís nevezhetnők.

VI. Pál pápa a zsinati jubileumot meghirdető rendelkezésében nyoma
tékosan figyelmébe ajánlja "minden keresztény hívőnek azt a csodálatos
lelki változást, amícsak az emberi lélek legbensejében jöhet létre, a bá
nat erényének felszításat és ezzel a belső megtérést". A zsinat bangsú
lya azonban kezdettől fogva kimondottan az egyházra mint egészre te
vődött át, az egyházi szervezetre, a hívőkből és papokból álló egyházi
közösségre és az egyháznak a világgal való találkozási pontjaira. A zsinat
az egyház mínden területére kiterjedő megújulást, felfrdssítést és meg
fiatalítast hirdetett meg.

Altalában azt mondják, ne akarjunk túl bonyolult választ keresni
arra, honnan eredt a pápának az a világos meglátása, hogy az egyházban
halaszthatatlanul megújulásra van szükség, A felelet a legegyszerűbb. A
sokat utazó, a valóságot őszinte nyilt tekintettel szemlélő papban, püs
pökbenés egyházi diplomatában az évek hosszú során formálódtak ki
azok a diagnózisok, amelyek a világ püspökeinek többségében is mint
nyugtalanító' jelenségek jelentkeztek: az élet elszakad, a világ elidegene
dik az egyháztól, az egyház mintha nem beszélne a mai ember nyelvén,
bizonyos űr tátong a hierarchia és a hívek között, az egyház kormány
zati ezervezetét nehézkességek és merevség köti meg, elöregedett formák
és szokások formalizrnust látszanak előidézni, történelmileg kialakult
külsőségek sokszor eleven tartalmakat takarnak el, túlságosan tradicio
nális és túl merész újító teológiai áramlatok állnak egymással szemben,
elavult pasztorációs eszközökkel dolgozunk, amelyek a lelki élet ígazi
esörgedezését megsorvasztják, stb. Az egyháznak ki kell lépnie elzár
kózottságából, alkalmazkodnia kell az élet folyásához; sohasem azonosít
hatja magát a világ híbáival vagy tévedéseivel, de el kell ismernie, hogy
a világ és benne az ember állandóan fejlődik, Isten akarata szerint is
a mindig teljesebb emberi és emberiességi kibontakozás dinamikájaban
áll,és az egyház ezt a míndenkoni embert egyéni mivoltában és közösségí
törekvéseiben kapta örökségbe Krisztustól.

Az egyház történeImisége

Kezdettől fogva világos volt, hogy az egyház jelen helyzetét érintő

vizsgálatok és megállapítások dogmatikus revíziót az egyház tanításában
nem tesznek indokolttá. A zsinati atyák nagy többsége azonban János
pápa eltökélt szándékával indult Rómába: "Az egyháznak mindig jobban
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azonosítania keÚ magát a belső megújulás gondolatával." A reformálás
hoz elegendőnek bizonyult néhány igazság erősebbelőrtérbe helyezése
vagy egymás közöttí kiegyensúlyozása, így elsősorban megszekott egy
házszemléletünkben kellett észrevenni az eltolódásokat és hiányokat. Az
egyházfogalom tartalmi elemei között míntha felbomlott volna a szerves
egység és összefüggés. Ennek megállapításával a zsinat valóban megta
lálta a maga "kritikai alapját", sajátos tőrténelemszemdéletét,amelynek
helyes megítélése sok idősebb püspöknél nehézséget is okozott.

Az egyház emberi. oldalát tekintve éppen úgy történelmi változások
nak VIan alávetve, mint más földi valóság. Tehát sohasem lehet lezárt,
külső megjelenésében kész épület. Mirrt az Isten országának földi elő

készítője sok tekintetben sohasem befejezett. Avulásnak kitett elemei is
vannak, amelyeket az idők folyamán ismételten le kell vetnie magáról.
Változásoknak nem lehet alávetve az egyháznak Krisztustól kapott alkot
mánya, a pápa főségére és a püspökökre épített hierarchikus tagoltsága
és szervezete, az egyház szentségi struktúraja és főleg a természetfeletti
módon a Szeritlélek által tevékenykedő Krísztussal való titokzatos kap
cso1ataés azonossága. Ami az egyházban változik, az látható közösségi
szervezetének az élettel és a rnindenkori emberiséggel kialakított viszonya
és ennek sok-sok módozata. Ha ezek már inkább bénítólag mint serken
tőleg hatnak, le kell azokat nyesni az egyház fájáról. Az egyház történel
miségének ilyetén való felfogása és értékelése adta meg a bátorságot ah
hoz a tételhez, amelyhez a reformáció óta óvatosságból vagy védekezés
ből már nem nyúltunk: "Ecclesi.a semper reformanda" - az egyház ál
landóan megújulásta szorul. Ez a kitétel belekerült az egyházról szóló
zsinati konstitúcióba is.

János pápa a szeretet ernbere volt. Szenvedélyesen belekapaszkodott
az Ige megtestesülésével földre jött isteni szel'etet átalakító erejébe, és
ahogyan egyénisége, megnyilatkozásai és tettei az evangéliumi szerétet
őszinteséget és vonzását sugározták ki maguk körül, úgy a zsinattól sem
várt egyebet, minthogy az egyház a modern világban is vállalja "a sze
rctet lekötelezettségét az emberi történelem iránt". Az egyház történel
miségének e pozitív vonatkozása adott szárnyat a zsinat legjellegzetesebb
témakörének. "Az egyház a mai világban" elnevezésű zsinati tervezetnek,
majd konstitúciónak, Ebben találjuk meg a legtipikusabb "jánosi inspi
rációt", és amit a zsinat itt lefektetett, több akar lenni,mint időszerű

. szociális tanítás vagy apostoli célszerűségből következ-ő alkalmazkodás, itt
az egyház lényegéből fakadó kitárulkozás reagál a mai emberiség min
den problémájára. Az egyház bár nem hivatott a "történelemcsinálásra",
de még sem mint kívülálló van jelen a történelemben. Ha az egyház leg
mélyebb valóságában a megtestesült Isten Fia, az Istenember misztériu
mainak térben és időben való kiterjesztése, vagyis a titokzatosan to
vábbélő Krisztus, akkor az egyház és a világ különvalóságukat bár meg
tartva, egymáshoz vannak rendelve, termékenyegymásrahatásban az is
teni megtestesülés folytonosságának szolgálatában állnak.

A megtestesülésben Isten találkozni és egyesülni akart az emberrel.
A világiba jött, hogy a világ visszatérhessen Istenhez. Amit Isten terem
tett, azt magához is akarta emelni és a bűnbeesés után azt meg is vál
tottaés megszentelte, A megtestesüléssel elindult ístení közlés a Krísztus
által. alapított egyház révén van jelen a világban. Az egyház az Istennel
való kapcsolat jele és eszköze, ezért megnyitottnak kell lennie a világ
felé, és a teremtés minden értékét nemcsak elismernie, hanem az Isten
világába "betestesítenie". Mínt D. Chenu írja, a kereszténység csak tel-

863



jes elméleti elvonatkoztatásban tekinthető a történelem rnenete felett
álló zárt ágazságrendszernek. Ebben ,az elvonatkoztatásban az egyház is
olyan vallásos társulásnak lenne minősíthető, amely abszolút igazságok
birtokában, Ilsben nevében és tekintélyével létezik a világban, és minden
más közösségtől mint tőle profán és idegen képződménytől ielkűlönítheti

magát. Az ilyen szemdélet azonban figyelmen kívül hagyja a megtestesü
lés tényének és Isten és ember egyesülésének történelmi folytonosságát, túl
ságosan elkülöníti egymástól la természetet és a természetfelettit, a te
remtést és a megváltást. és egészen konkrétan, szem elől téveszti .az Isten
országának minden emberre és minden földi értékre kiterjedő perspek
tíváit és az evangélium egyetemeis hívását. Az ilyen felfogás valóban
elsiklik a világ felett: a világ felépítménye, az emberi lét értékei, az ér
telem találékonysága, ,a tudomány haladása, a népek öntudatának ki
bontakozása, az igazság, a szolidaritás, a testvéri szeretet és a béke esz
ményei a ker:eszténymegvalósítás számána CIsupán "alkalmi adottságox''
maradnának és nem az emberiség kollektív erkölcsi felemelésének és ke
gyelmi istenivé tételének tárgyai,

Az egyház még sohasern reagált olyan határozottan a történelemre,
mínt ebben a zsinabban. A híres XIII. szkérna, "Az egyház a mai világ
ban", színte drámai közelségben boncolgatta a mai emberiség sorshely
zetét, tárgyalását a zsinat az "irg,almals szamaritánus" együttérzésével,
aggódásával és segíteni akarásával kisér-te végig. Nincsen még egy ilyen
egyházi dokumentumunk, amelyben annyira szóhoz jut az emberi, mint
ebben a konstitúcióban, Chenu szerint a kcnstitúció alcíme ez lehetne:
;,az egyház önmagára reflektálva a történelem folyásában saját isteni
emberi valóságának tudatára ébred." Ez az önfelismerés nyilvánítja ki
újból, hogy a keresztény üdvösségtörténet, az Istennek és az embernek
találkozása és 'együttműködése. Minden földi igazság és érték az értünk
emberré lett Isten misztériumában, az Isten szeretetében válik üdvösséget
teremtő valősággá.

János pápa korunk igényeiből, az "idők jeleiből" olvasta ki az egy
ház üdvösségtörténelmi küldetésében gyökerező feladatok újrafogalma
zását: amire ,a mai emberiségnek legjobban szüksége Vian, az a mcnnyei
Atyának a Fiú Istenben megtestesült és felénk kinyilvánított szeretete,
amelyben nekünk embereknek egymás testvéreivé kell válnunk. Az egész
világ felett elviharzott háborúnak nagy sérültje, a szeretet, még nem tért
vissza közérik. Vissza kell hoznunk! E ezeretet konkretizálása képezte a
XIII. szkéma anyagát: az emberi személy rnéltóságának, az emberi kö
zösség szolidaritásának, a földi értékeik és javak, a haladás pozitív megíté
Iésének, a háború és béke kérdéseinek a krisztusi tanítás alapján való
megválágításában. A zsinat bámulatos megnyitottsággal fordult a mo
dern világ és annak haladása felé, síkra szállt a kulturális alkotás sza
badsága mellett, elismerte a tudományok jogos autonomiáját, a társada
lom, az állam, a polititka különálló evilági rendiségét, elítélte a háborút
és latba vetette erkölcsi erőit a béke érdekében.

Az "aggiornamento" és a pasztorális megújulás

János pápa a zsinat számára konkrét munkatervet jelölt ki: "A zsi
nat a mai ember várakozásainak megfelelően határozza meg az egyház
üdvösségközvetítő .munkáját, főleg ennek módszereít és eszközeit." A
pápa újító elgondolásait egyetlen szóba is tömörítette, és ez az "aggior
namento", amin nem szabad mást értenünk, mint "korszerűsítést", ,a je-
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len követelményeihez való alkalmazkodást. Az egész zsinatnak e szó tar
talma adott sajátos szellemi ver-etet és mai, modern jelleget. Ne értsünk
rajta puszta vagy szolgai lélektani alkalmazkodást. "Aggiornare" annyit
jelent. mint napirendre tűzni, a nap szintjére felemelni, felértékelni. A
zsinati ",aggiornamento" az evangéliumi tanítást a kor követelményeinek
megfelelőerr újból fel akarja értékelni, benne karunk kérdéseire választ
ker-esni.

A korszcrűsítésrr- való törekvést .a már emlitett korszerűtlenségek

indították d, de, mint később látni fogjuk, pozitiv belső indítékokból öl
tött testet. A zslnatnak -elöször is magáévá kellett tennie azt a "kriti:lmi
alapot", amely a külső egyházban .az elavult történelmi képződmények

és rárakódások eltávolítására vállalkozott, de ez bensőleg szükségszerűen

magával hozta az eredeti alapokhoz,a forrásokhoz való visszatérést is.
A zsinat ezért győkereibonvevangéliumitartalmában akarta felülvizsgálni
az egyház krisztusi küldetését, hogy mai értékeléssel felismerhesse örök
hivatásának igazságát, erejét és szépségét, Ez az "önigazolás" biztosította
a zsinat egységes akaratát: az egyház a modern világban is merje vállalni
a benne szüntclcnül tevékenykedő Szeritlélek Isten erejének és tüzének
tudatában krisztusi misszióját,

De elemezzük tovább az "aggiornamento" tartalmát. A zsinat a mai
emberhez. az egész emberiséghez akart fordulni. Talán a történelem egyet
len korszakát sem mozgatta annyira szellemi akarásában az ember és az
emberiesség kérdése, rnlnt a XX. századot. A zsinate:zért nem tanokat,
nem dogmákat akar felülvizsgálni vagy megerősíteni, hanem az istenke
reső ember, a világban tevékenykedő ember, az ernbertársával együtt
élő ember problémáira keres természetfeletti fényt saját kínyilatkozta
tett tanításában.

Az "aggiornamento" így akaratlanul is pasztorális zsinatot hozott
létre. Az egyháznak a mai emberiséghez való viszonyulasát kellett nyilt
vizsgálat tárgyává tenni. Ez az alapvonás adta meg oa zsinatról közben
és utána elhangzott megállapítások jellegzetességeit: a zsinat egyszerre
befelé és kifelé tekintés volt, nem az egyházi tamok és törvények bizto
sítása Érs megvédese végett, hanem ezek megtísztítása és új erővel való
felruházása miatt ; a zsinat nem akart lezárni, hanem megnyitni, nem a
maga igazáért érvelő és tekintélyi hívó szóval kivánt az elszakadt test
vérekhez és a kívülállókhoz fordulni, hanern fel akart tárulkozní, ő akart
elmenni a világba az emberek közé. Ez a' keresés és találkozná akarás, ke
resni azt, ami elveszett, ami hazatérés után vágyódik, gyógyítani mind
azt, ami beteg.. ez a nyilt, őszinte készenlét Krisztusnak, "a lelkek pász
torának" (1 Péter 2, 25), "ZI juhok nagy pásztorának" (Zsid. 13, 20) sze
mélyét varázsolta a zsinati aulába ésa pápával 'egyesült pilispökök a "jó
pásztor" nyomdokaiba akartak szegődni, hogy Krisztushoz vezeesék a
nyájat, vele egyesítsék papjaikat és híveiket.

Nézetem szerint későbbi elemzés egyszer ki fogja mutatni, hogy ,a
zsinati dokumentumoleban végigvonuló Krisztus-kép la színoptíkusoknál,
de főleg a Szent János evangéliumában szereplő jópásztorkép vonásart
hordja magán. A jó pásztor, Krisztus, a jövendölések ezerint ugyan az
újszövetségi nép lsten-király.a,a nyáj um is, de vonásai elsődlegeserr az
Isten Fiát állítják elérik, aki az Atya szeretetét nyilvánította ki az em
bereknek. A János-evangélium 10. fejezete valójában az egyház konkrét
képét írja le. A pásztor fogalmi jelentcse szerint a reá bízott juhok ve
zetője, gondozója, védője és őrzője; az erős és megbízható ember, aki meg
tud küzdeni a nyáj életéér-t, de egyúttal a nyáj gyengéd barátja is, aki
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tele van megértéssel és szerétettel. A jó pásztor tekintélye vitathatatlan;
nem hatalmon, hanem gondoskodásori és ezereteten alapszik. Kríszus
azt mondta magáról, hogy ő az egyetlen pásztor, ő a közvetítő és az ajtó
a juhok f'elé, ő adja át másoknak a pásztori hivatalt és hatalmat. A pász
tor és a juhok között kölesönös megismerésen alapuló sajátos bensőséges

életkapcsolat alakul ki, ami nem más, mint az a kölcsönös szeretet, amely
az atyát és a Fiút köti egybe. Jézus a tökéletes pásztor, aki életét adja
övéiért. íme az "egyház "legemberibb" képe: Krisztus és a nyáj egysége
és életközössége a közbekapcsolt hivadales pásztorokon keresztül.

A pásztorok felelősek a nyájért és mindenkiért, aki valamiképpen is
a nyáj jal kapcsolatban Vim. Isten országába és az azt előkészítő nyájba,
az egyházba minden ember meghívást kapott. A zsinat ennek a felelős

ségvállalásnak tudott új horizontorés súlyt adni. Az öt világrészből Ró
mába jött mintegy 2500 püspök nagy élménye az első pillanattól fogva
az volt, hogy nyilt és őszinte beszélgetésben azonos problémáikat fel tárva
és megismerve, a közös aggódásban és segítend akarásban egymásra ta
láltak. A pásztoroktekintélyegondoskodáson és szeréteten alapszik,
Krísztus az aooetoloknak és azok utódjainak. a püspököknek adta át sa
ját pásztori hivatalát és hatalmát,és ők Péter utódjával, a pápávalegvütt
közösen felelősek az egyház kormányzásáért. A zsinat nagy megelégedés
sel visszaállította és a mai követelményeknek megfelelően felújította az
egyházvezetés ősi ideálját, a püspöki kollegiálítást. Míriden püspök saját
egyházmegyéjében Krisztustól származó közvetlen megbizatással az Isten
népének reá bízott részleget kormányozza, de amikor több pásztor van,
kell leafőbb pásztornak is lennie, aki az Isten népe, az egész egyház fe
lett külön megbízást is kapott Krísztustól, hogya pásztorok egységét és
az egész egyház javát elősegítő együttműködésétbiztosítsa. A. zsinat nem
csorbította, inkább új fénybe helyezte a pápa főséget, "A püspökök lel
ki násztori feladatai" című dekrétumhan a zsinat mint külön feladatot
jelölte meg a püspöki konferenciákkal meaalakítandó "helyi kollegíá
litást", amelyet lefelé a püspökök mellé épülő papi kollegiálitásnak, a
presbyteriumnak kell majd Iezárnia, A VI. Pál pápa által létesített püs
pöki szinódus már a kollegiálitás konkrét és fogható szerve és az egyház
"p.asztorális aggiornamentojának" egyik legikézzelfoghatóbb eredménye.

A pasztorális felelősségvállalásszívverése érződik továbbá a zsinatnak
a vallássa..abadságról, az ateizmusról, az ökumenizmusról és a nem-keresz
tpnv vallásokról tett nvilatkozataíban is. A zsinat a gondoskodó paszto
rális lelkületet nemosak az egyház hivatalos vezetőiben, hanem az eeész
egvházban, tehát a hívekben is fel akarta éleszteni. Ebben a szellernben
fogalmazta meg a zsinat az ateizmussal kapcsolatos megértő kijelentésett.
A vallásszabadság deklarációja mögött az emberi személy méltósága iés
a lelkiismereti szabadság iránti tisztelet áll, Erre építve születtek meg a
zsinat tiszta állásfoglalásai a nem-keresztény vallásokkal és a keresztény
felekezetekkel kapcsolatban. Itt is új alapokra való helyezkedésről van
szó, amit egyszerűen értékellsmerésnek nevezhetünk. Ez különösen az
ökumenizmusról szóló dekretumban jut kifejezésre, amely új korszakot
nyit meg az egyháznak a nem !katolikus keresztényekhez való viszonyá
ban. A zsilnat után már nem beszélünk "kívülálló" keresztényekről, "eret
nekekről" és "szak,aciárokról", hanem testvéri egyházi közösségekrőlvagy
egyházakról, mert ugyanannak a Krísztusnak keresztségében részesültek
és ugyanabban az Úrban hisznek. Ez a közös krisztusí alap egy család
tagjaivá teszi a keresztényeket, mert sokkal több az, ami egybeköti a
tesvéreket, mínt ami elválasztja őket. A zsinat teljes egészében "ökume-
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nlkus aggiornamento" ls akart lenni és testvéri atmoszférában elindította
a dialógust.

De fordítsuk tekintetünket ismét befelé. Az 'egyház belső reformjá
nak első célkitűzése valóban a pasztorális megújulás volt. Ez nemcsak
a papságot, hanem a világi hívőket, a laikusokat is a legátfogóbb módon
érinteni akarta. Innen érthető, miért lett a liturgia központi kérdessé és
míént állapíthatták meg sokan, hogya II. Vatikáni zsinat már akkor is
elérte volna célját vagy érdemcsIett volna azt ogybehívni, ha csak a li
turgiáról szóló konstitució jelenik meg. Ez a dokumentum fejezi ki leg
szembetűnőbben a kiemélt pasztorális hangsúlyt: Krísztust kell a közép
pontba állítani és a hívek közősségét Krisztus személyével és megváltás
múvével a legelevenebb kapcsolatba hozni. A liturgia lényege és fel
adata, hogy Krásztus és az egyház mlsztériumát, a bennük való része
sedest keresztény lelki életünk forrásává tegye. Istennel való kapcsola
tunkban így a liturgia valóban a csúcspontot jelenti, ahogyan a konsti
túció mondja: Isten népének, a papságnak és a hívőknekakeriesztény

kultuszközösségben való egybefogása "Kdsztus által, Krísztusban és
Krisztussal" külőnösképpen a megváltó keresztáldozat, az eucharisztia
közős ünneplésében, a szentmisében,

A liturgikus konstitúció annyi régen elfelejtett kincset hozott ismét
felszínre, hogy ez a megújulás már önmagában is. biztosítani tudná a
belső reform elindítását. A .benne érvényre jutó pasztorális szempont két
sarkpontja: Krisztus, és a körülötte egybegyűlt közösség. Ez az ,a két
pillér, amelyre a zsinati okmányok tanítása sziritéziseiben épít. Ez a fel
építmény nyilvánvaló a liturgikus konstitúcióban, forrásaival együtt dog
matikus kifejtést nyert az egyházról szóló konstitúcióban is. De ugyanez
a pasztorális aláfestés vonul végig a püspökök lelkipásztori feladatairól,
a papság szol,gálatárólés életéről, a ezerzetesi élet felújításáról, az egyház
missziós tevékenységéről, ,a világi hívek apostolkodásáról és a papneve
lésről szóló zsinaiti határozatokban is. Nemcsek a felszentelt papság, de
minden hívő is Krisztus papságának a részese, Az Isten népének közös
ségében a püspököknek és a papoknak külön kiválasztás, meghíválSés
megbízás alapján kell teljesíteniük a szolgálati papság kegyelemközvetítő

munkáját, a szerZJeteseknek és a hívőknek pedig mint a Krísztustól eredő

egyetemes papság részeseinek kell életük példájával és tanúságtételével
Krisztus igazságát hirdetni - tehát ők is tanítók - irgalmas szerétetét
megvalósítarú - tehát ök is pásztorok - és a keresztény kultuszkőzös

ségben saját lelki áldozataikat bemutatni - tehát ők is papok. Az egy
ház minden tagjának, a püspököknek, a papnak és a hívőnek az elveszett
bárány keresésére induló Krisztust kell kővetriie.

így valóha n azt mondhatjuk, hogy az "aggiornamento" újításí elv,e
- "az egyház a jó pásztor küldetésében forduljon a mai emberiséghez"
- már az indulásnál meghatározta a zsinat három jellegzetes vonását,
pasztorális, ökumenikus és missziós vagy apostolkodási jellegét, Ez a
hármas szempont végigjárja valamennyi zsinati dokumentumot és a zsi
nat tanítását szerves, egységes egésszé formálta. A zsinat az egyház örök
tanítását vonatkozásba akae-ta hozni a mai emberiséggel, annak minden
problémájával, figyelembe véve azt a nagy történelmi átalakulást, ame
lyen a mai emberiség szellemileg, lebkileg, társadalmilag átmegy. Ebben
a megközelítésben természetszerűlegaz igehirdetés, a lelki ráhatás, a ke
gyelemközvetítés gyakorlati szempontjai is előtérbe kerültek, de ennél
fontosabb volt az egymásért felelősségetvállaló keresztény lelkület, a test
véri magatartás, az emberi szolgálat melletti belső állásfoglalás, vagy
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egyetlen kifejezéssel: "a hÍJt meggyőződéséből fakadó keresztény kűlde

tési tudat új megfogalmazásának ténye." Ez vonatkozik ,a hívőkre és a
papságra egyaránt laz egyház apostoli öntudatának revíziójában.

Az egyházfogalom felülvizsgálása

A zsinat elsősorban pasztorális zsinat akart lenni és az is maradt.
Doktrinális alapok nélkül azonban a pasztorális eligazodáskeresés lehe
tetlen lett volna, Ez meg is látszott az első ülésszak után. A zsinat el
indulásakor nem t,aláltl'á a saját módszerére, sok keresés után azonban
ezés sikerült és a második ülésszak megnyitó beszédében VI. Pál pápa
magát teljesen János pápa hagyatékának Jekötelezve már megjelölte azt
a pontot, amely az egész zsinaiti munka doktrinális közepe és forrása
lett, Ez az egyházfogalom, az egyház mibenlétének, természetének, szer
kezetének,továbbá küldetésének lehető legszélesebb medrű újrafogal
mazása vagy körülírása volt. "Az egyház kívánsága és feladata ma, hogy
áte1mélkedettebb meghatározást adjon saját magáról ... egyháztudatun
kat, az egyházról vallott felfogásunkat ikell felülvizsgálnunk." Az egyház
ismerje meg önmagát, nézzen sajác arcába, meg fogja benne találni a
krísztusi vonásokat, az Isten jelenlétét, de meglátja benne az emberi ele
meket is, és főleg az utóbbiaknak korunknak megfelelő meatisztításával
és felerősítésével. majd bátran hozzáfoghat pasztorális célkitűzéseinek

megvalósításához, Ezzel a zsinat sajátos negyedik célkitűzést is kapott,
amely mínt alaptendencia színtén végig alakította a zsinati munkát. Erre
a fogalomtisztázásra okvetlenül szükség volt. Ennek fényében a püspökök
megtalálták a zsinati rnunkához a dogmatikus kőzéppontot, errnek ha
tósugarában fellelhetők lettek azok a sokszor elszikkadtnak látszó forrá
sok, arnelvekből a pasztorális impulzus, az apostoli Lelkesedés, Jét nehéz
sé,gek vállalása indítékot kapott a világ újbóli mdsszionálására, Az 'egy
házról szóló konstíitúcíó a zsinat központi eligazító dokumentuma licit, Jét

legtöbb zsinati határozat az itt lefektetett tanítás továbbvezetése vagy
kiegészítése.

A zsinat eredményeinek értékelésében a Lumen gentium konstitúcíó
tantételes szempontjailt, vagyis a zsinati tanításnak az egvház dogmatikus
lényegére való visszavezetését nem szabad szem elől tévesztenünk. Ha
azt akarjuk tudni, hogy a zsinati reform után mi a püspök, a pap, a szer
zetes, a Laikus hívő feladata, hogy mit tegyen az egyház az elszakadt
testvérek és a világ felé, akkor meg kell vizsgálnunk, mi következik
míndannyíunk számára a megújított egyházfogalomból, mire kötelez ben
nünket az Isten népének tudata és tagsáca, mert miridannyian oa külön
böző kegyelmek és szelgálatok szerinc Krisztus titokzatos testének, az
egyháznak építésére vagyunk hivatva, Az 'egyházról szóló konstitúció az
egyházat mint Isteni-emberi misztériumot írja le, biblikus mélységükben
vizsgálja meg az egyházra vonatkoztatható szentírási képeket, amelyek
ből leülönösen kettőt emel ki: Szerit Pál megjelölését, "az egyház Krisztus
titokzatos 'teste", és az ószövetségi üdvösségí személetet is magában fog
laló "Ist,en népe" fogalmat. Az egyház hierarchikus szerkezetének leírá
sában kiemelkedő helyet kapott a püspöki hivatalnak és a pápai primá
tussal való összefüggésének tisztázása, a püspöki koUegiállitás megfogal
mázása. Egészen új színekkel világítja meg a komstitúció a laikus, a vi
lági hívek helyzetét az egyházban. Szintén századok óta nem tisztázott
kérdés volt. Az egyházban a hívők "Kris,ZJ:tuséletéI'e és halálára" vannak

. megkeresetelve. Az egyház minden tagja tehát Krísztus titkaiban része-
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sedik, Krisztushoz hasonló lett, Krísztussal bizonyos tekintetben azonos,
A Krisstustól rendelt szolgálatí papság mellett a hívek egyetemes pap
sága letagadhatlan valóság. A zsinat csodálatos leíeásában ismét felújí
totta az "Isten népe", a Krisztustól megváltott újszövetségi nép, vagyis
az egyház egy.ik legsokatmondóbb biblikus fogalmát. Az Isten népének
fogalmában és tudatában az egyház tagjai a keresztény rnéltóságban, a
Krísztuskövetés és az istengyermekség kegyelmi megjelölésében egyfor
mák, ugyan arra a szentségre és apostolkodásna hivatottak, de különbő

zőekaz egyházban a szolgálati papság és a hívek feladatai.
A zsinat "pasztol'ális és ökumenikus aggiornamentóját" az idők jelei

is indították, de gyökerei az egyház természetéhen rejlenek. Az embe
riség történelmi, cívilízációs, !kultu:rálJhs, társadalmi és gazdasági fejlődé

sének új szakaszában van. Az alkalmazott természettudományok a régitől

eltérő világot teremtenek és ezen belül átalakítják laz embert is. A köz
lekedés meggyorsulása. a híl'közlőeBzközök tökéletesedése, a technikai
vívmányok közkinecsé válása egyetlen világot és egyetlen emberiséget
alakítanak ki. A modern civilizációban faji, népi vagy nernzetíségá }elle
gekés elkülönülések nem fognak ugyari eltűnni, mert a természet rend
jéhez tartoznak, de a kialakuló új embertípus mint ugyanannak az egyet
len embeiri családnak a ,tagj,a egyforma jogokat követel, részt kér ma
gának az 'emberiség történelmének elakításéban. Az emberi méltóság és
BZabadság, az emberi egyenlőség és a föld közös testvéri birtoklá'Sa ala
kítják a mai ernber gondolkodását és törekvéseit még a legegyszerűbb

csoportoknál is. A történelmi fejlődés ehlenállhatatlan tendenciájáról van
szó, amelynek talán még igen sokáig súlyos erkölcsi nehézségek állnak
az útjában. Egyéní vonalon az egoizmus, .az önzés, vagy nevezzük mai
nyelvén, az öntelt gazdagság, amely nem hajlandó a világ szegény és
éhező millióin a saját feleslegéről való lemondással segítend. Közősségi

vonalon pedig állandó veszedelmet jelent a partikularizmus, minden nemű

elhatárolás, a faji es nemzeti gög, a rasszizmus és nacionalizmus rémei,
az ezekből táplálkozó szeparacionizmus vagy a mindig szélesebb kdterjesz
kedésre éhes politikai hatalom, az imperializmus.

A közösségi felelősség kinyilvánítása

Az ebbe a történeími szituációba állított egyház az idők jeleit látva,
isteni küldetésének tudatában, hozzá akar járulni a nagy emberi család
megvalósításához és feltételeinek biztosítasához. Lelkd és erkölcsi hozzá
járulásról van szó, Az egyház e szerepvállalása a lényegéhez tartozik, ez
legbensőbb evangéliumi létforrásaiból fakad. Ha volrt az egyháznak min
den kor seámára erkölcsí hivatása, akkor ez ma sem tagadható el tőle.

Azonban egyetlen zsinat, tehát a XX. század zsinatja sem lép fel a tör
ténelemesínálás igényével, A történelem alakitása és irányítása nem le
het az egyház közvetlen feladata, ez a -világban élő 'ember hivatása és
műve, és egyformán kötelezd a hívőt és nemhívőt, A zsinat vés korunk
igényei között az összefüggések azért olyan mélyek - és erre eddig
nem .iJS volt példa a történelemben -, mert az örök emberi természet
és azevangélíum egybehangoltságából adódnak. A ma kialakuló közösségi
ember, valamint a személy és a közösség kölcsönhatásaim, dinamikájára
épülő társadalom mínt erkölcsi feladat a krisztusi tanításnak nemcsak
egészéhez tartozik, hanem teljesen annak középpontjában áll. Amit a
legikisebbnek teszünk az ernberek között, .azt Krísztusnak tesszük. Krísz
tus törvénye, hogy egymás terhét viseljük. Az evangéliumi tanítás értél-
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mében az önszeretet mértékével kell mérnünk a felebarát ir-ánti szere
tet, megbeosülés és segíteni akarás őszínteségét, A zsinati reform az egy
házban az egymásért levés, a közösségi felelősség tudatát akarta felfris
síteni és annak a nagy szerétetnek forrásait kívánta "kollektíve" meg
nyi1Jni, amely az egyház tagjait, a hívőket barátokká és testvérekké teszi
Krisztusban a Szeartlélek által.

E 'cél elérésére csupán erkölcsi érvelés vagy lelkesítés nem lett volna
elegendő. Kimondottan gyakorlati pasztorációs megfontolások és viták
sem vezettek volna eredményhez. Hítbeli magatartás és tudatosítás vált
szükségessé, Ezért a zsinat az 'egyház lényegének és küldetésének a szerit
írásban kd:nyilailJkozt<lltott dogmatikus alapjait kutatta fel. Az egyház nem
csak Krísztustól alapított, hierarchikusan tagolt, Péterre és az aposto
lokra és ezek rnindenkori utódjaira épített látható emberi vallásos kö
zösség, hanern belső lényegében Krisztusban a Szeritlélek által megvaló
sulittermészetfdetti, kegyelmi életközösség. Az egyház Krísztus titok
zatos teste, a továbbélő misztikus Krisztus. "Akik megkeresztelkedtetek,
Krisztust öltötték magatokra. Nincsen többé zsidó vagy görög, rabszolga
vagy szabad, férfi vagy nő, mert iti míndannyian egy személy vagytok
Jézus Krísztusban" (Gal 3, 28). Krisztus jelen van az egyházban,benne
és vele él, élteti az egyházat Szeritlelkével. Ö az egyház feje, a Szentlé
lek az 'egyház lelke. így alakul át a Krisztusban hívők, a "tanítványok"
közössége az újszövetség Krisztusban megváltott Isten népévé.

Az egyház tehát az egyik oldalon a hívők és papság látható egyházi
szervezetben élő közössége, az Istentől rendelt hierarchikus papság ve
zetése alatt álló Isten népe, a másik oldalon pedig "Krisztus titokzatos
teste", az eg~ház miriden tagjának 'kegyelmi kapcsolata Krisztussal és
kegyelmi egysége egymás között, Az egyház ígytermészetfelettileg élte
tett eleven egész, ",test", organizmus, Ez az organikus szemlelet teszi le
hetövé az egyház emberi és isteni, természetesés természetfeletti, látható
és Iáthatatlan elemeinek szerves egybefoglalésát és összetett és mégis
egységes egyházfogalomban való kdfejezését. Az egyház isteni és emberi
oldalának kettősége, ífletve egysége teszi ikiegyensúlyozottáés ugyanaik
kor dogmatikus realitásában vonzóvá <a zsinati tanítást.

A zsinat oa "Krisztus titokzatos teste" és az "Ist,en népe" egyházké
peiből borutakoztatta ki reformtanításait. "Mivel az egyház Krisztusban
az ernberek Istennel való egyesülésének és az egész emberi nem egysé
gének szentsége, jele lés eszköze ..., ezért óhajtja la zsinat az egyház ter
mészetét és egyetemes küldetését saját tagjai és az egész világ előtt is
mét megvilágítani. Ma az egész emberiséget szerosabb társadalmi, techni
kai és kulturális száLak iköt,ik egységbe. E jelenség mínt a kor követel
ménye sürgeti az egyház küldetésének felülvizsgálását, hogy segítségé
vel a mai emberiség Krísztusban valóegységét is megtalálhassa." Az egy
házról s,zóló konstitúció e néhány bevezető sorára mint elindító eszmei
tartalomra a zsinat mímden dokumentuma visszavezethető. Az ",aggior
namerrtónak", az egyház korszerűsítésének itt vannak a gyökerei. Egye
düli helyes értelmezését 'csak innen kaphatja. Nem a kor divatjához vagy
a Joorszellem szembetűnőbb áramlataihoz való külső vagy stílusbeli al
kalmazkodással azonos, hanem az egyházon belül azon erők feltárásáról
van szó, amelyekre a mai emberiség lelki alakulásának és sorskérdései
nek megoldásában szükség lehet.

Az "aggliornamento" kétségtelenül reális kor-elemzést tett szüksé
gessé, Meg kellett ismerni az "idők jeleit", az emberiség jelen fejlődési

stádiumában társadalmi, civilizációs és kulturális törekvéseit. Karunk
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jelei !él. "kollelktív ihumáJnuan" mélyebbtartallmasodására mutatnak az em
beri. személy méltóságának, egyenlőségének és kőzösségi sorsvállalásának
vonalain. Az "aggiornamento" első feltétele a realitás ésősZJintffiég. Az
egyház meg akarja ismerni a világot, úgy ahogyan előttünk van. Tudo
másul veszi a mai emberiséget problémáival, erényeível és hibáival egy
aránt, A zsinat ezért nem ítélt el személyeket, csupán a ténymegállapítás
tárgyilagos méroéivel felűlvizsgálta a kor áramlatait, mozgalmait és té
védéseit is, nem kötelezte el magát valamely bölcseleti iránynaik, vagy
társadalmi szemleletnek. Saját kinyilatkoztatott igazságaineik alapján
állva jótékony hatással igyeikezett a mára rávílágítani, a ikor súlyos prob
lémáit az emberen keresztül megközelíteni. Nem kutatta azt, ami elvá
laszt, hanem mindenütt azt kereste, ami közös, ami egybeköt és ebben a
kialakuló, egymást kereső közösségt tudatban akar az emberiség segítsé
gére lenni, újból megnyitva az evangéliumi tanítás forrásait.

Végetért az egyháztörténelem első ",aggiom,amentÓlS" zsinatja. Ilyen
határozottan egyházi tanítás még nem nyúlt az emberhez és annak földi
problémáihoz, nemcsak az egyén, hanem az emberi család, a nagy em
beci kőeösség szempontjából, és nem volt még zsinat, amely okmányai
ban annyit beszélt volna "az igazság és szeretet lelkéről", a Szentlélekről.

A zsinat meg akart bennünket tanítani az ember és világának mélyebb
és.teljesebb üdvösségtörténelmi szemléletére, a közösségí ernber új ke
resztény értékelésére. Az ember mínt Isten teremtménye, isteni szíkra
hordozója, az értelem és a szív emberi családjának tagja, aki az emberi
méltóság, a szabad emberi személy egyetemességén alapuló civilizáció és
kultúra felépítésére hivatott, mint hívő pedig Krisetus testvére és társ
örököse, a mennyei Atya gyermekei, Krisztus testvéreinek testvére, a
Szentlélek Isten temploma, a Krísztustól megváltott Isten népének, az
egyháznak tagja, akdben a Szeritlélek ,gyújtja kd a szerétet tüzét.

VI. Pál pápa a zsinat ünnepélyes záróüléséri mondotta: Csak az em
ber ezeretetén keresztül juthatunk el az Istenhez. Az Isten országa elő

készítésére hivatott egyház földi küldetésének ez a sommás tétele. Ha
minden ember arcán Krísztus arcát látjuk meg, alk!kor a mennyei Atyára
találunk rá. A zsinat ismét megtanított bennünket arra, hogyan kell sze
retnünk az embert: nem mint eszközt, hanem mint azt a célt, amely el
vezet bennünket a Iegf'őbb oélunkhoz, Istenhez. Azsirrlat nemcsak pasz
torálís és ökumenikus, hanem az egymáshoz való küldetés, az apostol
kodás "aggioÍmamentója" is voht, A szolgáló szerétet jegyében akarta az
egyház mínden tagját mozgósítaní, mert Krisztusban minden ernbernek
küldetése van a másik emberhez. A hívek is "tudatosabb cselekvésben
így vesznek részt az egyház küldetésének teljesítésében."

Az 'egyház vállalja "a szerétet Iekötelezettségét az emberi történelem
iránt". -

Akt a keresztény törvényt tökéletesen akarja teljesíteni, úgy kell csele
kednIe, mInt Jézus.

A Megváltó étetének utánzása nem csupán tanács a keresztény ember
számára, hanem kötelesség. .

Aki Krisztus nevét hordozza és Jézust Istennek, mesternek és úrnak is
meri el, annak hűsége,s követőjévé kell válnia.

Aki Jézus misztikus testének a tagja, Jézus életét kell élnie.
Aki szabadulást óhajt, annak Jézushoz kell hasonulnia, mert mindazok,

akIket az Atya -szerető tervében "eleve ismert, azokat előre arra rendelte,
hogy hasonlókká váljanak Fia képmásához" (Róm. 8, 24). _

Giovanni Rossi
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Tamás György

ÉLÉNK VITÁK
A LEGÚJABB ŐSEMBER·LELETEK KÖRŰL

Az ősemberkutatás tudományát néhány váratlan és szerenesés lelet
indította meg.

130 évvel ezelőtt Edward Lartet, Eyzies barlangjában fedezte fel
az ősemberi kultúra tőredékét. Tűzhelynyornokat, csontokat és kőoszkö

zöket talált. 1856-;ban Düsseldorf mellett, a Neander völgyben koponya
és cscntvázrnaradványokaa leltek. ezek voltak az első Homo- (emberi)
leletek. Az első emberi kőeszközőket, az eclrtok.at Bourgeois abbé szedte
össze Thenay vidékén, éli> 1867-ben mutatta be a párisi, majd négy év
múlva a brüsszeli kongresszuson. Bár leleteit először elutasították, még
is 'ő lett a komoly kutatás megindítója. A leletek tovább szaporodtak.
18B8-ban .a Cromagncni iember 5 csontvázát, 1907-ben pedig .a heidel
bergi előembert fedezték fel. A kututások ekkor már túllépik Európa te
rületét, Fontos állomás .az első kínai előember felfedezéso Peking mel
lett (Sinantropus peldnensis). Felderítésében nagy szerepe voht Teilhard
de Chardinnek. Olyan hatást gyakorolt rá, hegy egész életében el
szánt híve lett az evoluciónak. 1921-töl előtérbe kerültek a bőséges afrikai
leletek: .a rodéziai ember (Homo rhodesi.ensis) és 1924-ben a "ThaunglS-i
gyermek" koponyája az afrrka! déli rnsjemember típusát tette ismertté.

A kutatási módszer, a kutatók ,együttműködése ez időben már any
nyira tökéletesedett, hogy a leletek száma az addigi területeken és új tá
jakon is (Jáva szigete, Palesztina, Dél-Afrika, Gibraltár, Toszkána, Róma)
rendkívül felszaporodott. Egyidejűleg megindult az elméleti munka is a
me,glévő anyag fejlődéstörténeti rendezésére. A többféle szempontú soro
zatok ősszeállitása nyomán őseink fejlődési fokozatai három fő típusha
csoportostthatok.

Az egyes típusokba nagyszámú lelet sorolható, így különböző korok
és Wldmjzitáj.a:k leleteit sikerült összehangolni. Az egyes típusokat a
legjellemzőbb egyedről nevezik d. Kérdés, hogy mik lehetnek azok a
jegyek, amelyekkel a leleteket egy típusba sorolhatják. Ilyenele az agy
koponya egyre nagyobb térfogata, a felegyenesedő. majd teljesen két
lábon járás, a lapos homlok, vaskos szemőldökívck és .az 'erős rágó áll
kapocs, amely fokozatosan alakul át a mai ernber arckoponyájává. Végül
a munkaeszközök és .a tűz használata, a primitív művészet és .a vallási
kultúra megjelenése lesz az értelmes ember, a Homo sapiens biztos jel
lemzője.

A horninidák, azaz ,3Z cmberfélók családjának legősibb tíPUS3 az
Australopithecus (.9. déli majomember), melyet közel 40 délafrikai egyed
és az 1958-ban Olaszországban feltár t, teljes csontvázú Oreopithecus bam
bolii képvisel. Körülbelül GOD ml koporivetérfog.attal még meghajlottan.
de két lábon jár. Hogy használt-e eszközöket, arról mind máig vitat
koznak

A Pithecantropus, az előember típusa, a heidelbergi, jávai előembert,

valamint ,a közel 50 példányszámú kínai előember leletét foglalja magá
ban. Koponya űr-tartalma 1000 ml, plégg2 felegyenesedett. Környezetében
sok kőeszközre és tűzhelynyomra bukkantak. Valószínűleg társait is meg
ette, mert a kínai leletek közelében sok kővel feltöri koponyát találtak.
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Ember nevet a neandervölgyi embernek (Homo neandertaliensis) és
nagyszámú hasonló egyednek adhatunk. Ez a zömök, alacsony, nagyon
primitív jellegű ember feltűnik Délafrikában. Délkelet-Azsiában és a
Jáva seigetéri. A legujabb húsz, ép palesztinai lelet árule1 legtöbbet róla.
Megismerjük ősi kultúráját, a fejlett állcsúcs alapján beszédet is tulaj
donítunk neki és a koponya kapacitása eléri a mai emberre jellemző

1300 -1600 ml-t.
Végül a Homo sapiens, .az értelmes ember típusához jutunk, akit az

utolsó jégkorszak után, Iőleg a jelenkorba (az utóbbi 20 ezer év) helyez
tek és ,a csiszolatlan és csiszolt kőkord kultúra hordozójának ismertek el.

E rövid áttekintés után lássuk a legujabb leletek történetét és azo
kat a kérdéseket, amelyek éppen ezek nyomán vetődtek fel. Az egyik
ilyen ismétlődően fellépő probléma az új leletek időrendi besorolása. Kez
dettől fogva keresik továbbá az "átmenetIi" típust, amely az emberrévállás
során az állati jellegetősszekötneaz ensberrel. Végül állandóan felmerülő

kérdés az ember feltűnésének megközelítő pontosságú kormeghatározésa.
Az "átmeneti" alak kutatásánál már lemondtak a tudósok arról az

egyetlen .Jáncszemről", amely összekapcsolná az állatot az emberrel, Bár
a hominidák egységesek és fokozatilag egymásra épülnek, nem lehet őket

láncszerűen Ievezetmi egymásból. A kifejlődés nem egyenes és folyamatos,
- mint sokáig gondolták - hanem egy központilag tökéletesedö .típus
lassú kiformálódása, amelyben "a típusjegyek kombinációja ,a rnaga ősz

szcsségében egyiknél sem eredetibb és egyiknél sem fejlettebb, hanem
mindegyikben vannak ősibb éseredetibb jegyek" - írja Paul Ov.erhage.
Ezért helyes azt a szellemes illusztrácíót végig gondolni, amivel Héberer
és Teilhard de Chardin szemleltetik a kérdést. Ök a fejlődést egy széles
kiterjedésű levélnek fogják fel. Ezen a levélen koordináta rendszer mód
ján, az abszcissza a vízszinteselhelyezödésü változékony típusokat jelenti,
és ezek az alakok a levél összetartó csúcsa irányáhan fokozatosan lerna
radnak, miritegy "zsákutcába" jutnak. Ugyanakkor a főér ordinátaja egy
központi típus tökéletesedését rnutatja, amely a iesúcs felé mindig egy
értelműbb, de mindig zártabb lesz és eljut egészen a levelcsúcson álló em
berig. Weideru-eioh a típusokat egy törzs elágazásaiban szernlélteti, ame
lyen a négy típus levele jelenik meg, de ezek is eltávolodnak a törzsből,

amely a továbbfejlődés központi irányát jelzi.
Ezek és hasonló szernléltetések ana jók, hogy a kérdést ne egyszerű

sítsük le sematikusan, hanem a fejlődés összetettségét a maga valóságá
ban Icutassuk.

A legujabb problémát keltő adai a La Chine en construction című

képeslapban publikált Sínantropus, egy újabb kínai előember koponya
lelete. Kína központjában, a Lantien járásban találták, ezért a Sinantropus
Lantienensis nevet adták neki. 1965. május 31-én kétszáz tudós gyűlt

össze, hogy megállapítsák a koponya adatait, a mellette talált többi kö
vületet (fossziliát) és lelőhelyiének geológiai rétegét, Főleg oa kínai tudósok
adtak értékes jelentéseket. A vizsgálatok eredménye lényegében a kö
vetkező volt. A lelet egy kb. 30 éves asszony (nőnemű lény) koponyája.
Koponyaboltozata szélesebb, mint az emberszabású majomé, tehát már
nem emberszabású majom (antropoida). A homlakcsonton szembetűnő a
határozott dudor, a Ielső iállkapocs és az orrüreg mélye között éles elha
tárolódás látható. E jegyek szeránt még nem ember, de prehomínídának,
előembernek tekinthető. A felső fogüregek formája ezerint viszont
Australopithecus-jellege van. Az új Sinarrtropus lelet tehát ősibb, mint
a Teilhard de Chardiri által felfedezett Sínantropus, amely már a Pithe-
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éantropus típusba sorolhatÓ. A koponyaűrtartalom is kisebb az eiőzőknéi
(azoké átlagban 1000 ml), ennek az új leletnek pedig 780 ml a térfogata.
Az értekezlet tudósai szerint tehát régebbi nemcsak az első Sinantropus
nál, de ős~bb a jávai előembernél is (Javantropus) és így nemannyira
a Pithecantropus, hanem az Australopithecus típusba sorolható. Ebben
a típusban ez a legősibb lelet. Nem közölték még, hogy a lelet rétegében
találtak-e eszközöket. Geológiai kora a Kőzép-Pleisztocén, amely meg
egyezik a hozzáképest fejlettebb első Sinantropus korával, és ezt 500- 600
ezer évre becsülik.

Ma már nem ez az egyetlen eset, hogy ugyanabban a geológiai réteg
ben; amely 1 millió évet is felölelhet, ugyanazon a földrajziterületen kü
lönböző fejlettségű emberfélek maradványait találjuk. Ezek az eredmé
nyek annak a ténynek a lehetőséget vetik fel, hogy élhettek egyidőben

a különböző emberfélétk tipusai. Egyes águk a kibontakozó, fejlődő BZa

kaszba tartozott, "centrálisa:n konvergált" - a középpont felé irányult
- a másik, min.tegy mellékágon pedig már a kihalás felé tartott.

Az ősemberkutatás Mekkája jelenileg Afrika. A nagy tavak kör
nyéke, völgyek, kiszáradt partvidékek. 30 évvel ezelőtt Leakey itt indí
tott kutatást és a Tanganyíka tó környékién bőséges leletre bukkant.
1961"'ben pedig egy fiatal kutatóhézaspár, Ives és Francoise Coppens in
dult el Párizsból a masztodon-elefántok felkutatására. Végigvimgálták
Atríka jelentős fossziliáit és így jutottak el .a Csad-tó partjára. Ezen a
gazdag területen 36 kövületet fedeztek fel. Megtalálták a keresett els
fárrtfajnak két fogát, amely a mérések szerínt 2 millió évesnek tekinthető.

Egy idő után az az ösztönzésük támadt, hogy ebben a rétegben emberi
fossziliátis találhatnak, hasonlóan Leakey Tanganyika-tó mentí Ieleté
hez. Következtetéseikben hamarosan olyan biztonságosak lettek, hogy a
közeli francia állomádhelyen már el is keresztelték leendő leletüket Csa
dantropusnak. Nagy lelkesedéssel folytatták tovább az ásást, amíkor 00
lovat, elefántot, antílopot, teknősbékát és még krokodilt is találtak. Vé
gül az utolsó nagy ásás harmadik napján rábukkantak a várt leletre,egy
arckoponyát és koponyatetőt találtak, amely a megjósolt Csadantropus
tartozéka volt. A leletek: meghatározási szempontból olyan szerenesés da
rabok voltak, hogy belőlük közvétlenül megállapítható volt: a lelet a
Homo-nemhez tartozik, tehát ember. Ez a megállapítás egyben meghök
kentővolt. A Homo-nem az eddigi legtágabb számítások szerint is csak
300 - 400 ezer évre volt visszavezethető. Ez elé helyezték - amint lát
tuk - a Pithecantropus és az Australopithecus típusokat, amelyek elő

embernek számítottak és korukat 1 rrrilldó évre becsülték.
Ez a lelet, az említett Leakey-lelettel. a Homo habilis-szel együtt

felborította az eddigi elfogadott számítást, de egyben reményt nyújtott
arra, hogy az ember (Homo nem) és az antropoídák (emberszabásúak),
valamint a hominridák (emberfélétk) közöttí "átmeneti típus" előkerül

még. A Leakey-féle Homo habihs koponyaűrtartalrna 700 ml, ami nagy
jából az Australopíthecus méretének felel meg. Életkorát másfél millió
év távolába teszik és a rá jellemző előemberi [egyekeílenére, felkutatőja

csiszolt kőkörszaki kultúrát tulajdonít neki. Ez pedig idáig a neander
völgyi ember és a Homo sapíens jellegzetessége volt. Leakey bizonyításai
- amelyekkel később még foglalkozunk - nem egyértelműek, de ada
tai nagyon ízgatóak.

A Coppens házaspár a saját leletét, a Csadantropust a Leakey ered
ményeik: mellé akarja állítan'Í. Ezért Ives Coppens most lázasan tovább
kutat, hogy a Csadantropus csiszolt kőkorszakd eszközeit megtalálja. mert
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ezzelleletének emberi mivolta nyílvénvaló lenne. Kutatásai katonai be
hívója miatt megakadtak. de 1963 óta ásásait rendületlenül tovább foly
tatja és állandó kapcsolatot tart Leakeyvel.

Az afrikai felfedezések még 1925-ben kezdődtek, amikor egy érdekes
kis koponyát találtak. Dart professzor, a Johannesburg-i egyetem tanára
írta le Australopithecus Africanus névvel, Ez a forma a továbbiakban
nagy számban került elő, és az emberréválásnak egy fontos új típusát
képviselte. Akkoriban azt hitték, hogy ezzel a tipussal megtalálták az
emberréválás átmeneti alakját. A tudósok egy része kételkedett benne,
mások meg túlértékelték ezt az eredményt, R. Broom az ásatások veze
tője azonban szívósan nekilendült a további munkának, 1936-ban új ra
kezdte az ásásokat és itt dolgozott 1951-ben bekövetkezett haláláig. A
nagyszabású munkát J. T. Robinson folytatta. Évek során nagyszámú le
letre bukkantak és így az Australopithecus két, majd három új nemét is
Ieírták. Ezeket olyan állatnak tartották, amely az emberrel több közös
vonást mutat, Legjellegzetesebb dsmertető jegye az egyenes ál1ás,ezért
"animaI verticalisv-nak, függőleges állatnak nevezték el, De éppen e jegy
míatt nem sorolharták a bongidák, a majmok kategoríájába, hanem a
hominidák, az -emberfélék közé helyezték, melyeknek speeiálís ismerte
tőjegye a kétlábon járás.

A probléma további megvilágítását L. S. B. Leakey már emlitett
kutatásaí segítették elő. Ű az Olduway hegyszorosban dolgozott. Mun
kájáról érdekesen számol be P. Bergougnioux, a Toulouse-i Institut Catho
lique professzora a Bulletin de Litterature Ecclesistique 1965. júliusi
számában. Az említett hegyszoros egy kiszáradt beltenger, melynek üle..
dékmedre több, mírit egy millió év alatt tölrtődött fel és mindmáig érin
tetlenül maradt. Itt kétféle hominddat tártak fel. Az egyik a már is
mert Australopithecus volt, amit Leakey a Pithecantropus ősének tar
tott. A másik azonban egy olyan új lelet, amely az eddiginél sokkal ikö
zelebb áll az embea-hez és ezért Leakey a Homo-nembe sorolta, és elne
vezte Homo habílls-nek, ügyes embernek. Miért habilis? Mert körülötte
sok olyan eszközt talá'ltak, amelynek ő volt a IkJészítője és a csiszolt kő

korszaki kutúrába illik bele. Az emberi maradvány igen nagymúltú, Az
amerikai kutatók megállapítása szerirrt 2 millió éves, az európaiak ezerint
kb. 1 míllió 300 ezer évesnek tekinthető, A kőszerszámok viszont a esi
szelatlan (paleolit) és a csiszolt (neoltt) kőkorszakba helyezhetők, amely
mintegy 30 ezer éves múltra vezethető vissza. így két, időben egymástól
nagyon eltérő jelenség ennél a leletnél összetolódott. Ezek a tények még
eldöntésre váró komoly vitát keltettek. Annyi már bizonyosnak látszik
a kutatók előtt, hogy találtak egy főemlőst, amely nem a majmok őse,

és képes bizonyos használati eszköz "kidolgozására". Koponyája kisebb,
mint a Pitheoantropusé, csak 680 ml űrtartalmú.

Felvetődfk a kérdés, itt lenne tehát a hominizáció, az emberréválás
kezdete? Erre mé.g nem sikerült feleletet adni. A tudósok megpróbálták
fejlődéslélektanilag elképzelni, hogyan születhetett meg a kövek esisze
lásának első tapasztalata, Valószínű, hogy annak az "áI:!atnak", amelyet
Leakey Homo habilds-nek nevez, a természet szolgáltatta az első kicsor
bult köveket. A folyók görgetegei és kavicsai az ütődés során letöredez
tek. Ennek az "állatnak" volt elég "intelligenciája" hogy észre vegye a
csorba kövek éles oldalát és azt, hogy felhasználhatja őket. A második
lépés már nagy fejlődést jelent, mikor erős csapással maga is létrehoz
ilyen élet illetve csorbulatot. A Homo habilís könnyezetében talált dara
bok ilyen ütögetesek vagy próbálkozások eredményei lehetnek. Minthogy
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azonban a csorbult kövek között sok kettétört csontot is etaláíltak, arra
gondolnak, hogy a Homo habilis elemi eszközedtcsonttal fabríkálta, Ezeik
re a darabokra azonban még nem .lehet alkalmazni a sajátos értelemben
vett emberi eszköe fogalmát. Nem olyan szerszámok ezek, amelyek cél
tudatos tevékenység eredményeképpen jöttek létre. A Homo habilis a
köveket és éles csontokatcsak pillanatnyí szükségletre gyá~tortta, élelme
jobb megszerzésére, könnyebb megközelítésére, és utána elhajította.. újabb
ezükségíet esetéri újalkat ,gyártott. Még nem értette meg, hogy megőrizze

az alkalmas követ vagy csontot és az esetleges alkalomra magával vigye.
Ezen a fokon nem látta az összefüggést a szükségleti cél és az alkalmas
eszköz között, nem voltelőrelártása. Később azután lassan, a kétlábonjá
rás révén felszabadult "keze" és agyi működése között !kölcsönhatás in
dult meg és tevékenysége egyre értelmesebbé vált, Ezt a feltevést a
megmunkálási technika tökéletesedése bízonyícja. Az Olduway-i készít
ményelket követte aohelléeni és az acheuli kultúra, amely már a Homo
sapiens műve, A feltárt kidolgozott kövek együttesét úgy lehetett korok
szerint rendezni, hogy a lassú, áldandó fejlődés felismerhető benne. Van
nak osak egyszerűen hasított kövek, majd egy oldalon kidolgozottak, öb
lös és összetett hasításúak, majd vakarással, csiszolással készitett és vé
gül két oldalon gondosan megmunkált kövek,

A jelen megfátásunk szerírrtez az a fejlődési pont, ahol a Homo ha
bilisnek Homo sapíens-sé, értelmes emberré kell váilnia. At kell ugrania
a "küszöböt" vagy lassan át kell !haladnia a .zónán" - mint Teilhard
de Chardin mondja.

A következtetést P. Bergougnioux így vonja le: "Év·ezredeken ke
resztül, fáradságosan bontakozik kd állatííságából az ember, hogy el
jusson a .gondolkodó létre', - az idők hosszú során tapogatódzott anél
kül, hogy az éjszaka ködében eltévedt volna. Kétségtelen, hogy sohasem
fogjuk rögzíteni tudni azt a .pillanatot', amikor az utolsó lepel is lehullt
és előtört a fény. ,Az ember zaj nélkül lépett elő' - írja P. Teilhard de
Cha:rdin."

•

HAJNALI COLLAGE

ALmok határa
élesedik:
méLyüL a kút, nol
összefonódva

napfény-súLyt nem
bir el a szemhéj
bújj-bújj zöldág
nyitva a szentéLy
méLyül a kút, hoL
nyitva az aranykapu
zöld LeveLek közt
várnak az arkangyaLok

áLmok határa
élesedik:
összefonódva
mig [elocsűdsz

Kerényi Gráci,a
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Prokopp Gyula

II. JÓZSEF KÍSÉRLETE
A NÉPNYELVÜ LITURGIA BEVEZETÉSÉRE

Napról-napra tanúi vagyunk annak, hogya II. Vatikáni zsinat litur
gikus reformjának megvalósításaiként a népnyelv mind nagyobb szerepet
kap a liturgiában. Ez teszi időszerűvé, hogy megemlékezzünk egy 180 év
előtti kísérletről, mely ugyancsak a népnyelvű liturgia megteremtésére
irányult. II. Józsefnek, a kalapcs királynak kezdeményezésérőlkívánunk
szólni, amely még tervként is csak rövidéletű volt. A központi kormány
hivatalok és a püspöki kancelláriálc egyaránt irattárba tették az ügy
aktáit, a terv nem került nagyobb nyilvánosságra, sőt teljes feledésbe is
merült, A II. József korával foglalkozó eléggé bőséges irodalom nem is
tud róla.

A prímási levéltár megőrizte a helytartótanáosnak ebben az ügyben
Batthyány József prímáshoz intézett rendeletét. (A. V.-Publ. Eccl. [1777
1789] No. 95.) A hivatali stílus "ég nélkül kígyózó és barokk cirádakkal
ékes mondataiban fogalmazott latin szöveg magyar fordítása a következő:

,,1058-13226. szám. - Eminenciád! Őfelsége, az Isten, a szent dol
gok, valamint azok illő tisztelete iránti buzgóságtól indítva kegyesen el
határozta, hogy az istentiszteletet és az egyéb vallásos cselekményeket a
nép nyel.vén végezzék, éspedig elsősorban a keresztség és a haldoklók
szentségeinek (eorum, quae moribundis conferuntur) a kiszolgáltatását.
Ofelsége azt kívánja, hogy a szentségekben részesülők és a szent
ségek kiszolgáltatásánál jelenlévő hívek is megértsék a szent cselekmé
nyeket és a velük kapcsolatos imádságokat, hogy ezáltal épülést, bősége

sebb lelki hasznot és vígasztalást nyerjenek és hitükben megerősödjenek.

- A királyi helytartótanács nem kételkedik abban, hogy Eminenciád a
gondjaira bízott hívek iránti főpásztori buzgóságától, valamint az igen
üdvös eredményt ígérő és egyedül az igaz hit gyarapítását célzó kegyes
királyi szándék iránti hódolatos tiszteletétől indítva eredményesen fogja
előmozdítani ennek la legkegyelmesebb rendelkezésnek a megvalósítását,
mert nyil.vánvaló, hogy az emelni fogja a hívek buzgóságát és tiszteletét
az egyház szent szertartásai és imaszövegei iránt. Hogy pedig az egy
öntetüségről is gondoskodás történjék, a királyi helytartótanáes a kegyes
királyi parancshoz képest meghagyja Eminenciádnak, ne terheltessék
mielőbb elkészíteni a szertartáskönyv tervezetéta Magyarországon hasz
nálatos nyelveken és terjessze fel azt a legfelsőbb helyre. - Kelt Budán,
a magyar királyi helytartótanácsnak 1786. március 21-én tartott üléséből.

- Gróf Jankovics Antal - Báró Seeberq:"
E rendeleten kívül megvan azonban a helytartótanácsnak 1786. má

jus 2-án kelt 1524-19330. számú rendelete is, amelyben már arról ér
tesíti a tanács a prímást, hogy az uralkodó elállott attól a szándékától,
hogy a latin helyett a hazai nyelveket használják a szentségek kiszolgál
tatásánál és evégből népnyeívű szertartáskönyveket készítsenek, miért
is nincs többé szükség arra, hogya püspökök ebben a kérdésben véle
ményt nyilvánítsanak.

A helytartótanácsnak az Országos Levéltárban őrzött irataiból (E. 72.
- Depart; eeel. oeconom, - 1786. - No. 159.) viszont megtudjuk.
hogy akkorra már - miután az előbbi rendeletet megkapta az ország
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valamennyi ordináréusa - hét főpásztor válaszolt is a helytartótanács
nak, éspedig a veszprémi, a nyitrai, a székesfehérvári, a kalocsai, a pécsi,
a szepesvári és a diakovári püspökök, illetve káptalani helynökök. A leg
korábbi ápr-ilis 9-én, az utolsó május 8-án kelt. A többi püspök válaszára
már nem került sor. Nem válaszolt maga a prímás sem, aki más hasonló
esetben is a halogatás híve volt. A prímás máridőssze annyit tett, hogy
ápr-ilis ID-én közölte a helytartótanács rendeletét ViU József esztergomi
helynökkel és felhívta őt, adjon véleményt az ügyről és készittesse er
a kívánt tervezetet. Jellemző az a néhány szó, amit a prímás sajátkezű

leg toldott he a helynőkhöz intézett levél szövegébe, arra utasítva őt,

hogy gondoskodjék az esetleg máshonnan érkező fordítás-tervezet ered
ményes elhárításáról is ("vel ejus efficaciter declinandi si aliunde for
sitan mitteretur").

Ismerve II. József törekvéseit, nem kétséges, hogy azonos rendel
kezést kaptak az osztrák örökös tartományok püspökei is. Alig lehet to
vábbá kétséges, hogy ezzel a tervével is mínél inkább el akarta szige
telni Rómától az uralma alatt álló országok katohkusait, De hogy mi volt
e rendelkezésének közvetlen indítéka, az sem forrásainkból nem tűnik ki,
sem máshonnan nem ismerjük. Ugyanígy felderítetlen marad az is, hogy
mi okozta az uralkodó szándékának hirtelen és teljes megváltozását, be
sem várva a püspökök állásfoglalását.

A továbbiakban - a beérkezés sorrendjében - röviden ismertet
jük a már említett válaszokat, hogy igy bepillantást nyerjünk a püspöki
kar tagjainak a népnyeívű liturgia .kérdéséröl vallott felfogásába.

Bajzáth József veszprémi püspök szerint a liturgikus nyelv ügye a
tridenti zsinat határozata értelméiben (Sess. 7. can. 13.) túlmegy az egyes
püspökök hatáskörén és az egyetemes egyházra tartozik. Nem is indo
kolt az újítás, mert a szentségekre vonatkozó tudnivalókat és a latin
szővegek értelmét a szószékröl kellően megmagyarázzák a népnek. Leg
célszerűbb lesz, ha Róma elé terjesztik az ügyet.

Révai János nyitrai káptalani helynök helyesnek és hasznosnak
tartja az uralkodó tervét, de az általa is kivánt egyöntetűséget leginkább
úgy véli biztosíthatónak, ha nemzeti zsinat elé viszlik a kérdést. Ezért
kéri a királyt, engedje meg a nemzeti zsinat összehívását, amint ezt a
nem-katolikusoknak már meg lis engedte.

Nagy Ignác székesfehérvári püspök a tridenti zsinat határozataira
hivatkozva (Sess, 22. oan, 9. és Sess, 7. can. 13.) kijelenti, hogya kívánt
tervezetet csak akkor készíthetné el, ha lehetséges volna, hogy az egye
temes egyház ezertartásait az egyes püspökök megváltoztassák. Utal to
vábbá a latin nyelv használatának történelmi előzményeIire és gyakorlati
előnyeire, különösen Magyarország vegyes nyelvű vidékein.

Palma Károly Ferenc kalocsai káptalani helynök helyesli a tervet
és óhajtja annak megvalósulását. Mivel a magyarországi egyházmegyék
ben használt rituálék megegyeznek az esztergomi rituéléval. nincs egyéb
teendő, mint hogy az esztergomi rituálé megfelelő részeit fordítsák le az
országban használt nyelvekre.

Eszterházy Pál pécsi PüSPÖ~{ úgy véli, hogy az uralkodó által elérni
kívánt célt kdelégítően szelgálják a kalocsai rituáléban lévő magyarázó
részek (allocutíones explanatoriae), amelyeket a szentségek kiszolgálta
tása előtt, vagy alatt szoktak elmondani. Ha az eset körülményeihez ké
pest még további lelki vígasztalás is szükségesnek látszik, azt a papok
maguk is hozzáfűzhetik, de mindig megtartva a Rituale Romanum előí

írásait.
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Ordódy Pál szepesi káptalani helynöknek legfőblb óhajtása volna,
hogy kőzreműkődhesson az uralkodó üdvös terveinek megvalóeításában,
de a liturgia nyelvének kérdése túlhaladja az egyes püspökök hatáskörét.
Helyesnek tartaná a nemzeti zsinat összehívását.

Kertiza Máté boszniai és szerémi püspök, minthogy -egyházmegyé
jének hivei a horvát nyelvet beszélik, csak ezzel a nyelvvel foglalkozik.
Előadja, hogy horvát nyelven megvan már a Rituale Romanum fordítása,
melyet a Congregatio de Propaganda Fide nyomdajában nyomtattak ki.
Ezt használják egész Dalmáciában és Boszniában és ettől CSaJk kevéssé
és csupán a bevezető irészoen (in praeliminaribus) térnek el az apostoli
király hatalma alá tartozó többi egyházmegye rituáléá. Van egy másik
horvát nyelvű liturgikus könyv is, melyet Velencében nyomtak és ez
nemcsak a leckék és 'evangéliumok szövegét, hanem a rrnsének azokat a
részeit is tartalmazza, amelyeket énekelni szoktak (quidquid in míssa
decantantur). Nem kellegyeibet tennri, - jelenti ki a püspök - mint
hogy ezeket a könyveket egyházmegyéje számára újból kínyomassák.
Megemliti a nemrég Rómában újból kinyomtatott, cirillbetűs, ó-horvát
nyelvű misekönyvet is, amelyet a dalmáciai és boszniai glagoliták és a
keleti ritusúak használnak. Horvátországban két rituálé van használat
ban: az esztergomi és a kalocsad, amelyekben keresztelés, esketés és be
tegellátás szertartásánál egyes tanító jellegű szövegek nemcsak latin,
hanem magyar, német és horvát nyelven is megtalálhatók. A kívánt ter
vezet náluk tehát úgy készíthető el a legkönnyebben, ha ezeknek a rrtu
áléknak többi részét is lefordítják az emlitett nyelvekre. Megemlékezik
még a püspök egyházmegyéjének arról a régi szokásáról, hogy nemcsak
a kalocsai rituálénak előbb említett horvát nyelvű szövegeit használják,
hanem az áldozás előtti dmádságokat js (actus praeváos in communione
quotidiana fidelium) horvátul mondják, sőt a plébániai misékben a lec
két és az evangélíumot szintén horvát nyelven olvassák fel, v.agy éneklik.
Végülemlékeztet arra, hogya liturgáa igen szerit dolog, ezért azokra kell
hagyni a kérdés megoldását, akiket maga Krisztus bízott meg ezzel.

Befejezésül csak annyit, hogy bármi volt is II. József indítéka és
célja a népnyeívű liturgia kezdeményezésével, maga az indokolás, ame
lyet a helytartótanács rendelete a tervhez fűz, egyrházias gondolkodásra
vall és alig különbözik azoktól a felismerésektől, amelyek a mcstaní li
turgikus reformot kiváltották.

•

ISTEN TENYERÉN

Az Isten hordoz tenyerén,
megélek vízen s kenyéren,
nem szédít b5ség, sokaság:
a kevéssel is beérem,

munkától kérges tenyerem,
jaj acélozza öklömet,
nem félek attól, ami lesz:
csa-k szebb lehet, csak jobb jöhet,

a 'lULpsugarat élvezem.
s a könnyeket is köszönöm,
hogy az legyen, mit Ú akar:
ez minden'IULpi örömöm,

megettem kenyerem javát,
minden perc újabb nyeremény
és ha leáll a gépezet:
megnyugszom Isten tenyerén.

Gát István
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Íjjas Antal

EVELYN WAUGH

Attól a naptól kezdve, hogy Evelyn Waugh Oxfordba érkezett és
belépett a Hertford-kollégiumba, naplót vezetett s ezt írta bele 1921.
június 18-án: - "Néhány hét óta megszűntern kereszténynek lenni ..."
Csak egy tizennyolc éves fiú képes ilyen halálosan komoly dolgot ilyen
prablémátlanegyszerűséggelleírni. Anglia, s az egész világ később egyik
legnagyobb katolikus írójának ez volt első lázadása az apad környezet, a
még Viiktória-Jkonsz.ak konzervatív hagyományai, az anglikán államegy
ház, a nagypolgári illemszabályok, s általában az angol konformizmus
ellen.

Tavaly 'ősszel Angliában járva szerettem volna találkozni Graham
Greene-nel és vele is. De Greene éppen akkor a kontinensen tartózkodott,
talán riviérai villájaban. Evelyn Waugh pedig - jóbarátal mondták 
már súlyos betegen feküdt, Piers Court-han, gloucestershirei birtokán,
mint megváltást várva a halált. Így.hát osak a Brit Múzeum olvasóter
mében tudtam foglalkozni vele; ha rágondolok, mindig ez jut eszembe: a
vastag szürke üveglapokból álló kettős kupola, amelyen keresztül a leg
élesebb napsütés is éppen átdereng, a mesterséges fény; a dolgozóaszta
lok egymás fölé meredeken emelkedő krátere, Hitetlenségére vonatkozó
megjegyzését ottani jegyzeteim alapján idézem önéletrajzából, amelynek
sajnos, csak első része jelent meg, 19M-ben, s nem sokkal tovább vezeti
az olvasót mint egyetemi hallgató korának végéig.

Evelyn Waugh kétségtelenül az "upper middle-class", az arisztokrá
ciával társadalmilag egyrangú nagypolgárság fia. Nem véletlen, hogy en
nek életét mutatta meg regényeinek maró sz,a:tiráiÍban., Származását ő

maga is fontosnak tartotta, máskülönben nem írt volna több fejezetet
róla önéletrajzában. Mint "örökségről" szól családi környezetében szer
zett benyomásairól és vonásairól. Amint írta - s könyvében meg is je
lentek az arcképek fényképei - apja halljában ott sorakoztak az ősök

képei a negyedik-ötödik nemzedékig visszamenően, a francia forradalom
selyemparókás, sápadt kortársaiig. Az apai ősök "clergyman"-ek, egyházi
vezetőemberek,azaz főesperesek és dékánok, s mindegyiknél még a büszke
megjelölés: "and writer", márminthogy író. Mert természetesen jelentek
meg, teológiai és gyakorlati kérdésekről, erről-arról, könyveik is. Az
anyai elődök magasrangú katonatisztek és polgári Iőhivatalnckok Ben
gáliában, még abból az időből, amikor az az Indiai Társulatnak volt ma
gántulajdona, és szintén majdnem mindegyik "writer" is, hiszen nyuga
lomba vonulasuk után hazátérve megírták életüket és élményeiket, ta
nulságul a kortársaknak és az utódoknak.

Bátyja és ő mint a légkör természetes elemet lélegezték be az iro
dalmat, mert az apa, Arthur Waugh már hivatásos író, a múlt század
nyolcvanas-kilencvenes éveinek essay.istája, több angol klasszikus, pél
dául Tennyson és Dickens kiadója, és a Chaprnan és Hall kiadóvállalat
igazgatója; természetesen szántéri megírta önéletrajzát s többen is írtak
róla. Szilárdan hitt a konzervativizmusban, hű volt a Koronához, az AI
lamegyházhoz és a fennálló társadalmi rendhez; ragaszkodott a sporthoz
- némi krákettet játszott - és rég:i iskolájának, a Sherborn-kollé
gíumnak iskolatársi összejöveteleihez. Idősebb fia, Alec, aki úgyszólván
első lélegzetvételei óta írónak készült, Sherbornba is került, de 1917-ben
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roppant felzúdulást keltő kaján kulcsregényt írt erről az iskoláról, ahol
ezt zokon vették, és Evelynnek már máshová kellett mennie, így került
Hertford-ba, már bátyja regényének és egy megjelent cikkének glóriá
jával feje körül, Mert persze ő is írónak készült.

Első "noveIláját" tízéves korában írta, sőt ő maga is illusztrálta' s a
család büszkén őrizte meg, mint minden papírdarabkáját; az írás inkább
gyermekos ákombákom-szöveggel körí tett képregényekre emlékeztet.
Ugyancsak 1917-ben, amikor a bátyját behívták katonának és úgyszólván
azormal foglyul esett a nyugati hadszíntér egyik német offenzívájában,
Evelyn annak afféle menyasszonyjelöltjével, egy nála alig néhány évvel
idősebb festőnővel járta a londoni kiállításokat, s benyomásai és vezetője

magyarázatai nyomán lelkesen tollat ragadva, cikket is írt "A f'utuoizmus
védelmében", és beküldte egy művészi folyóiratnak. Óráási volt a büszke
sége és csalódása, mert közölték ugyan, de további írásai elől a lap azzal
tért ki, hogy azt nem mint "cikket" hozzák, hanem mint "levelet", amely
belevilágít abba, hogy miként látja egy tizennégyéves fiú a modern mű

vészet egyik legmodermebb irányát. Íme, ezek voltak Evelyn Waugh "írói
kezdetei".

Hertfordba azzal érkezett, hogy irodalommal és a kortárs-világtörté
nelemmel kíván foglalkozni. De megtartotta érdeklődését a festőrnűvé

szet iránt is, rnindvégíg kitűnően rajzolt, gyönyörűen utánozta a közép
kori kézirást és iníciálékat; ez volt a hobbija.

Hitetlensége nem volt más, mint metafizíkai nyugtalanságának egyik
fázisa. Gyermekkori képei mellett fennmaradt egy fényképe ugyanebből

az időből, 1921-ből is. Amíg a fiúcska lágy, szép selymes vonásokkal mi
nél több benyomáara szomjasan tekint a világba, a hertfordi kollégium
fiatalembere komoran néz magra elé.. Keresztülmentem Oxfordban a
Hertford-lkollégiumnak- mert ez szintén a város egyik nevezetessége
- udvarán, a szürke, hatalmas homokkő-négyzeteken,köröskörül a má
sodik emeletig kússza be az örökzöld a modern neogótikus szárnyakat
(rnert a kollégium viharos történelme során megsemmisültek régi épü
letei), és arra gondoltam, hogy ugyanezen az udvarori ment keresztül a
keserűarcú fiatalember, akit azóta beírtak a legnagyobb hírnévre vergő

dött volt tanítványok sorába, például Tyndallnak, a XVI. századi angli
kán bibliaíordítónak neve mellé.

Mi volt a győtrőttsége? Később ő maga úgy látta, hogy semmi egyéb,
mint a kegyelem, amiért nem tudott eléggé hálát adni. Úgynevezett "ka
tolíkus" regényeiben nem sokat vesződött azzal, hogy katolikussá váló
hőseinek "értelmi fejlödését" vagy a hithez vezető "élményeit" megraj
zolja. Szemérmes utalásokat tesz a kegyelemre, az azzal való viaskodásra
és annakelfogadéséra, - egyszerűenennyi az egész. Sajátmagáról erre
való vonatkozásihan csak annyit ír, hogy "rendszertelenül és megértés
nélkül" sokat foglalkozott a metafizikával, Erre az időre esik Eliotnak,
az Amerikából Angliába költözött Iírikusnak költeménye, a Vastp- Land
(Pusztaság), amely új korszakot teremtett az angol irodalomban; Evelyn
Waugh is, vele együtt, pusztaságnak látta az egész angol életet. Ugyan
csak ekkor barátkozott meg a Plumlcet-Greene-családdal, iskolatársával
David Plunket-Grcene-ndés Olívia és Gwen nevű nővéreivel: ők lettek
tudtukon kívül az Utolsó látogatás sugallói. Hát igen, Oliviába kétségte
lenül szerelmcs is volt. De mégsem őt vette el, hanem fejveszetten, lázas
gyorsasággal, nyilvánvalóan bolondul, lord Burahelere legfiatalabb leá
nyát. Evelyn Waugh édesanyja nem is helyeselte ezt a házasságot, aggó
dott míatta és megjósolta zátonyra jutását; később, mikor fia katolikus
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lett, az egyház valóban annulálta is ezt a köteléket. Az önéletrajz nem
ér odáig, az életrajzok pedig - többnyire érdekelt felek tollából 
idáig, a felek életében, hallaattak a részletekről.

Az első év után szétválrak, nem is tudjuk pontosan, miért; nyilván
rnecvolt az alapos oka a házasság későbbi érvénytelenítésének. A fiatal
WauQ1h akkor eJtY napilapnak volt munkatársa, ein' folvóíratban már
mezielent az első nazvobb elbeszélése, és életrajzot írt Dante Gabriele
Rosetti-ről. a századforduló széoségeszménvétöl átjárt festőjéről. művé

szetnolitíkusáról és szocialistá iáról, aki azt vallotta, Ihogv a szooializmus
le~'Őbb oélia és eln'iben eszköze, hogy széoséggel ítassuk át a modern
ember életét. A munkásosztálvétts, A művészet, a S7,PP tárovak. a jómó
dot is telentik és í2"V .a szociálés kérdés meooldását, A R~<:;ptt;-pletr.'1i7,. mint
W.auQlh maidnem rninden műve, az ania-izazgatta kiadóvá'llalatnál ielent
mez először. Mulatsácos, hogy .a félclmotoscn tájékozott Tim.I'.~ LitteraT'lJ
Supplement: mint Máss Wauzhról emlékezett meg' aszerziŐről, akinek
neve mellé később, katonakorában, zárólelben oda kellett írnia neve
mellé, ..neme: férfi" (anvia neve. után kapta keresztnevét), Rosetti ér
tékelésénél már megjelenik rendkívül finom és tömör stílusa és irónláta.
S ami az íróniánál is több: a katolicizmus lehelete, VéQ'S'ő soron úgy ítéli
meg Rosettít, "mint aki misztikus, de hit nélkül, katolikus, de az egyház
fegyelme és szentségeí nélkül ..."

Wauab -ekkor- méz hivatalosan ang-likán volt, de két év múlva ka
tolizált. A változás ezvelöre nem regénveíben [elentkezdk. Mint az eQ'VÍk
nazv naodlap tudósítója utazott Abesszirriába, Hailé Szelasszié császár
koronázására, tett ein' hosszabb afrikai ut.at s három-nésrv regényt is irt
ennek élményeiből. majd egy földközi-tenzerí utazás rvmlója következett,
egy brit-suavaaai út s egy nvuzatíndiai. k,psöbb moxikói. maid a máso
dtk viláchéború után egy hollywoodi. Valójában először útirajzaival lett
ismert és néoszerű,

Korai művészetérea Decline and FaU című rezénve (1928) a Ietriellem
zőbb. 'F-nlnek hőse. Paul Permvf-ather, nem külőnősebb kpnest<::p.{;!'ek hordo
zÓi.'l. Volt.'1ke Can-rliide-i.ahősének tínusaaz ..ártatlan ifiú": Tanárember féle,
aki körül e2"V túlszabir-izált Oxford kollégtumaínak élete e].P'Venedik meg,
tudstlan tanárok Pi.". elk:éne,e:ztőpn durva PS ostoba növendékek. A fiatal
ember, .miután az ícazsrató Iánvai kivetették rá hálójukat, vPr1ülegy,ik ta
nítványa fiatal édesanyjának lesz a vőlezénve: az özvegyről hamarosan
minden olvasó tudta, hogy Warrenné mestersérrét űzi nemzetközi rnére
tekben, osak a korlátolt Pennvfeather nem tudia ezt, s mivel vállalia.
hog'y az asszony üzleteit intézze, a leánykereskedelem ellen küzdő rend
őrség Ietartóztatja és elítélik. Az angol börtönéletnek PS vezetőinek szé
dítően irőnikus raiza következik. majd a hőst mpQ"szöktptik, s álnéven
él tovább. Az angol nazvpolcárí élet - amint kr'itikusaí mind megjegyez
ték - túlzó és keserű szatíráia,

1937-ben, miután a katolikns esrvház érvénvtelenltette első házas
sásrát, Waugh úira megnősült. Ezúttal Laura Herbert, c.;:Jrn,arvon lord
unokája lett a felesége s a házasság nagyon boldog volt. Waugh ennek
tulaidonította, hozv még a stílusa L<; megú ihodott, 193Q-hf>n. a háboru
kitöréseker sorozták az angol tenaerészet szolsrálatába, külőnbőző beosz
tásokban működött, majd a saját kívánsására a [uzosztáv partízánok
mellé rendelt katonai misszíó tag-ja lett, később mint ejtőernyős vett
részt a normandiai partraszállásban. EQ'yszóval szárazon-VÍzen és leve
gőben egyaránt kivette részét a harcokból ; mégpedig nem fiatalon, negy
venéves kora táján. De ezek: úgy látszik szükségesek voltak, mert az
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eléggé sápadt regényírói kezdetek után mint a szökőkútból tört fel benne
a remekmű, Az Utol,só Látogatás (az angol eredeti címe Brídeshead Re
císited: A viszontlátott Brideshead). Regényét 1945 első felében írta; ad
dig érdekes író volt - ettől kezdve. igen nagy író,

A regény azzal kezdődik, hogy a második világháború idején az angol
katonatisztet és Iestőművészt, Charles Ryder-t egy elhagyatott vidéki
kastélytha szállásolják be csapatával. A kastélyt - Brideshead-et 
ismeri: S ebastían, Charles Ryder oxfordi diákkorának romantdkus és
már akkor is italos barátja lakott benne. A nővérei Julia és Cordélía, s
édesanyjuk, Lady Marchmain. Ryder protestáns, a Marchrnain-család
katolikus, Nem valami kiváló katolikusok: Lady Marohmain sznob, mint
az angol idős dámák mdnd. Sebastlan alkoholdsta, Juha öntudatos, kevély
szépség, a kis Cordelia pedig csupa naivitás, Apjuk egy törvénytelen élet
társsal külön él tőlük, Velencében, s Ryder őt is megfsmeri. Beleszeret Ju
liába, de mivel még nincs elég vagyona, még éppen osak festeget, nem
veheti el és Julia férjhezmegy, nem éppen szerencsésen Ryder is meg
nősül, híres festő lesz, s egy délamerikali útjából átíhajózva az Atlanti
óceánon egy felejthetetlenül leírt vihar alatt hajtják őket Juliával egy
más karjaiba a régi vozalom emlékei. Mindketten elválnak, s egymással
készülnek új házasságra lépni. De egyszercsak: Juha azt mondja: "Nem!
Vétkeztem és bukdácsolok, de Isten és magam közé nem állítok fel ál
landó falat". Miért tudta ezt tenni? Az annyira gyarló Lady Marchrnain
ekkor már halott, de élete utolsó éveiben és most a túlvilágon: csak fér
jéért, gyerinekeiért imádkozik. S ezek az imádságok kisérák valamennyiö
ket életútjukon. Juliát például nem engedik bele a kettősen is érvény
telen házasságba. Sebastlan mint kedves, de gyógyíthatatlan alkoholista
bolyong a vilá,glban s egy sivatagi kolostor befogadottjaként telepszik
meg Afri'kában. Újra és újra az alkohol rabságába esik, de mindig újra
feltápás~kodikés visszatér kolostorába. A hajdani naiv gyermeklányka,
Cordélia pedig szílárdan meg tud. küzdená az élettel; a család elszegé
nyedett. Ez a történet. De minden jelenetét átlengi a földi s a természet
feletti szépség fuvallata, Ezek - amint a regény alcíme mondja 
"Charles Ryder kapitány szerit és profán emlékei". (1947-ben magyarul
is megjelent).

Meg tudta látni a katolikumot mdnt olyan szocíálís vallást, amely
összeköti a nemzeteket s megjeleníti és megerősíti - önmagát. Saj át meg
térésében is nagy szerepet játszott ez az értelmező vallásos érzés, amely
- mint mondotta - oly szükséges az erkölesíséghez, az erkölcsiség pe
dig azembeni léthez.

Ugyanilyen mélyen jár Helena (1948) című regényében. Ez az egyet
len történelmi regénye, Szerit Ilona császárnőről szól, a Szent Kereszt
megtalálójáról. Helena császárnőről nem tudunk mást, mint azt, hogy
Konstantius császár élettársa volt, Nagy Konstantin édesanyja, s hogy
kanonizált szerit lett. A történelem adatai szerint Drepanumban szüle
tett, afféle tábori kocsmarosnak volt a lánya, Nisbenmerült f.el a fiatal
tábornok oldalán, mint annak egyetlen ágyasa, s minthogy keresztény
volt, az akkori kereszténység jogszokása szenint gyakor'latalag felesége;
Konstantint, a későbbi császárt, ő nevelte kereszténnyé, De van egy an
gol legenda arról, hogy britannda'i származású. Waugih szabadon választja
ezt a változatot. Az ő elbeszélése szerint Helena Colchesterben született,
Cole király leánya, és amikor Konstanbius mint Nyugat augusztusa láto
gatóba jön apjához, megszereti, feleségül veszi, később Nísbe viszd, Majd
Spalatóba kerül, ahol az irtózatos méretű diokletianusi várospalota ár-
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nyékában él, férje, aki köziben a Mitra-kultusz híve lett, politikai okok
ból elvált tőle. Ö is megismerkedik a Mitra-vallással, de értelmetlennek
találja, s főképp nem lát benne megváltást. Fia veszélyeztetettnek látja
életét és ezért Trierbe hívja, táborudvarába. Itt a gnózissal ismerkedik
meg, de az ugyanúgy nem mond neki semmit. "Ugye ebben sincs semmi
igazság?" - kérdi meg Lactantius rétort. - "Igen, nincs benne semmi
igazság és megváltás" - feleli a keresztény rétor udvariasan - "de
kötelességem megmondani, hogy mintegy háromszáz évvel ezelőtt valaki
meghalt a ma Aelia Capitoliának nevezett Jeruzsálemben érettünk, s
ő adott az embereknek megváltást és igaz vallást".

Igy ismeri meg Helena Jézus Krisztust s lesz kereszténnyé. Fia meg
hívására megy Rómába, aki ekkor már túl van a Milvíus-híd győzelmén,

politikai okokból felszabadította a keresztényeket, noha ő maga pogány
maradt. Rómában csupa borzalmas dolgokat lát Heléna, bűnöket, íntrí
kákát, gyilkosságokat. Fiát, Crispust, apja meggyilkoltatja, menyét für
dőben fojtják meg. Konstantin pedig öndstenítő-megalomándás-- remek
Konstantin-portré! Egyetlen ernber van, akivel Helena bizalmasan be
szélhet, és ez Szilvesztcr pápa. A· regény egyik legtündöklőbb jelenete a
szeritéletű öreg pap s a szeritéletű koros asszony találkozása. Heléna arról
faggatja a pápát, míért nem változtatta meg a megváltás az emberek ter
mészetét, Az megmagyarázza neki, hogy a megváltáshoz mindenkimek
magának is hozzá kell járulnia akaratával és szenvedéseivel. Ennek szirn
bóluma ,a kereszt. - "És hol a kereszt?" - kérdi Heléna szornjasan. 
"Milyen kereszt, kedves lányom?" - "Az igazi. Amelyen Krisztus meg
halt". - "Nem tudom, megvan-e. Ha igen, talán Jeruzsálemben".
Helena odamegy, .az álmában látott Bolygó Zsidótól megtudja. hol a ke
reszt, a keresztény élet jelképe, s meg is találja.

Regényeélclust írt a második világháborúról; hőse Iátszólag mintha
Ryder kapitányt ismétélné meg katolikusban, Feleségétől elváltan él a
háború előtt, Olaszországból hívják haza bevonulására, megjárja az an
gol háborús hadszintereket s szemibenéz Waugh számos izgató kérdéssel,
milyen katona az angol "úriember". A három regény (Men at Arms: Fér
fiak fegyverben) részint a Decline and Fall-ereemlékeztero szatírája az
angol katonaélet típusainak. Megmutatja hogyan mosódnak eggyé a hő

siesség, fegyelem, szívósság sőt korlátoltság. De nemcsak hősiesség van,
fegyelem és szívósság, hanem egy katolíkus katona számára a humaniz
mus követelményeinek megrázó mélységű háborús élményei és végső

megoldásának kicsengésével a Men at Arms mélyen katolikus trilógia.
Ugyanakkor mélyen és megrázóan angol is, minden jó regény egyúttal
a nemzeti önismeretnek a tükre.

Hollywood-i látogatásának lecsapódása a szintén szatirikus, egvben
kísértetiesen realista mű, a Megboldogult (1958. Magyarul is megjelent).
Úgy kezdődik, mintha gyarmati regény volna, de aztán kiderül, hogya
kétségbeejtően kietlen és Slivár színtér Hollywood. Hőse az ottani angol
kolónia egyiÍk tagja,effiö regényeinek tipikus "ártatlan fi.atalember"-e,
költő, aki pillanatnyilag abból él, hogy egy állat-temető vállalkozás hiva
talnoka. Megismerkedik egy fiatal leánnyal, aki egy másik temetkezési
vállalat balzsamozónője. A férfi és a nő között szinte félelmetes a kultu
rális ellentét. A kislány gyönyörű, de fejecskéjében nincs egyéb, mint
köd. Életének legintimebb kérdéseivel is egy lap ezzel foglalkozó tanács
adóihoz fordul. Nem tud dönteni, kihez menjen, az angol fiúhoz-e, vagy
közvetlen f'őnökéhez? Emiatt való öngyilkossága félig véletlen, félig os
tobaság. A költő pedig felébred, hazamegy, és meg fogja írni sivár és
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félelmetes élményeit. Ez Amerika! - mondja a regény, Evelyn Waugh,
akinek minden regénye megjelent amerikai ÍJkerkliadójánál is, csak nép
szerűbb lett ottani olvasói előtt; ők élvezetesnek és rnűvészínek találták a
róluk készült rajzet.

Waugh nemcsak mint író volt az angldai katolikus élet egyik közép
pontja, hanem egyéb vonatkozásokban ils; az egész angol szellemi élet
előtt való roppant tekintélyével az angol katolicizmus afféle "irodalmi.
külűgyminiszterének" számított. Nagyon meleg barátságban élt. Ronald
Knox-szal, akdnok a rnodern Újszövetség-fordítását valósággal úgy le
het olvasni, mint valami izgalmas regényt. Waugh róla is életrajzot írt;
portréja a jó barát és tdsztelö remekműve. Ö maga váratlanul kezdett be
tegeskedni favalyelött, súlyos agyérelmeszesedéssel. Húsvétvasárnap reg
gelén, amikor egyik barátja, Philliph Caraman atya mondott misét be
tegszobájáoan, amint írják róla, mosolyogva és szívesen halt meg.-
HUY CAN LfRÁJÁBÖL

Huy Can, a modern vietnami költészet egyik vezéregyénisége, 1919-ben
született, Első verseskötetét - a 21 éves koréban megjelent "Szent tűz't-et 
a rnodenn költészet mesterműveként köszöntötte a kritíka, 1942-ben napvilá
got látott második kötete - "A míndenség énekei" - még tovább gyarapí
totta a költő hírnevét. 1942-'ben Huy Can csatlakozott a Nemzeti Felszabadí
tási Froauthoz, 1945-ben - a feszabadulás után - a központi kormány tagja
ként tevékeny részt vállalt a kulturálís élet újjászervezéséből. Jelenleg a rnű

velődésügyr miniszter első helyettese. 1962"ben Magyarországom is járt. Egyilk
nyilatkozatában a következőket mondta önmagáról: "Népemmel együtt élve,
mínden művemmel, verssorommal a népemet szolgálom, Szeretem az embe
reket, és egész életemet, megnyilatkozásaimat ez a szeretet vezérli. Példaké
pemül sok költöt emldthetnék, a világlíra legkiválóbb képviselőit, s ezek kö
zött is első helyen Paul Claudel állana, akitől nagyon sokat tanultam." B. L.

GYASZMUZSIKA

(Bombatámadásban elpusztult barátom - hon
fitárasaim - emlékezetére.)

Kiért sír ez a bánatos,
komor, halotti ének?
Arva az est,
az útszélen vacog az élet.
A kiégett utcasorok:
sötét romok.

Köd ez,
vagy hamvas alkonyat?
A szél sikolt,
vagy sebzett lomb riad?
Jaj, hová költöztek a madarak?
Kopár az ág,
közeleg laz est, elzuhant a nap ...
Jaj, kinek ajkán hervad el
a halovány mosoly...

• • •
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Ki halt meg hát?
Forog és tovagördül a kerék •••
Hová szökik a fekete batár?
Tél van, sötét van, dermesztő az ég,
nem melegit a tűz, és mindenütt halál ...
Búcsút vesz most a lélek? s elsuhan testtelen ...
Az élet, jaj, az élet romok közé zuhant ...
A láng alól, a füst alól, a kőre omló kő alól menekülni,

rohanni sebesen ... !

Ime, ,előttünk álla város, amelyet mind megismerünk,
mikor a szekér kikocog velünk,
s a ,soha-nem-járt, gyász-kövezte úton
magányosan, vacog'va reszketünk ..•

Jaj paripák gyászparipák csak lassan csendesen
Visszatekint a 'meggyötört halott
Jaj könnyes ágy fullasztó matracok
Baktass tovább te szomorú menet
az úton amely a sirig vezet
Baktass tovább e bús batár ,mögött
Es meg nem szomoritsd a messze-költözőt

Jaj Imegtört szivek fátyolos szemek
hajoljatok meg 'a mélység felett
hogy azt ki most a messzeségbe vész
midőn egy pillanatra visszanéz
mint végső meleg fény ragyogja be
barátai meghitt tekintete

Döcög, döcög a fekete batár ...
Oh, föld, légy puha párna!
Kicsinyülj meg, kinyíló messzeség,
mert szivettépő az utolsó búcsúvétel éjszakája ...

S te, viharzó szél, ,sirató-zene,
csitulj el, és szelíditsd a mGJgányt! - 
A tájon, mint [ekete lobogók,
hollók seregnyi árnya suhan át,
ká'rogó hirvivők raja repül
a távozó lélek után, sötét kiséretül ...

Ki halt meg hát,
kiért, és jaj, kiért ilyen szomorú ez a muzsika?
Gyászének ez,
vagy az élet, a meggyötört élet keserű dallama?
Ki csalja ki csontvázak üregéből

a néptelen ösvények sikolyát?
Jaj, miért vagy oly bánatos,
halotti éjben vergődő világ?

Balássy László fordítása



A M~CS ~S A GYERTYA Lr ta Szabadits Béla

Négyen voltunk otthon a pincelakásban. Négyen testvérek. Nyolc,
hat, négy és kétévesek. Apánk valahol a magasban - állványakon dol
gozott, mert kőműves volt. Anyám mosní járt. Hamar észrevettem, hogy
apámnak is, anyámnak is szinte mindig tiszta volt a keze. Apámnak a
mésztől, mert az még a bőrét lis lemarta, anyámnak a lúgkőtől, meg az
egésznapi nagymosástól. Emlékszem: amikor este hazajöttek, vizsgáltuk
őket: apám jszemetáját megtisztítoittuk a mésztől, glicelflint készítettünk
elé, hogy kézmosás után kezét bekenje azzal. Azután lehúztuk a cipőjét

és odaadtuk a papuesát - egy lefejezett rossz cipőt. Leoldottuk anyánk
vizes kötényét, lehúztuk viztől szívattyúzó, ócska cipőjét. És elnéztük
szép, tiszta kezét. Az újjai hegye barázdás lett a sok mosástól és csak
órák múlva símult ki újra. Este - nekünk mosott , .. Most pihennek ...
Nem együtt, de nem messze egymástól. Ha halottak napján gyertyát
gyújrtolk: apám sírkeresztjén, annak fénye elkísér és odalátszák anyám
sírjához.

Négyen voltunk otthon, négyen testvérek. Szüleink dolgoztak vala
hol. Vártuk, hogy vacsorát hozzon anyánk. Szebánkban már régen be
esteledett. Én nagyon féltem. Ösztönösen féltem a sötéttől. Kezemet
zsebre dugtam, nehogy a Bubus megragadja. Kértem Dezső bátyámat,
gyújtson gyufát. A bőrömet is megbizsergette a gyufa sercegése: ez már
a fény biztató igérete volt. Nagynehezen meggyulladt a kéngyújtó. A s,a
rokban őrtálló ócska holmik látása teljesen megnyugtatott: otthon va
gyok. Azután ismét sötét lett. De amdt láttam, az éltetett. Olyan volt ez
a kis fény számomra, mínt a légszomjban szanvedöknek az oxigénbe
légzés.

Egyszellasa:k megszólalt Dezső bátyám:
- Akarjátok-e hallani, hogy a mécs és a gyertya hogyan beszélget

egymással ?
Egyszerre kliJáltottuk mínd a hárman, hogy: igen!
- Csak akkor lehet őket hallani - folytatta Dezső bátyám titok

zatosan -, ha teljes csendben leszünk, Egy pisszenés és elnémulnak. Az
is lehet, hogy sokat kell rá várni, amíg beszélni kezdenek. Csak szegény,
és jó gyermekek hallják beszédüket.

J ól emlékszem: mennyíre úgy éreztem, hogy én szegény is vagyok,
meg jó is.

- Figyeljetek! Először meggyújtom a mécset, azután a gyertyát.
Már égett a mécs, kigyúlt a gyertya. Alig mertünk rájuk nézni, ne

hogy észre vegyék, hogy figyeljük őket. Még a lélegzetünket is vissza
fojtottuk. annyira hallgattunk, A mécs - szekott szelídségével - egy
álló teknőn égett. Tudta, hogy most gyújtották meg: tudta, hogy fényét
nem önmagénak köszönheti. Halkan suttogta:

- Köszönöm neked, áldott kéz, hogy élek, égek és fénylek; köszö
nöm az olajat is, mely táplálékom ; boldogan fürdöm benne. Tudom, hogy
az a kéz, amely kigyújtott, bármikor elolthat. Igen, amíg élek, úgy aka
rok égni, hogy általarn lássanak az emberek: veremibene essenek, egy
másba ne ütközzenek és célba érjenek.

Lángja egy kis légáramlattól néha imbolygott. Az imbolygó fény
egy lyukas kalap árnyékát vetette a falra, s az árnyék rnókásan táncolt.
A lyukori áthatott a halvány fény. Azt a hatást keltette az árnyékon,
mintha annak szeme is lenne.
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Ha nem 'lett volna tilos még pisszenni is, most jót kacagtam volna
ezen!

A gyertya a szekrény tetején páváskodott; szemben egy alíg mutató,
a sok gőztő] tönkrement tükörrel. A gyertya első dolga volt megnézni
magát benne. Nyújtogatta lángját, igyekezett a legnagyobb fénnyel égni 
tisztán hiúságból. Tudatában volt annak, hogy ki ő és milyen fontos sze
repet tölt be. Büszkén állt. A gőg alrig tudott megfordulni benne. Holt
biztos volt abban, hogy létét és fényét önmagának köszönheti. Hival
kodva nézett körül; azt hitte, egyedül van. Hamarosan észre vette, hogy
a lyukas kalap árnyéka ugrál a falon. Az nem lehet - mondta magá
han -, hogy általam ugráljon. Nem pazarlom én a fényemet egy lyukas
kalapral Á, - megvan! A mécstől ered a fény!

Eddig csak magukiban gondolkoztak, de már ezt is hallottuk. :És most
elindult a beszélgetés. A gyertya kezdte:

- Te senki, hogyan mersz létezni? Csak píslogsz és nevetséges
vagy. Nem veszed észre? Persze, az orrodig sem látsz,' oly gyenge a
fényed. Az egész értékedet le lehet mérni azzal a lyukas kalappal. amely
nek árnyékát a falra vitted. Mécs és lyukas kalap - mondhatom, össze
illetek. Láthatod, mennyivel feletted vagyok! Én a legmagasabb helyen
állok. Fölöttem már senki sincs! És a fényem? Betöltöm az egész helyi
séget, Minden tárgyát megvilágítok. Persze, csak az értékesebbeket. A
lyukas kalapot csak alulról lehet megwilágítani: onnan, ahol te vagy.
Arra nem pazarlom a fényemet.

A mécs így felelt:
- Elismerem, hogy felettem vagy, mert - oda tettek. Engem ide

tetteik, hát itt vagyok. Téged oda tettek, hát ott vagy. Csak azon cso
dálkozom, hogyan rnersz ön telt lenni?! Tudod-e, hogy fölötted is vannak
fények?

- Nem igaz! - 'kiáltott közbe a gyertya. S hogy nagyobb tekin
télyt szerezzen magának, felágaskodott a lángjával.

- De igaz! - folytatta szeliden a mécs. Neked ezt még inkább kel
lene tudnod, hiszen te okosabb vagy, mint én; legalább is ezt hiszed. Te
ezt CSaIk: nem akarod tudni! Nem akarok tudni nagyobb fényekről, tehát
nincs - te így gondolkozol. Én pedig látt.am már nagy fényeket! Itt az
utcai lámpás! Látom az ablakon át. Nem egy pincelakést. de az utca egy
jó részét bevilágí'tja. :És a csillagok? Ö, mily szepen ragyognak az égen!
Ott a Hold! Ez vrilágítj:a meg éjjel az utat a vándoroknak. Fényénél még
újságet is lehet olvasni! Ö suttogja el nekem mindazt, amit tudok.

- Nem igaz! Nem igaz! Nem igaz! - kiáltotta háromszor is inge
rülten a gyertya.

- De igaz! - mondta halkan a mécs. Én innen lentről, erről az
általad lenézett teknőről mindezt látom, ha már mindenlkri elaludt és én
sem fénylek. Ha engem eloltanak. jobban látok: saját fényem sem zavar
ilyenkor a látásban. Téged zavar a saját fényed. De na egyszer leszállnál
a magaslatodról ide hozzám, te is látnád mindezt és szerény lennél.

- Nem szállok lé, nem éri! - berzenkedett a gyertya. Nagyon jó
nekem "itt. Hogy még nálam nagyobb fény? Még mit nem!?

- Hátha egyszer a Napot Iátnád ?
- Mit? Md az? - kérdezte ijedten a gyertya. Valamit sejtett a lelke

mélyén, de nem akart tudni róla.
- Mi az? Megmondom - felelte a mécs. Az a legnagyobb fényes

ség a világon. A nap egymaga olyan fényes, hogy az összes mécs, gyer
tya, lámpa, reflektor, csillag, Hold együttes világa fényességéhez sem-
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mit sem ad. Ezek éjjel egészen jól világítan.ak, de ha a Nap felkel, el
oltják, mert feleslegesen égnének. A csillagokat nem oltják el, a Nap
láttán elalusznak maguktól is. Ök aztán tudják -ám: mi a Nap?! Ha a. Hold
éppen fenn van az égen akkor, amikor a Nap süt, hát éppen hogy észre
lehet venni. Ez a nap! - kiáltotta diadalmasan a mécs.

- Hallod-e te mécs!? - rékácsolta a gyertya. Most már elég! Ami
ket te most mondtál, abból semmit sem hiszek; és nekem márís jó, mert
nem hiszek semmit.

- Hát jó - suttogta a mécs. Ne higgy! De én tudom, hogy egyszer
minden magunkfajta világosítónak találkoznia kell, sőt szemtől-szembe

kell néznünk a Nappal. Mert általa vagyunk; fény a fényességtől. Én
erre büszke vagyok, de te nem. Én alig várom, hogy találkozzam vele, te
pedig iszonyodol tőle.

- Vedd tudomásul: nem iszonyodom tőle, hanem nem hiszek benne.
Ami nincs, attól íszonyodnd sem kell.

- Szépen beszélsz, azt meg kell hagyni - felelte a mécs. De jobb
félni, mint megijedni. Elárulom neiked , igy imádkozom, mielőtt szegényes
környezetemben elalszom: Ö, Napom, csak egyszer is lássalak! Én magam
szívesen megsemmásülnek. Csak a látásomat hagyd meg, hogy benned
gyönyörködhessem. Ö, Napom, csak egyszer is lássalak! -

Eddig hallottam beszélgetni a mécset és gyertyát, mert hazajöttek a
szüleink. Mindketten nagyon fáradtak voltak. Szaladtunk a papucsért, a
glicerinért, szárazabb bocskorért, székért, hokedliért. A spárheltben fel
lobbant a tűz. Egy óra múlva meleg is volt, meg vacsora is. Zsírban sült
szafaladé krumplival! Egy herceggel sem cseréltem volna! Csak akkor
vettem észre, hogy milyen éhes vagyok. A kihallg,atott beszélgetés egé
szeneIieledtette velem az éhséget.

Éjjel a mécsről és a gyertyáról álmodtam. Én a mécset szerettem,
mert az alacsonyan állt és elértem. Nem volt nagyobb nálam. Egyenlők

voltunk. Olyan egyszerű volt szegényke, mint én. Az egész lénye egy
pohár, benne olaj, az olajon egy parafában úszó bél. És pislogott sze
rényen. Nekem sem volt másom a kis foltos ruhámnál. Engem is meg
gyújtottak, azóta égek. Pislogokészrevétlen. Öt is meggyújtották és ég.
Nem értettem minden szavátvcsak azt éreztem, hogy igaza van.

Amióta én is hallottam a mécs és a gyertya párbeszédét, azóta hall
gatagabb lettem. Egyre joibban figyeltem őket.

Idővel nagy- esemény történt. A gyertyára nézve is, meg rám nézve is.
Készültünk átmenni a szeriespincébe tüzelőért. Előre meggyújtottuk

a gyertyát. Azután az utcán, majd az udvaron át a szenespince lejáratá
hoz jutottunk. Nyár volt. A Nap fényesen sütött. Oly mindegy volt, hogy
a gyertya kűnn a szabadban égett, vagy sem. A Nap uralkodott. A gyer
tya káprázott, hunyorgott, szégyenkezett. Még sohasem látta a Napot,
de most szemtől-szembe került vele. A gyertyát a pincelejáróhoz tettük
egy téglára. Nem találtuk a píncekulcsot sehol sem. Valamelyik Lakó el
felejtette visszaakasztani a helyére. Meg kellett várni, amig visszajön ez
a lakó. Addig bámészkedtunk és játszottunk. Megfeledkeztűnk az égő

gyertyáról. Jó kis idő telt el a játékkal. Ez alatt a Nap sütötte a gyertyát.
Szegény gyertya! Elszállt belőle a g.őg. Belátta, hogy meg kell ha

jolnia a nap előtt. És mélyen meghajolt. A nap vakító fénye és malege
valósággal megolvasztotta. Félköraiakban meg;görbült - mint az olyan
ember, aki arcraborulva imádkozik -és bűnbánóan hullatta köny
nyeit.

Így találkoztunk a gyertyával.
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Hamar eloltottuk. Gyorsan egyenesre sodortuk. És árnyékba tettük.
Megkaptuk a píncekulcsot. Visszaszaladtunk a mécsért és vittünk tü

zelőt. A mécs eikkor látta meg a Napot. Bizony majdnem megsemmisült.
Este, a nagy csendben újra hallottuk a mécs és a gyertya beszélgetését.
A gyertya így szólt:

- Hallod-e, mécs, ébren vagy?
- Igen.
- Mondanék valamit. Láttam a Napot. Igazad van: semmi sem fé-

nyesebb a Napnál. Meghajoltam előtte és könnyeztem. Hidd el, nem te
hettem másképp. Valósággal lenyűgözött. Ezentúl én is dicsérem őt.

- Ennek: nagyon örülök - válaszolta a mécs.
- Hallod-e, te mécs? Most már neikem is tetszék annaik a lyukas

kalapnak az ugráló árnyéka a falon. Jó nagyokat kacagole rajta. Es tu
dod, milyen felfedezést tettem azóta, hogy könnyeztem ? Tudok örülni,
szépnek találom az életet, ezeretern a társaságot és a környezetemet. Egy
célom van: égni, élni és világítani. Megfogadtam. mindaddig világitok,
amíg el nem fogyok.

Bkkora alázat után végül oltárra került a gyertya.
Még megvan az a pincelakás, ahol ez történt. Néha elzarándokolok

erre a helyre. Megállak előtte és elgondolkozom, Jönnek, mennek mel
lettem, de senki sem sejti, hogy ez a pincelakás mire tanított meg engem.
Annyit elárulok, hogy nagyon szeretem a mécset is, meg a gyertyát is.
A mai rnodern időben egyre ritikáiblban használják őket. Az oltáron még
szimbolíkusan világít a gyertya, de a mécs - régi alakjában - már
kivonult a templomból is. Csak egy helyen lehet őket együtt látni: a te
metőben. Itt, még itt, hallom őket beszélgetni. Itt nagy ám a csend! Itt
lehet őiket hallani igazán l Apám és anyám sírja felett beszélgetnek a leg
mélyebb dolgokról: honnan, miért és hová? Sehol olyan jól nem értem
meg beszélgetésüket, mínt itt. Es minél idősebb leszek, annál inkább.
Innen teljesen megnyugodva térek haza, mert két helyen is várnak: 
mint a Iecskét - otthon és a temetőben.

•

KOFA

Batyus, telt néni ül szemben velem,
a ringó busz riszálja tagjait.
Iszonytatóat ásit hirtelen,
a tériszony egy percre meglegyint.

Hegyes szeme két sárga paprika,
paradicsom pirossa kelt kezén,
festett-vaj arc alatt retek toka,
csupornyi keble asszuméz edény.

Mázs4nyi hang és végtelen közöny
egy ölnyi folt a Vásáros-közön,
hol fürge lesz befáslizott bokája:

Ha megtaszitja zörg.ő mérlegét,
a két dekáért ne szidd balkezét:
Azt is tudom, hogy öt gyermek mamája.

Babbos Ferenc
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A LEGNEHEZEBB JMADSAG frta Stefan Andres

Hangjáték az "ISTEN RIPORTERE" sorozatból

Gong

BEMONDÚ: Isten riportere címú sorozatunk hetedik adását hallják; "A
legnehezebb imádság."

RIPORTER: Kedves hallgatóim, négy ember várakozik a stúdió elő

szobájában. Egyenként lépnek a míkrofon elé, mert meg kell kér
deznem fölük valamit, amire mindegyiküknek egyedül kell vála
szolnia. A lélek rejtekéből szól ez a hang (Ajtó nyitás-csukás) Ké
rem, uram, lépjen a makrofon elé! Egyedül vagyunk, de mégis száz
ezrek hallgatnak. Gondolt-e már valamikor arra, hogy makrofon és
leadóberendezés nélkül is eljuthat hangunk a világba, a világ szí
vének közepébe?

ELSO HANG: Hogy érti 'ezt?
RIPORTER: Úgy értem, ha imádkozik ...
ELSO HANG: (közbevág) Én sohasem imádkozom!
RIPORTER: (meglepődve) Óh, - és azelőtt, régen sem imádkozott?
ELSO HANG: Kisgyermek koromban. Jöjj el, Jézus, és így tovább, De

idővel az ember e1felejti a gyermekkori imákat, akárcsak a társas
játék kiszámoló versikéit. Ugyanannyit érnek.

RIPOR'DER: Mire alapítja ezt a véleményét?
ELSO HANG: Mert akár azt mondom egyedem-begyedem, akár a Mia

tyánkot darálom, egyremegy. Az eredmény míndkét esetben nulla,
Én általában semmit sem teszek, ha nem várhatok valami ered
ményt.

RIPORTER: Akkor valószínűleg kilátástalan ezeretettel sem közeledett
soha senkihez?

ELSO HANG: Soha.
RIPORTER: De ha például énekelne?
ELSO HANG: Nem szoktam énekelni. Legfeljebb azt, hogy: éljen soká!
RIPORTER: De nevetni csak szokott.?
ELSO HANG: A nevetés jót tesz, a hatása azonnal érezhető.
RIPORTER: Ah, úgy! És mít csinál, ha valaki akit ön szeret, sír, és ön

tudja, hogy nem képes rajta segíteni!
ELSO HANG: Akkor nincs mit tenni.
RIPORTER: Igaz, akkor nincs mit tenni. Köszönöm! Ne feledje a pénz

tárnál felvenni a honoráriumot, nehogy valarrrit ingyen csináljon.
Viszontlátásra! (Ajtó nyitás-csukás.)

RIPORTER: Kérem, nagyságos asszonyom, foglaljon helyet! Egy in
diszkrét kérdéssel fordulok önhöz. Szerétnék ugyanis megtudni va
lamit, lelkének belső életéről. Nem köteles válaszolni,

JVIASODIK HANG: Kérdezzen. kérem.
RIPORTER: Szűkségét érzi néha annak, hogy imádkozzék?
NIASODIK HANG: De mennyire! Rendszeresen járok templomba, és

otthon is evés előtt és evés után, reggel és este imádkozom.
RIPORTER: És mi indítja erre?
MASODIK HANG: Ezt még gyermekkoromban így tanultam. és gyer

mekeimet is így tanítottam. Az Üristenre mindíg s~ükség van. Mí-
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nél idősebbek leszünk annál inkább. Az élet olyan nehéz. Mennyi
gond!

RIPORTER: Ön tehát azért imádkozik, mert szüksége van a Jóístenre.
MASODIK HANG: Természetesen, és miridenkínek szüksége van rá, ön

nek is!
RIPORTER: Ez igaz. De most képzelje el: ezen az éjszakán világszerte

fényes angyalok jelennek meg, akik hasonlóan a reklámrepülőkhöz

a sötét égre írják: ma 12 órától kezdve az Úristen többé nem hall
gatja meg az imákat. Alázattal, mukkanás nélkül kell mindent el
fogadni amit az ég küld az emberekre.

MASODIK HANG: De hiszen ez lehetetlen!
RIPORTER: Természetesen! De tegyülk fel, hogy megtörténne, imádkoz

na akkor is?
MASODIK HANG: De édes Istenem, miért imádkozzam akkor is, ha

imáirn nem találnak meghallgatásra? .
RIPORTER: Ez becsületes beszéd, nagyságos asszonyom! És ha az imát

kizárólag kérésnek fogja föl, igaza is van! A német nyelvben pél
dául a bittenigéből képződött a "Gebet" és ebből származott talán
a nagy félreértés, hogy .az ima lényege a kérés. Görögben az ima:
hálaadás. De míért hálálkodak az ember? (Fölhangzik a gloria a
Missa de Angelisből) Gratias agamus ... Hálát adunk neked a te
nagy dicsőségedért.

RIPORTER: A legmagasztosabb és a legnemesebb ima! Megérti ezt nagy
ságos asszonyom? Hogy az ember azt köszöni Istennek, hogy Isten
létezák és hogy az imádkozó ember is létezik, hogy mindketten egy
másért léteznek?

MÁSODIK HANG: Az 19,azat megvallva, erre még soha sem gondoltam.
RIPORTER: Tehát, ha az angyal most mégis az égre írná, hogy minden

kérés hiábavaló - a szívek ég és föld közötti összeköttetésének
meg kellene szakadnia?

MASODIK HANG: Egyáltalán nem!
RIPORTER: Sokkal inkább tisztábbá emelkedettebbé, bensőségesebbé

válna. Vagy nem?
MASODIK HANG: Ezen gondolkoznom kell. Mindenesetre nagyon kö":

szönöm, hogy fölhívta rá a figyelmemet!
RIPORTER: Én pedig köszönöm az.-őszinteségét. Kérem, kisasszony, le

gyen szíves és lépjen közelebb a míkrofonhoz! Valami egészen kü
lönös dolgot kérdezek, nem köteles válaszolni. Tehát figyeljen jól,
és ne Iepődjék meg túlságosan: imádkozott ön ma reggel?

HARMADIK HANG: Hogy i-mád-koz-tarn-e, hogyan?
RIPORTER: Ön tehát sohasem imádkozik?
HARMADIK HANG: Néha igen.
RIPORTER: Szabad talán megtudnom, miért?
HARMADIK HANG: Ön biztosan azt hiszi, akkor, ha szornorú vagyok.

Tévedés. Éppen fordítva! Inkább, ha nagyon boldog vagyok - de
ez ritkaság! Sielés közben - háború után - mikor a vőlegénye

met megismertem, csodéscstllagos éjszakán, Akkor éjjel majd ki
ugrott a szívem, Igen, akkor örömömben imádkoztam. Ha nem
volna Isten, akkor ezen az éjszakán teremtettem volna magamnak,
oly boldog voltam, és annyira szükségem volt valakire, aki meg
hallja, ha azt mondom neki: Atyám te ajándékoztad nekem ezt az
örömet.
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RIPORTER: Nagyszeru! És mt van a Míatyánkkal? Tudja 5.Jnádkozni?
HARMADIK HANG: Nem tudok megszabott szavakkal imádkozni!
RIPORTER: De ha ezek a szavak tökéletesek lennének, ha ezek a szavak

legrövidebben és legegyszerűbben fejeznék ki az emberi lélek leg
mélyebb kívánságát? A latin az imát orationak mondja. Ez a szó
tulajdonképpen beszédet jelenrt. Szóbeli kifejtést, előadást. Király
'hoz intézett könyörgést. A latin oratio szó tehát ünnepélyes felszó
lítás az imára, amelyre az ég felel. Az emberi szív hírnököt küld
az Isteni Fölség trónjához. A Jegügyetlenebb a legostobább sóhaj
is eljut Isten füléhez, ha Öhozzá iparkodik. De nem tanácsosabb,
ha az emberek annak a nagy sóhajávalegyesítík a magukét, aki
Istenhez a legközelebb áll?

HARMADIK HANG: A Míatyánkra gondol? De hiszen az már annyira
elcsépelt! A legtöbb ember szájából betanultan, színésziesen hat.
Aztán meg a Miatyárak azért is annyira közkedvelt. mert ha az
embert hirtelen jámborság szállja meg, a Miatyánik szavainál jobb
nem jut eszébe. Az ilyen színpadías Miatyánktól én rosszul leszek.

RIPORTER: Helyes. Maradjon csak itt, és hallgassa meg kérem, amit
ez az úr mond, aki most következik, Kérem, lépjen be l

NEGYEDIK HANG: Ön azt írta a meghívómra, hogy bizalmas kérdést
alkar hozzám intézni!

RIPORTER: Igen, de ha ömre nézek, alig merek a kérdésemmel előho

zakodni. Mert önön látszik, hogy az ima az ön számára nélkülöz
hetetlen napi gyakorlat, pontosabban: lelkének állandó állapota.

NEGYEDIK HANG: Az én hitem lényegében az a fáradozás, hogy a ke
resztény réteget lelkemben felfedezzem, hiszen a lélek természe
téből kifolyóan, éppen mert Isten keze alkotta - Istennel, Krisz
tussal, rokon. Ha a léleknek ezt a mély rétegét egyszer fölfedez
tük, élnünk kell belőle, sőt csak abból ikell élnünk. Ez a réteg őrzi

a Miatyánkot, mdnt elsüllyedt őserdők lenyomatát a szén. Aki tehát
ma az embert közelebb akarja vinni Krísztushoz, tegye félre a tu
dornányoekodést, a történelmet, a módszerek imádatát, a törvény
fortélyosságát, főképpen azonban azt a kísérletet, hogy úgyneve
zett dogmatikus értelmű gondolatrészecskékkel bombázza akara
tunikat. Az efféle fáradozásokkal nem jutunk közelebb a Mí
atyánk szelleméhez. csak az imádkozó Krisztus - aki mellett, és
nem előtte állunk - menthet meg bennünket, És bárhogyan
imádkozzék js O: örömtől túláradó napsugaras szívvel, vagy gyer
mekek fejét megáldva; a pusztaság hegyén csillagok felé fordulva,
vagy akár térdre-rogyva, halálfélelmeben verejtékezve. atyjával
bírkózva és végül megadva magát, amikor a húsában érzi már a
szögeket és úgy Ikőrnyöl'ög bocsánatért hóhérai számára - bárho
gyan imádkozzék is, mellette kell állnunk, térdelnünk, feküdnünk.
Csak. igy jöhet el Isten országa, a 1éleik birodalma, csak így válha
tunk Isten-gyermekeivé.

RIPORTER: Köszönörn, elég is lesz! Látják, kedves hallgatóim, milyen
nehéz Isten riporterének lenni, Isten országát hirdetni. Éppen erről

olvashatjuk Szent Pálnál: Isten országa nem a szavaikra épül, ha
nem erőre. Erő: ennek a szónak titkos csengése van itt, a lélek
középpontjából, abból a rnélységből ered amely, mint az imént em
lítettük, a Miatyánkot őrzi, mint Isten teremtő kezének lenyoma
tát, mely emberségünk alapja és koronája, Ássuk tehát le magunkra
eszmélésünk és Isten utáni sóvárgásunk tárnájáb lelkünknek
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ebbe e rnélységébe. Ott találjuk a Miatyánkot, de mert na
gyon nehéz, az ember csak szavanként, mondateól mondatra tudja
napvilágra hozni úgy, hogy el ne ejtse. Az egyház, mielőtt a leg
magasztosabb és legnehezebb írnába fog, igy kezdi: Üdvös páran
esclátok késztetéséve és isteni tanítással kíoktatva merjük imád
kozni - mílyen gyakran hallottuk már ezt a szerit dallamot!
(Hang kulissza: liturgikus ének kezdődik a riporter "üdvös paran
csolatok" szavainrál és végig hallatszik az egész Miatyánk alatt.)

RIPORTER: A mise kánonjában éneklik ezt, ott lebeg az Úr imája eb
ben a komoly, ősegyházi rnelódiában. Mínt jó illat száll ott fölfelé,
mínt égő áldozat, amit a keresztény a szívén, mint izzó szénpará
zson ajánil. föl Istennek, az Atyának, egész lényét mintegy Isten
nek áldozva. Aki pedig Krísztus utasitása szerint kamrájában, zárt
ajtók mögött, éjjel, egyedül imád'kozák, ó, annaik oldalán mindig
két alak helyezkedik el alig hogy belekezdett: a baloldalon a szür
ke, mérgestüskéjú Kétely áll, aki minden szóba beleköt, szeretné
szétrombolní, összezavarni oket, hogy az imádkozót hazugságba,
vallásos nagyképűségbe, az igazság előtti meghátrálásba, és igy
szenvedésbe, szülkségbe, kétségbeesésbe kergesse, De jobb oldalán
ott áll a mi Angyalunk. akinek mint lzaiás angyalának izzó parázs

, van a kezében, és ahányszor az imádkozó megtorpan, újra meg
újra megtisztítja ajkaát, hogy a kiejtett szavak míndegyike fájdal
masan tiszta és határozott legyen, azangy.al a Miatyánk minden
egyes szavát az imádkozó fülébe súgja, és mint vakot vezeti egy
Lépcsőn fölfelé, olyan lépcsőn, amelyet óriások építettek és amelyet
milliók lába koptatott, mégis a legszebb és legfenségesebb lépcső,

valódi scala regía ez,amelyen velünk együtt maga az angyal is
szívesen fölmenne, de nem teheti, mert a Miatyánk csak ember
szívből szállhat föl. Pedig mdlyen nehéz már az első szó is: Mi
atyánk. A Kétely mérges szdszegése azonnal elkezdődik, jól hallom,
emberi nyelven beszél.

KÉTELY: Igen? Miatyánk? A mienk? A tőlYbielk nevében is mersz be
szélni? Még ha a magad számára nem is akarod szétrombolni az ő

atyaságának ililúziójáit, milyen alapon mered a többiek nevében
így szólítand? Kinek a nevében beszélsz? Hiszen osak azért imád
kozol, hogy né halld a !kívülről mindenünnét hangzó üvöltéseket.
a MiatyáiIl!k szavaival akarod magadat elfalazni előlük. Figyelned
kellene, nem 'imádkoznod. Hallgasd csak meg ezeket a hangokat és
aztán imádkozz, ha még van hozzá kedved!

HANGOK: (előbb mint viharzúgás, majd mind közelebbről) Azok va
gyunk, akik az éhség és a bánat elöl a pusztába menekültek, akii
ket megrontottak és megnyomorítottak ...

ANGYAL: Hallgasd meg őket és mondd: Miatyánk!
HANGOK: Csalárit tépünk a bokrok ik'öl'Ülés bogáncs gyökér az elede

lünik!
ANGYAL: Miatyánk!
HANGOK: Kiűztek minket az emberi közösségből és tolvajt kiáltanak

ránk
ANGYAL: Miatyánk!
HANGOK: Zord völgyekben lakunk, a föld repedései és a széklék odúi

a:z otthonunk !
ANGYAL: Mondd végre az ő nevükben: Miatyánk!
RIPORTER: Miatyánk!
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KÉTELY: A mi atyáink Inem akar róluk tudni, a mándenfajta kitaszí
tottakról. Nem akarja táplálni, melengetní, vígasztalm őket. Nem
akarja meggyógyítani, hazavezetni, megváltani őket. A halál a sor
suk. Mintha kutyák vonítanériak, kM'hozattak üvöltenének.

RIPORTER: Jó angyalom, ha emberi módon tudnál érezni! Vajon akkor
is el tudnád-e mondani a legszentebb, a legnehezeblb imát?

KÉTELY: És még ha az imádkozónak nincs is elég fantáziája, és a
Miatyánkot afféle rózsaszínű szemüvegként alkalmazza ...

ANGYAL: A Miatyánk minden inJkáhb, mdnt rózsaszínű szemüvegl Ha
a lélek így beszél, a szeme térben látóvá lesz: látja a világot,
olyannak amilyen és ugyanakkor olyannak is, amilyennek lennie
kellene.

KÉTELY: Amilyen a világ? De hiszen világosan látod, hogy az élet
maga a bélpoklosság, hogy minden ember bélpoklos, hogy a lelkek
börtönben laknak, Iyukakban, él fájdalom, a szenvedés, a betegség,
a szégyen, a halál szomszédságában, az unalom zsákmányaként,
vagy a démonok játékszereként.

ANGYAL: Ha a világ valóban nem lenne egyéb, mint a kitaszítottak jaj
gatásának völgye, irgalmasságból annál magasabbra kellene kar
jaidat nyújtanod, és annál forróbban kellene mindenkínek nevié
ben fohászkodnod : Míatyánk. Hiszen érzed ezt most - ó lélek 
ahogyan "elől-hátul körűlvesz téged és feletted tartja kezeit, hi
szen te alkottad veséimet; te szőttél engem, anyám méhében".

KÉTELY: így legalább tudják a nyornorékok és betegek, kinek tartoz
nak kÖslJönettel.

ANGYAL: Istennek! Létezésükért. az ilyen Iétért is! Talán nincsenek
boldog nyomorékak és betegek? Mindenkí aki tudatában van an
nak, hogy Isten akaratából szenved, hogy mándennek ősoká az
Isten, mindenkí, aki betegen és elhagyottan ki tudja mondani:
Miatyánk - az erősebb és boldogabb, mint sok jólétben úszó,
vagy egészséges ember. Mondd: Miatyánk! O a te kezdeted l "Cson
tom nincs elrejtve előtted, te alkottál a vrejtekben, valómma] együtt
a föld ölében".

RIPORTER: A föld ölében ?
ANGYAL: Nézz le a teremtés kezdetére! Menj vissza az első emberig,

ak'i az állatból, amely az első szerves sejtből, az pedig a szervet
lenből fejlődött Isten szavának ereje által. Isten Iátotttéged a föld
ben, ajkad és hívott. Igen, az első szerves sejtek bölcsőjénél neve
den szólított, tehát tényleg a földből alkotott, a föld öléből, ezért
vagy testvére mindeneknek, embernek, állatnak, növénynek, fém
nek, ásványnak, minden elemnek. Emeld hát fel szavadat és min
den rokonlénynek nevében mondd: Miatyánk!

RIPORTER: Miatyánk!
ANGYAL: A teremtmények hálásak neked. Néha úgy látod, hallod,

míntha él tárgyaiknak szemük és nyelvük volna, úgy néznek rád
mint magukhoz hasonlóra és azt mondják: testvér!

HANGOK: (halkan énekelnek) Kedvesen zöldellnek a harmatos völgyek,
halmok, erdők és ligetek.

ANGYAL: így érzed ugye igaznak, emberlélek: Uram, te rnutatod az
utat az élethez, tiéd az öröm és a teljesség.

RIPORTER: És kedves lények vannak öröklk'é jobbodon!
ANGYAL: Ezért mondd bátran Istennek, Miatyánk, ki vagy a meny

nyekben ...
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ANGyAL és RIPORTER (együtt): Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön
el a Te országod.,.

KÉTELY: Oh igen, - az az ország, amely mindig jön, de soha ide
nem ér! Először a Sionon akarták fölállítani a messiési királyságot.
Am ezt a rómaiak nem engedték, Azután a szegények és leigázot
tak várták, hogy elérkezzék a igazságosság, a béke, a szociális
egyenlőség birodalma: de ezt persze a gazdagok nem akarták. így
aztán a lélekbe ·[íúzódotrt vissza ez az ország, tehát oda, ahol a lé
tezését már nem lehet nyomon követni. Néhány jámbor ember
fontoskodó állitása lett belőle, akik szerint ők az országot maguk
ban hordják és ugyanakkor benne is vannak.

ANGYAL: Azok a lelkek, aki1k Isten országát magukban hordják és
magukat ebben azországbam. hiszik, nem fontoskodók és semmi
mással nem akarnak érvelni csak a cselekedeteikkel, azokat pedig
az Emberfia nyolcszor mondta boldognak,

KÉTELY: Szép volna, ha igaz volnal De ők ezt az Isten országát,
vagy bármely intézményt, melyennek az országnak örököse, esz
rnéik hordozójának és terjesztőjének tekantik és ezt az eszmét ők

nem a nyolc boldogság fényében mutatják meg. Ellenkezőleg, en
nek az Isten országának hordozóit nyolc emberi nyomorúság pe
nésze és rozsdája fedi.

RIPORTER: Mihez kezdjek hát aMiatyánkommal?
ANGYAL: Ne csak mondd, kérdd hangos szóval a magad és az egész

világ megváltozására : legyen meg a Te akaratod!
RIPORTER: Legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben azonkép

pen itta földön ds ...
KÉTELY: Fölösleges kérés! Tudtok olyan esetet, amikor nem áz törté

nik, amit Isten alkar? Vajon képes rá az ember, hogy a maga aka
ratát az Istenével szembehelyezze?

ANGYAL: Ha az ember szembehelyezd akaratát az Istenével, megjele
rük a bűn. Ez teszi az embereket és a népeket nyomorulttá.

KETELY: Mert Isten így akarja!
ANGYAL: Igen, de Isten akarata után az ernber szabadakarata jön, és

az szembeszegülhet az Istennel, Am, ha szembefordul vele, meg
[elenik a nagy rendetlenség és igazságtalanság és kíséretükben az
apokalipszís három lovasa: pestis, éhség és háboru.

KÉTELY; A betegségeket is Isten akarja?
RIPORTER: Nos, akkor Isten akaratából elviselem. De látod, Angyal,

nehéz a Kétellyel együtt imádkozni!
ANGYAL: Míndennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
RIPORTER: Talán a kételkedés színtén mándennapi kenyerünk, mert

gyakran égőn hasít belénk a kétely.
ANGYAL: És bocsásd meg a mi vétkeinket.
RIPORTER: Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

KETELY: Képmutató, vigyázz! Ha Isten ezt komolyan venné! Emlékezz
vissza, mit mondtál tegnap este ellenségedről. Agyonverést emle
gettél. ugye?

RIPORTER: Igaz, igaz l Oh, mílyen nehéz a Míatyánk l
KÉTELY: Képtelenség! Valdd ibe csak nyugodtan. Örvényt akarsz át

hidaini a Míatyánkkal, az élettől való rettegés örvényét. Alattad
veszélyes, halk vizek Jeskelődnek iés te a Miatyánk kérésein mint
hajóhídon Iépdelsz, de hirtelen felfedezed, hogy amit pallónak hi
szel, nem más mint krokodilushát, Bocsásd meg a mi vétkeinket,
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míképpen mi IS megbocsátunk. Itt egy toroik tátong, nem veszed
észre? Magadat átkozod, hiszen valójában meg akarsz-e bocsátani
te is?

ANGYAL: Valójában nem aikarsz megbocsátani?
RIPORTER: Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek 

Ö angyalom - félek!
ANGYAL: Hát akkor imádkozz tovább l: Ne vigy minket a kisértésbe de

szabadíts meg a gonosztól.
RIPORTER: Igen, Atyám vedd el egy órára tőlem a szabadságot és a

kételkedést!
ANGYAL: Ez az, túl sokat, túl erősen kételkedél! Ne feledd, ha imádko

zol nemcsak a te akaratod rnozdul az ég felé, az ég is mozdul fe
léd. Soha nem érezted ezt, mikor annakidején kisgyermekkorodban
a Miatyánkot mondogattad ?

RIPORTER: Igen, annakidején! Hangosan imádkoztam szüleímnek és
szomszédaimnak, az egyszerű parasztembereknek hangjába fogódzva.
Mint ahogyan apám és anyám a nagy körmenetben kézenfogva vit
tek, úgy szívemet is imáík meleg hullámai tartották és még nem
ismertem a kételyt. (Hangkulissza: a körmenet szónál halkan
férfi és női hangok, egyszerű emberek éneke kezdődik, akik erő

teljesen imádkozzák a Miatyánkot a körmenet ritmusában. Nem
annyira 'az ima szavainak értelmén v'an a hangsúly, mint a szív
imafolyamhoz hasonló ritmikus hullámzásán.)

RIPORTER: Igen, újra hallom őket és közöttük a középen saját magamat.
Itt mentünk és imádkoztunik és úgy éreztük, míntha nieleg imafo
lyamon lebegnénk. (A hangkulissza kicsit hangosabb.)

RIPORTER: Isten angyala, emlékszel még ezekre az időkre? A szavak
értelme idegen volt még nekem, csak az Atya és a kenyér szavakat
értettem. Az Atya fölvidított és büszkévé tett, a kenyér 'elégedetté.
Körülöttem a felnőttek, mindnyájan vasárnapi feketében, ünnepé
lyes arccal, akár könyörgő körmenetben, akár koporsó után halad
va vagy Ürnapkor, amikor az utcák virágoktól és nyírfáktól illa
toztak. Ki tudja mire gondoltak ezek az imádkozá férfiak és nák,
talán a szénára és gabonára, melyet az időjárás megsemmisüléssel
fenyegetett, talán halottaíkra, kiket gyűlöltek és szerettek. De
hangjuk erősen és melegen tört elő abból a mélységből, ahonnét az
igazi Míatyánk fakad. úgy é'ezték, hogy annak a végeérhetetlen
körmenetnek soraiba tartoznak, amely a régmúlt Időkben töreke
dett ISIten felé, és soha el nem fáradt az úton, mert a Miaty;ánk is
teni kenyere volt a tápláléka.
(Hanqlculissza: a körmenetben imúdkozók hangja tölerősödik egy
Miatyánknyira aztán megint elhalkul.)

RIPORTER: Itt vonulnak. Ha velük mehetnék l
ANGYAL: Csatlakozz hozzájuk!
RIPORTER: Ha képesek lennénk a Míatyánkot folyammá duzzasztani,

szent, hétágú folyammá, mely országunkon áthömpölyögne, meg
változtathatnánk a világot.

ANGYAL: Akkor elmondhatnánk a prófétákkal: ez az ország elpusztult
és most olyanná lett, mint az Éden kertje, ezeket a városokat tönk
retették, kdhaltan és leromboltan állottak, és most szilárdak és
erősek.

Gong.
Pápay Klára fordítása
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ESZM~K ~S TÉNYEK

Lehet-e közös alapot találni a ke
resztények és a marxisták együttmü
'kődésére? - ezt a kérdést taglalták
az idei év .áprllís 28-tól május l-ig
a Poulus-Geseüsctuift konferenciáján,
amelynek színhelye a bajorországi
Herrenchírnsee volt. Magáról a tár
sulatról és az általa rendezett össze
jövetelek céljáról legutóbb már szól
tam. Ezúttal mírrtegy 300-an tettek
eleget a meghfvásnak, köztük nemzet
kÖ2Ji hírnévnek örvendő marxista és
keresztény, főleg katoUkus személyd
ségek, A szoolalísta országok közül
Csehszlovákí.ából, Rornániából, Bul
gáríából és Jugoszláviából marxisták,
Magyarországról marxisták és katoli
kusok vettek részt az üléseken. Ke
resztény teológusokon és marxista fi
lozófusokon kívül szép számban je
lentek meg szociológusok és természet
tudósok is. Mindvégig figyelemmel kí
sérte a megbeszéléseket Giuliano Gi
rardi professzor, a "nem-hívőkkel fog
lalkozó vatikáni titkárság" tagja, aki
maga is előadást tartott az értekez
leten.

*
Vitalndftó fejtegetéseiben Erich

Kellner, a Paulus-Gesellschaft alapí
tója és ügyvezető elnöke, míndenek
előtt azt a nézetét érvelte meg, hogy
a kereszténységnek, ha újból egyete
mes erkölcsi tekíntéllyé akar válni,
le kell mondanía a hatalmi törekvé
sekről és meg kell szabadítania magát
azokitól a tisztán ideológiai "rárakó
dásoktól", amelyek a történet folya
mán tapadtak hozzá. Véleménye sze
rínt allonban a marxizmusnak is újra
kelleme megfogalmaznla a humaniz
mus elvét illető és az emberi személy
re vonatkozó tanítását. Ha ugyanis
ilyen módon egyetértés alakulna ki a
keresztények és la marxisták között,
akkor márís adva lenne a két nagy
erő ezyüdtműködésének legfontosabb
feltétele. Lényegében az a teendő

tehát, hogy megpróbálják kidolgozni
azt az antropológiát, az ernbernek azt
'a szernléletét, amelyet a kereszténvség
és a marxizmus egyaránt elfogadhat.

Hogy ez nem könmyű, de legalább
elméletben korántsem reménytelen do
log, megmutatta a konferencia egész
menete. Utalhatok itt mindjárt arra
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az eszmecserére, amely Helmut Thie
licke hamburgi evangélikus teológus
professzor és Roger Garaudy profesz
szor, a párizsi marxista tanulmányi
és kutatóintézet igazgatója között folyt
le. Thielicke szerínt a marxizmus az
embert csupán társadalmi funkciók
összegeződésének tekinti s ezzel való
jában rnegszünteti a személyt, mert
csak egyedeket ismer, akik teljesen
feloldódnak a társadalomban. Ga
raudy tévesnek mondta ezt az értel
mezést. Az ember mívoltát - jelentet
te ki - csak egy torz vulgár-marxiz
mus korlátollhatja egyedül a gazda
sági és társadalmi vonatkozásokra,
hiszen a helyesen magyarázott mar
xizmus szerint az is elidegenedés, ha
az embert kűlőnválasztják személyes
teremtő képességeitől, s a modern
marxizmus az elidegenedésnek ez el
len a változata ellen is harcol. Ha
sonlóképpen nytlatkozott Szigeti Jó
zsef professzor, a magyar Tudomá
nyos Akadémia filozófiai intézetének
igazgatója is, amikor kiemelte, hogya
marxizmus cselekvő humanízmusának
célja és értelme mindazoknak a fel
tételeknek megteremtése. amelyek kö
zött az ember sokoldalúan kibonta
kozhat.

Érdekes volt ebben a vitában Hans
Schaefer heidelbergi fiziológia-pro
fesszornak az a következtetése, hogy
Marxot is az emberszeretet és az el
nyomottak iránt való könyörületesség
késztette fellépésre és sugallta tanítá
sát. Annál sajnálatosabb, hogy a ke
reszténység, amelynek olyan alapítója
volt, mint Krisztus, még mindig nem
dolgozta Ik,i a maga antropológiáiát,
holott erkölcsi alapfogalma, a feleba
ráti szeretet, végeredményben antro
pológiai fogalom. Bizonyosra veszi
azonban - fűzte hozzá Schaefer -,
hogy a kereszténység nem kerülhet
ellentétbe semmiféle valóban tudomá
nyos antropológíával.

A megbeszélések során katolikus ol
dalról többen is hanzoztatták, hogya
marxizmus azért nőhette ki magát
egyetemesen ható erővé, mert a ke
reszténység lényeges pontokban nem
tudta valóra váltani a saját eszméit,
így az általános emberszeretetet sem.
Amikor azután mások - ugyancsak
keresztény oldalról - azt felelték erre,



hogy az elmélet és a gyakorlat ugyan
ilyen ellentéte állapítható meg a mar
xistáknál is, Garaudy arra figyelmez
tetett, hogya marxizmusnak hason
líthatatlanul kevesebb idő állt eddig
rendelkezésére, mint a kereszténység
nek. Mindazonáltal el ken ismerni,
hogy marxista oldalon történtek
olyan cselekmények is, amelyeket ne
kik, mai marxístáknak, fájlalniok kell.
Mindebből azonban csak az követke
zik - jelentette kli Garaudy -, hogy
a humanizmus követelményeinek ab
ban a mértékben tudnak madd eleget
tenni, a:milyen rnértékben a marxis
ták jobb marxisták, a keresztények
pedig jobb keresztények lesznek.

*
Előadásában és felszólalásaiban Ga

raudy ismételten utalt XXIII. János
pápa körleveleire és az egyiház és a
modern világ viszonyáról szóló zsinati
konstítúcíóra, amelyek az emberiség
jövőjének közös munkálására hívják
fel a ihívöket és a nem-hívőket. tgy
kapott a mostaní konferencián még
a tavalyi salzburginál is nagyobb
hangsúlyt a "bekenntnisloser Staat",
az "État non confessionnel", magyarul
a "hitvallás nélküli állam" problema
tikája. Lényege ennek, hogy az állam
egyik Viilágnézet irányában se köte
lezze el magát, azaz mint legfőbb ha
talmi szarvezet ne legyen se muzul
mán, se katolíkus, se ateista. S ne
künk, katolikusoknak, a dialógus
egyik nagy eredményét kell ,látnunk
abban, hogy nemcsak keresztény ol
dalon találkozott általános helyeslés
sei ez a kívánalom, hanem marxista
részről is többen síkra szálltak érte.

Garaudy ilyen értelmű állásfogla
lása rnellett élénk figyelmet keltettek
Cesare Luporini firenzei professzor
nak, a római Gramsci-intézet tudo
mányos munkatársának fejtegetésed.
Lupormi nyomatékosan előre bocsá
totta, hogya "hitvallás nélkülí", vagy
is az "el nem kötelezett állam" nem
jelenthet sem külpolrtíkaílag, sem bel
politikailag semleges áflamot, ment
amíg államhatalom van, az mindig
valamiféle határozott politikát képvi
sel és szorgalmaz.. Jelenti azonban azt,
hogy az állam a közrend keretei közlt
azonos szabadságot bíztosítsonmínden
világnézetnek és vallásnak a maga
felfogásának hirdetésére. A marxiz-

mus szémára nem az a lényeges 
szögezte le Luperíni -, hogy a tár
sadalom ateístává váljélk, hanem az,
hogy olj'lan társadalomban éljünk,
amelyben nines kizsákmányolás. A
marxizmusban a hangsúly nem Isten
tagadásán, ihanem az ernber felszaba
dításán és autonómiáján van. Eri1va
Kadlecova professzor, a prágai Tudo
mányos Akadémia képviseletének tag
ja, hozzászólásában szintén annak a
meggyőződésének adatit kifejezést, hogy
magának a marxizmusnak szabadság
követeléséből folytk az a világnézeti
szabadság, amelynek 'a szecialista ál
lamban érvényesüinte kcelL

Fentiektől eltérő en Szigeti József
pl.'ofesiszorrumellett érvelt, hogy a
szecialista állam világnézeti semlege
sítése, vagyis amarxista politikától
és világnézettől való mesterséges elvá
lasztása nem lehet feltétele a díaló
gusnak. A kibontakozó szecialista ál
lam erkölcsi-politikai egységében u
gyanis hívők és nem-hévöle megtalál
hatják helyüket és tevékenységi terű

letüket anélkül, ihogy enne!k feltétele
lenne a világnézeti elveikről való le
mondás. Emnek olkából azonban a val
lásos propagandának éppúgy, mírit az
ateista propagandának arra kellene
törekednie, hogy olyan mértékre esők

kerítse magát, amelyet a közös tevé
kenység érdekei kívánnak Szígetí
szarint a dialógus nehézségei hírvőkés
nem-hívök Jcözött nem annyira a ví
lágnézett felfogások ellentétében rej
lenek, mint egyrészt a magántulajdon
hoz való ragasekodásban, másrészt a
polittkai és nemcsupá:n vílágnézetd
szektásságban. "Egy olyan egyház, 
mondotta Szigeti -, amely megválik
a magántulajdonra vonatkozó eddi,gi
felfogásától, pozitiv módon foglal ál
lást az emberiség olyan nagy kérdé
seiben, mint béke és háború, szociá
lis ígazségosság, az emberi személyí
ség kibontakozása, amely tehát afelé
fordul, hogy a mai világ követeImé
nyeihez jobban igazodjék, nyílvánva
lóan eíőmoedítená a gyakorlati és el
méleti dialógus folytatását. És ha ma
még sokan kockázatot' látnaik ebben,
akiimr meg kell jegyezni: ez a kocká
zat valótában mindkét oldalra vo
natkozík."

•
Karl Rahner, aki ezidőszerint a ke

resztény világnézet és vallásfilozófia
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pro!esszoraa münehent egyetem. !bö[
csészetí karán, felvetette a kérdést:
szükséges-e, hogy keresztény és mar
xista humanisták ellenségei legyenek
egymásnak? Szerírrte nem, ha mínd
két oldalon megértik, hogy sokkal in
kább a jövő, mint a múlt irányában
vannak elkötelezve. A· kereszténység
mint kereszténység esváltalán nem
tűz maga elé semmiféle meghatáro
zott konkrét jövőt, de a marxista sem
hiheti azt, hogy már eleve kész terv
nek van birtokában. Aikkor pedig
miért ne dolgozihatnának együttesen
azon a Iövőn, amely konkrét mívcltá
ban méz ismeretlen előttük? Miért ne
foghatnának össze abból a célból, hogy
kÖZJÖSen vigyék előbbre azt, amire
valóban vágyódnak: az Igazsázosságct,
szabadságot, az emberi rnéltőságot, a
társadalom egysézét és ezen az egv
séaen belül adii:f:fleTenciáltság lehető

~ét?

Nem kétsézes - adta elő Ra:hner
-, hogy míután ,a keresztény hívő

nyitva akarja tartani magát egy "ab
szolút jövő", az üdvözülés számára is,
ennek felMteleként bizonvos igényeket
támaszt a konkrét evilági jmrő tekin
tetében, elsősorban azt, hogy meg~e

gyen benne a szabadsás mínd a vallá
sos, mind a nem-vallásos döntés szá
mára. A marxista is megkívánja ma
gának a szabadságot arra, hogy val
Iástalann,qk értelmezhesse magát, mí
ért ne élhesserr akkor a keresztény
is ugyanezzel a szabadsággal? Öha
tatlanul szükséges tehát - fejezte be
Ralhner -, hogy bármIféle társada
lomban olyan tényleges tere legyen a
Ilzabadságnak, amelyet csupán elvisel
hető korlátok vesznek körül. Ami
szükséges: hogy a felek mindegyíke a
másik fél számára is biztosítsa ezt a
llubadságot, éspedig nem egyedül
azért, mert miután a másik fél az
erősebb, ez pfllanatnyflag hasznos ta
maza számára, hanem mert pozitív
kötelesséeként a saját elvei is em pa
:rancsoliák neki.

A kérdést, amely így előtérbe ke
rült. ekként fozalmazhatom mea: el
lentétes-e vaíon az a transzcendens
"abszolút Jövő", Rmf'lvet a keresztény
séz az ember elé állít, azzal a .Jcon
knPt tövővel" , arnelvnek egyre 1delé
gftnbb és 'lT1PgIlYUlrootóbb formálásán
ebben a földi vílágban kell fBradoz
nunk? Ra'hner már tavaly Salzburg
ban ls cáfolta ezt. Ezúttal is hangsú-

lyozta, hogy a kel"esztény hívll sem
veszi kevésbé komolyan a "konkrét
jövőt", mint a marxísta, még akikor
sem, ha ezt közbenső lépcsőnek te
kinti, amely az "abszolút jövőbe"

visz. Johann Metz, a münsterí egye
tem hittudományi karának professzo
ra mindenesetre még a katolikus teo
lógia feladatának nyilvánította, hogy
végérvényes színtézísbe foglalja az
"abszolút" és a "konkrét" jövőt, ame
lyeket hosszú időn át oly szerencsét
len módon elkülönített egymástól a
keresztény gondolkodás.

•
Talán nem túlzás ezek után az a

nézetem, hogy fokozatosan ki is raj
zolódott a marxista-keresztény pár
beszéd legközvetlenebb és legsürgő

sebb feladata. Megítélésem szerint
legtalálóbban Arnold Buchholz, a mar
xízmus-lenínízmus kölni kutatóínté
zetének tudományos munkatársa vilá
gította meg ezt.

Ha ma először látszik lehetségesnek
az emberlség történetében egy olyan
világ felépítése, amelyben biztositva
van a béke, akkor ez elsődlegesen a
természettudományos-technikai fejlő

dés eredménye - állaortotta meg
Buchholz. Mind a modern pusztító
fegyvereket, amelyeknek fékentartha
tása békét követel, mind a biztosított
békéiű világ szervezésének reális le
hetőségeit a természettudomány és a
technika hozta létre. A modern közle
kedés, az energiatermelésfolytonos 01
esóbbodása, az automatizálás és az
élelemszerzés új lehetősége! megfog
ható közelségbe emelték egy békés vi
lág kialakításának anyagi feltételeit.
khihoz azonban, hogy át ls lépjünk eb
be a biztosított békéjú vilá,gba,. poli
tikai, szellemi és erkölcsi erőfeszíté

sek kellenek, mert a természettudo
mány és a technika eredménveinek
alkalmazásában az ember kétfélekép
pen já'rhatel: jóra is rosszra is fel
használhatja azokat. S annál szűksé

gesebb fokoznunk ezeket azerőfeszíté

seket, mert még hosszú időn keresz
tül számolnunk kell a tudományos
technikai fejlődés gyorsuíásával, ami
csak fokozihatja a feszültségi teret a
megsemmisítés Iehetőséseí és a vi
lág újjászervezésének feltételei között.
Teljes biztonsággal ma még nem jó
solhatjuk meg, hogy melyiík lehetőség

következík be, de kötelességünk felté-



telezni, hogy aaemberíség életakarata
és a pozitív lehetőségek növelevése
nagyobb erőket fog az építés, l1TIdnta
pusztítás mellett mozgósítaní. Ezidő

szerínt tehát a legfontosabb kőzös

feladatunk, hogy a pozitív lehetősége

get széles alapon és minél szélesebb
körben tudatossá tegyük.

A modern tudomány minden való
színűség szerínt lényegesen mélyebb
re fog hatolni az ember és a társada
lom problémáiba is. A fiZiikáhan be
következett forradalmi fejlődés után
nyilván a "biológia korszakának" kez
detén vagyunk, ahogy már sokszor
hallani. Ha pedig helyes az a Vétel,
hogy a tudomány a maga belső "lo
gikája" nyomán az egyszerűtől a bo
nyolultabb felé tart, akkor készen le
hetünk arra, hogy egy nap új módsze
rek, magának a tudománynak rnód
szereí lépnek elő az emberi és társa-·
dalmi haladás követelményeinek ku
ta tásában is.

Aza jövőbeli cél, amelynek elérése
míndamnyiunk számára egyaránt kí
vánatos, a biztosított békéiü világ.
Ugyanakkor azonban meg kell állapí
tanunk, hogy Kelet és Nyugat kölcsö
nös kapcsolatát a "koegzisztenda
ideológia" jellemzí, amelyben a hábo
rú elkerülésének akarata szellemi
ideológiai harccal párosul. S bár a szel
lemi mérkőzésnek ez" a formája a je
lenben elkerülhetetlennek látszik, mé
gis állandó veszélymozzanatot rejt
rr-agában, miután politika és ideoló
gia elválaszthatatlanul összefonódik
benne. Éppen ezért azt kellene leg
inkább fontolóra vennünk, hogy a
"koegZiisztenda-ideológiát" - tekin
tettel a biztosított békéjű közös világ
igénylésére - nem lehetne-e egy dif
ferenciáltabb és a veszélyeket csök
kentő "átmenet-ideológiává" alakítani,

Azon kellene tehát fáradoznunk 
folytatta Buchholz -, hogy a béke
fenntartásánaik követelményét mind
két oldal számára elfogadható formá
ban elméletideg megalapozzuk. Sem
leges kUnduló ponénak kínálkozik er
re a természettudományos-technikai
fejlődés kiérték,elése. Ebben a fejlő

désiben ugyanis míndkét oldal tudósai
azonos módon műlködnek közre és a
folyamat elvben míndkét oldalt azo
n05 problémák elé ,á'llítja. Ha si-kerülne
meggyőzőerr loimutatnt, hogy a béke
szükségessége napjainkban a múlt ha
sonló' követeléseivel szemben minősé-

gil eg is új jeLleget kapott, s enneik kö
vetkeztében a hagyományos politikai
és világnézeti felfogásokon ds túlemel
Ikedi!k, akkor már a világnézeti ellen
tétek ellenére adva lenne a közös el
méleti kapocs. A viták súJypontját te
hát a jelen kérdéseiről a jövő nagy
problémáira kellene lhe1yeznünk. Ilyen
módon le tudnók gyöngíteni kihatá
saikban a meglévő ellentéteket ds, rá
bízva eldöntésüket magára a fejlő

désre. Minden olyan elképzelés ugyan
is, hogy a biztosított békéíű világot
csak akkor érhetjük el, ha előbb meg
teremtjüik az összes népek szocíálís;
politikai és szellemi egységét, kiríIVó
ain időbeli aránytalanságban áJI azok
kal a szükségességekkel és lehetősé

gekkel, amelyek a technikai fel tételek
nyomán már ma is adva vannak a bé
ke biztosítására. A dialógust is tehát
sokkal nagyobb mértékben kellene
arra a kérdésre összpontosítani, hogy
rní módon állíthatnók a béke biztosí
tásának problémáját előtérbe, szem
ben más problémákkal, amelyeknek
kiérlelődése még nyilván Ihossm időt

vesz igénybe.

*
Gondolom, az eddig rnondottaloból

is kitűnhetett, tlogy míílyen magas
színvonalon folyt a Herrenehímsee-í
konferencia. Külőn ki kelJ azonban
emelnem azt a szívélyességet és tisz
teletet, amelyet az eszmecserét folyta
tó partnerek egymás dránt tanúsítot
tak.

Az előadók egyetértettek abban,
hogy szükség van az "egyetemes !hu
manitásnak"arraa tanára, amely
egyesítheti a keresztényeket és a mar
xístákat a jövő fejlődéséneik: együttes
alakításában,már azért is, mert eik
ként a leghathatósabb ~tat álHthat
ják az elé, hogy az emberiség önmagát
semmísítse meg. A vitákiban és még
inkább a magánbeszélgetésekben ki
fejezésre [utott az a 'benyomás is" hogy
a j,ÖiVŐ'Í illletáen mind a katolfkus, mind
a marxista felfogás és szemlélet bi
zonyos Ibatáraikig médosulóban Van.
Egyöntetűség nyilatkOZOltt meg abban
a tekintetben is, hogy fölösleges a
múbt hibáit keresgélni s ezek matt
egymást elmarasztalní. A jelen való
sága összefogásra sürget az egész em
beriség boldogulása érdekében. Ki
kell tehát munkálni a találkozási pon
tokat, ami pedig az ideológiai ütköző-
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pontoka,tnI,eti, azoknak szembesítésé
ben a humánum alapján és hangján
kell eljárni.

Kellner ügyvezető elnök határozott
közbelépéseivel mindenkor niegakadá
lyozta azt, hogy az ún. "fórum-vitá
baln",amikor is bárki felszólalhatott,
a napi politika sfkjára tereljék a dia
lógust. Különösen megvolt a veszélye
ennek, amikor a "ihitval1ás nélküli ál
lam" s általában a világnézeti plura
lizmus kérdése nyomult előtérbe,

Adódtak azonban derűs mozzanatok
is. Az egyik "fórum-vitában" tette fel
valaki, ha jól emlékszem Miran
Prucha prágai professzorinak a kér
dést, hogy mivel segíthetnék elő Nyu
gatról a marxísta . humanizmus "ki
bontakozását" Csehszlovákiában, rmire
a professzor cnosolyogva nyomban rá
felelte: "Az antíkomrnunízrnus Ieépí
tésével."

Szigeti professzor nem tette ugyan
magáévá a .Jiítvallés nélküli állam"
eszméjét, de igen kiegyensúlyozott
fejtegetésed így is rnódot adtaik annaik
megállapítására, rnennyíre örvendetes,
hogy ezúttal magyar marxisták is meg
jelentek a tanácskozáson. Az utolsó

A KIS ÚT

nap programja, sajnos, annyira zsú
folt volt, hogy Lukács Józsefnek, a
Világosság főszerkesztőjének az ún.
"pódium-vitába" beiktatott felszólalá
sára nem kerülhetett sor. Ugyanebből

az okból én is csak rögtönözve foly
hattarn be a vitába, amelyre az elnök
ség nyilván azért adott lehetőséget,

hogy magyar részről a katolíkus ál
láspontot is hallhassák a tárgyabt kér
désekben. Igy természetesen csak
azokra a legfőbb gondolatokra szorít
kozhattam,amelyeket e rovatban leg
utóbb rögzítettern.

Alwnfel'enciát záró beszédében
Kellner ügyvezető elnök kiemelte,
hogy a Paulus-Gesellschaft nem a
marxista-keresztény találkozók ren
dezését tekinti legfőbb feladatának.
Míndenesetre megtette ebben az irány
ban az első lépést 1964-ben Kölnben,
a másodikat tavaly Salzburgban. a
harmadikat rnost Herrenchirnseeocn.
Vállalkozik arra, 'hogy további lépést
is tegyen, de ennek aikkor lenne meg
igazában az értelme, ha immár
"együttlépést" jelentene, vagyis ha az
összejövetelt legközelebb már egy szo
cialista országban rendezhetnék meg.

Nagyon ritkán járunk társaságba, A mai élet sokkal gyorsabb iramú,
semhogy célszerűnek látnánk órákat tölteni beszélgetéssei vagy éppen fecse
géssel. Igy gondolkozik egész családom, Néha azonban hozzáruk is jönnek és
"dllik" vísszaadní a vizitet. Ennek sincs azonban semmi értelme. Múltkor is
elmentünk egyik ísmerösömhöz, s ahg érkeztünk meg, rnáris a' televízióhoz
ültettek rnímdmyájunkat, s a látogatásból semmi sem lett, csak kényszerű te
levíziónézés, mert nem volt annyi bátorságom, hogy otthagyjam az engem
untató műsort, Mít lehet tenni az ilyen értelmetlen szokások ellen? Elhatároz
tam, hogy többé nem jövünk' össze ...

Könnyű lenne azt válaszolni, hogy
levétírónk ne vegye szívére az ilyen
udvaríatlanságokat, gyakorolja a tü
relmes szeretetet, s 'ne azzal válaszol
jon a társas életben adódó kisebb
nagyobb visszásségokra, hogy elzárkó
zik az emberektől. Oyakorlatí tanács
ként talán egészen helyes lenne vála
szunk, a dolog azonban nem ilyen
egyszerű, A fent leírt eset ugyanis ti
pikus, kezdeti tünetekkel ábrázolja azt
azelmagányosodást, amia-ől manapság
sok szó esik küJföldön és hazánkban,
rádióban, sajtóban és szépirodalomban,
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Vannak - főleg külröldön -, akik
azt rnondják, hogy az, egész "elmagá
nyosodás" magánügy, nem lehet és nem
is iken semmit sem termi ellene. Azt
rnondják, hogy természetes lelki kép
ződménye az új világnak, annak az
egzisztenciális küzdelernnek, amit ki
ki a maga egyéniségének és személyi
ségének megvalósításéért és kiteljese
déséért vív. Varmak, akik szabadságu
kat félbík egymástól, a társas élet "kö
töttségeitől", az Illemszokásoktól, stb.
Ezeknek még a házasság, sőt a szere
lern is csak egyéni érdek, tehát mér-



hetetlen önzésüknek (és egyedüllétük
nek) eszköze és alkalma. VaIIlnak olya
nak is, akik nem sokat filozófálnaik e
kérdésekről, írikább "élni" akarnak,
lehetőleg teljesen függetlenül mások
tól, esetleg saját teremtményeik (autó,
televízió, szórakozási eszközök) uralma
alatt, azok imádatában vagyis önirná
datban. Vannak végül, akik egyszerű

en csak nyugalmukat, polgári kényel
müket védík az elzárkózással, magá
nyuk tüskés sövénye rnögé húzódva,
Sokféle ok: műkődhet kőzre az elma
gányosodás kifejlődésében: körülrné
nyek, csalódások, egoizmus, neurózis,
stb. Mínden szociálís Irányú társada
lomban betegség számba veszek az el
magányosodást, amiből gyógyítá segít
séggel kell kilmenteni a benne szenve
dőlcet. Igy beszélnek róla nálunk lis,
ahol még csak kezdeti tüneteikkel je
lentJkeztik.

Vallási szemoontoól hasonló az íté
letünk: az elmagányosodás a tanúság
tevő szeretet hiánya. A keresztény em
ber útja az üdvösségbe közösségekcn
át vezet. Családban, államban, egy
házban élünk, ezekben a közösségek
ben taláJ.juk meg életfeltételeínket, le
hetőségeínket és eszközeinket az üd
vösséghez, A vallásos ember élete el
képzelhetetlen közsösségí kapcsolatok
nélkül, A liturgia, a felebaráti szere
tet gyakonlása, az egymásért való fe
lelősség, a tanúságtétel mind feltéte
lezi a közösséget. A közösségi élet a
keresztémy erényeknek legkiválóbb
gyakorlótere. Ennekegyilk legszebb és
legszabadabb rnegnyilvánulása: a ven
déglátás és a látogatás. Mivel a leg
szahadabb lehetőség, azért a legtöbb
ügyességet és leleményességet igényli.
Úgy is mondhatnók: az okosság eré
nyének ürányítása nélkül semmit sem
ér, haszontalan, sőt káros lehet.

Csupán szokásként és céltalanul
gyakorolni a látogatást és a vendég
látást valóban üres időtöltés, sőt kö
telességrnulasztás lelhet, mlndenképpen
kiábráridító dolog, - amint a fenti so
rok ábrázolják Az okosságálltal irá
nyített vendégszeretet viszont valóban
ősi, vallásos erény, Már az ószövet
ségben is nagyra értékelték. Álbralhám
óta, akinek vendég képében jelent
meg az Isten (Gen. 18.); Szerit Pál
többször is említi Ieveleíben, és inti a
híveket, hogy gyakorolják a szeretet
nek ezt a mődját, Az őskeresztények

az írgalmasság cselekedeteit gyako-

roatáJk a vendégfogadásban. Szent Be
nedek reguláiban meghagyta "fiainak,
hogy "minden érkező vendéget Krisz
tus gyanánt fogadjanak", mert ö ma
ga fogja egykor mondani: "Idegen vol
talm és ibefogiadtatok engem!"

A keresztény vendégszeretet tehát
- az elmondottakból világosan követ
kezik - nem lehet fecsegés, sem üres
időtöltés, hanem tartalmas együttlét,
a szerétet gyakorlása. A szeretet min
dig gazdagabbá és értékesebbé teszi
a lelket, azt is, aki adja, azt is, aki
kapja a szerétetet. A míndennapok
nyelvére fordítva e szavaikat: a ven
dégfogadásra és a látogatásra ikés.2'JÜl
nünk 'kell. Nem étellel és itallal el
sősorban, hanem Ielkíséggel: a szere
tet indulataival, tartalmas gondola
tokkal és értelmes beszédtémákkal.
Ha kell, segítünk, vigasztalunk, taná
csot adunk, tanítunk, Akiknek aztán
a szerétet és az értelmes társalgás nem
ízlik, üres fecsegéseíkkel együtt el
fognak maradni már a legközelebbi
alkalommal.

A másik fontos szabály: tudnunk
kell, míkor válik feleslegessé és ter
hessé jelenlétünk, Tudnunk kell, mí
kor van joguk másoknak időnlkhőzés
rníkor van szükségük szeretetünkre,
vagyis 'lá'tirmnlk kell, hol ér véget a
szerétet és hol kezdődik az önzés. A
pillanatnyi döntés nem míndíg kÖl11Y
nyű. De az egész vendégeskedés és
vendéglátás ügyét Ielkdisrnereti kér
désként kell kezelnünk Claudel szavai
értelmében: "Sok pillanata volt éle
temnek, arnikor rettenetes súllyal
éreztem, mi az, 'hogy nem vagyunk
szemtek s éppen az ellenkezőjevagyunk
a szenének. Valnn,ak percek, amíkor
másoknak határozottan joguk van
ránk s érezzük, hogy e joguknak nem
felelünk meg; úgy értem, több joguk
van ránk puszta szavadnűcnál" tSuares
nek, 1905. júndus 22.),

Visszatérve káinduíó pontunkhoz, a
konkrét esetlhez: miért látszanak az
elmagányosodás kezdetí jelei a leírt
eset szereplőínek magatartásán? Mert
meg sem próbáldák kapcsolatadkat
rendezni. Ehelyett érzékenységükben
tovább fokozzák az egymás 'közti tá
volságot. Mi történt volna, ha olva
sónknak lett volna elég 'bátorsága, és
udvariasan lközli, hogy nem érdekli az
a műsor? Találn kíderűlt volna, hogy
a ihá2li~azda kedveskedni akart, s
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örömmel vette volna tudomásul, hogy
neki sem. kell végj.g néznie a szémára
sem SOI1mt jelentő műsort, De az üres
fecsegés meanyível ért volna többet a
terhes televfziónézésnél? Nem ismer
jük a történet benső összetevőit, le
hetne folytatni az elkezdett találga-

NAPLÓ

•

tást: mi történt volna, ha;.. Egy
azonban biztos: semmiképpen sem
szabad "megbosszulnia" ismerőseit,

hanem mielőbb példaadóan meg kell
mutatnia, mlilyen az igazi vendégsze
retet és társasegyüttlét,

Csanád Béla

A HARMINCÉVES VIGILIA JUBILEUMA. Meghitt körben, lapunk jelen
legi munkatársainak és a Vigiliával közelebbi szellemi kapcsolatot tartó kül
földi katolikus lapszerkesztők, írók, újságírók jelenlétében emlékeztünk meg
a Vigilia fennállásának harmincéves jubileumáról.

Május lO-én délelőtt Ijjas József püspök, csanádi apostoli kormányzó ün
nepélyes, 're Deum-os, hálaadó szentmísét mutatott be az Egyetemi templom
ban, majd a Hittudományi Akadémia dísztermében zártkörű ünnepség volt,
amelyre - tekintettel a rendelkezésre álló hely korlátozott voltára - a kül
földi vendégeken kívül azokat hívtuk meg, akiknek írásai az utóbbi néhány
évben rendszeresen jelentek meg lapunk hasábjain. A megjelenteket Saád
Béla, mint a Vigilia felelős kiadója üdvözölte, majd felolvasta Hamvas András
kalocsai érseknek, a magyar püspöki kar elnökének üdvözlő táviratát és
Prantner József miniszternek, az Allamí Egyházügyi Hivatal elnökének üd
vözlő levelét. Ezután Rónay György tartott előadást a Vigilia harminc év előtti

megindulásának körülményeiről és indítékairól. Egy új nemzedék igényeire
felelt akkor a lap. Ez a nemzedék mást akart, mint azok, akik előtte jártak
és nem érte be a régi keretekkel. Komolyan vette a kereszténység tanítását,
tehát gyakorlati változásokat akart, a feudális magyar egyház helyett szo
ciálisat, földreformmal; komolyan vette a bűn és kegyelem teológiáját, tehát
hamisnak érezte azt az irodalmat, amely a formális erkölcshöz való igazodást
jóval többre tartotta, mint a kegyelmi dráma kockázatait és esélyei t. Rónay
György után Mihelics Vid tartott előadást a mai Vigilia irányító eszméiről és
törekvéseiről. Kifejtette, hogy milyen különleges feladatok hárulnak jelenleg
a Vigiliára abból a tényből- kifolyóan, hogy hazánkban ma ez az egyetlen ka
tolikus folyóirat. A teológiai és hitvédelmi tanulmányok mellett, világnézeti
tájékoztatást kell nyújtania a fontosabb időszerű problémákban, fel kell ele
venítenie a magyar katolikus múlt olyan szereplőít, mozzanatait és alkotásait,
akiknek vagyamelyeknek a mai ember számára is van mondanivalójuk. Szá
mon kell tartanunk az irodalmi és művészeti élet hazai és kiemelkedőbb kül
földi eseményeit, teret kell biztosítanunk az élő katolíkus irodalomnak és köl
tészetnek, és feladatunk általában a katolikus spiritualitás fejlesztése. Jelentős

feladat hárul végül a Vigiliára az egyre inkább kifejlődé világnézeti dialógus
és a békés koegzisztencia előmozdítása terén is.

Ugyan ez nap délben Várkonyi Imre prépost, őrkanonok, az Actio Cat
holica országos igazgatója adott fogadást a jubileumi ünnepség külföldi részt
vevői számára. Délután lapunk szűkebb munkatársi gárdája a külföldi ven
dégek kíséretében koszorút helyezett el Sík Sándornak, a Vigilia egykori fe
lelős szerkesztőjének sírjára a Farkasréti temetőben. Itt Mihelics Vid méltatta
Sík Sándor érdemeit. Ezután a Szabadság szálló különtermében kerekasztal
megbeszélésre ültek össze a Vigilia harminc éves jubileumának külföldi ven
dégei, valamint a Vigilia és az os Ember több munkatársa. Jelen voltak a
külföldiek részéről: Pierre Emmanuel, a neves francia katolikus költő, Georges
Montaron, a Temoignage Chretien főszerkesztője és helyettese, Claude Gault,
Kurt Skalnik, a bécsi Die Furche főszerkesztője, Walter Raming, a Wiener
Kirchenzeitung főszerkesztője, Witold Jankowski, a varsói Slovo Powszechne
főszerkesztője és Zygmunt Tyszka, a lap munkatársa, Thomas Schreiber, a
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francia televízió és a párisi Le Monde munkatársa, valamint Vaterio Öchetta,
az olasz rádió és televízió külpolítikai szerkesztője. Szerencsekívánó levélben
mentették ki magukat az ünnepségen és a kerekasztal konferencián való rész
vétel alól Jean Marie Domenach, a párisi Esprit főszerkesztője, Richard Barta,
a bécsi Kathpress főszerkesztője és Mario Gozzini, a firenzei Vallecchi kiadó
vállalat igazgatója. Magyar részről jelen voltak: Saád Béla, az Új Ember fele
lős szerkesztője, Mihelics Vid, a Vigilia felelős szerkesztője, Passuth László, a
Magyar Penklub alelnöke, továbbá Bittei Lajos, Doromby Károly, Magyar Fe
renc, Pjeifer János, Pilinszky János, Possonyi László, Radó Polikárp, Rónay
György, Sinkó Ferenc és Szigeti Endre.

Szigeti Endre rövid bevezető szavai után a kerekasztal-konferencia részt
vevői a katolikus írók és újságírók európai felelősségéről és a békés koegzisz
teneia kifejlesztése terén rájuk váró feladatokról tárgyaltak.

A baráti találkozó alkalmával külföldi vendégeinknek alkalmat akartunk
nyújtaní, hogy a főváros mellett, megismerkedhessenek néhány jellegzetes
magyar tájjal és a magyar katolikus élet egy-két fontosabb gócpontjával. Igy

,a jubileumi megemlékezést követő napokban elkalauzoltuk őket Veszprérnbe,
ahol Klempa Károly apostoli kormányzó, lapunk állandó cikkírója fogadta
őket és szakszerű magyarázatok kíséretében vezette végig a vendégeket a püs
pöki palotában általa berendezett és a nagyközönség által is megtekinthető

művészí gyűjternényen ; majd aBalatont mutattuk meg vendégeinknek. Elláto
gattunk Pécsre is, ahol Cserháti József püspök, apostoli kormányzó, ugyancsak
lapunk állandó munkatársa adott ebédet li külföldi írók számára, majd szemé
lyesen kalauzolta végig a vendégeket a székesegyházon. az ókeresztény sír
kamrákon. Ugyanitt megtekintettük a belvárosi mecset-templomot is. A nagy
múltú város szépsége, sajátos atmoszférája mély benyomást keltett vendége
inkben. Végül rövid látogatást tettünk Esztergomban is, ahol a székesegyhá
zat, az Árpád-kori királyi kastélyt és a Keresztény Múzeumot mutattuk meg,
vendégeinknek. Ez utóbbiban főleg a magyar középkori festészet emlékei lep
ték meg a látogatókat., Valerio Ochetto megjegyezte, hogy M. S. mester mun
káira a világ bármelyik híres gyűjteménye büszke lehetne. A megbeszélések
és látogatások során még szerosabbá váltak külföldi barátainkhoz fűződő kap
csolataink.

A jubileum alkalmából egykori és mai munkatársaink, barátaink, olvasó
ink, nagy számmal kerestek fel bennünket rneleghangú írásokkal. A jókíván
ságokért és imádságokért ezúton mondunk hálás köszönetet. (Doromby Károly)

A "HAURIETIS AQUAS" TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁRA. A II. Vatikáni
zsinat szelleme és munkája nyomán csak fokozódott az időszerűsége ennek az
enciklikának, amelyet XII. Pius 1956. május 15-én adott ki. Ugyanazon a na
pon írta meg végrendeletet is a pápa, talán mert befejezettnek látta életművét.

Nem gondolhatott arra, hogy közel immár a "szeretet zsinata", de' ez az utolsó
körlevele mégis főleg a zsinat utáni kornak szól. Az új korszak Isten népét
egyetlen nagy feladat elé állítja: vizsgát kell tennie a világot átfogó krisztusi
szeretetből.De a vizsgára föl is kell készülnie! A Haurietis Aquas biblikus-teoló
giai alapot ad a "szeretet legeredményesebb iskolájának", ahol magától a
Mestertől, az Úr Jézustól sajátithatjuk el a szeretet tudományát.

A körlevél a Megváltó szíve tíszteletét, a "szeretet kultuszát" mutatja be
egyedülálló módon: az egyetemes kinyilatkoztatásból. Igy értjük meg mivoltát,
értékét, gazdagságát. A tisztelet főcélja, hogy az isteni Szeretetet viszontsze
ressük. (Az embertársak természetfölötti szeretete is Isten-szeretet.) "A legkivá
lóbb vallási törekvés ez. Teljesen egyezik a szeretet vallásával." Főtárgya és
létértelme a Szentháromság végtelen szeretete az emberiség iránt, amint ez
Krisztusban és csak őbenne jelenik meg előttünk. Közvetlen tárgya Krisztus
szeretete, de egész terjedelmében, isteni szerétetétől kezdve emberi szeretetén
át egészen szíve dobbanásáig. Maga ez a szív a legtalálóbb jelképe az Úr Jé
zus felénk áradó szeretetének, "ezt jeleníti meg és vetíti a szemünk elé teljes
egészében". Ez az alapgondolata a Szent Szív tiszteletének. Lényeges mozza-
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natai: 1. Isten szeretete irántunk, 2. víszontszeretetűnk, 3. míndkettő a kőzve
títő Krisztus megnyitott szívén keresztül.

Az enciklika a szentírásból és a szenthagyornányból fejti ki a három al
kotóelemet. Az isteni szeretet - úgymond - már az ószövetségben emberi
képekben lép elénk. Isten atya, vőlegény, hitves, stb. E gyengéd szeretet már
eőre jelezte Krisztus szeretetének teljességet, ezért a képek is előjelei meg
nyitott szívének, amely végérvényesen mutatja Isten mérhetetlen szeretetét. Az
újszövetségben tárul fel e szeretet mélysége, "Odáig ment, hogy még a meg
testesült Ige szívével is megszerette a bűnös emberiséget." A régi szövetség
ben az isteni szeretet tisztán szellemi, a megtestesült Igéből viszont már a
szeretet emberi érzelme is sugárzik. Emberi szívvel szeret az Isten. Krísztus
ban megvannak ugyanazok a lélektani feltételek, melyek alapján a mi emberi
szívünk is a szeretetünk természetes szimbóluma, megjelenitője. Nevezetesen
érzelemvilága - mínt híd - egyrészről természetes összeköttetésben és töké
letes összhangban áll kettős szellemi - isteni és emberi - szeretetével, más
részről bensőségesen kapcsolódik a szívéhez. Hiszen szív nélkül nincs élet,
érzelmi élet sem; Krisztus szíve is 1. éltet, 2. érez, 3. megremeg és megdobban
érzésvilágának hullámverésére, valamint 4. kettős szellemi szeretetére; 5. örö-,
me, Ievertsége, haragja stb. megmutatkozik arcán, hangján, tekintetében,
"ahol a szívműködés feltűnőbben tükröződik". (Legérzékenyebbek az érzel
mek hatására a vérkeringés folyamatai és a szívműködés - mondja a mai
lélektan.) A szoros összeköttetés alapján Krisztus szíve kiválóan természetes
jelképe teljes szeretetének Atyja és az emberiség iránt. "Az Úr szíve dobba
násai beszédes hullámok, amelyek isteni. és emberi szeretetének nagy tenge
réből érkeznek el hozzánk" - fűzte később körleveléhez a pápa.

Még mélyebben értjük meg az isteni szeretet titkát és Krisztus szívét a
megváltás fényénél. Az Úr akarta a véres keresztáldozatot. Főleg ezért vette
magára emberségünket, "szívet alkotott magának, amely tudott szenvedni és
amelyet át lehetett döfni". Szeretetét megváltásunkra irányította. Ez a szeretet
(az isteni is !) hajtotta szüntelen szívét, dobbanásai mérték az Úr életét, így a
Szent Szív megváltásunk tanúja. és képet nyújt Megváltónk szeretetéről, fá
radságos, ajándékozó életén és szenvedésén át halálküzdelméig. Ez a szív "az
Istenség magára öltött eszköze volt, mégpedig fokozottabb mértékben, mint
emberi természetének többi része". A keresztáldozat az Isten szeretetét tárta
fel Krisztus szeretetén M. "Ezért Jézus szívsebe mindörökre eleven képe Isten
önként megnyilatkozó szeretetének, az irgalom teljességének." Az égi dicső

ségben Krisztus szíve forrása a megváltásban nyert életerőnek Titokzatos
Teste számára (a testben is a szív az élet közvetítő forrása).

Jézus Szíve az isteni szeretet hozzánk érő lépcsőfoka; viszont számunkra is
titokzatos lépcső Isten szeretéséhez. A szentírás ez utóbbit nem említi, de bur
koltan tartalmazza, ugyanúgy a Golgotáig nyúló hagyomány is. "Isten szívéhez
csak Krisztus (a Közvetítő) szívén át lehet eljutni." A titokzatos lépcső magya
rázza meg a Jézus szíve tisztelet keletkezését és értékét a lelkiéletben. A tisz
teletet a kereszten függő Megváltó szívsebe indította el, amely többi sebével
együtt megrendítette és - mint lépcső - fölemelte szeretetének megismeré
sére és elismerésére az Isten Anyját, az apostolokat (Tamás apastolt!) s az
egyházatyákat és nyomukban a keresztényeket is. A kultusz tehát "az ő élő

hitükből és forró lelkiségükből önként bontakozott ki". Kialakult két fő gya
korlata: a szeretet és a szeretetből fakadó engesztelés. Aki a tiszteletet kitar
tó an és elmélyülten gyakorolja, megismeri Krísztus szeretetét, betelik az ir
galom teljességével: "eljut a keresztény élet csúcspontjára".

A körlevél rámutat a kultusz áldásaira is korunkban. Igazi keresztény
szellemet áraszt, amely a szeretetnek tudja elkötelezni magát. Ez az Isten
szolgálat és a főparancs .tökéletes teljesítése. Ez a szeretet indítja Krisztus hí
veit a legerőteljesebben a béke munkálására. Ez a szeretet a hívő és gyakorló
keresztények ereje, Krisztus országának lényege, alapja és koronája.

A zsinat támasztotta új légkörben a biblikus Jézus szíve kultusz nemcsak
Isten végtelen szeretetének mélységét és közelséget érezteti velünk, de ebbe a
közelhozott fogyhatatlan szeretetbe gyökerezteti keresztény gondolkodásunkat
és életünket is. Nem kétséges, hogya mai emberiség, amely eleve elzárkózik
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a "hatalmas" Isten elől, csakis a szeretet lstenéhez találhat vissza a szerétet
útján. Az új hívő nemzedéknek tehát Istennek ebben a forró szeretetében kell
megnövckedruc, amivel együtt jár az embertársak, a "másik" irányában meg
nyilvánuló áldozatkész szeretet is. (Berta Ferenc)

TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK AVEGYESHÁZASSÁGRA VONATKOZO
INSTRUKCIOROL. Múltkori cikkemben az addig tudomásomra jutott állás
foglalások alapján igyekeztem lehetőleg teljes képet nyújtani a vegyesházas
ság kérdéseit katolikus részről újból szabályozó Instrukcióról, amelyet a Hit
tani Kongregáció március 18-i keltezéssel a rákövetkező napon kozott nyil
vánosságra. Maguknak a rendelkezéseknek tüzetes taglalása mellett szóltam
arról a visszhangról is, amelyet az Instrukció katolíkus és protestáns oldalon
keltett. Kitűnhetett, hogy az Instrukciót katolikus részről sem tekintik kielé
gítőnek, s amiért általában mégis megnyugtatónak mondják, az jobbára csak fl
rendelkezések kifejezetten kísérleti, azaz ideiglenes és átmeneti jellege. így
ítélik meg az Instrukciót az azóta megjelent közlernények is. Ezeknek ismer
tetésével tehát a kérdés tárgyalását be is fejezhetjük.

"Utolsó szó, vagy első lépés?" - ezzel a címme! foglalkozik Johannes
Günter Gerhartz az Instrukcióval a Stimmen der Zeit számára írt tanulmányá
ban. Szerinte sem kétséges, hogy az Instrukció "bizonyos haladást" hozott,
amit protestáns részről is sokan elismernek, de mögötte maradt az általános
várakozásnak, legalábbis Középeurópában. Ami pedig még súlyosabban esik
l tba, mögötte maradt a zsinati javaslatnak. Önkéntelenül felmerül a kérdés:
miért nem tartotta magát a Hittani Kongregáció egyszerűen a zsinat előter

jesztéséhez, amikor a püspökök nagy többsége egyetértett azzal? Úgy vélhet
nők, hogy a Hittani Kongregáció önhatalmúan járt el és nem vette figyelembe
a zsinat állásfoglalását. Ezt az első benyomást azonban tévesnek kell minősí

teni - mondja Gerhartz. A zsinaton ugyanis nem alakult ki olyan többség,
amely határozatot tudott volna hozni a vegyesházasság ügyében. Ez a magya
rázata annak, hogy végülis 1964 november 20-án 1592 szavazattal 427 ellenében
úgy döntöttek, hogy felkérik a pápát: rendezze újból minél hamarabb a ve
gyesházasság problémáját, figyelembe véve azt a többségi óhajt is, amelyet a
zsinat mcgszövegezctt. (Itt jegyzem meg, hogy múltkori cikkemben sajtóhiba
folytán szerepelt 1952 az 1592 helyett.) A pápa a kérésnek eleget téve el is
juttatta tervezetét a püspökökhöz. Az intézkedés késedelme és az új rendezés
eltérése a zsinat óhajától nem utolsó sorban arra vezethető vissza, hogy egyes
püspöki konferenciák, tehát maguk a püspökök, óvásokkal éltek. Oka ennek,
hogyavegyesházasság tekintetében a helyzet országonként különböző s így a
püspökök is különbözőképpen vélekednek róla. Minthogy pedig a szándék nyil
vánvalóan az volt, hogy az új szabályozás az egész egyházra vonatkozzék. te
hát ne csupán az egyes részegyházak kívánságait és szükségleteít vegye szá
mításba, Rómának "középutat" kellett keresnie. Emiatt azután az Instrukció
továbbmegy annál, mint amit egyes részegyházak kívántak volna, más rész
egyházak szempontjából viszont nem megy elég messzire.

Mindenesetre sajnálni kell azt a stílust, ahogyan az okmány kiadása tör
tént - állapítja meg Gerhartz. A világ püspökeit ebben a fontos kérdésben
sem a megelőző tanácskozások eredményéről, sem a kibocsátott Instrukció tar
talmáról nem tájékoztatták. Megtörtént az a furcsaság, hogy az első időben

maguk a püspökök is pusztán sajtójeleritésekre voltak utalva, ami miatt a
nem-katolikus észrevételekre és félreértésekre válaszolni sem tudtak, még ke
vésbé közösen nyílatkozní. Sajnálatos továbbá,. hogy az Instrukció egyetlen
egyszer sem tesz említést a püspöki konferenciákról, mint rendelkező ténye
zökről. Holott bizonyos, hogy ma már lehetetlenség az, hogyavegyesházasság
kezelésében egyházmegyériként különböző ' gyakorlatok alakuljanak ki. Nem
helyes továbbá, hogya zsinati óhaj mellőzésével az Instrukció azt a házasságot
amelyet egy katolikus és egy nem-katolikus keresztény köt, egyházjogilag
azonosan bírálja el azzal a házassággal, amely egy katolikus és egy nem-ke
resztény fél között jön létre. Ez méltán sérti az elszakadt keresztényeket,
amellett pedig olyan problémákat vet fel, amelyeket jobb lett volna külön
rendezni. Azt is kívánta a zsinati javaslat, hogy a vegyesházasság újból való
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rendezésébén valósítsák meg á vallásszabadságról szóló zsínatí nyilatkozat ei
veit is, erről azonban - megint csak sajnos - az mstrukcíó meg sem emlé
kezik.

Mindez azonban mégsem ok arra - jelenti ki Gerhartz -, hogy az Inst
rukciót, ha a maga egészében tekintjük, ne értékeljük pozitív módon. Ezt a
mostani szabályozást néhány évvel ezelőtt alig lehetett volna elképzelni, sőt

nagy a valószínűsége, hogy magán a zsinaton sem emelkedhetett volna hatá
rozattá. Az Instrukció ugyanakkor, amikor elismeri, hogy a vegyesházasság
szabályozása reformra szorul, kifejezetten a lelkipásztori gyakorlatra bízza an
nak eldöntését, hogy rnennyíben válnak be az új rendelkezések. Igy tehát most
magukra a lelkipásztorokra vár a feladat, hogy tapasztalataikról és észrevé
teleikről beszámoljanak püspöküknek, a püspökök pedig a Szentszéknek. Az
Instrukció egyáltalán nem zárja le sem a katolikus egyházon belül, sem a
különböző egyházak közt az eszmecserét. Visszakanyarodás ebben a kérdésben
immár alig képzelhető.

Otto B. Roegele mindenekelőtt arra emlékeztet cikkében, amelyet a Doku
mente első helyen közöl, hogy a protestáns egyházak sok szószólója a zsinat
által meghirdetett ökumenikus érzület és szellem "próbakövének" nyilvání
totta eleitől fogva azt a módot; ahogyan a katolikus egyház avegyesházasság
kérdéséhez fog nyúlni. Éppen ezért élénk feltűnést, sőt csodálkozást keltett,
hogya problérnát, miután a zsinat aránylag rövid ideig tárgyalt róla, kivették
a zsinat illetékességéből és megoldását a pápa elhatározására bízták. A hiva
talos magyarázat úgy szólt akkor, hogya zsinati atyák lehető gyors intézke
désre törekszenek, ezt pedig úgy érhetik el legkönnyebben, ha megkérik a pá
pát, hogy az egyházi törvénykönyv esedékes felülvizsgálásának elébe vágva
azonnal rendezze a vegyesházasság ügyét. Más hangok szerint a kérdést azért
vették le a zsinat napirendjéről, hogy útját állják egy olyan vitának, amely
valószínűleg kínosan zavarta volna az ökumenikus légkört. Ugyancsak mások
azzalokolták a vita lezárását, hogy "illetékes helyen" visszariadtak attól, hogy
próbára tegyék a zsinat "reformkészségét".

Bizonyos csak annyi, hogy közben a pápa utasítására több tervezet is ké
szült, ezek azonban ismételten ellenvetésekbe ütköztek, főleg az angol püspö
kök részéről. Az egyeztetések aligha sikerültek - véli Roegele -, mert bár az
Instrukció kereken másfél évig tartó fáradozások eredménye lett, szővege vi
lágosan elárulja, hogy kőzzététele sietve, kíforratlanul történt. Eg szét véve
mégis elmondhatjuk - állapítja meg Roegele -, hogy az Instrukció olyan
messzire megy, amennyire ezt a higgadt optimisták várhatták. Egy lényeges
pontban az Instrukció kétségkívül mögötte marad sokak várakozásának. Nem
változtatja meg ugyanis azt a kánonjogi rendelkezést, amelynek értelmében a
nem-katolikus lelkész előtt kötött vegyesházasság nem csupán tiltott, hanem ér
vénytelen is. Feltehető, hogy erről az előkészítés során sok megbeszélés folyt.
Roegelének is, mint több más teológus-írónak, meggyőződése, hogy az eddigi
előírás további érvényben tartása mellett döntő mozzanatként hatott az a kö
rülmény, hogy a reformáció egyházai Rem tekintik szeritségnek a házasságot.
A Hittani Kongregáció így kénytelen volt arra az álláspontra helyezkedni,
hogy a katolikus egyház nem teheti ki tagjait olyan házasságkötésnek. amely
nél a kötés tanúsítói nem tételezik fel a házasság lszen ts égi jellegét, s még ke
vésbé vallják annak összes következményeit, vagyis a házasság felbonthatat
lanságát és az elváltak újabb házasságkötésének tilalmát. Éppen ezért hely
telen volna - emeli ki Roegele - a régebbi rendelkezés érvényben tartását
olybá venni, mint hátrányos megkülönböztetést a többi keresztény egyház irá
nyában. Egyedül a nem-katolikus keresztény egyházakon áll ugyanis, hogy el
hárítsák a további lépés elől azt az akadályt, amelyet Róma nem tud kikü
szöbölni, vagyis tanaik különbözőségét magának a házasságnak lényegéről.

Immár második nagy cikkében az Orbis Catholicus a katolikus oldal igazi
csalódásának mondia azt, hogy a nem kánonjogilag kötött vegyesházasságban
élő katolikus fél továbbra sem járulhat szentségekhez. Az Instrukció értelmé
ben ugyanis az egyház továbbra is érvénytelennek tekinti a nem előtte kötött
házasságot, miért is a kiközösítés visszaható megszüntetése inkább látszólagos,
mint tényleges jelentőséggel bír. Különösen támadható pont ezzel kapcsolat-
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ban, hogy az a katolikus fél, aki katolikus szempontból érvénytelenül kötÖtt
vegyesházasságra lépett, e házasság felbontása esetén akkor is érvényesen
köthet egy második házasságot, ha az előzőt az ő hibájából bontották fel, csak
alkalmazkodjék ebben a második esetben a katolikus egyház előírásaihoz.

Avegyesházasság megkötésének kánoni formája nem változott, haladás
csupán annyi, hogy megnyílt az út felmentés kérésére Rómától. Katolikus
részről - írja az Orbis Catholicus - ezt is sokan kifogásolják. Azt várták
ugyanis, hogy az új szabályozás ebben a kérdésben teljes felhatalmazást ad a
püspököknek, mínt ahogy az eredeti zsinati javaslat is kívánta.

A Tablet számol be arról, hogy a német püspökök április közepe táján
Münchenben konferenciát tartottak, s ezen sajnálatukat fejezték ki, amiért a
Hittani Kongregáció nem vette figyelembe azt a javaslatukat, hogy nyilvánít
sák érvényesnek azokat a házasságokat is, amelyeket katolikusok és nem-ka
tolikusok a katolikus egyházon kívül más egyház lelkésze előtt kötnek. Igen
sajnálatosnak mondták továbbá, hogy az Instrukció közzététele előtt a Szerit
szék nem kérte ki az ő véleményüket. A ő joghatóságuk területén ugyanis
mind a katolikus, mind az evangélikus egyház egyöntetű kívánsága, hogy tér
Jenek vissza ahhoz a helyzethez, amely a "Ne temere" előtt, vagyis 1918 előtt

fennállt. Akkor tudvalevően a katolikusok és a protestánsok között kötött há
zasságok egyképpen érvényesek voltak, akár katolikus, akár protestáns lelkész
előtt jöttek létre. Más püspökök mellett Frings bíboros már a zsinat második
ülésszakában az ökumenizmusról szóló dekrétum vitájakor kérte a nem-kato
likus lelkész előtt kötött vegyesházasság érvényességének elismerését, sőt né
hány nappal utóbb erről televíziós beszélgetést is folytatott.

Az Instrukció, mint tudjuk, eltekint attól, hogya nem-katolikus fél kifeje
zett igéretet tegyen a születendő gyermekeknek katolikus vallásban való ne
velésére vonatkozóan. Az Orbis Catholicus megismétli, hogy ezt a megoldást
mint "egyoldalút" az összes protestáns bírálók elutasítják. Nem vonják kétség
be, hogy az Instrukció ezzel előzékenységet kívánt tanúsítani, minthogy azon
ban a katolikus félnek ezután is meg kell igérnie a gyermekeknek katolikus
vallásban való nevelését, a protestáns félnek engedett szabadság - úgymond 
"illuzórikus" és súlyos lelkiismereti konfliktusokat okozhat. A gyermekneve
lésnek - hangoztatják protestáns oldalról - a házasságra lépők szabad meg
egyezésén kell alapulnia. Az újabb protestáns állásfoglalások is úgy szólnak,
hogya mostani megoldás nem felel meg az ökuménikus dekrétum szellemének
és ellene mond a vallásszabadságra vonatkozó zsinati nyilatkozatnak.

A Christlicher Sonntag tudósít Bea bíboros újabb nyilatkozatáról. amelyet
a bíboros a Kölnische Rundschau számára tett. A bíboros megismételte, hogy
a vegyesházasság problémájának tökéletes megoldása csak a keresztény egy
házak egységének helyreállításával következhet be. Addig is azonban a kér
dés lehető megnyugtató intézése rendkívül fontos feladat nemcsak a vegyes
házasságban élő keresztények, hanem az egyházak szempontjából is, amelyek
nek "igazságban, kölcsönös becsülésben és szerétetben kell keresniök a kérdés
kielégitő megoldását". Éppen mert a mostani Instrukció ideiglenes jellegű, az
okmány értékelésében nemcsak a gyakorlati rendelkezéseket, hanem a szelle
met is figyelembe kell venni, mert ebben a szellemben rejlenek "a tulajdon
képpeni új, a jövőt magukban hordozó elemek". Ez a szellem "döntő mozzanat
az Instrukcióban, ha a részletekben nem is hatja még át az összes jogi intéz
kedéseket" - fejezte be a bíboros.

Igen érdekes végül annak a cikknek az Instrukcióval foglalkozó fejezete,
amelyet Ramsey Canterbury-i érsek, anglikán prímás római látogatásáról kö
zölt Peter Hebblethwaite tollából az Orientierung. Indulása előtt Ramsey nem
titkolta, hogy a pápa előtt fel akarja vetni a vegyesházasság kérdését. Egy
házmegyei közlönyében akkor ezeket írta: "Nézetem szerint sürgősen szüksé
ges, hogya két egyház dialógusa necsak hittudományi kérdésekkel foglalkoz
zék, hanem olyan gyakorlati problémákkal is, amelyek az érzelmeket és a lel
kiismeretet sérthetik." Bizonyos így, hogya Hittani Kongregáció nyomós okok
ból hozta nyilvánosságra az Instrukciót négy nappal az anglikán prímás lá
togatása előtt. Ha ugyanis utána jelenik meg az Instrukció, fel lehetett volna
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tételezní, hogy Ramsey egyetértett annak tartalmával, A cáfolat erre kelle
metlen lett volna mínd a pápának. mind az anglikán prímásnak. Igy viszont
világosan kirajzolódtak a megbeszélések határvonalai. Ramsey hazatérve ki is
jelentette, hogy az Instrukció csalódást okozott neki. "Ugyanakkor azonban
annyira kiemelte az okmány ideiglenes [ellegét - teszi hozzá Hebblethwaite-,
hogy méltán tételezhetjük fel; magas helyről megfelelő igéretet kapott annak
későbbi módosítására." (Mihelics Vid)

AZ OLVASO NAPLOJA, "A költészet méltánylásában mindig úgy tapasz
tal:tam: minél kevesebbet tudtam a költőrőt és művéről, mielőtt olvasni kezd
tem, annál jobb. Egy idézet, egy kritikai megjegyzés, egy lelkes tanulmány
ugyan ösztönzést adhat arra, hogy egy-egy írót olvasni kezdjünk; de a szor
galmás fölkészülés a történeti és életrajzi tudnivalókat illetőleg az én szá
momra mindig bizonyos gátat jelentett ... Mindenesetre jobb, ha a tudnivalók
elsajátítására azért támad kedvünk, mert élvezzük a költeményt, mint elfogad
ni, hogy azért élvezzük a költeményt, mert előzőleg elsajátítottuk a tudás
anyagot."

Ezekkel a mondatokkal kezdődik T. S. Eliot 1929-ből való híres Dante
tanulmánya. És joggal idézzük őket, most, amikor nem kritikai megjegyzés,
nem citátum, nem lelkes tanulmány késztet rá, hogy e nagy angol költő - és
egyben nagy dantista - világával kapcsolatba lépjünk, hanem egy sokkal fon
tosabb és jelentősebb esemény: az első magyar Eliot-kötet megjelenése.* Em
legetni ugyan eddig is emlegették, kezdve Halász Gábor Nyugat-beli nagy ta
nulmányától "Az újabb angol Iíráról" 1939-ben; fordították is, így Képes Géza,
Weöres 'Sándor ; de azért mtndmáig inkább titkos kincs maradt, szájról szájra
adott jelige, főként beavatottak számára. Mondják, már Babits ismerte és be
csülte, s rendezeresen olvasta folyóiratát, a Criterion-t, mely Ortega y Gasset
Revista de Occidente-je meg a Nouvelle Revue Francaise mellett a két háború
közt, mint Hans Egon Holthusen mondja, "Európa szellemi megújhodásának
egyik irányt mutató fóruma volt"; maga Eliot azonban, és elsősorban Eliot a
költő a magyarban "nem tört át", olyasformán, ahogy annak idején, bár kés
ve, Baudelaire utóbb, szintén késve, Rimbaud, majd Apollinaire, vagy Rilke.
Miért? Talán mert mind az említettek közt éppen az ő költészete a legnehe
zebben megközelíthető? "Lírája - mondja Holthusen -- hermetikus, nehéz,
homályos, zárt, szívós tanulmányozás nélkül szinte hozzáférhetetlen. Olvasói
nak rnindig új meg új rejtvényeket ad föl, és huszonöt éve magyarázok egész
serege foglalkozik vele, hogy művét fölnyissa és értelmezze."

Most, a válogatott kötet megjelenésével megtörténik majd végre ez az
áttörés? S vajon az Eliotra vonatkozó tudnivalók elsajátítására valóban a mű

élvezete ad majd ösztönzést az olvasónak, ahogyan a költő kívánja? Élvezni
fogják egyáltalán ezt a számunkra kétszeresen is "hermetikus" költészetet,
melynek homályosságát a mi szemünkben csak fokozza, hogy ha lehet vele
kapcsolatban hagyományról beszélni: ez másféle, a miénktől, a mi líránkétól
lényegesen különböző hagyomány? "Minden nagy költő, amikor magát állítja
elénk, korát állítja elénk" - mondja Eliot; de vajon megsejti-e majd a ma
gyar olvasó, hogya Prutrock: szerelmes éneke, az Atokföldje,Az üresek és a
Négy kvartett ugyanúgy egy korszak nagyfeszültségű vallomása, mint ahogy
Eliot maga is, írói egyéniségében és magatartásában, egy korszak képviselője

és megtestesítője? Tudjuk, nem egyszer hangoztatta, hogy "tudós" Iíráját tu
domány nélkül is lehet érteni, fölfogni; és legjobban szeretné, ha "tudatlanok"
olvasnák. De nemcsak amolyan kihívás, bouttuie ez ? Ha egyszer zárva marad
előtte az utalások bonyolult labirintusa, eljuthat-e az olvasó a költői közlendő

legmélyebb rétegéíg; és "megértés" lehet-e az a fél-, vagy negyed-értés, amit
mélyrétegei nélkül kínál a fölszín ? Olyan kérdések ezek, melyek magának
ennek a költői "technikának", s egyáltalán az egész elioti lírának alapvető
problémái közé tartoznak.

• T. S. Eliot: Válogatott versek. Gyilkosság a székesegyházban. Fordította Vas István.
Szántó Piroska rajzarvar. Az Eliot-tanulmányt UnjlváI1 Tamás írta. Európa könyvkiadó,
1966.
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Mindebben még az idegennyelvű idézetek kérdése Íátszik a legegysze
rűbbnek: egy ilyen idegennyelvű sor, vagy strófa, beleszőve a vers szövetébe,
még akkor is többé-kevésbé "beszél önmagáért", épp idegenségével, ha szöve
géből egy árva szót sem értünk. Más viszont a helyzet a "sajátnyelvú" idéze
tekkel. Egy-egy Dante-sor például az adott helyen nemcsak azt képviseli,
amit éppen a vers pillanatnyi összefüggéseiben mond, hanem a saját eredeti
kontextusát is, a maga dantei világát, hosszas kifejtés helyett mintegy szimbo
likus jelként. Elég itt megérteni a fölszínt mélysége nélkül? De megérthető-e

a mélység kommentár nélkül ?
Ez az "idézési technika", mint talán már az iméntiekből is sejthető, nem

sznob játék és tetszelgés (bár a fiatal Eliottól ez sem volt idegen; igaz ugyan,
hogy a maga környezetében az efajta "sznobizmusnak" más értelme és funk
ciója van, mint annak, amit mi sznobizmusnak ismerünk). Egy szintén közís
mert, és méltán közismert tanulmányában - a londoni Vergilius-társaságban
1944 októberében tartott előadásában - arról beszélt, "mi az, hogy klasszikus";
azt mondta: "Klasszikus rnű csak akkor állhat elő, ha egy kultúra érett; ha
a nyelv és az irodalom érett; s azonfölül még érett szellem alkotásának is kell
lennie." Ne a meghatározás érvényességét vitassuk - ne azt, vajon ez az
"érettség" elioti élményében és értelmezésében mennyíben "hellenisztikus",
ahogy már Ernst Robert Curtius megjegyezte 1927-ből való tanulmányában,
ilyen hellenisztikus távlatban látva Eliot költészetét: "A szó legigazabb értel
mében alexandrinus költő - írta - úgy, amilyennek ma lennie lehet és kell.
Először is tudós költő. Ismeri a nyelveket, irodalmakat, technikákat. Műveit

idézetek ékszereivel, olvasmányai emlékeivel ékesíti. Tehát ugyanazt teszi,
amit az alexandriaiak és rómaiak tettek, azzal, hogy ő ráadásul jelzi a lelő

helyeket. Költészete a későlatinok, a trecentisták, az erzsébetkoriak és a kései
franciák (azaz szimbolisták) vérével-velejével táplálkozott. Filológusok tanul
hatnák megérteni benne e mozaik-technika művészi értelmét: hogyan nő meg,
hogyan csillámlik, hogyan fényesedik meg a saját élmény, ha a tudós emléke
zésen át tükröződik."

Nem sznob tetszelgéstől van szó tehát, hanem "érettségről", begyűjtésről,

"klasszicizmusról", vagyis egy egész kultúra élő jelenlétéről az élményben és
alkotásban, szerves és szervező elemként, mely a mítosz ősformáival, archeti
pusaival rendezi új összefüggések egységébe a tudatállapotok változatain ato
mizáltan átúszó lét-törmelékeket; kivált attól fogva, hogy már maga a' mű is
többé-kevésbé "érett szellem alkotása" - tehát Eliot első nagyszabású költe
ményével, az Atokföldjé-vel kezdődőleg. Mert ez az öttételes költői szimfónia
nemcsak a modern líra egyik, ma már történelmivé vált döntő pillanata, ha
nem Eliot pályáján is az első nagy szintézís: magas egységbe foglalja össze az
eddigi témákat és motívumokat, de az összefoglalásban a továbbiak alapját is
megveti.

Eliot klasszicitása ugyanis minden, csak nem statikus; korántsem egyér
telmű, és épp úgy ambivalens, mint a költő egész világa. "Egyfelől - írja róla
jellemzőerr Holthusen - az új angol líra legmerészebb avantgardistája, más
felől ,klasszicista'. Költeni egyfelől annyit jelent számára, mint .megragadní
az artikulálatlant', vagyis a költő föladata nyelv és tudat eddig még homályban
maradt tartományait meghódítani. Másfelől arra törekszik, hogy megújítsa a
régi és legrégibb hagyományokat... Egyfelől minden törekvése, hogy mint
költő kortárs legyen és kifejezze kora emberének lázas sietségét, habozás nél
kül beveszi versébe a kávéházakban vagy sötét kocsmákban hallott beszélge
tések töredékeít, éberen figyeli a mulatók sztárjainak hangját, hogy a sláge
rekből és kuplékból kihallja a jelen lüktető életritmusát; másfelől mindenestül
a hagyomány embere, aki fölismeri a múltban a jelent és a történelmiben a
kortársit." Mint ő maga mondja egy tanulmányában 1917-ben, "a. történeti ér
zék azt jelenti, hogyamúltban nemcsak az elmúltat ragadjuk meg, hanem je
lenét is; arra ösztönzi az embert, hogy necsak saját nemzedékét tekintve és
saját hangnemében írjon, hanem érezze, hogy Homérosztól kezdve az egész
európai irodalom, s abban a saját országának egész irodalma is úgy van ad
va, mint egyidejű jelen, és a jelenben bizonyos rendet alkot. A törtértett ér-
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zék, mely egyszerre érzék az időtlen és az időbeli iránt, s az időtlen iránt az
időbelivel együtt - ez a történeti érzék - teszi az írót tudatosan hagyomá
nyossá. S ugyanakkor élesen tudatára eszmélteti saját időbeli helyének, kor
társ voltának."

Ez a mérnőkí kiszámítottságú klasszikus hagyományrombolónak indult: a
líra leghagyományosabban lírai pontjain aknázta alá és robbantotta föl a
tradicionális lírát. Érzelem-ellenes volt, anti-lírikus és személytelen. Egyáltalán
nem akar "esztétikus" lenni; kerüli mindazt, ami "poétikus"; nem a szepet
fejezi ki, hanem a rútat: mert rútn ak látja azt, amit maga körül lát. "A líra

. birodalmában ugyanazt csinálja, amit a zene területén a fiatal Hindemith és
társai: a kakofóniát keresi" - rnondja róla egy méltatója ; és ez a zenei pár
huzam fölbukkan Halász Gábor említett tanulmányában is, oly plasztikusan,
hogy érdemes idézni. Az Atokföldjé-vel kapcsolatban írja: "Újabb költészetére
a legtalálóbb hasonlat, hogy atonális. Ahogy ama iránya szakított a régebbi
zene tiszta dallamvezetésével, kielemezhető és világosan követhető motívumai
val, ábrázolókészségével. és hozta a dúlt harmóniákat, egy-esY formai részlet
önmagáért való kifacsarását. a hangzás lehetőségeiben elmerülést, úgy fordult
s embe, még archaizáló, klasszicizáló törekvéseiben is hasonlóan az új Eliot
vers a tegnap és tegnapelőtt költészetével."

Az antilírikus, objektív líra alapelve a személytelenség. 1917-ben írja Eliot:
"Minél tökéletesebb a művész, annál tökéletesebben elválik benne az ember,
aki szenved, meg a szellem, amely teremt; annál tökéletesebben fogja föl
dolgozni és átalakítani a szellem anyagát, a szenvedélyeket." A költő ne saját
személyét helyezze előtérbe, hanem érje be a közvetítő. a médium szerepe
vel. 1919-ben, Hamlet-tanulmányában kijelenti: "Brzélmet művészileg csak
egyféleképpen lehet kifejezni: .objektív korrelátumot' (megfelelőt) kell találni
hozzá; más szavakkal tárgyak olyan csoportját, mely az illető érzelem képle
téül fog szolgálni ; úgyhogy ha egyszer e külső viszonylatok adva vannak - s
ezeknek érzéki-lelki tapasztalásban kell tetőzniük - közvétlenül elővarázsló

dik az érzelem." Ha például a költő utálja a világot, melyben él, undorát nem
lírai panaszokba fogja önteni és nem átkokban fogja kifejezni, mint a 1'0

mantikusok, nem is kontúrokat elmosó sejtetésekben. mint a szimbolisták, ha
nem "tárgyakba", illetve alakokba objektíválja: Prufrockká, Geronlionná, Bur
bankká és Bleisteinné, vagy Sweeney f'igurájává ; és nem azt mondja: meg:
vetem, utálom, esetleg szanom őket, hanem olyan alakokat rajzol és mozgat,
akik megjelenésükben és cselekvéseikben megvetendők, utálatosak vagy szá
nandók. Hasonlóképpen azt az élményt, vagy meggyőződést - ha tetszik, kri
tikai megállapítást - hog' a modern élet még a szerelmet is degradálta, nem
invektívákkal vagy Iamem.ácíókkal fogja közölní, hanem azzal, hogy - az
Atokföljé-ben - megjeleníti a gcpírókisasszonyt, akihez belép a "hódító"
lovag: "pattanásos, egy vigécnél - Praxi, merész szemű fiatalember, - Kis
ember, kin az önhittség úgy ül, mint - Bradfordi milliomoson a cilinder";
és lepereg az émelyítően sivár kaland, malynek légkörét s egész érzelmi szint
jét előre jelzi a díszlet: a lila esti órában hazamegy hajós a tengerről (a
"nagy" tónus, egy kürtjelzés erejéig, hogy nyomban utána következzék az
egésznek - az örök mítoszinak. hiszen Tiresias mondja el a dolgot - szarkasz
tikus modern visszájára-fordítása),

Haza a gépírónő teára, reggelijét
Leszedi, begyújt, nyit konzerveket
Ablakából kilógnak száradó
Kombinék, melyeket az alkonyati fény ver,
Díványán (éjjel ágy) még egy csomó
Hever: papucs, leibchen, harisnya, míder ...

Ennél az "objektív Iíránál", és anti-lírai, anti-poétikus jellegénél termé
szetesen nem szabad elfelejtenünk, hogy mindez, épp úgy, mint "manifesztu
mai", a Hamlet-tanulmány idézett részlete, vagy két évvel korábbról a Hagyo
mány és egyéni tehetség című esszé - mindez reakció is, arra, ami előtte volt,
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a víktóriánus "poézisre", Swinburne-re, és még Browningra is, aki pedig bizo
nyos tekintetben "előfutára" Eliotnak, a lírai "szószólók" fölléptetésével, a
líraiság objektiválásának kísérleteivel.

Az Atokföldje utolsó tétele, "amit a mennydörgés beszél", szanszkrit sza
vakkal végződik. Jelentésük: adj, szeress, légy fegyelmezett. A legvégső, há
romszor ismételt "santih" szóé pedig, mely egy Upanishád lefordíthatatlan
záróformulája, alighanem ilyesmi: a minden értelemnél magasabb béke. Innét
kezdődik Eliot új útja, egy új itinerarium mentis, hogy egy, a Hamvazószerda
és a Négy kvartett világába illő kifejezést használjunk, mellyel a misztikusok
jelzik a lelki élet útját. Mert a Hamvazószerdá-ban is jelen van ugyan az
Atokföldje kopársága, sivataga, meddő sziklavidéke, de jelen van már a "kert"
is, együtt és egymásban "a kert sivatagja és a szornjúság sivatagjának kert
je": - együtt van a vers motívumaiban a keresztény ember léthelyzetének
egész feszültsége, az egész keresztény dialektika: a kert, mely sivatag is, és a
sivatag, mely kert is; a tisztitó és éltető víz, amely a kopár sziklából fakad;
együtt van, egyazon egységben az Igen és a Nem. Végeredményben mít mond,
mít közöl ez a vers? A misztika ősi szimbólumainak nyelvén beszél az "új
ember" megszülctésóről, illetve e születés kínjairól és a "megszületettség"
holtig-tartó problematikusságáról. A szétszórt csontok "örülnek, hogy szét
szórattak, nem voltak egymás javára", vagyis a "régi ember" élete nem volt
"igazi" élet; és megjelenik a mísztikus rózsa, a Mária színeibe öltözött Hölgy,
meg a lelki emelkedés lépcsője kísértéseivel és ellenségeivel; remény és kétség,
égi és földi szerelem közt vívódik a lélek. A költemény ezt fejezi ki: "Nem a
világ túlhaladását az Istenben való misztikus elmerülés által - mondja egyik
kommentátora - hanem benne-létet a világban, mint a feszültség idejét ha
lál és születés közt, s mi nt általában az ember létezését egyszerre a Sivatag
ban is, meg a Kertben is."

Ha a Hamvazós.zcrda úgy tekinthető, mint a via purgativa .xíramatízálésa",
akkor a Négy kvartett úgy is fölfogható, mint a via unitiva egy szakasza, melv
ben "szólt2.ffi lelkemnek: csöndben légy s hagyd, hogy leszálljon rád a sötét
ség. - Mely Isten sötétsége lesz. Mint amikor színházban ülsz, - És kioltják
a fényeket, mivel jelenetváltozás jön ..." A tökéletes ki üresedés állapota ez,
amikor ,.a hit meg a szeretet meg a remény mind várakozóban", és "gondolat
nélkül várakozz, mert nem vagy kész a gondolatra". Mintha Keresztes Szent
Jánost olvasná az ember. A második tétel második része egy "régimódi" rész
lettel kezdődik, olyasféle félig-meddig már zenei utalással. aminővel Bartók
él a Concertó-ban, hogy utána nyomban, mint Bartók, "leleplezze" és kifor
dítsa :

Hát igy is ki lehet fejezni - nem éppen kielégitően:

Iskolás köriilírás volt, eu.viilt költői divat,
Nem takaritja meg a tűrhetetlen viadalt
S.zóval és jelentéssel. Nem [ontos a költészet.

Nem a költészet a fontos: itt már az élet értelme a fontos. Ezért folyik a
Négy kva.rtett-ban "a tűrhetetlen viadal szóval és jelentéssel" :. nem a költészet
ben való, hanem a költészeten-túli üdvösségért. A negyedik tétel negyedik ver-
se, ez a két strófás, hatalmas Szentlélek-hímnusz azt hirdeti: .

Ki gyötör igy? A Szeretet.
Furcsa Név - ez fog kínba minket,
Mert az ő keze szöví ezt
A tűztől tűrhetetlen inget.
Ne is reméld, hogy leveted 

Ha élsz, lélegzel, ez az ára:
A lángra juthatsz, vagy a lángra.

Igy teljesedik be az Atokföldje tűz-témája: hogy egyszerre pokol, melyben
égünk, purgatórium, mely megtisztít, és a Lélek lángja; ez létünk principiuma:
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a teremtő Szeretet; ez létünk formája; a szenvedés; és ez létünk reménye: az a
"pillanat", mely időtlen, melyben "a lángnyelvek összehajlanak" és "egy lesz
a tűz meg a rózsa",

* * *

Eliotot megérteni nem könnyű ; Eliotot magyarra fordítani nagyon nehéz;
több mint nehéz, már-már hősi feladat. A fordítónak nem egy klaviatúrán
kell játszania és folytatnia "tűrhetetlen viadalt szóval és jelentéssel", hanem
legalább kettőn: egyszerre azon, amit a szöveg mond, meg azon, amire utal;
egyszerre kell fordítani textust és kontextust - többnyire rejtett, lappangó,
míntegy némán hozzáértendő. de nélkülözhetetlen kontextust. Amellett ez a
fajta költészet, amelyben a költészet - nemcsak a kései Négy kvartett-ben,
hanem ha más értelemben is, kezdettől fogva - "nem fontos", a mi Iíránk
világában meglehetősen idegen; ilyen agresszív, ilyen lecsupasztott, ilyen
köznyelvi iróniától groteszk szóbravúríg csapó, egyszerre nyers és metszően

értelmi, anyagszerű és elvont, s az ellentéteket egyazon versben, strófában,
néha sorban keverő verseket nálunk nemigen írtak - hacsak néha-néha, és
a maga módján, Ady nem. Vagy egy-egy ritka kísérlet erejéig Babits ... El
lehet mondani hát a fordítóra, hogy ezúttal igazán "töretlen úton járt".

Milyen sikerrel és eredménnyel: ennek elbírálására egyáltalán nem va
gyok illetékes; legföljebb csak tiszteleghetek a vállalkozás és a mű előtt, s
örülhetek neki, bizonyára minden költészet iránt érdeklődő olvasó nevében,
hogy végre van ilyen bő válogatású magyar Eliotunk, és hogy - többek kö
zött - ilyen nagysodrú, nagyerejű magyar sorokban élvezhetjük a Gyilkosság
a székesegyházban híres és nagyszerű kórusait. (S bizonyára nem én vagyok
az egyetlen, aki szívesen látná magyarul Eliot többi darabját is, mindenek
előtt pedig egy válogatást a tanulmányaiból.)

Pusztán csak a körűlmények áltató játéka lenne, véletlen-okoztá illúzió
(mert Vas István új kötetét* most másodszor magyar Elíotjával párhuzamo
san olvastam), hogy valami eliotit érzek benne?

Persze nyomban magyarázkódnom kell: sietve elébe vágnom annak, hogy
olyasmit olvassanak ki szavaimból, mintha Vas Istvánra a szó vulgáris ér
telmében "hatott volna" Eliot. Nem erről van szó; az ő költészete ma is a
maga már jókorán megválasztott útján halad - és emelkedik - tovább.
Mégis úgy érzem, az az Eliot világával való több esztendős érintkezés, az az
elioti költészetben való elmélyedés, amit a fordítás jelentett számára, óhatat
lanul - természetesen és szerencsésen - termékeny táplálékot adott a
saját Iírájának is. Egy idegen költő igazi asszimilálása az ő számára az, hogy
lefordítja - mondta nem egyszer. ígyasszimilálhatta Eliotot is, így fogadta
be, és ígyalakíthatta aztán át' saját magává, a saját szervezetében. Nehéz
volna "lemérni", kimutatni", miben és hogyan; ezek olyan ímponderabi
liák, amelyekre csak sejtéseink vannak, érzéseink, rezonanciáink, de filológiai
műszereink nem. Talán bizonyos formai lazításra és ugyanakkor, a lazább
formában a kifejezés tömörítésére, az elliptikusabb költői fogalmazásra gon
dolhatnék, a jellegzetes vasistváni intellektualitás olyan elmélyülésére, amit
egyszerre mernék realisztikusabbnak is, egzisztenciálisabbnak is nevezni;
és nem utolsó sorban ennek a filozófiai kérdés k és élmények iránt mindig
érzékeny, elmélkedésre mindig hajlamos költészetnek metafizika felé való
nagy kitárulására.

Mindez természetesen nem újdonság Vas Istvánnál. De most valami, ami
eddig is megvolt benne, úgy érzem, teljes érettségében kibontakozik. S itt
elsősorban a kötet két középső ciklusára gondolok, a Branyiszkó-ra meg
A kimondhatatlan címűre. A keserű, kemény és megrendült Változatok-at
kell idéznem ennek a hangnak és ennek az élménynek a jellemzéséül:

Nézd, ha röhögní akarsz: jó bőrben vagyok ítt én, ragyogva,
kövéren, mínt a dísznó, Epíkurosz kondájának dísznaja, bár
majdnem kopaszon már, de éppen ilyenkor - amíkor az ember

• Földalatti Nap, Szépirodalmi könyvkiadó, 1965.
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útja az öregkor kétes mocsaraihoz közelít, s a szervezet a szo
rításbál sz(zbadulva, átmenetileg visszaveri a halál hevenyész elő
hadait, görcsben rángó rohamait és szeszélyes bevetéseit, és mi
előtt vonulását újrakezdené, vakmerő gázló kon át a vigasztalan
vég felé, tovább és még tovább - észrevenni ilyenkor érdekes,
élni éppen ilyenkor érdemes az egészség hirtelen tudatát,

Akár e szakasz pár-versében, a Branyiszkó-ban, itt is megragadja az
embert a kép hitelessége és pontossága; szemléletességében is alapvetőerr

intellektuális kép, minden mozzanatának kifejező funkciója van, a díszítés
minden mellékanyaga kiégett belőle a "meglopott halálnak" ebben a szorongó
fölszabadultságában ; "A remény és a gond között reményentúli remény, a fé
lelmek és haragole között valami titkos biztatás és összefogott szövevény,
ami a félelem és a harag között egész marad, az állandó kivétel, a változva
maradandó, a kételkedve bizonyítandó tétel."

Matefizika felé való kinyílást említettem; ezt is árnyalnom kell. A meta
fizika Vas Istvánnál nem kifelé, nem el vezet a tárgyi valóságból; hanem
éppen megfordítva: mintegy belefúrja magát a tárgyi világba, szinte a dol
gok szívéig. Azokkal a kedveltjeivel rokon ebben, amiket ifjúságában ő fede
zett föl a magyar líra számára: ő fordított, és asszimilált sajátjává fordí
tásával - az angol barokk, "matefizikus költőkkel" (akikkel viszont Eliot
rokon; és így a vérkeringés körárama egybekapcsolódik, igazolva egyúttal
ennek a tájékozódásnak. ezeknek a szellemi élményeknek a szervességét),
Olyan verseket idézhetnék példának a "realista metafizikára", mint a már
címével is elgondolkoztató Kimondhatatlan.

Itt ülsz egyedül.
Hogy is lehetne másképp
Ezen az órán? -

kezdi ; de ez az állapot-rögzítő vers-küszöb csak látszólag rögzít fizikai álla
potot, vagy magány-hangulatot; a következő két sor ugyanis nyomban más,
realitásában is többet-mondó szférába emeli, úgyhogy kezdettől fogva érezni
a "helyzet" értelmi, "metafizikai" sulyát és [elentöségét. "Vagy felállsz, abla
kot nyitsz, az aszályra - Elered az őszi eső" - folytatja a vers, és az ablak
nyitás, az eső megeredése is többet jelentenek maguknál. de nem szimbo
likusan, nem sejtetve, hanem éppen egykedvű tény-voltukban. Aztán:

Bent fútesz; az ablakot megfogja a pára.
Halottak napja jön.
Még lombban a fák,
Még lombban a szándék,
Bár vörhenyével befogta
Az októberi rozsda.
A szív kíhül,
A szándék is kíhül.

Lépésről lépésre nyomon követhetní a vers mélyülését, azt a folyamatot, ahogy
a tények, szinte rideg, kopár meghatározottságukban, s éppen ebbena csu
paszságukban, magukra-redukáltságukban mínd jobban és jobban érintke
zésbe jutnak benső tartalmukkal, "értelmükkel" ; mintha egy befelé fordított
áramszedő tapogatódzna egyre mélyebbre a dolgokban lévő jelentés felé,
míg végül a szakasz közepéri egyszerre találkoznak.

"Ami bennem megoldandó, - Más nem oldja meg helyettem", olvassuk
az egyik versben. Ez a kötet jórészt "a más által meg nem oldható meg
oldandók" költészete. Van benne valami - mondhatnám .donne-i - illúziót
lanság, valami elmélyült irónia, abban például, ahogy félig gúnyorosan. félig
megindultan, de megindultságát ezzel a fanyar gúnnyal leplezve is, keverve is
(valódi vasistváni vegyületként) kívülről, eltávolitva, szinte költői tárgyként
szemléli magát, harmadik-személyben, mínt a kötet egyik kiemelkedő da-
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rabjában. A város télen CÍműben; mint ahogy ebben az értelemben ugyancsak
donne-í például A konok tolvaj és párja, A szegény fenevad, vagy a szintén
kiemelkedően szép Párbeszéd két ismeretlen kőzött.

Hadd említsem meg még a Méltó vagyok-e címűt, az Elsőfokú egyenlet-et,
a fölényes-szellemes, fanyar, villódzó Ulysses kimaradt lcalandjá-t,. vagy Az
anyag megjelenési formát-t: nemcsak új hangváltozatai Vas István Iírájának,
hanem, úgy érzem, koraőszi delelőjének is, mai költészetünknek is érett, ma
radandó értékei. (Rónay György)

SZINHAZI KRONIKA. A Katona József Színház újította föl G. B. Shaw:
Widower's Houses című színművét, Réz Adám új fordításában a nem túlságo
san szerencsés "A szerelem ára" címmel. Az eredeti angol cím, szószerint azt
jelenti, hogy "Az özvegyember házai", ami nem hangzik annyira izgalmasan,
de mindenesetre jobban kifejezi, hogy ezúttal elsősorban a házakról van szó
és nem a szel'elemről. Legalábbis Shaw eredeti szándéka ez lehetett, hiszen
különben nem adta volna ezt a cimet. Más kértlés aztán, hogya darabban
valóban a házakról beszél-e, és úgy beszél-e róluk, ahogy kellene, vagy esetleg
nem kezeli-e kissé túlzott bonhomiával ezt a (nemcsak a polgári erkölcs sze
rint) piszkos űzietet.

Mert miféle házakról vlln ts itt szó? A múlt század utolsó évtizedeiben
vagyunk. A Viktória-korszak nagy prosperitása, a jobb kereset lehetősége,

százezerszámbán vonzza Londonba az embereket. De az igazi aranykapu csak
kevesek számára nyílik ki. A nagy többség a régi nyomorúságot cseréli föl az
úHal. De ha már megkapaszkodtak valahogy, lakniuk mindenicéppen kell vala
hol. Es itt lépnek a színre a kényszerhelyzet vámszedői, akik közé Sartorius
úr. az "özveouember". a szépséqes Blanche papája. is tartozik. Lakásnak alig
nOvP~het(j odúkf7.t építtetett nagy számban és minimális kőlts'iqr/CI. és a pi'lc
tör7Jényei szerint kialakuló maximális bérért adja ki őket. Egy két évtized
alfItt mesés vagyonra tett szert ezen a réven. Persze ez csak úgy sikeriilhetett.
hogy különösen erőszakos pénzbeszedőket alkalmazott, hiszen a házaiban lakó
nyomorultaknak még ennivalóra is alig van pénzük, nemhogy arra, hogy az
uzsorabért kitizeesék. Az egyik ilyen nyúzó "házgondnokat" szemünk láttára
dobja ki az állásából Sartorius, mert a rábízott házban engedély nélkül kija
víttatott egy lépcsőt, amelyen három asszony törte már ki a lábát.

A darab konflikÚLsa abból adódik. hogy az előkelő származású, de vékony
jövedelmú deli ifjú, Trench doktor, Blanche vőlegénye, éppen a kidobott pénz
beszedőtől meatiuiia. hogy honnan szárma:zik a lány papájának vag1/o00" és
fiatalos felbuzdulásában arra akaria rávenni menyasszonyát, ne fogadJanak el
a házassáa után semmit sem ebből a kétes tisztaságú pénzből. A lelkesedés
persze csak addig tart, amíg a leendő após fel nem világosítja a háborqó er
kölcsű ifjút. hogy az ő évi hétszáz fontnyi szerény évjáradéka uqllanebből a
forrásból származik, hiszen a nyomortanyákat az előkelő család zálogba adott
telkein építették. "Egy zsákban vannak tehát" - ahogy az ifjú Trench rezig
náltan megállapítja, s így nincs akadálya a házassággal megpecsételt happy
end-nek, amit egy további zsíros üzlet tesz teljessé, s ebben az ap6s és az új
donsült vő most már eauiitt vesznek részt. AZlJk számára pediq. akik esetlea
rossz érzéssel emlékeznének vissza a megaIázó jelenetre, amikor az állásából
elmozdított pénzbeszedő, lI~gy gyermekére hivatkozva, szinte térdenállva kö
nyörqött a könyörtelen Sartoriusnak. vigasztalásul szolgálhat. hogy ezt az
újabb üzletet ugyanez a röviddel azelőtt még nyomorult emberke hozza össze,
aki közben szintén meatanulta a könn1/ú pénzszerzés módját, és cilinde7'ben.
prémes kabátban és saját fogatán érkezik egykori megaláztatásának színhelyé
re, a Sartorius házba. Sőt a nyomortanyák miatt sem kell már bosszankod
nunk, hiszen a városrendezés keretében lebontásra kerülnel~, és az új üzletet
éppen a borsos kisajátítási té7'ítés jelenti.

A párbeszédek, a kitűnő csattanókban gazdag jelenetek a legjobb shawi
színvonalat képviselik. Mégis a néző, ha túllát a felületen, kissé keserű szájíz
zel áll fel a helyéről. Nem tud szabadulni az érzéstől, hogya könyörtelen tár
sadalom-kritikushírében álló Shaw itt bizony túlzott enyheséggel, ha ugyan
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nem cinizmussal siklott el egy olyan erkölcsi probléma felett, amelynek feltá
rásánál az író hangjának élesen vágnia kellene, és nem csak csípkelődnie.

Shaw tárgyilagosan megmutatja Sartorius álláspontját is, ami nagyjából igy
hangzik: Végtére senki sem köteles ezekben a házakban lakni, de ha az általa
ismert feltételek között beköltözött, akkor fizetnie kell. A lépcsőket és kar
fákat pedig azért nem érdemes kijavíttatni, mert "azok az emberek" úgyis
megint lefeszítik és elégetik. Jogilag tehát Sartorius álláspontja kikezdhetet
len. De nem is a joggal van itt baj, hanem az erkölccsel, bizonyos üzletágak és
pénzszerzési módok erkölcsi megítélésével. S itt támad a gyanúnk, és vetődik

fel bennünk a kérdés, vajon Shaw valóban átérezte-e a Sartorius féle "üzlet
emberek" magatartásának mélységes embertelenségét? Hiszen a darab ábrázo
lási módja olyan, hogy Sartotius és a vele egy húron pendülők azért nem egy
értelműen ellenszenvesek, láttukon aligha támad lelkiismeretfurdalás abban,
aki hasonló ügyekben bűnös. Vannak emberi gyöngeségek, amelyeknek lelep
lezésére, kipellengérezésére szinte évezredes hagyomány szerint a komédia hi
vatott. Es vannak bűnök, amelyeknek láttán az író hangjának csattannia kell,
ha nem akar a cinizmus vagy a cinkosság l.átszatába keveredni.

A Katona József Színház Both Béla rendezésében egyébként kitűnő elő

adást produkált. Balázs Samu Sartorius, Törőcsik Mari Blanche, Sztankay Ist
ván Trench, Suka Sándor a kidobott, majd hirtelen meggazdagodott Lickcheese
szerepében, egytől egyig kitűnőek és a helyükön vannak. Major Tamás Trench
idősebb barátjának karakterfigurájában miniha egy múltszázadvégi angol di
vatlapból lépett volna ki. Így az író szövegéhez teljes egészében hű az előadás

amikor megbocsátó sziruppal önti le ezt az egész sötét ügyet. Amit számon
kérünk, azt nem a színházon, hanem az írón kell számon kérnünk.

(Doromby Károly)

KÉPZOMÜVÉSZET. "Stúdió 66". Kassák Lajos Egy lélek keresi magát cí
rnü regényének egyik alakja e kérdést teszi fel Dorogi Károly festőnek, a
könyv főszereplőjének: "Talán a művészet nem ábrázolás?" Dorogi válasza
így hangzik: "Nem. Egyszerűen csak: alkotás. Az anyák gyereket szülnek, a
föld növényeket terem, a művész műveket alkot. Nem azért alkot, hogy le
utánozza modelljét, hanem, hogy műve által kifejezze magát." Ha e szavak
igazságát elfogadva nézzük végig a fiatal festők és szobrászok "Stúdió 66"
rímű kiállítását (Ernst-rnúzeum), - az elénk táruló összkép nem kedvezőtlen;

mindenesetre sokkal különb e tárlat az előző évek hasonló jellegű kiállításai
nál. Nem kevés ugyan még az önállótlanság, főleg Picasso és Braque befolyása
tapasztalható, ennek azonban van előnyös oldala is, hiszen Picasso és főleg

Braque kristálytiszta képfogalmazása. a kubizmus logikája felbecsülhetetlen
értékű, szilárd fundamentumot nyújt a fiatal művészek számára a továbbju
táshoz. Mindenesetre szembetűnő, hogyaposztimpresszionizmus jellegzetes ma
gyar válfaja, a "későnagybányaiság" - a kiállítás bizonysága szerint - az új
művésznemzedéket ma már egyáltalában nem vonzza, - Bernáth, Szőnyí, a
kései Berény Róbert, Szeritiványi Lajos nem vezércsillagok többé.

A tárlatra bebocsáttatást nyert néhány fiatal nonfiguratív festő; ez új
donság a korábbi stúdió-kiállításokhoz képest. Legkiemelkedőbb e körből

Kese1'ű Ilona, aki képeinek rendezettségével. szép festésmódjával az egész ki
állításnak talán legjobb, legérettebb művésze, A kvalitásos Fajó János a
geometrikus absztrakció irányában keresi a maga útját. A korábbi kiállítá
sokról már ismert "szür-naturalista" csoport (Kóka, Korga, Lakner, Gyémánt)
létszáma tovább növekedett; Altorjai Sándor csatlakozott hozzájuk és a vir
tuózan, kicsit kimódoltan, de nem érdektelenül festő Záborszky Viola, a "Csend
élet felfüggesztett tojással című mű alkotója. Karátson Gábor Paul Klee vilá
gával tart kapcsolatot, igen tehetséges, tartalmas, mélyérzésű művész. A
konstruktivista törekvések komoly, szolíd képviselői Deim Pál és Balogh László,
- mindkettejük munkáin látszik, hogy a szentendrei iskola tagjai. A nagy
teremre jutott a legkonvencionálisabb, leglangyosabb festmény-anyag, - azon
ban itt is volt figyelemreméltó munka, így például Berki Viola "Orthod(;)xok"
círnű festménye. Nem annyira új utak merész keresésével, mint inkább kultú-
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ráltságával, megbízhatóságával, szép, czóbelesen tüzes színeivel, szilárd szerke
zetével állítja meg a nézőt Hajdú László csendélete. A grafikák közül emléke
zetünkbe vésődtek Gyulai Liviusz archaikus hangulatú - Villon-költemények
hez készült - metszetei.

Volt persze olyasmi is, ami nem tetszett, így például Melocco Miklós szo
bornak sem, portrénak sem jó Bartokja. Vilt Tibor, a Madách-szóborpályázat
nyertese a minap (a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában) arról beszélt,
hogy szobra Madách "szellemi sugárzását" kívánja kifejezni. A Vilt által em
lített "szellemi sugárzás" azonban Melocco Bartókjából teljesen hiányzik.
Papachristos Andreász Borsos Miklós nagyszerű művészetéből él, bántóan pla
gizálva Borsosnak tavaly Tihanyban, idén a Velencei Biennálén bemutatott
alkotásait. Altalában megállapítható, hogy a szobrászati anyag nívója lényege
sen alatta marad a festészetinek. Hogy ennek oka a jelenlegi főiskolai szebrász
képzésben keresendő-e, vagy máshol van a baj forrása, - e kérdésnek meg
válaszolása-kibogozása a magyar szobrászat jövője szempontjából lényeges
lenne. Bakos István "Műterem" című grafikáia Pablo Picasso híres - festők

ről, modelljeikről és sznob műbarátokról készült - jócskán irónikus 1953(54-es
rajz-ciklusát utánozza, azaz próbálja utánozni, a spanyol-francia mester cso
dálatos raj zkultúrája, könnyedsége, .bája és ízessége nélkül.

De az egészében friss levegőt árasztó, a különböző írányzatok versengését
lehetővé tevő kiállításon nem az utolsó mondatainkban említett - elhibázott,
invenciótlan, epigon - művek, hanem a posztimpresszionista látványfestészet
tel szakító, az "École de Paris", a "Nyolcak", az aktívisták. a konstruktivisták,
Kassák, Barcsay hagyományaira, eredményeire építő, a kor modern szellemi
áramköreibe bekapcsolódni kívánó törekvések - egészséges és megnyugtató 
túlsúlya nyomta rá bélyegét.

* * *
Szántó Piroska kiállítása. Thomas Stearns Eliot első magyar nyelvű - Vas

István-fordította - verseskötetének megjelenésével egyidőben nyílt meg a
Dürer-teremben· az a kicsiny méretű, de igen előkelő színvonalú kiállítás,
amelyen a T. S. Eliot-kötet illusztrátorának: Szántó Piroskának tizenhat 
főként növényekről és virágoskertekről festett - újabb munkáját láthattuk.

A megnyitó szavakat mondó Rónay György joggal állapította meg, hogy
Szántó Piroska művészetének nagy értéke "az ihlet és a művészi látomás szu
verénitása, - a naívság és a gyermeki látás frissesége". A kis kiállítást hi
bátlan ízléssel megrendező Frank János műtörténész fő helyre tette a "Húsvéti
nap" és a "Nap és napraforgó" című kompozíciókat, amelyek valóban kiemel
kedő darabjai voltak a miniatűr tár1atnak. De emlékezetes a Szentendre han
gulatát komprimáltan sugalló, Vajda Lajos művészi örökségét vállaló "Fekete
angyal" című mű is, vagy a "Madárkák" című leheletfinom festmény, az
ezüstszürke faágak között halkan megcsendülő pár sárga, rózsaszín és kék
színfolttal.

* * *
"A XX. század magyar művészete" című kiállítássorozat keretében nyílt

meg a székesfehérvári Csók István Képtárban az 1920 és 1945 közötti magyar
szobrászatot bemutató kiállítás, amelyen - Kovács Péter és K. Kovalovszky
Márta múzeológusok rendezésében - Vedres Márk, Beck Ö. Fülöp, Medgyessy,
Ferenczy Béni, Bokros Birman, Pátzay Pál, Barta Lajos (a későbbi - első ma
gyar - nonfiguratív szobrász), Borsos Miklós, Vilt Tibor, Andrássy Kurta
János és más művészeink munkáit láthattuk, így Pátzay "Adám és Évá"-ját,
Beck Ö. Fülöp "Assisi Szent Ferenc"-ét, Andrássy Kurta "PieUI"-ját. A szo
boranyagon kívül a két háború közöttí időszak érmeiből és a szobrászok raj
zaiból is láthattunk szép darabokat, illetve lapokat. A katalógus élén Kovács
Pétertől olvasható tömör, kitűnő írás e negyedszázad hazai plasztikai irá
nyairól és a prominens mesterekről; kevés szóval sok fontosat közöl ez az ér
tékes kis tanulmány. A katalógus műtárgy-jegyzékében szereplő évszámok
egyrésze azonban pontatlan, A fél íévszázada íFranciaországban élő Csáky
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József kubisztikus-egyiptízáló szobrászról - akit Blaise Cendrars, a nagy
francia avantgardista költő is sokra becsült - azt olvassuk, hogy 1BBO-ban szü
letett és 1964-ben halt meg. A valóság viszont az, hogy Csáky 1BBB-ban szü
letett, és ma is jó egészségben él Párizs IB-ik kerületében, a rue Frédéric
Schneider 2. szám alatt.

***
A Magvető Almanach 1965. évi 3. száma Dalos György fiatal költőnek

váz Béláról, az egykori "aktivista" festőről és grafikusművészről szóló hosz
szabb írását közli. Az almanach 276-ik oldalán a következőket olvassuk: "A
fiatal művészek egy csoportjával együtt részt vesz (ti. Uitz) a Ma című folyó
irat mtrnkájában, A folyóirataot ... a rendőrség betiltotta. Ekkor indítják meg
folytatásaként A Tett-et." Az igazság viszont az, A Tett volt előbb (1915/16),
s ennek betiltása után, 1916 őszén indította meg Kassák a Má-t. (D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (Z e n e t ö r t é n e t i k a l a n d o z á s o k H a y d n
t ó l A n t o n Web e r n i g.) Az utóbbi hetek hazai és nemzetközi hangver
senyélete nagyon sok eseménnyel szolgált, s bizony nehéz kiválasztani azt a
két-három estet, amelyet a többi fölé helyezhetünk. A magas szinvonal mel
lett külön örömünkre szolgált az előadott művek sokrétűsége, s az a tény,
hogya modern zene iránti idegenkedés is mintha csökkent volna valamelyest.
(Bár a Filharmónia "Korunk kamarazenéje" sorozatának látogatottsága nem
ezt igazolja. Igaz viszont, hogy ennek a sorozatnak némelyik műsora meglehe
tősen esetleges, némelyik szinte provinciális.)

A vendégek közül Carlo Zecchi nevét említhetjük elsőnek. A kiváló kar
mester közönségünk egyik elsőszámú kedvence, elsősorban tiszta, minden dal
lammintára ügyelő karmesterművészetemiatt. Zeneakadémiai estjén hatalmas
sikert aratott, bár azt is meg kell jegyeznünk, hogy ezúttal a maga sziporká
zóan szines egyéniségét mintha az előadott művek fölé helyezte volna. Mind
járt a hangverseny bevezetéseként előadott Haydn szimfóniából (La passione)
hiányoltuk a szenvedés és a szenvedély teljesebb megszólaltatását. Pedig ez a
szimfónia (keletkezésének esztendeje valószínűleg 17-68) a Sturm und Drang
periódus egyik jellegzetes terméke, a romantika, jobban mondva a klassziciz
mussal érintkező romantika egyik megnyilvánulása. Már a bevezetés vész
jósló, szinte félelmetes hangütése is a nagy romantikus mestereket idézi, míg
az utolsó tétel tragikus, hatalmas szenvedélye már mintha Brahms világának
korai jelzése volna. Goethe nagyszerű költeményének, a Prometheusnak vég
letességét, kiélezett, hatalmas emberi mondanivalóját idézi ez a szimfónia,
melyben Haydn a titán módjára kiált fel:

Most itt ülök. Embert teremtek
ennen-képemre,
hozzám hasonló eml:>eri fajtát,
hogy sírjon, örüljön,
csóktól tüzesedjék és sanyarogjon
s téged ne becsüljön,
mint én!

(Kosztolányi Dezső fordítása)

Erdélyi Miklós és a Magyar Radió és Televízió Zenekara hangversenyének
is kiemelkedő músorszáma volt egy Haydn szimfónia (op. 100.), az úgyneve
zett "Katona"-szimfónia. Keletkezésének körülményeit kutatva érdekes in
dítékokat találhatunk Haydn londoni útinaplójában. Egy helyütt például azt
olvassuk: ,,1794. július 9-én, hajnali 5 óra körül Portsmouthba mentem, 72
mérföldnyire Londontól, és este 8 óra tájban érkeztem meg. Portsmouth előtt

14 mériotddet kis védősánc készült, közelében kis, nyolcszázfőnyi tábor. Egy
mérfölddel odább, a város irányában mintegy 3500 francia foglyot szállásoltak
el egy barukkban. Megnéztem az erődítményeket. Igen jó állapotban vannak,
kivált a Godsporttal szemköztiek. Ezeket röviddel ezelőtt a kormányzóság
építtette. Megjártam a Le Juste nevű, nyolcvan ágyús francia sorhajót, amit
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az angolok, azaz Lord Howe zsákmányolt ..." A napló másik helyén Haydn
nagy buzgalommal, igen nagy részletességgel ír le egy csatahajót, ismét más
helyen látogatását egy táborban. Lenyűgözte volna őt az angolok hatalmas
nemzeti önérzete, mely nagy elődje, Hiiruiei művészetében is olyan monumen
tális hangokat kapott? Vagyegyszerűen csak a Katona szimfónia zengett
benne, s ahhoz keresett anyago t a hadi eszközök-és emlékek között? - Aligha
járunk messze az igazságtól, ha ez utóbbi feltételezésnek adunk helyt ...

Ennek a hangversenynek egyébként másik nagy eseményét Scttubert János
nagyszerű trombitajátéka jelentette. Haydn nálunk sajnos igen ritkán hallható
trombitaversenyét tökéletesen szólaltatta meg nehezen kezelhető hangszerén.
A többi számokat, Brahms Tragikus nyitányát, és Haydn-variációit nem érez
tük ennyire meggyőzőnek.

Kitűnő bécsi 't'endégünk, Jörg Demus is maradandó emlékeket hagyott a
pesti közönségben nagyszerű Mozart-játékával. Az Allami Hangversenyzene
kar és Erdélyi Miklós kiséretével Mozart B-dúr zongoraversenyét játszotta
olyan felfogásban, amely egyszerre szólaltatta meg a mozarti derűt és tragi
kumot, s amely az igazi Mozartra jellemző. Jörg Demus játékát egyik kritikusa
Walter Giesekingéhez hasonlította, s ez magában is fokmérője kiváló telje
sítményének ...

A B-dúr zongoraverseny sötét disszonanciái és súlyos érzelmei már a kö
vetkező század, elsősorban Beethoven hangját idézik. Jellemző, hogy Beethoven
viszont, korai alkotásaiban, Mozart szellemétől nem tudott szabadulni. Az ön
álló hangra való rátalálás és az új formanyelv megteremtésére tett kísérlet
egyik legjelentősebbdokumentuma a II. szimfónia, melyet Ferencsik János szó
laltatott meg a Magyar Rádió és Televíúó Szimfoni/cus Zenekara élén. A mű

hatalmas csata-látomásai, fokozásai már Beethoven sajátos zenei eszközeinek
megszületéséről árulkodnak. "Ebben IL szimfóniában - olvassuk egyik leg-o
szebb méltatásában - a Háború és Béke problematikáj:/, teremt olyan önma
gával tusázó és épp e réven öss.zetartó feszültséget, mely elődje fölébe emeli."
Talán éppen ez az örök aktuális alapgondolat a magyarázata, hogy Ferencsik
minden eddiginél tökéletesebben interpretálta a szimfóniát, nem feledkezve
meg annak derűs alaphangjáról sem. (A szimfónia történetének egyik legszebb
kritikai melléfogását egyébként mindig érdemes felidézni. Cambini így írt
18H-ben a szimfóniáról: ..Beethoven zenéje sokszor bizarr és barokk, bár idő

ről időre rendkívüli szépségek villannak fel benne. Egyszer sasszárnyakkal
repül, másszor göröngyös gyalogösvényen botorkál. Egyszer édes melankoliába
ringatja a lelket, másszor barbár akkordokkal szaggatja a fület. Úgy tűnik,
mintha galambok és krokodilok tanyáznának együtt a lelkében.")

A hazai hangversenyek mellett alkalmunk volt a "Prágai Tavasz" néhány
hangversenyét is meghallgatni. Bár a rádió sosem ad teljes képet, azt máris
elmondhatjuk, hogy az ottani koncertek rendkívül magas színvonalúak, a
program ismeretében pedig azt is hozzátehetjük, hogy az idei zenei fesztiválok
közül kétségkívül a prágai a legrangosabb. Mind a közreműködő/" névsora;
minda megszólaltatott alkotások sokfélesége a Prágai Tavasz rendkívül magas
színvonalát jelzi, s azt, hogy zenei fesztivált csak ezen a szinten érdemes ren
dezni.

A koncertek közül kétségkívül kiemelkedett a Csehszlovák Rádiózenekar
estje Vaclav Neumann vezényletével. Nemcsak azért, mert ezen az estén
Brahms B-dúr zongoraversenyét a világ egyik legnagyobb zongoraművésze,

Artur Rubinstein adta elő, hanem azért is, mert Alban Berg egyik sajnos
igen ritkán hallható műve, a "Három zenekari darab" is megszólalt, méghozzá
kiváló tolmácsolásban. Némi irigységgel hallottuk ezt a tolmácsolást, hiszen
nálunk az egy Ferencsiket kivéve alig akad kellően felkészült karmestere a
legmodernebb zenekari műveknek.

A "Három zenekari darab" 1913-14-ben keletkezett. Erre is jellemző az a
szinte könyörtelen szigor és ezerkesziettséq, melyet Arnold Schönberg követelt
meg tanítványaitól. Érdekes azonban, hogy Bergnél is - akárcsak kortársá
nál, Bartóknál - a mű egyik ihletője a természeti közeg. ("Fanatikusan tisz
telem a természetet és némelyik dologban mesteremnek tartom" - írta egyik
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leoelében.) A másik a magány (ez is rokonít ja Bartókkal). A magány igényé
ről irja egyik vallomásában: "Csak akkor vagyok boldog, ha nyugodtan dol
gozhatom, a külvilág lármájától és nyüzsgésétől távol. Csak ilyen körülmények
között nyílik meg számomra az alkotás lehetősége és öröme."

S végül még egy rendkívüli sikerű hangversenyről, melyet szintén a rádió
közvetített: Ferencsik János dániai est jéről (nyolc hangversenyt vezényelt Dá
niában, valamennyit nagy sikerrel), melynek csúcspontját Webern zenekari
variációinak előadása jelentette. Webern nevét Alban Bergé mellett kell emlí
tenünk, hiszen mesteriik is közös volt, s zenei útjuk is sok hasonlatosságot mu
tat. A Variációk ősbemutatója 1943-ban volt Winterthurban. Az előadást a
nagyhírű karmester, Hermann Schereheti vezényelte, s Webernt is meghívták
rá. Ez volt utolsó külföldi utazása. A Variációk megszületésérőlegyébként maga
tudósit leveleiben. "Sok időre volt szükségem ahhoz - írja egyhelyütt -, hogy
zenekari variációim partitúráját elkészítsem. 'Most azonban kész. Es nem akar
tam és nem tudtam semmi mást csinálni, csak azt, ami teljesen halaszthatatlan
volt. Hiszen sejtettem, hogy nehéz lesz, és azt hiszem, Önnek is említettem, de
hogy ilyen sok időre lesz szükség, arra nem gondoltam. Hétről hétre mellette
ültem. Es most úgy gondolom: valami egészen egyszerű, és talán magától ér
tetődő jött létre. A darab körülbelül negyedóráig tart, tempóban majdnem
végig gyors, de hatásában részben vontatott... Nyilvánvalóan megint itt a
szintézis: formailag ,horizontális', minden másban ,vertikális' megfogalmazás."

Azért idéztük ennyire részletesen e vallomást, mert a modern művészet

egyik legnagyobb kérdését érezzük kicsendtílni belőle: a forma és a kötött
ség kérdését. Mert nem lehet véletlen, hogy korunk nagy művei szinte a vég
sőkig lekerekitett formában, szillogisztikus tömö1'séggel, ugyanakkor rendkí
vül, szinte embertelenül nehezen fogalmazódnak meg. A mondanivaló volna
kevesebb, vagy az egyik járható út uéqére jutottunk volna? - Alighanem a
közeljövő már választ ad erre a kérdésre . . . (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Ladislav Grosman író, Jan Kadár és Elmar Klos
rendező műve, az Üzlet a korzón. az elmúlt évek egyik legszínvonalasabb
csehszlovák filmje. Joggal kapta meg a carmesi filmfesztivál zsűrijének elis
merését és nemrég - különösen Ida Kaminska kivételes játéka alapján - az
amerikai filmművészeti akadémia Oscar-díját.

A kérdés, amely a film középpontjában áll, valójában egyidős az emberi
séggel: a bűnbeesés természetrajza ez. Ami olyan megrendítövé teszi, az a
főszereplő színészi alakítása mellett a történelmi keret, amelyben játszódik,
az események szorongató időbeli közelsége, s a törvényes kegyetlenség, melyhez
foghatót szervezettség terén talán még nem ismert a történelem. Régi, de
mindig félve kimondott tanulság, hogy az embertelenséghez vezető első lépé
seket mindenki önszántából teszi meg, még akkor is, ha sorsa bizonyos társa
dalmi és lélektani keretek között eleve meghatározott.

A színhely egy szlovák városka 1942-ben. Az utcákon vásározó paraszt
asszonyok, iparosok és hivatalnokok, fúvószenekar és napernyők ; helybeli su
hancok parádéznak nemzetieskedő viseletben, s olykor föltűnik fekete egyen
ruhában menetelve a Hlinka-gárda. A század eleji idillt is fényképezik a ren
dezők, de mögötte a másik, kegyetlenebb világ képe bontakozik ki. A fősze

replőnek kopott kis rövidáruboltja van a korzón, a város főterén. Lautmann
néni félig már süket, számára az idő vagy harminc évvel ezelőtt megállt. A
másik főszereplő, az asztalos, valójában szintén süket, mégha nem is fizioló
giailag, hanem szellemi értelemben. A két ember sorsában egyazon magatar
tás következményei láthatók. Mindketten a korabeli társadalom embertelen
ségének áldozatai, de hogy ilyen körülmények között ők kerültek egymással
.szembe, annak egyéni tulajdonságaik az okozói. Az asztalos nem érti, 'hogy ha
vállalkozik Lautmann néni üzletének árjásítására. akkor már egyszer dön
tött, s nincs további lehetősége arra, hogy válasszon a jó és a rossz közőtt,

Lautmann néni pedig észre sem veszi, hogy valamit elkövetnek vele, s mi
kor mindketten külön-külön rádöbbennek az igazságra - jobban mondva
csak a puszta tényeket ismerik föl, de nekik ez is elég -, már késő van ah
hoz, hogy kivonják magukat a közös végzet következményei alól.
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Az asztalost mindvégig a kettősség jellemzi, az emberi értékek és a kicsi
nyesség ; s mivel képtelen tudatosan tájékozódni, a ravaszul kiszámított gépe
zetbe kerülve józan ösztönei alulmaradnak a félelemmel szemben. Tele van
segítőkészséggel, munkaszeretettel, de ugyanakkor - felesége kíméletlen pénz
éhségétől is szorongatva - természetes számára, hogy fizetséget kapjon. S a
film vége felé, mikor erkölcsileg mind súlyosabb kérdések elé kerül, egyre
kapkodóbb lesz, míg végül rémületében (a felelősségre vonástól fél) megöli
az idős asszonyt. Azok, akiket szerencséjük megóvott attól, hogy belekerülje
nek a sodrásba, a maguk médján igyekszenek kivédeni a gaztetteket, s arra
is módjuk nyílik, hogy legalább visszavonuljanak, ha nem is tesznek sem
mit. De a nézőnek a történet láttán óhatatlanul eszébe jut, hogy ez meglehe
tősen ritka esetben egyéni érdemük, mert az asztalos helyében aligha cseleked
tek volna másként. "Ott, ahol már az ártatlanokat is üldözik, nagy baj van, de
nemcsak az üldözőknél" - mondia az egyik szereplő. Olyan világot ábrázol a
film, amely kiszolgáltatta az embert gyöngeségének, szándékosan olyan kö
rülményeket teremtve, melyekben az ellentétes tulajdonságoktól összetett em
ber a félelem szülte szellemi bizonytalanságában a bűn martaléka lesz. A film
ennek a metamorfózisnak szükségszerű lefolyását ábrázolja. Az utolsó öt perc
ben már csak a két ember látható, s szembenállásukban a kor egyik legfonto
sabb erkölcsi kérdése feszül: hogyan alakítja át az a társadalom a maga ké
pére a polgári értelemben vett tisztességes embert; ilyen viszonyok között a
gonoszság fertőző, az értetlenség teszi azzá.

Kár, hogy a tetőpont kidolgozása nem mindenben sikerült. Pedig a for
gatókönyv adta helyzet remek lehetőségeket kínál. A két főszereplő az esemé
nyek végső szakaszát az üzletben éri meg. Az asztalosra rázúdul minden
félig átgondolt ostoba cselekedetének következménye, Lautmann néni pedig a
halál küszöbén döbben .rá az iszonyatos valóságra. A külső és a belső világ
összeütközésének feszültséget azzal fokozza a rendezés, hogy az elsőből nem
mutatnak semmit: csak halljuk, amint a főtéren perceken keresztül olvassák
föl a deportálásra összehajtottak nevét, s a gombok és ócskaságok között pö
rölycsapásokként hatnak a szavak. Az üzlettől kileselkedő asztalos figurájaval
azonban a névsor föl olvasásának hosszú ideje alatt láthatólag nem tudtak mit
kezdeni. Végül az asztalos öngyilkos lesz, de ez a könnyebbik megoldas: a va
lóságban éppen az ilyen emberek maradnak életben.

Szólnunk kell Ida Kaminskáról, Lautmann néni szeropében. A varsói Ál
lami Zsidó Színház igazgatója és egyben alapító művésze, úgy érezzük, már
nem is játszik; ez az a pont, ahol színész és szerep egybeforr. A hiteles, ár
nyalt jellemrajzon túlmenően esendő, gyöngéd emberség árad belőle. Hosszú
ideig nem figyel föl arra, ami a külvilágban végbemegy, megérteni pedig
ekkora kegyetlenséget amúgy sem tudna. Amikor végre kipíllant boltjának
homályos ablakán a fegyveresektől körülfogott ismerős tömegre, csak egy
szó jut eszébe: pogrom, s valami rémületes, kétezer éves betdegződéssel fejére
borítja kendőjét; a néző, aki már nem volt felnőtt fejjel tanúja ennek az idő

szaknak, jobban megérti ebből a tragédiát, mintha a valóságban látta volna.
A történelem soha le nem zárható fejezetét dolgozza föl ez a film, köz

helyek nélkül, gondosan kimunkált lélektani eszközökkel, és egyszeruen. A
kisvárosi éjszak tban végigvonuló duhaj tömeg láttán elgondolkodhat azon az
ember, hogy mennyire nem egy országhoz kötött jelenség a fasizmus.

(Ungváry Rudolf)

A LENGYEL NEMZET MILLENNIUMA ES A MAGYARSÁG. Ezév ápri
lis 14-én Lengyelország minden templomában megszólaltak a harangok, an
nak jeIéül, hogy megkezdődtek a lengyel kereszténység és a lengyel államiság
megalapításának ezredévi ünnepségei, A katolikus társadalom zarándoklatok
kal, körmenetekkel, különböző egyházi rendezvényekkel, a világi hatóságok
és politikai tényezők pedig hatalmas tömegfelvonulásokkal és nagygyűléseken

emlékeztek meg a lengyel nép történetének kezdeteiről.

A magyar társadalom különös szeretettel gondol ezekben a napokban az
északi szomszéd népre. Nem csupán azért, mert egyetemes emberi kötelesség

422



együttérezni más népekkel, midőn történetük nagy eseményeire emlékeznek.
Minket, lengyeleket és magyarokat oly leülönös barátság és rokonszenv fűz

egymáshoz, hogy az nem csupán a két nép fiait, de más nemzetbelieket is
nem, egyszer tölti el csodálkozással.

A kérdésre, mi a lengyel-magyar barátság forrása, kétféle módon felelhe
tünk - röviden és hosszabban. A tömörebb választ két idézettel fogalmaz
hatnók meg. Az egyiket Blandrata György lengyel követ beszédéből vesszük,
amelyet 1575. november 15-én mondott a lengyel Szejmben Báthory István
jelenlétében: "E két nemzet erkölcsei, törvényei és szokásai hasonlóak, fegy
vetzete s hadi rendtartása, vallása és szabadsága s életmódja ugyanaz, ehhez
járul az is, hogy régóta jó viszonyban vannak s mindkét ország ugyanazokat a
viszontagságokat szenvedte el ..."

A másik idézet, amely még csattanósabb, egy magyar jezsuita, a török
utáni magyar katolikus újjászületés egyik úttörője, Báthory barátja és híve,
Szántó István tollából való. Akkoriban merült fel először a terv, hogy a ma
gyar katolikus papság pótlására Rómában kollégiumot létesítenek s az inté
zetet a németekével vonják össze. Szántó ellenezte a tervet, s mint a római
Szent Péter-templom magyar gyóntatója amellett kardoskodott, hogy lengyel
magyar kollégiumot állítsanak fel, mert "a magyárok gondolkodása ~ úgy
mond - összehasonlíthatatlanul közelebb áll a lengyelekéhez, mint a némete
kéhez". A római lengyel-magyar kollégium nem született meg, évezredes ba
rátságunk okát azonban aligha lehetne tömörebben és kifejezőbben összefog
lalni, mint ahogyan Szántó cselekedte.

Önmagában azonban ez még nem magyarázza meg kellőképpen, hogy mi
volt az az erő, amely kapcsolatainknak olyan mélységet és tartósságót adott,
amely még az egymással folytatott versengéseinkben is meg tudta őrizni ben
nünk a testvériség tudatát. A mélyebb választ felvetett kérdésünkre akkor
kapjuk meg, ha szemügyre vesszük sokféle kapcsolataink történetének leg
jellemzőbb fordulóit. Elsősorban érintkezéseink történeti kezdeteit, legelső

szakaszát.
Mieskó fejedelem megkeresztelkedése, amelyhez a lengyelek mostani míl

lenniumi ünnepségei közvetlenül kapcsolódnak, 966-ban, valószínűleg húsvét
vigiliáján történt, amely abban az évben április 14-re esett. Ugyanezt a lé
pést Géza, a magyarok fejedelme, mindössze nyolc évvel később tette meg,
tehát történelmileg szinte egyidejűleg. Fiával, Vajkkal együtt 974 karácsonyán
hajtotta fejét keresztvíz alá. A régi krónikások Mieskó lépését felesége, a cseh
Dubrava hercegnő befolyásának tudták be, Gézáét pedig lengyel neje, Mieskó
leánya, Belekniga - Adelhaída hercegnő hatásával magyarázták. Nyilvánvaló
azonban, hogy Mieskót is, Gézát is ugyanaz az államférfiúi bölcsesség vezette
lépésében.. Mindketten felismerték a közős veszedelmet, amely nem csupán
trónjukat és személyes hatalmukat, hanem nemzeteik létét is fenyegette: a
felemelkedő német-római császárok uralomvágyát, amelynek egyik legfőbb

célja Közép-Europa meghódítása volt. E császárok a kereszténység terjesztésé
nek jelszavával indokolták törekvéseiket és hódító háborúikat. A szerep, amit
mind Lengyel-, mind Magyarországnak szántak - a "defensor Christianitatis",
vagy az "antemurale Christianitatis", a kereszténység védőbástyája-, valójá
ban inkább jelentett hadszínteret, előretolt védelmi vonalat, gyarmatot, mint
sem egyenrangú tagságot az európai nemzetek közösségeben.

Géza a magyar kalandozó hadjáratok véres összeomlásából, Mieskó az
Elba menti szláv törzsek leigázásából és fölmorzsolásából értette meg, hogy
trónjuk és nemzetük jövőjét csak mélyreható, nagyvonalú, merész lépéssel
biztosíthatják. Népüket ki kell emelni az idejétmúlt törzsi rendszerből, be kell
vezetni a magasabb rendbe, az európai keresztény életközösségbe. Ugyanak
kor népeiknek már akkor is hagyományos szabadságszeretete, mely bennük is
elevenen élt, nem engedte meg, hogy meghódoljanak a császárok hatalma
előtt. Joggal ünnepli Mieskóban a lengyel katolicizmus a megalapítóját, méltán
ünnepli kezdeteit, indulását a lengyel államiság is. Mieskó .Daaome íudex"
kezdetű okirata, amelyben országát a császárral szemben Szent Péter széké
nek oltalma alá helyezi, valóban az államférfiúi okosság máig is tiszteletre-
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méltó dokumentuma. (Közbevetőleg megjegyezhetjük, hogy amikor l8I5-ben
Lengyelországot felosztották, egyetlen európai tényező - a törökön kívül - a
Szentszék volt, amely nem fogadta el a lengyelség három részre való szakí
tását.)

Régebben is és most is a millennium kapcsán, többször hangzott el és lá
tott napvilágot a megállapítás, hogy mínd Mieskó, mind Géza lépése merőben

politikai sakkhúzás volt. Kétségtelen, népeink belépését a kereszténységbe jog
gal lehet kulturális és politikai t.énynek felfogni. Az a felfogás azonban, amely
ennél semmi többet nem látna meg a kereszténység felvételében, csupán a
külső felét, mintegy a burkát látná meg a dolgoknak. A fontosabbat, amiből

egy évezreden át tudott erőt meríteni mind a lengyel, mind a magyar nem
zet, ez a felfogás figyelmen kívül hagyja. Meg kell látnunk népeink megkeresz
telkedésében a mélyebben ható belső, a kegyelmi tényt és folyamatot is.

Ennek a kegyelmi folyamatnak már a kezdet kezdetén nagyegyéniségek,
közöttük szentek voltak a munkálói. Mindenekelőtt Közép-Europa háromnevu
szentje, a csehek, lengyelek és magyárok közös apostola: Szent Vojtech (len
gyelesen Wojciech), vagy Adalbert, illetve Béla nevét kell említeni. lVIellette
munkatársait, Szent Benedek fiait, akik a Cluny-i reform szellemét hozták
Közép-Európába, s ugyancsak egyformán buzgólkodtak a csehek, a lengye
lek és magyarok között. A "szentek virágoskertjeként" emlegetett Pannónia, a
magyar kereszténység megteremtésében azonban legnagyobb jelentőségű té
nyező az a testvéri kapcsolat lett, amely a lengyel Piastok és a magyar
Arpádház között kialakult. Nem Szent István anyjára gondolunk, mert annak
lengyel voltát, amit évszázadok hosszú során át valóságnak vett mind a len
gyel, mind a magyar történetírás, az újabb magyar történetírók vitatják. Nem
is Szent Imrének legendákban emlegetett lengyelországi tartózkodásaira kívá
nunk utalni, amelyekhez az egyik legrégibb lengyel kegyhelyalapításának
története fűződik, hanem arra a szerepre, amelyet a lengyel Piastház a ma
gyar katolicizmus indulásának és mcgszilárdulásának drámai fordulatokkal
bővelkedő történetében játszott.

A magyar katolicizmus történetének első szakasza Géza fiával, Szent Ist
ván királyunkkal kezdődött. István király élete tele volt tragikus fordulatok
kal. Először talán csak egy lépéssel akart tovább menni apjánál. A politikai
okokból elfogadott kereszténységen túl keresztény kultúrát is akart teremteni
országában, felépíteni az egyház szervezetét, lerakni alapjait, mozjásba hozni
intézményeit, megteremteni szellemi gócait. Kezdetben talán csak azért, hogy
családjának biztosítsa a trónt, nemzedékekre és évszázadokra.

István király küzdelmeinek egyik legtragikusabb mozzanata volt rokoná
val, a trónkövetelő pogány Vászoly-jal folytatott harca, amely, mint tudjuk,
Vászoly megvakíttatásával. fiai menekülésével végződött. Halála után az or
szágra rászakadt a zűrzavar. A pogány Vászoly-fiak, Béla, András és Levente
pedig menekültek, amíg eljutottak Míeskó utódának, a lengyel Kázmér király
nak az udvarába. S lám, a gondviselés útja! Kázmér megszerette a pogány
magyar daliákat, egyiküknek, Bélának, odaadta a lányát is; Richezát. Béla a
felesége kedvéért keresztény lett. Házasságukból öt gyermek született. A har
madik közűlük lengyel nevet kapott, Wladyslawnak keresztelték, ami a magyar
nyelvben Lászlóra változott. S ez a László fejezte be Géza és István művét,

ő szilárdította meg véglegesen a kereszténységet Magyarországon. A félig ma
gyar, félig lengyel vérű férfiú a középkori Magyarország egyik legnagyobb
uralkodója, a magyar lovagiasság és vitézség mintaképe, hős és diplomata, ke
mény harcos és misztikus szent, a Cluny-i apát jó barátja, a Cluny-i reform
terjesztője lett, 'aki szentté avattatta azt az Istvánt, akinek nevében az ő nagy
apját, Vászolyt megvakították. Altala és benne öltött testet a.Iengyel és a ma
gyar nemzet egymáshoz való viszonya a maga alapvető stflusjegyével : a nagy
vonalúsággal és áldozatkész humanitással, amely még az összekülönbözéseken
is felül tudott emelkedni.

Egy jellemző példát is felhozhatunk erre Szent László magatartásából.
Kortársa és rokona, II. Boleslaw, a vitéz, de féktelen lengyel király saját ke
zével megölte a krakkói püspököt. aki szertelen viselkedéséért megrótta őt. A
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súlyos bűntény miatt a pápa átokkal sújtotta. Boleslaw Magyarországra mcné
kült, László pedig, a szent, befogadta, oltalmat adott neki, s a pápai intelmek
és korholások ellenére is ragaszkodott a vendégszeretet törvényéhez, noha
Boleslaw király Magyarországra is elhozta féktelen természetét és sok gondot
okozott vendéglátó gazdájának.

A testvéri érzület hatott tovább az Arpádok és Piastok kihaltát követő

korokban, a Hunyadiak és Jagellók idejében is, amikor a kőzépkor társadalmi
keretei felbomlanak, új áramlatok kavarják fel az európai s benne a lengyel
és a magyar életet is. Ez ihleti Luxemburgi Zsigmond idejében a magyar ren
deket, amikor kijelentik, nem hajlandók a lengyelek ellen háborút viselni. Ez
melegítí át a Hunyadiak és Jagellók humanistáinak, mindenekelőttVitéz János
esztergomi érseknek és Zbygniew Olesnicki krakkói püspöknek barátságát. Ez
tükröződik abban a szivélyességben is, amivel a híres krakkói egyetem és a
polgárság körülveszi az ott tanuló diákokat. A krakkói Alma Mater falai kö
zül egész sor magyar püspök, tudós, nagy egyházi szónok került ki, többek
közott Boldog Temesvári Pelbárt, Hunyadi Mátyás kortársa, akinek latin nyel
vű prédikációs könyveit többször adták ki a nyugati országokban is. Krakkó
iballl tanult Csáthy Demeter ferencrendi szerzetes és költő. Itt nevelkedtek s
adták ki műveiket, bibliafordításaikat, krónikáikat a magyar reformáció út
törői. Itt tanult Telegdi Miklós, későbbi pécsi püspök, a török utáni magyar
katolikus élet egyik újjászervezője.

A lengyel-magyar kapcsolatok egyik érdekes epizódjának hőse az első

nagy magyar lírikus és költő, Balassi Bálint. A nagy tehetségű, de szertelen
természetű költő és végvári vitéz, élete egyik szakaszában részt vett egy
hadjáratban, amely Báthory István ellen irányult. A fejedelem fogságába
került, s mikor az lengyel király lett, magával vitte őt új országába is. A
rab költöt megigézte a lengyel vendégszeretet. Amikor Báthory szabadon
bocsátotta, de szenvedélyei itthon újra nehéz helyzetbe sodorták. Balassi
visszamenekült lengyel barátaihoz.

Sobieski János nevét s érdemeit, amelyeket Magyarországnak a török
uralom alól való felszabadulása körül szerzett, máig is számon tartja tör
ténelmünk. Azt azonban kevesebben tudják, hogyan támogatta ő a Habsbur
gok ellenében is a magyar felkelőket.

A török idők vége felé, majd utána a Habsburgok elleni küzdelem
korszakában Lengyelország felé veszi útját minden magyar szabadságharcos,
ha segítséget keres, vagy menekülésre kényszerül. "Fordítsd fejedet, jó lovam,
Lengyelország felé" - mondja a kuruc dal. Itt keres kapcsolatokat Thököly,
ide bujdosik Rákóczi, ide menekül a paraszti Rontó Pál, Benyovszky Móric
későbbi szolgája, mikor megöli az osztrák tisztjét. Nem mindig voltak sima
modorú lovagok ezek a menekülő szabadságharcosoki Rontó Pál is úgy kö
tött barátságot egy hozzá hasonló lengyellel, hogy először kardjukat mérték
össze, vért eresztettek egymásból.

A lengyelek és a magyarok a legújabb korban. is figyelemmel kisérték
egymás sorsát. Így értjük meg, miért hatotta át oly mélységes szorongás a
magyarságet a lengyel állam XIX. századi felosztása után, miért siettek a
lengyel fiatalok az 1848-as - szabadságharcban a magyarok segítségére. mí
hozta hozzánk Bem tábornokot. Mért volt el nem évülő témája a lengyel
kérdés nemzetgyűléseinknek, sajtónknak, irodalmunknak a kiegyezés után is.

A magyar-lengyel kapcsolatok legujabb, a jelen századi szakasza már nem
történelem, hanem nemzedékünk élménye. A jövő útja egy mind közössé
gíbb társadalmi rendben felfejlődő humanitásé, amelyben kell, hogy egyre
nagyobb erőve váljék a határokon felülemelkedő barátság és emberszeretet.
Nekik is, nekünk is úgy kell a boldogulás feltételeit keresnünk, ahogyan
Mieskó és Géza tette, nem a múlthoz tapadva, hanem a jövő felé tekintve.
Nemcsak magunkért lengyelekért és magyarokért kell megőrizni az ősi

testvériességet, hanem hogy példánk követésére ösztönözzük a világ többi
népeit is. Végtére is az atomkorszakban csak akkor maradhatunk életben
valamennyien, ha ideológiai és egyéb ellentétek dacára az emberiség létér
dekét szolgáló feladatok munkálásában egyet tudunk érteni. (Sinkó Ferenc)
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"ATOK VAGY ALDAS A TELEVfzIÓ ?" Nem egy külföldi elmefuttatás
ban találkoztunk már ezzel a kérdéssel. A válaszok is rendkívül ellentétesek.
Vannak, akik a világ civilizálásának új lehetőségét ünneplik ebben a csodás
találmányban, s vannak, akik az ember elbutulásának és elkényelmesedésének
eszközét ostorozzák benne. Elisabeth Gerin az Eiudes által közölt igen tárgyi
lagos tanulmányában mindenesetre pozitívan értékeli a televízió [elentőségét,

ugyanakkor azonban rámutat káros hatásaira is.
Egyik legnagyobb baj szerinte az, hogya néző a képen keresztül az ese

mények közvetlen részesének érzi magát, s nincs kedve, ideje és energiúja
sem arra, hogy kritikusan értékelje a látottakat. Kényelmesen rábizza magát
a televízióra és meg van gvőződvo arról, hogy napról napra, való tényanya
gok sokaságának jut birtokába a képernyőn keresztül. S hogy meg kényelme
sebb legyen ez a ráhagyatkozás, a televízióban ugyanazok a bemondók lépnek
elő, akik már a "családtag" egyszerűségével és közvetlenségével vezetik néző

iket a "titkok birodalmában".
A kép mindig erősebben hat, mint a szó, s a televízióban a kettőt egy

szerre kapják a nézők. Fokozza a hitelesség, sőt a tévedhetetlenség érzését a
televízió frissesége, a helyszíni közvetítesek rendszere. "A kép nem hazudik" 
moridja a néző, és gyakran nem is sejti, hogya televízió technikája rnilyen sok
hipotézist emel tényszerűvé, milyen sok egyedi jelenséget tipikussá, éppen a
képek keverésével, vagy célzatos összeválogatásával. Nem is sejti, mert nem is
gondolkodik el rajta, hogy a képek gyors egymásutánja szinte teljesen kizár
ja a kritikai értékelés lehetőséget. Könnyen megtörténik így, hogy emberek
milliói "nézik" a képet, de talán csak százak "értik" meg, hogy valójában mit
is látnak.

A televízió olykor már a narkózis szerepét tölti be. Nem egy televízióban
egymásután kapja a néző a .Jcrímikot", a bűnügyi filmeket, s a borzalmak haj
hászása s a szadisztikus hajlamok felkeltése mellett megvan az a veszély is,
hogy egy-egy nagyszerű nyomozás végén már nem is tudja pontosan, hogy ki
derítette ki a bűntettet, a zseniális detektív-e, vagy ő maga.

Természetesen hiba volna - fejti ki a szerző -, ha a negatívumok mel
lett nem vennők fontolóra a televízió pozitív szercpét is, A kép szinte belát
hatatlan módon gazdagíthatja ismereteinket, vagy a látottak alapos tovább
gondolására és a bennük való további elmélyedésre ösztönözhet. A televízió
emellett az emberi közösségnek is egészen új fejlődési fokát hozhatja magá
val. A néző, úgy érzi ugyan, hogy az adás csakis neki szól, de ugyanakkor
tisztában van azzal, hogy vele együtt milliók és milliók ülnek 11 képernyő

előtt és ugyanúgy figyelik a látottakat, mint Ő. Ez az összetartozás és az egyen
lőség tudatát kelti benne. Egyszerre érzi magát közösségi lénynek és szabad
személviségnek.

Elisabeth Gerin az általa előadottak alapján szükségesnek mondja, hogy
már az iskolában tanítsák meg a gyermekeket a televíziós műsor kritikus
szemlélésére és a látottak helyes értékelésére. Az iskolák számára azonban
egyelőre nagyobb gond a televízió hasznosítása az oktatásban. Erről a prob
lémáról Jacqueline Stouls ír ugyancsak az Etudesben.

Az iskolatelevízió műsorát Franciaországban először 1958-ban sugározták.
Az első kísérleték szerint csak a számtan és a mértan tanításában vált 'be a
képi megközelítés. 1959 után azonban szép sikereket értek el a történelem, a
földrajz - általában a térkép segítségével megközelíthető tantárgyak - és
egyes természettudományi problémák kísérletezéasel egybekötött oktatásában.
Ekkor már a francia nevelésügy felelős vezetői is felismerték az iskolateleví
zió rendkívüli jelentöscgét és 1963-óta kellő anyagi támogatásban is részesítik.
A műsorok színvonala és hatásfoka ettől kezdve csak emelkedett.

A televízió hasznos voltát az iskolai oktatásban az határozza meg, hogy
kiválóan alkalmas a fogalmak tisztázására, az ismeretek megszflárdrtására és
elmélyítésére. A vizuális típusú tanulóknál azonban az a veszély fenyeget,
hogy csupán a képeket jegyzik meg, a látottakon azonban nem gondolkodnak
el, aminek következtében azután logikai érzékük nem sokat fejlődik.

(Ferencz László)
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•

BUTS ET IDÉES PROMOTRICES DU ne CONCILE DU VATICAN

par l'évéque J 6 z s e f C s e r h á t i

L'auteur gonverneur apostolique du dlocese de Pécs réunit en stystöme
d'ensemblo les principales tendancea spírűtuelles du ne Concile du Vatican.
Il constate que les résolutícns et les ordonnances du Conelle veulent mettre
en marche ce que l'on pourr-ait appeler théorie et pratique, mais fl vrai dire,
il s'agit de la forrnation de la conscience et de la réforme d'attitudes inté
neures. Le Condie asptrait fl laconstitution d'un mouvement rnoral et d'une
réforme spirituelle.

Ce fut le pape Jean XXIII qui désigná les buts du concilc: 1. procéder a
la réforme intérieure de I'Eglise, 2. s'efforcer de rendre l'Eglise rénovée
attrayante pour les freres cbrétiens détaohés d'elle, afin que, du cöté catho
lique, rien ne s'oppose a la réalisation de l'union chrétienne oecuménique,
enfin que I'Eglise se tourne vers le monde, vers tous les hommes croyants ou nom
croyarits ann d'apporter son appui fl Ia solution des problemes vítaux de I'huma
nité au moyen d'un dialogue fructueux. Les diagnostícs constatés par la piupart
des évéques du monds comme des symptőrnes alarrnants se sant constitués au
cours de longues annéas. La vie se sépare, le monde se détache de I'Eglísc, comme
si elle ne parjait pas la langue de'hornrne d'aujourd'huí, un certaln fossé se creuse
entre la hiérarchie et les fideles, I'organisation gouvernementale de l'Eglise
est entravée par des difficultés et une certaine rigidité, des apparences fórmécs
par l'histoire eaehent souvent des teneurs vivantes, des tendancea théologiqucs
novatrices trop traditionnelles ou trop hardies s'affrontent et nous employons
des méthodes de pastorisation surannées qui débilitent le vrai cours de ·la
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vie spirituelle. L'Eglíse doit done sortír de son isolement et s'adapter au eours
de la vie. Elle ne peut [amaís s'indentifier aux fautes ou aux erreurs du
monde, maisoelle doit reconnaitre que le monde et l'homme qui l'habite
évoluent sans cesse, C'est précísérnent la raison pour laquelle, de son cöté
humain, l'Eglise estaussi bien soumíse aux changements historiques que
d'autres réalités terrestres. Elle ne peut [amais étre un édifice Iermé, d'aspect
extérieur accompli. "Ecclesia semper reformanda" l'Eglise a constamment
besoin de se renouveler; cette locution a été íntroduíte dans la constitution
eonciliaire concernant l'Eglise.

Au point de vue théorique, l'Eglise pourrait étre considérée comme une
association religíeuse, existant dans le monde, en possession de vérités abso
lues, au nom de Dieu, et avee son autorité, et qui peut se tenir a l'écart de
toutes les autres formations profanes qui lui sont étrangeres. Mais une telle
concentton ne tiendrait pas compte du fait de I'incarnation, de Ja continuité
historique de l'union de Dieu et de l'homme, et séparerait trop le naturel et
le surnaturel la création et la rédemption I'un de l'autre. De plus, la con
eeption esquissée passerait au-dessus du monde, de sorte que la structure de
l'univers, les nombreuses valeurs de l'existence humaine, I'Ingóniosité de la
raison, le progres de la science, le développement de la conscience des peuples,
la justice, la solidarité, l'amitié fraternelle et l'Idéal de la paix ne resteraient
pour la réalísatíon chrétienne que "données occasíonnelles" et non I'objet de
l'élévation et de la divinisation de la moral e collective humaine.

L'Eglise n'a encore jamals réagí a l'histoire de f'acon si décísive que dans
ce concile. Le poids du mot "aggiornamento" a donné a tout le concile une
frappe spirituelle partículíere et un caractere moderne d'auiourd-huí.

Bíen qu'en premier lieu le concile ait voulu étre un concile pastoral la
recherche d'une orientation pastorale aurait été impossible sans fondements
doctrínaux. Pour l'Eglise, la táche se posait done de se connaitr-e elle-möme,
de scruter son propre visage pour y découvrir les traits venant du Christ, la
présence de Dieu, maís aussi pour y trouver Jes éléments humains et
surtout de se mettre ft la réalisation des buts pastoraux en renforcant ces
derniers et en les épurant de facori moderne. L'élucidation des rapports des
offices épiscopaux et de la primatie papale occupe une place prépondérante
dans la description de la structure hiérarchique de l'Eglise. lVIais de nouvelles
Iumteres ont éclairé dans I'Eglise la situation des fideles laiques qui depuis
des síecles, était restée une question non élucidée. Au sein de I'Eglise, les
fideles sant baptísés "par la vie et par la rnort du Christ". Done, tous les
membres de l'Eglise participent aux mysteres du Christ, deviennent sembables
au Christ; et ft certains égards s'identifient au Christ. En plus du clergé com
mandé au service du Christ, la qualité de pretres universels des fideles est
une réalíté indéniable. .

Les sigries du temps ont mis en marche l' "aggiornammento pastoral et
oecuménique" du Concile, mais ses racines se trouvent dans la nature méme
de 1'Eglise. Nous sommes dans une nouvelle phase du développement de
l'histoire, de la civilisation, de la culture, de la société et de l'économie de
I'humaníté. Les sciences naturelles appliquées créent un monde différent de

.T'ancien et transforment également I'homme qui y vit. Dans la civilisation
moderne, si les caracteres de races, de peuples et de nations et les différencia
tions ne dísparaíssent pas, 'car ils appartiennent ft l'ordre de Ja nature, le
nouveau type d'homme en formation, en tant que membre de cette méme
et unique famille humaine revendique les mérnes droits, et demande a parti
cipel' il la constítutíon historique de 1'humanité. Il s'agit de la tendance íné
luctable du développement historique qui sera peut étre longtemps eneore
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entravée par de gráves difficultés mora1es. Au point de vue individue1 c'est
l'égoísme, on en langue d'aujourd'huí la richesse infatuée qui n'est pas dis
posée fl venir en aide aux milltons de déshérités, d'affamés du monde en
renoneant fl la son propre superfíu. Au point de vue cornmun, les dangers per
manents se présentent sous forme de particularisme, de toutes especes de
démarcations d'orgueil racial ou national, des horrours du racisme et du na
tionalisme, du séparationísme qui en dérive, ou de la puissance politi que
visant fl une extension toujours plus large: de I'impérialisme.

Il est iridubitable que l'"aggiornaménto" exige une analyse réelle de
I'époque, Il faut reconnaltre "les signes du temps" dans I'état actuel du dé
veloppement de I'humanité, ainsi que ses aspirations socíales, civilisatrices et
culturelles. L'Eglise veut connaitre le monde tel qu'Il est. Elle prerid connaís
sance de l'humanité d'aujourd'hui, avec ses vertus et ses fautes égalernent.
C'est pourquo! le conelle n'a pas blámé des personnes, mais s'est borné . fl
examiner les courants, les mouvements et les erreurs de I'époque avec les
mesures objectives de la constatation des f'alts. Se basant sur sa propre vérité
révélée, il s'est efforcé d'éclairer I'époque actuelle tout en exercant une action
bienfaisante, et d'aborder les graves problemes du temps fl travers l'hornme
lu i-rnőme, Il n'a pas cherché ce qui sépare, maís partout ce qui est commun,
ce qui unit, et dans cette conscience commune de recherche l'un de l'autre
en Ionmatiom, il veut venir en aide fl I'humanité, en Iíbérant de nouveau les
sources de l'enseignernent évangéltque.

•
TENTATIVE DE JOSEPH II. POUR L'INTRODUCTION DE LA
LITURGIE EN LANGUE POPULAIRE

par G Yu l a P r o k o p p

Par suito de la réalisatíon de la réforme liturgique du IiIre Concile du
Vatican, la Ianguo populuirc joue un rőle de plus en plus important dans la
liturgi e, constate l'auteur, archiviste de I'aula archiépiscopale d'Esztergom. Il
est done opportun de rappelér une tentatíve amorcée il y a 180 ans, et depuis
tombée dans l'oubli, qui visait égalernent fl I'établíssement de la liturgie en
langue populaire. Cette initiative se rattache au nom de l'empereur d'Autríché
Joseph II qui, n'ayant pas été sacré en Hongrie et n'ayant pas porté la cou
ronne hongroise il I'occasion de cette cérémoníe, est connu ssous le nom de
"roi au chapeau",

Le document daté du 21 juin 1786 adressé par le Conseil de lieutenance
royal sliégeant il Buda, il József Batthyány, alom archeveque primát d'Eszter
gom est conservé aux archives primattales d'Esztergom, Le décret royal pre
scrit I'introduction de la langue populaire dans les offices religieux. Entre
autres. on y déclare: "Sa Majesté désire que ceux qui participent aux sacre
ments et que les fideles qui assistent au service religieux comprennent aussí
les actes sanctifiés de mőrne que les priores qui les accompagnent, afin d'y
trouver I'édiflcatíon, un plus grand profit et réconfort moral, aínsi que I'in
tensífication de leur f'oi". Pour une raíson ínconnue, le Conseíl de lieutenance
abrogea I'ordonnance le 2 mai de la méme année, Mais entre temps, elle
avait déja été comrnuntquéo aux autres membres du corps épíscopal de Ron
grie, et sept des réponses il cette communication se trouvent eneore [usqu'á
aujourd'hui aux Archives Nationales de Budapest. Il est intéressant de con
stater que sur les sept lettres pastorales deux seulement expriment un retus
catégorique. Toutes deux se réferent au conelle de Trente dont la résolution
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énoncaít que la cause de la langue liturgique dépassait la compétence des
évéques et relevadt de J'Eglise untverselle. La réponse d'un des évéques est
évasive, et quatre d'entre eux approuvent nettement l'introduction de la lan
gue populaire dans la Iiturgie. La plus intéressante d'entre elles est celle de
Máté Kertiza, évéque de Bósnie et de Szerém, dans laquelle il déclare que
la traduction du Rituél Romain en langue croate, parlée sur le territoire de
son diocese a déja été publiée par l'imprimerie de la Congregatio de Propa
ganda Fide. Il y avait aussi un autre livre liturgique en langue croate, im
primé a Venise, contenant, non seulement les textes des leeens et des évan
giles, mais aussí celui des partíes de la messe qu'on avait l'habitude de chan
ter. L,auteur déclare qu'aujourd'huí nous ne savons déja plus quel était le
but de Joseph II lorsqu'il prit l'initiative de la liturgic en langue populaire,
mais les arguments joínts au projet par le décret du Conseil de lieutenance
témoignent d'une conception écclesiastique et ne díffcrent guere des recon
naíssances provoquées par les réformes liturgíques actuelles.

•
LE TRENTENAIRE DE VIGILIA

par K á r o l y D o r o m b y

Les collaborateurs actucls de notre revue et les rédacteurs des journaux
catholiques de I'étranger, les journalistes et les écrívaíns qui entretiennent
avec Vigilia des rapports spirituels. ont célébré le 30ém e anniversaire de la
fondation du journal, dans un cerele intime et amícal.

Le matin du 10 mai, I'évéque József Ijjas, gouverneur apostolique de
Csanád, a célébré une messe solennelle et un Te Deum d'action de gráces en
I'église de I'Université, puís la réunion eut lieu dansla salle des fetes de
l'Académie de Théologíe. Béla Saád, éditeur reponsable de Vigilia prorionea
quelques phrases de bienvenue a l'íntentíon des assistants, puis il donna lec
ture du télégramrne de l'archevéque de Kalocsa András Hamvas et de la
lettre du ministre József Prantner, président de l'Office d'Etat de Affaires
écclésiastíques qui saíuaíent les partícípants, Ensuite, György Rónay retraca
Jes circonstances du début de Vigilia et en exposa les mobiles. En ce temps
la, le journal répondait aux exigences d'une nouvelle génération. Cette géné
ration voulait autre chose que ceux qui l'avaient précédée, et ne se conten
tait pas des anciens cadres. Elle prenait au sérieux les enseignements du
chrlstianísme, done elle voulaít des réforrnes pratiques, une Eglise sociale au
lieu de l'Eglise féodale hongroise, et une réforrne agraire, comme elle prenait
au sérieux la théclogie du péché et de la gráce, elle sentait que la Iíttérature
qui preférait la sournission a la morale formelle, aux risques et aux chances
du drarne de la gráce était Iausse. Apres György Rónay, Vid Mihelícs prít la
parole pour exposer les idées directrices et les aspirations de Vigilia. Il expli
qua les táches partlculíeres qui dncornberrt artuéllement a Vigilda, du fait que
cette revue est aujourd'hui le seul mensuel catholique qui paraisse dans notre
pays, En plus des études de théologie et d'apologétique la revue doit auss!
fourrrir des informations sur les problernes actuels les plus importants, et
faire revivre les oeuvres et les épisodes de la vie des figures du passé catho
Iique hongrois qui ont encore quelque chose a díre a l'homme d'aujourd'hui.
Il faut tenír et rendre compte des évenements prédominants de la vie artis
tique et Iittéraire du pays et de I'étranger, et en mérne temps assurér le ter
rain de la littérature et de la poesie catholiques. Dans l'ensernble, notre táche
est de dévélopper la spiritualité eatholique. Enfin, une táche importante in-
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combe ti Vigilia, cel1e de favoriser le díalogue entre les différentes concop
tions qui se développe de plus en plus, ainsi que la coexistence pacifique.

Le mérne [our, il midi, le prélat Imre Várkonyi, custode, direeteur natio
nal de l'Actio Catholica, donna une réception en l'honneur des participants
étrangers des Iétes du [ubilé. L'apres-midi, une équipe réduité des collabora
teurs de notre journal, accompagnée par les visiteurs étrangers, se rendit au
címetiara de F'arkasrét, pour y déposer une gerbe scr la tombe de Sándor Sík,
qui fut rédacteur en chef de Vigilia. Vid Míhelícs rappela ses mérites dans
une breve allocutíon. Puis, les collaborateurs de Vígflía et de Új Ember,
airisi que les vísíteurs étrangers venus pour celébrer le treritieme anndversatre
de la fondation de Vigilia se róunirent dans un des salens de l'hőtel Szabad
ság, pour un entretien autour de la table ronde, Au nombre des étrangers se
trouvaient Pierre Emmanuel, le poete catholiquc Iraricals bien connu, Georges
Montaron, rédaeteur en chef du 'I'émoignage Chretien et son adjoint Claude
Gault, Kurt Skalnik, redacteur en chef de l'hebdomadaire Die Furche, de
Vienne, Walter Raming. rédacteur en chef du Wiener Kirchenzeitung, Wi told
Jankowski, redacteur en chef du Slovo Powszechne de Varsovie, et Sygmunt
Tyszk , collaborateur du journal, Thomas Schrelber collabarateur de la télé
vision franeaiso et du journal Le Monde de Paris, ainsi que Valerio Ochetto,
redacteur de politique étrangere de la radiodiffusion et de la télévision ita
liennes. Jean Marie Dornenach, rédacteur en chef d'Esprit, de Paris, Richard
Bartha, rédacteur en chef de Kathpress de Vienne, et Mario Gozzini, direc
teur de la maison d'Action Valeecht de Florence s'étaient excusés de ne pou
voír prendre part aux Iétes du [ubilé et aux entretiens autour de la table
ronde et avaierit exprimé leurs voeux. Du cőte hongrois, étalent présents:
Béla Saád, rédacteur responsable de Új Ember, Vid Míhelícs, redacteur res
porisaole de Vigilia, László Passuth, viceprésident du Pen-club hongroís, ainsí
que Lajos Bittei, Károly Doromby, Ferenc Magyar, János Pfeiffer, János
Pilinszky, László Possonyí, Polycarpe Radó, György Rónay, Ferenc Sinkó et
Endre Szlgeti.

Apros la breve introduction d'Endre Szigeti, les partícipants il la con
férence de la table ronde, s'entretinrent de la responsabilité européenne des
écrivains et des jourriallstcs catholiques, ainsi que des táchas qui s'imposaient
il eux dans le domaine du développement de la coexistence pacifique.

A l'occasion de cette réunion amicale, nous avons voulu faire visi ter il
nos hőtes étrangers quelques régions caractéristiquement hongroises des envi
r< ns de la capitale et quelques noyaux írnportants de la vie catholíque hon
groise. Done, apres les [ournées consacrées aux cérémonies du jubilé, nous
les avons conduits il Veszprém, ou Károly Klempa, gouverneur apostolique,
auteur permanent de nombreux artteles de notre revue, les accueíllit et les
guida tout le long des salles du palais épíscopal, ou ils purent admirer les
collections d'objets d'art qu'il y a réunics et qui sont d'ailleurs exposées au
public; puis nous avons conduit nos visíteurs au Iac Balaton. Nous avons aussi
visité Pécs, ou l'~veque József Csenháti. gonverneur apostolique, également
collaborateur permanent de notre revue, recut il déjeuner les écrivains étran
gers qu'Il guída ensuite personnellement dans la cathédrale et pour leur faire
visiter les tombeaux des chrétiens primitif.s. Ils se rendirerit aussi il I'église
mosquée de la cíté. La beauté de la vílle au grand passé et son ambiance
particullere ímpressíonnerent vívemerit nos visí teurs. Enfin, nous avons faít
une >'breve visita il Esztergom, pour montrer il nos hőtes la cathédrale, De
cháteau de l'époque arpadienne et le Musée Chrétien. Dans ce dernier, se
furent surtout les peintures de l'époque médiévale hongroíse qui surprirent
les visiteurs. Valerio Occhetto renrarqua que n)importe quelle collection du
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monde serait fiere de posséder tes oeuvres du maítre M. S. Ces entretiens et
ces visits ont contribué il affermir et il resserrer eneore les Iiens qui nous
unissaient il nos amís de I'étranger.

•
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

DIALOGUE CHR:ÉTIEN-MARXI8TE A. HERRENCHIM8EE. Dans la
rubríque "Faits et idées" Vid Mihelics rend compte du nouveau díalogue
chrétien-marxíste organásé du 28 avríl au 1 Mai il Herrenchimsee par la Pau
lus-Gesellschart: Acette occasíon, prés de troís cents personries parani les
quelles se trouvaíent des personnalités de renommée internationale marxistes
et chrétiennes, mais surtout catholiques, avaierit acoepté l'invitation de l'As
sociation. Des marxistes venus des pays socialistes Tchécoslovaquie, Roumanie,
Bulgaríe et Yougoslavie, et des marxistes aínsí que des catholiques venus de
Hongríe ont participé aux séances. En dehors des théologiens chrétiens et des
philosophes marxístes, un grand nombre de socíologues et de physiciens
étaient aussí présents, Le professeur Giuliano Girardi, membre du "Secréta
ri at pour les non-croyants" qui a lui-méme fait une conférence, a suíví les
entretíens [usqu'au bout avec atténtion.

Vid Mihelics rend compte en détail de la teneur et du cours des discus
sions. Il attache une importance partículíere fl la prépondérance du probleme
de 1'"Etat non confessíonnel". En effet, le désidératum que l'Etat ne s'engage
dans aucune conception, a tróuvé l'approbation générale non seulement du
cöté chrétien, mais du cöté marxiste aussi, de nombreux assistants en prem-er
lieu les professeurs Garaudy, francaís, et Luporini, italien ont pris position
dans 'Oe sens. Le professeur Luporírii a soulígné que, pour le marxisme, l'es
sentíel n'esrt pas que la socíété devienne athée, mais de vivre dams un
rnonde d'oú ü'exploícatíon seraít bannie. L'auteur du compte rendu fait ressor
til' l'entretien qui s'est déroulé sur la possibilité de coexistence pacifique des
différents régimes sociaux. Il cite la constatation d'Arnold Bucholz d'opres
laquelle, bien que "l'idéologie de la coexistence" caractéríse aujourd'hui les
rapports réciproques de l'Est et de I'Ouest, un danger permanent y couve, étant
donné que la volonté d'éviter la guerre s'accompagne d'une lutte s;;>irituelle
ídéologíque, Il faudrait doncö plutöt errvisager de transformer "l'idéologie de la
coexistence" en "idéologie transitoire" plus différenciée et réduisant les dan
gers, d'autant plus que chaenne des parties corisidere le maintien de la paix
comme le but primordial de I'humanité.

En plus du niveau élevé du dialogue, Vid Mihelics parle et apprécie
l'estime et l'amabilité courtoíse que les partenaires se sont réciproquement
témoignées. Les orateurs ont été d'accord sur la nécessité d'élaborer cette
doctrine de I'humanismo universel qui pourrait réunir les chrétiens et les
marxístes dans la formation commune du développement de l'avenir, et ceci
mérne ríén que pour la raíson que ce m'est que de cette maniere qu'Ills pour
raient mettre obstacle efficacement fl la destruetien de I'humanité par elle
rnéme. L'unanimité s'est également manifestée dans l'avis qu'il est superflu de
ehercher les fautes du passé et de s'en blámer les uns les autres. La réalité
du préserit exige I'union, dans I'intérét de la réussite de l'humanité tout en
tiere, Il faut done élaborer les points de rencontre posstbles. Quant aux po
ints de conflit, il faut les confronter sur une base et sur un ton humains.

L'auteur attire enfin l'attention sur la déclaration du président administra
tif Erich Kellner quia énoncé que, bien que la Paulus-Gesellschaft ne con
sídére pas l'organísatíon des rencontres marxistes-chrétiennes comme sa táche
príncípale, elle se charge pourtant de faire une nouvelle démarche. Mais cecí
n'auraít un vérítable sens que si cela signifiait déja "démarche commune",
c'est il dire si la réunion prochaine pouvait avoir lieu dans un pays socialiste.

F. k.: Saád Béla l07llr5-<66. Fővárosl Ny. 5. telep. - F. v.: Ligeti Miklós



s Z E R K E S Z T Ő I Ű Z E N E T E K

Mi a búcsú? A tridenti zsinat által kihirdetett tanítás felel erre a legvilá
gosabban. Búcsú eszerint a már megbocsátott bűn után visszamaradó ideig
való büntetés eltörlése, amit az egyháznak jogosított képviselője az egyház
"jóvátételi kincsére" való tekintettel engedélyez. "Jóvátételi kincsen" kell ér.
tenünk azoknak az elégtételt nyújtó cselekedeteknek összességét, amelyek el
sősorban Krisztusnak, másodsorban a szeriteknek és más buzgó keresztények
nek érdeméből származnak, és amelyek az egyházi oldó és kötő hatalomból
folyólag a többi hívek gyengébb értékű elégtételének pótlására szolgálhatnak.
A búcsú tehát nem jelenti a bűn bocsánatát, amihez a töredelem szentségében
juthatunk, hanem feltételezi, hogy előzőleg már elnyertük ezt a bocsánatot.
Azért tartottuk szükségesnek mindezek leszőgezését, mert egy csehszlovákiai
teológus-olvasónk okkal hívta fel figyelmünket arra, hogy II folyóiratunk idei
januári számában megjelent "Eszmék és tények" a búcsú kérdésének zsinati
tárgyalásával kapcsolatban a "büntetéselengedés" helyett a "bűnbocsánat" ki
fejezést használta, amiről természetesen nem lehet szó.

"Eredeti bűn." - Azt kérdezi olvasónk, hogy "a gyermek lelke a szülőktől

származik-e, vagy Isten teremti?" Erre egyszerűen azt is válaszolhatnánk,
hogya kérdés feltevése így nem helyes, hiszen a kettő nincs ellentétben egy
mással. Hitünk szerint minden létezőt Isten teremtett, akár közvetlenül, akár
közvetve úgy, hogy létrejöttét beleállította az egész teremtés rendjébe és oko
zat-sorába, Olvasónk leveléből azonban az tűnik ki, hogy túlságosan elkülö
níti, mint létező valóságot a lelket és a testet, holott a katolikus tanítás min
dig erősen hangsúlyozta a kettőnek elválaszthatatlan szubsztancíás egységét.
Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes a Herder kiadásában megjelent legujabb
Lexikon fŰr Theologie und Kirche megfogalmazása a lélekről. Ezeket írja: "Az
egyházi tanítóhivatal, amikor a lelket mint forma corporis-t, azaz a lélek for
máját, határozta meg, nyomatékosan állást foglalt az embervolt, eredeti, ter
mészetes egysége mellett. Há ezt a tanítást, a maga teljes horderejével komo
ly an akarjuk venni, akkor a lelket és a testet sohasem szabad úgy felfogni,
mint az emberhez tartozó két valóságot, és úgy elképzelni, hogy eredetileg két
,létező' van, amelyek később lépnek egységre. Valóságos míndíg csak az egy
és egész ember, aki mindenestül lélek és test egyszerre." A későbbiekben rá
mutat a lexikon, hogy amikor Aquínoi Szent Tamás az anima unica forma
corporist említi, ezzel mindennél világosabban kifejezi, hogy az embert nem
lélekből és testből állították össze, hanem a kettő csak metafizikailag szét
választható két lételve ugyanannak az egyetlen létezőnek, az embernek. Nyu
godtan elmondhatjuk tehát, hogya szülők az új ember létrehozói, csak min
dig tudomásul kell vennünk, hogy az ily módon létrejött ember egy Isten
akarta fejlődés eredménye, amelynek természetfeletti síkon közvétlenül is Is
ten a létoka.

"Pünkösd." - Levélírónk egyik olvasmánya alapján veti fel a kérdést,
hogy vajon helyes-e az a kifejezés, hogy "Pünkösd az egyház születésnap
ja"? A teológusok között megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy me
lylk volt pontosan az a pillanat, amelyet az egyház szó szoros értelemben vett
megalapításának tekinthetünk. Egyesek szerint erre akkor került sor, amikor
az úr Jézus a feltámadás után Péterre bízta mint sziklára az egyházat. Má
sok szerint akkor történt, amikor elküldte a Szentlelket az első Pünkösd al
kalmából. Ismét másoknak az a véleménye, hogy az egyház a szó igazi ér-



telmében akkor született, amikor Krisztus meghalt a kereszten. Végül van
olyan vélemény is, amely szerint az utolsó vacsorán alapította az egyházat,
amikor a keresztáldozatát megelőző napon a kenyeret és a bort saját testévé
és vérévé változtatta. át. A, XII. Piull pápa. által kiadott Mystici Corport~

Christi kezdetű enciklika azt írja, hogy az isteni megváltó akkor kezdte el az
egyház misztikus templomának építését, amikor prédikációja során meghir
dette tanítását; teljessé tette ezt, mikor megdicsőülten a kereszten függött, és
akkor nyilvánította ki, amikor látható formában is elküldte a Szeritlelket.

"Májusi ájtatosság." - A májusi ájtatosságok kérdésében olvasónk véle
ményét teljes mértékben alátámasztja az a cikk, amelyet Kampe német fel
szentelt püspök írt ugyanerről a kérdésről. A püspök mindenekelőtt idézi a
liturgikus konstitúciónak azt a szakaszát, amely a népi ájtatosságokra vonat
kozik. A konstí túcíó szerint ezek az ájtatosságok megfelelő módon vegyék fi
gyelembe a liturgikus időszakot és úgy kell őket összeállítani, hogy összhang
ban legyenek a szent líturgiával. Május hónapja - írja Kampe püspök - az
esetek túlnyomó részében még a húsvéti időszakba esik. Ennek megfelelően a
májusi ájtatosságnak legnagyobbrészt húsvéti jelleget kellene kölcsönözni, ami
nagyon is illene hozzá. Hiszen itt amúgy is egy betöltetlen hézag van egyházi
életünkben. Amíg a negyvennapos böjti időszakban buzgón készülünk a hús
vét ünnepére, a nagyhéttel hirtelen meszakad az intenzívebb ünneplés, úgy,
hogy az a szent ötven nap, amely húsvéttól pünkösdig terjed, és amelyről a
Pünkösd a nevét is (Pentecoste) nyerte, nélkülözi a különleges istentiszteleti
hangsúlyt. Nagyonis értelmes lenne, ha éppen ebben az ünnepi időszakban,

amikor a megváltás húsvéti misztériumát tiszteljük, a hívő közösség naponta
gyűlne össze istentiszteletre. Itt bővebben lehetne felolvasni a Szentírásból,
ahogyan azt a zsinat is kívánta, különös tekintettel a húsvéti részletekre. S
ezek az ájtatosságok fokozatosan mehetnének át a Pünkösd előkészítésébe.

"Isten szavunk eredete." - Érdekes elméletet küldött be szerkesztőségünk

be Kerényi László, a magyar nyelv Isten szavának eredetére vonatkozólag.
Szerinte azok a kísérletek, amelyek az iráni nyelvből akarták levezetni, vagy
az is szótagot az ős szó alakjának vélve, valamely ősi pogány istenfogalom ne
veként próbálták ezt a szót megfejteni, nem voltak eredményesek. tgy a nyelv
történeti módszer látszik legalkalmasabbnak a megfejtesre. A római biroda
lom bomlási folyamatában a régi istenek megdőltek és egy új vallás inult el
hódító útjára: a kereszténység. A despotizmusba süllyedt római birodalom
rabszolgatársadalmában az új vallás az igazságosság eszméjével. az igazságos
Istenbe vetett hittel hódított. Bizánc császárai a VI. században a Justinius,
azaz igazságos nevet vették fel. Egymás után három császár neveztette magát
így, hogy ezzel a névvel is jelezze, amit a kereszténység hirdetett. (Hasonló
módon képezték a latin constans szóból a Konstantin nevet, mintegy a biro
dalom változhatatlanságának jelképeként.) A Kárpátmedence körül azidőtájt

főleg török eredetű "barbárok" laktak, és Kerényi László úgy véli, hogy az ő

nyelvükön, a justin szó vette föl az i6tin alakot ugyanúgy, ahogya juga szóból
az iga keletkezett, Aztán a szó végi n hang előtt az i hang zárt e hanggá vál
tozott, és így a természetes nyelvfejlődés eredményeként jött létre a nyelvünk
ben ma használatos Isten szó ,
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