
javára észrevegyék ezt az erényün
ket, "dicsekedjünk" vele olyan kedves,
bensőséges kedéllyel, ahogyan János
pápától láthattuk ezt. Egyik újonnan
kinevezett püspöke első látogatásán
járt nála. Arról panaszkodott, hogy a
püspökség felelősségénekterhe annyira
ránehezedik, hogy még aludni is alig
képes. János pápa elmosolyodott, az
után így szólt : "Én is így voltam ezzel
pápaságom első heteiben. De azután
egy este azt sugta fülembe őrangya

lom: Jánoskám, ne fontoskodj! S az
óta nagyon jól alszom."

Korszerütlen volna manapság az
alázat erénye? S éppen a mi társadal
munkban, ahol oly nagy hangsúly esik
a kollektívumban rejlő erőkre? Min
den nagyratörő mozdulásunkban ép
pen az nyújt biztonságot és bizako
dást, hogy le tudjuk mérni a magunk
teljesítőképességének határait, s ami
azon túlmenően szüksógos, azt a má
sik embertől, a közösségtől remélhet
jük. De ahhoz, hogy a magunk erejét
lernérjük és igénybe vegyük másokét,
nem kell-e alázat? Alázat kell ahhoz
is, hogy amiből nekünk több adatott,
azzal kipótolj uk a másik kevesebbjét.
Mert akiben alázat nincs, az "követel
és elvár", amikor hiányt érez, és gő

gösen kérkedik, megalázóan és fenn
héjázva "kegyeket osztogat", amikor
másokon segít vagy közösségí felada
tot teljesít. Olyan társadalomban
élünk, ahol több becsülete van annak,
hogy "megérdemelten kaptam", mint
annak, hogy "szereztem". A szerzés
hez azonban nem kell alázat. De kelJ
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ahhoz, hogy megérdemelten kapjon az
ember s úgy is érezze, hogy ami az
övé, azt nemcsak magának, hanem
másoknak is köszönheti.

A vallásos lelkületben is megvan
ennek az ellentétpárja. Gondoljunk
csak arra, mi kedvesebb Isten előtt?

Ha így szól a szív: ime, szentté let
tem, Uram! Vagy amikor így hálálko
dik: Uram, te megszenteltél engem.

S ha már az alázat korszerűségéről

van szó, szánjunk néhány sort annak
a manapság eléggé nem hangsúlyoz
ható keresztényalázatnak is, amely
nélkül aligha fog sikerülni közelebb
jutnunk más vallású és más világné
zetű embertársainkhoz.

Ez a ma különösképpen korszerűalá
zat azt követeli, hogy mondjunk le
arról a szemléletről, mintha a vallá
scs magatartás lenne az egyetlen, ame
lyen keresztül az ember valami ko
moly értelmet tud adni létezésének.
Adjunk hálát alázatos szívvel, hogy
mi megkaptuk Istentől a hitnek azt az
ajándékát, amely Krisztus tanításába,
az egyház életébe iktatott be minket
és számunkra a természetfelettiek oká
ból is értelmessé tette az életet. Ám
éppen ezért alázattal vegyük tudomá
sul, hogy az egyházon kívül élők más
ként értelmezik az életet. Annál is in
kább cselekedjük ezt, mert miként
Szent Bernát figyelmeztet: "Az aláza
tosság az, ami a tiszteletet barátságga
változtatja, aki pedig távol volt előbb,

azt közelebb hozza."
Magyar Ferenc

VI. PÁL PÁPA ÚJABB LÉPI~SE A BÉKE ÉRDEKÉBEN. Október aIcato
likus vallási életben a szentolvasó hónapja, mikor is a hívők különös buzgó
sággal kérik a Boldogságos Szüznek, az "egyház édesanyjának" közbenjárását
a maguk és mások javára. Ezt az alkalmat használta fel most VI. Pál pápa,
hogy újólag. éspedig él legünnepélyesebb formában hangot adjon annak a
mélységcs fájdalmának és aggodalmának, amellyel a rengeteg áldozatot köve
telő és minden eddiginél szörnyűbb világégessel fenyegető vietnami háború
s mellette egyéb nyugtalanító jelenségek töltik el. Szeptember 19-én kibocsá
tott ChTisti Matri rosarii enciklikájában az egyház minden gyermekét felszó
lítja a pápa, hogy az októberi ájtatosságokon egy szívvel és lélekkel könyö
rögjenek a béke helyreállításáért és a világbéke biztosításáért. A püspököktől

azt kéri, hogy október 4-ére, new-yorki látogatásának évfordulójára mmdenütt
a világon hirdessenek "békenapot". Ugyanakkor megrázó szavakkal fordul "az
embertség sorsának intczőihez'' is.
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"Attól kezdve, hogy apostoli hivatalunkba léptünk - idézzük a körlevél
ből -, semmit sem mulasztottunk el, hogy imával És kéréssel és figyelmez
tetésekkel szelgáljuk a világbéke ügyét. Még repülőutat is vállaltunk Észak
amerikába, hogy az ENSZ székhelyén a szinte valamennyi nemzet képviselőit

magába foglaló gyülekezet előtt <1 békéről, mint a legforróbban áhított jóról
beszéljünk. Rámutattunk arra, hogy egyik nemzet sem hagyhatja nyomorban
a másikat, hogy a nemzeteknek nem egymás ellen kell küzdeniök, hanem
valamennyiüknek összefogntok a béke megszilárdításáért. És később sem szün
tünk meg sürgetni azokat, akikre a felelősség terhe hárul, hogy távolítsák el
az emberiség felől a fenyegető katasztrófát. Ebben az órában megint ,panaszok
és könnyek között kérjük az államok vezetőit: iparkodjanak teljes erejükből

kioltani a tüzet, hogy ne terjedhessen tovább. Rendithetetlen meggyőződésünk,

hogy minden ember - bármilyen nemzethez, fajhoz, valláshoz tartozzék és
bármilyen legyen a társadalmi helyzete - osztja nézetünket. ha józanul és
becsületesen gondolkodik. Mindazok tehát, akiken ez láthatóan múlik, tekint
sék kötelességüknek ama feltételek megteremtését, amelyek lehetóvó teszik
fegyverszünet kötését, mielőtt még az események nyomása alat t el nem vész
ennek lehetősége. Érezzék át miridazok, akik felelősek az emberiség jólétéért,
mennyíre súlyos ez a lelkiismereti kötelességük. Jusson eszükbe, hogy az em
beriség áldani fogja nevüket, ha megszívlehk intelmünket. Isten nevében ki
áltjuk: ,Álljatok meg!' Össze kell ülni és fenntartások nélkül megállapodásra
jutni. Most és ma kell a békének létrejönnie, még áldozatok és kényelmetlen
ségek árán is, mert később talán csak oly rettentő veszteségekkel és borzal
mas összeomlással vásárolható meg, aminőt ma elképzelni sem tudhatunk."

Az aggódásnak és szerongásnak az a drámaisága, amely VI. Pál encikliká
ján végigvonul, nem lepheti meg azokat, akik valamelyest is figyelemmel kí
sérték a külpolitíkai híreket. Emlékezhetnek többek között De Gaulle francia
elnök kambodzsai beszédére és U 'I'hant nyiJ.atkozatára, amelyet az ENSZ fő

titkári tisztségéről való lemondásakor tett. Mind a kettő, ha különböző formá
ban is, de ugyanaz a komoly felhívás volt a világhoz, hogy álljon meg annak
a szakadéknak szélén, amely felé sodródik. A francia elnök az amerikai csa
patok állandó erősítését Vietnamban és a Szovjetunió irányában egyre provo
kálóbb "eszkalációját" úgy jellemezte, mint ami a világ békéjét immár közel
ről fenyegeti. U Thant halkabban, de épp olyan határozottan jelentette ki, hogy
"a világ helyzete rendkívül súlyosnak tűnik föl előtte". S egészen félelmetesen
hangzott, ahogyan folytatta: "Az események nyomása könyörtelenűl visz a
legnagyobb konflagrációba." Akárcsak most a pápa, a francia elnök is utalt
arra, hogy hamar eljöhet az az idő, amikor maguk az emberek a háború meg
indult gépezetét meg sem fékezhetile De Gaulle felszólította az Egyesült Álla
mokat, fujja le haladéktalanul ezt a tőle oly messzeeső hadműveletet, mert
mint Franciaország és Algéria esete is igazolta, egyedül a politikai megegye
zés állíthatja helyre a békét. U Thant szerint ezt a megoldást leginkább az
Egyesült Nemzetek Szervezetében kellene kimunkálni, ehhez azonban az is
szükséges, hogy Kína elfoglalhassa helyét az intézményben.

U Thantnak már állásából kifolyóan is igen tájékozottnak kell lennie a
vietnami háború és a kapcsolatos dolgok felől, de ugyanezt mondhatjuk el
VI. Pál pápáról is. A 'Testimoniasize firenzei katolikus folyóirat cíkkírója,
Gianvito Jatuizzi, nagy fontosságot tulajdonít ebből a szempontból annak a
július 13-i rnagánkíhallgatásnalc, amelyen a pápa Thich Nhat Hanh buddhista
szerzetest, a saigoní egyetem vallásbölcselet-professzorát, neves költőt és új
ságírót fogadta. A köztük lefolyt beszélgetésről nem adtak ki hivatalos köz
Ieményt, Januzzi azonban megbízható forrásra hivatkozva arról tudósít, hogy
a professzor kimerítő "pro-memóriát" adott át a pápának a vietnami helyzet
ről, különös tekintettel az ottani buddhisták és katolikusok viszonyára. Thich
Nhat Hanh kifejezte azt a meggyőződését is, hogy VI. Pál látogatása Hanoi
ban és Saigonban döntő módon elősegítené a konfliktus megoldását. Szerinte
a pápa jelenléte feltehetően azzal a közvetlen hatással járna, hogy abbamarad
nának a bombázások és szünet állna be a harci tovékenységekben. Kedvező

alkalom nyílnék így arra, hogyahadviselőknyugodtan átgondolják álláspont
jaikat, akként módosítva ezeket. hogy lehetövé váljék a politikai tárgyalás.
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Januzzi tudni véli, hogya pápa nem utasította el a látogatás fontolóra vételét.
A katolikus egyház fejének ilyen lépése - fűzi még hozzá Januzzi - összhang
ban lenne az egyház és a mai világ viszonyáról szóló konstitúciónak nemcsak
szellemével, hanem tartalmával is.

A Testimonianze közli a Szentatyának átnyújtott "pro-memóriát" is, amely
nek lényeges pontjait a következőkben foglaihatom össze: A buddhisták nem
akarnak kommunista rendszert, de ellene vannak a Ky-féle diktatúrának, hogy
valóban független kormánya alakulhasson a vietnami népnek. Nem igaz, hogy
a vietnami katolikusok mirid az amerikaiak és Ky pártján lennének. Nagyon
sok katolikus pap és világi személy együtt küzd a buddhistákkal. Az amerikai
politika híveinek száma ma már az egész lakosságnak alig öt százalákára be
csülhető. Ezek is csak azért állnak ki mellette, mert anyagi előnyöket húznak
az amerikaiak jelenlétéből. Elsősorban vendéglők, kocsmák, bárok tulajdono
sai és alkalmazottai, kereskedők és díszműiparosok ezek, túlnyomó többségük
ben pedig prostituáltak, akik egy nap alatt annyit keresnek, mint egy szorgal
mas munkás egy hónap alatt. Olyan kategóriákról van tehát szó, amelyek a
háborús állapot nyomán az egész nép kárára, főleg a parasztok és munkások
rovására gazdagodnak. Ha ezeket nem tekintjük, bízvást megállapítható, hogy
a vietnami nép egységesen Amerika ellen van. Mert nem igaz az, hogya Nem
zeti Felszabadítási Front, a Vietkong csakis kommunistákból állna. Az igazság
az, hogya kommunisták annak csupán kis hányadát teszik. Lehetetlen tehát
bármiféle igazolást találni az amerikaiak eljárására Vietnámban. Az Egyesült
Államok volt az első, amely megsértette a genfi egyezményt, utána pedig soro
zatos elnyomáshoz folyamodott. Az amerikaiak azt hiszik, hogy csapataik visz
szavonása csorbítaná becsületüket, holott éppen jelenlegi politikájuk és a genfi
egyezmény semmibevétele árt becsületüknek és rontja tekintélyüket. Elfelej
tik, hogy becsületüket csak úgy szerezhetik vissza, ha ők maguk kezdeménye
zik a békét és ennek első lépéseként abbahagyják a harci cselekményeket. S
egészen természetes, hogya békére irányuló minden tárgyalást a Vietkonggal
kell folytatriiok, mínthogv a Vietkong a tényleges ellenfelük ebben a háború
ban. Az egyidejű és kétoldali visszavonulást célzó javaslatok merőben utopisz
tikusak '"

A vezető angol katolikus hetilap, a Tablet augusztus 13-i számában "Ki
ábrándulás Washingtonban" címmel közölte ottani tudósítója, Tom Froncek
cikkét. amely a Johnson-kormányzat növekvő hitelvesztéséről szól. Ma már 
írja Froncek - egyre kevesebben adnak hitelt a hivatalos közléseknek. Vég
tére is ha kormányhelyen azt állítják, hogy az Egyesült Államok nem terjesz
tette ki a háborút, akkor miként magyarázható az a tény, hogy az amerikai
csapatok létszáma Vietnamban az utolsó két évben a maroknyi "tanácsadóról"
283 ezer főre emelkedett, és hogya bombázások az északi utánpótlási vona
lakról átterjedtek az északi városok külső övezeteire? A kormányzat az állítja,
hogy végre akarja hajtani az 1954. évi genfi megállapodásokat, a valóság vi
szont cáfolhatatlanul az, hogya megállapodások valamennyi pontját követke
zetesen megsértik. Bejelentették, hogy szabad választásokat kívánnak Viet
namban, ugyanakkor Ky miniszterelnök megnyugtatta híveit, hogy az Egye
sült Államok nem engednek meg semmi olyan választást, amely keresztezhetné
az ő kormányának útját.

"Vagy mindez csak illúzió - folytatja Froncek -, vagy kétségbe kell
vonni az amerikai kormányzat igazmondását. A ,credibility gap', a bizalmi vál
ság egyike a legkomolyabb politikai problémáknak, amelyekkel Washingtonnak
immár belül is szembe kell néznie. Az átlag amerikai abból szokott kiindulni,
hogy kormánya mindent tud és hitelt érdemel, most pedig egyre több ameri
kai fedezi fel, hogy képtelen továbbra is elhinni azt, amit kormánya mond.
Annyira jutottunk, hogy a rendszerint higgadt James Reston, a New York
Times kűlpolitikusa, szinte tajtékzó cikkben .hazugnak' nevezte az elnököt, és
ilasonlóan sértő támadást intézett ellene Murray Kempton, a New York Post
ben. Új könyvében, amelynek címe Lyndon B. Johnson and the World (John
son és a világ), Philip Geyelin ezt írja: ,A nagy elnök próbaköve mindíg az
et1cölcsiliég. Nem szükséges ítélkeznünk arról, vajon Johnson sugározza-e az
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erkölcsiséget, gyakorol-e erkölcsi vezetést, ösztönöz-e erkölcsös magatar
tásra' ..."

Bizonyos, hogy Johnson elnök csakis a közvélemény támogatásával foly
tathatja jelenlegi politikáját - állapítja meg Georges Montaron, a Témoignage
Cluétien főszerkesztője az új pápai enciklikát méltató cikkében. A legfonto
sabb teendő tehát az Egyesült Államok közvéleményének felvilágosítása. "Sze
retnők, ha az amerikai püspökök elhatároznak, hogya Pacem in terris és a
13. szkéma szellemében felemelik szavukat. Szeretnők, ha az amerikai protes
táns egyházak vezetői meghallgatnák azt a felhívást, amelyet a világ-protes
tantizmus legilletékesebb szervezete intézett hozzájuk. Ami pedig minket, ka
tolikus hívőket illet, haladjunk együtt az összes jóakaratú emberekkel a külön
böző békemozgalmakban, s adjuk meg erkölcsi támogatásunkat különösképpen
azoknak az amerikai megmozdulásoknak, amelyek megál ljt kiáltanak a há
borús őrületnek." (Mihelics Vid)

A LITURGIKUS REFORM ÚTJA A MEGVALOSULAs FELÉ. Lassanként
három éve lesz, hogy VI. Pál pápa kihirdette a II. vatikáni zsinat első okmá
nyát, a liturgikus konstitúciót. Nyomában szerte a világon megindult az újítá
sok ismertetésének és keresztülvitelének munkája, A vatikáni "Consilium ad
exsequendarn Constitutionem de Sacra Liturgia", vagyis a konstitúció végre
hajtására alakult vatikáni liturgikus tanács Notitiae címmel megjelenő folyó
irata már eddig is egész sor beszámolót hozott nyilvánosságra, amelyekből

pezsdülő élet, buzgó lelkipásztori munka, nagy ügyszeretet és példás felelős

ségérzet árad felénk.
A folyóirathoz befutó jelentések általában hármas beosztást követnek.

Először is elmondják, hogy a vonatkozó területen miképpen készítették elő az
új liturgikus rendelkezések bevezetését, s mi valósult meg eddig belőlük.

Utána arra a kérdésre térnek ki, hogy ottani megítélés szerint mi módon le
hetne meggyorsítani és még eredményesebbé tenni a nagy reform művét,

Ha összevetjük egymással ezeket a jelentéseket, megállapíthatjuk, hogy
általában a papság és a hívek tájékoztatását és megnyerését tekintették a
legfontosabb feladatnak. Konferenciákat, lelkigyakorlatokat, értekezleteket
állítanak ennek szolgálatába Európában és Amerikában éppúgy, mint Indiában
vagy Afrika missziós telepein. Malí afrikai köztársaságából írja Lucas A.
Sangaré bamakói érsek, hogy ők például annyira széles körben vitatták meg a
kívánt reformokat, hogy alkalmilag még a muzulrnánok és a nevesebb pogá
nyok véleményét is kikértek. Iznard brazil püspök megemlíti, hogy ők az új
egyházi dallamok betanításához hanglemezeket is igénybe vesznek. Malta szi
getéri az ottani liturgikus bizottság pasztorális munkahetckct rendezett. Még
a messzi Thaiföld katolikusai is megalakították fl maguk liturgikus bizottsá
gait.G. Young hobarthi (Ausztrália) érsek közlése szerint náluk külön bizott
ság foglalkozik az egyházi zene és az angol. liturgikus nyelv összecgvezteté
sével.

Tudvalevő, hogy egyes missziós területek f'őpásztorni már korábban kér
ték és meg is kapták a Szentszéktől az engedélyt a honi nyelv hasznúlására a
liturgiában. Most azonban kitűnik a tudósításokból, hogy nem mindenütt éltek
ezzel a lehetőséggel. Gracias bíboros, Bombay érseke például csak a szeritlee
két és az evangélíumot olvastatja népi nyelven. Többfelé - így leülőnösen

Angliában, Franciaországban és Délamerikában '- ellenzék is mutatkozik a
latin nyelv mellőzésével szemben. Igaz, hogy itt is, ott is igyekeztek mcgnyug
tatni a "lázongókat" : nincs akadálya annak, hogya latin mise mint a szerit
mise egyik formája - például "missa solemni s, cuntata. lecta" -- továbbra is
megmaradjon, és ahol óhajtják, rendszeres helyet kapjon az istentiszteletben.

Igen megnyugtatok a jelentések arról, hogy a liturgikus reformoknak már
részleges bevezetése is mennyi haszonnal járt lelkipásztori szempontból.
Jacquier segédpüspök a három északafrikai muzulmán köztársaságra (Ma
rokkó, Algír, Tunisz) vonatkozóan állapítja meg ezt, ahol számban kicsiny, de
buzgóságban erős kereszténység él. Különösen hangsúlyozza a szentmisébe be
iktatott ,.Hívek könyörgésének" nevelő hatását. A kicsiny középamerikai
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Honduras püspöke, Chévez közlése szerint a reform bevezetése óta nemcsak
a vasárnapi, hanem a hétköznapi szentmiséken is jóval többen vesznek részt
és szembetűnően megnövekedett a férfiak száma. Hasonló értelemben nyi
latkozik Ceylonból Coorau bíboros, colombói érsek is. Szerinte az új liturgia
hatásaként az egyház .mumero et meri to" gazdagodik tagjaiban. Young ér
sek elmondja, hogy Ausztráliában a vegyesházasságban élő nem-katolikus
vallású házastársak is "szivesen járnak a katolikus istentiszteletre, mert meg
értik azt", Spanyol-Marokkó főpásztora, Darego érsek egyenesen "Isten uj
jára" vezeti vissza a liturgikus reformot. Benidon francia püspök tömören
így fogalmaz: "Valóban imádkozó nép van immár jelen." S íme egy ju
goszláv főpap, Pichler banjalukat püspök mogszívlclendő észrevétele : "Alta
lában azt a szabályt lehet felállítani: ahol a lelkipásztor saját maga is szere
tettel, buzgósággal és okossággal fogadta a megreformált liturgiát, ott hívei
is nagy örömmel és mmdent elfogadva követik őt."

Ami a nehézségeket illeti, több főpásztor is szóváteszi az egyes reformok
bevezetésére adott határidők rövídségét, Hervás spanyol püspök akadálynak
mondja egyes idősebb lelkipásztorok mercvségét, akik - s ez a püspök
szövegezése - "a pápa és a püspökök fölött állónak érzik magukat". Boudon
püspök kitér a mi sajtonkban is tárgyalt franciaországi ellenállásra. Szerinte
ez inkább egy kisebbség látványos tüntetése, amiből nem hiányzanak bizo
nyos politikai mcllékzöngék sem. A püspök, egyébként azzal is magyarázza
a nehézségeket. hogy a végrehajtáara hivatott lelkipásztorok inkább "rubri
cisztí kai" képzést kaptak a szemináriumokban a szentmiséről, és most zavar
ban vannak a szentmise lényege felől. Ugyanígy vélekedik Iiengen luxemburgi
általános helynök is. A kanadai Martin püspök kifogásolja, hogy a liturgikus
rendelkezésekről előbb adhattak hírt a világi lapok, sokszor nagyonis félre
érthető formában, mint ahogya hivatalos szöveget az illetékes püspökök
megkapták.

Ezek azonban a kisebb nehézségek, mert különösen az Európán kívüli
területek, ezek közt is a missziós területek, sokkal súlyosabbakkal küzdenek.
Gracias bíboros írja, hogy Indiában az esetek többségében kétnyelvűek a
plébániák, de nem ritka az sem, hogy egy-egy plébániatemplomban három
ötféle különálló nyelvet beszélő hívek jönnek össze. Erneltett a hívek nagy
része írástudatlan s így csak a kívülről megtanulható könnyű szövegek jö
hetnek szúrnításba. Ugyanezt hozza fel Gantin püspök Dahomeyből. Talán a
lcgkirívóbb Stmqaré' érsek jelentése, aki szerint a Mali köztársaságban fekvő

egyházmegyéjében hatféle nyelv használatos. nem számítva ezek különböző

dialektusait. Nem csodálkozhatunk azon sem, hogy él. szegény mísszíós egy
házrnegyeknek gondot okoznak a reform bevezetésével járó anyagi megterhe
lések, k ülőnr.son a könyvnyomtatás. Ilyesmire utal azonban Pichler jugoszláv
püspök is.

U Win mandalayi (Burma) érsek nehézségként említi meg egyes hívei
nek azt a kif'ogásolását, hogy az új liturgia alig tér el a náluk használt pro
testáns liturgiától. Cucherousset középafrikai érsek szei-int a Hitvallás nicea
konstantinápolyi formája megzavarja az apostoli Hitvallás szövegéhez szo
kott híveket. Aszövegfordítások nehézségére mutat rá Gray edinburghi ér
sek. Nem elég - úgymond - szóról szóra lefordítani a szöveget, rnert az is
fontos, hogya fordítás a mai ember számára érthető legyen. Nehézségek for
rása - különösen a mienktől eltérő és régi zenei kultúrával rendelkező né
peknél - az egyházi zene és ének is, mert ezeket hozzá kell alkalmazni az
új liturgiához és bele kell illeszteni ebbe. Nagae urawal japán püspök kime
rítő jelentéséből megtudjuk. hogya buddhista és sintoista szei-tartások már
régóta kialakult dallamú vallásos ónekszövcgckkcl folynak, amelyeket mín
denki ismer, a már keresztény japánok azonban vonakodnak átvenni ezeket
il katolikus liturgiába. A nyugati népek dallamvilága viszont, beleértve a
gre[)oriállt is, alkalmatlan japánnyelvű .szövegek énekeltetésére. aj dalla
mokat kel l tehát komponálni, de kérdés, mikorra sikerül ez. Míndezt a kínai
nyelvre és dallarnvilágra is vonatkoztatja Kuo érsek. Ezzel szemben Sangaré
barnakóí érsek már arról ad hírt, hogy náluk csak eleinte húzódoztak a hívek
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a nemzeti dallamkincs beiktatásától a katolikus liturgiába, rnondván, hogy
ezek a dallamok a pogány szertartásokban is felhangzanak. Ma már ugyanis
bíztató haladást lehet tapasztalni ebben a kérdésben.

Problémák tehát, mint látjuk, bőségesen vannak, de nyilván nem megold
hatatlanok. Azóta már bizonyára sok meg is oldódott közülük, Valószínűsl

tik ezt a Consiliumhoz beérkezett javaslatok is, amelyek felölelik a liturgikus
reform minden mozzanatát. Kiterjeszkednek a végrehajtás módozataira, a
szövegek megválasztására. az énekekre egyaránt.

Van Zuylen belgiumi püspök ajánlja, hogy vasárnaponként legalább két
latin szentmisét is mondjanak - az olvasmányos részek kivételével - a kon
zervatív hívek részére. A portugáliai Lopes de Moura püspök kéri, hogy az
előírások világosan határozzák meg, mi a teendő, s hogy az egyszer már meg
újított ritusokon és szövegeken utólag ne változtassanak. Hasznosnak tartaná
a föltétlenül kötelező előírások különválasztását a csupán ajánlott vagy java
solt dolgoktól. Cooray bíboros, ceyloni érsek azt kívánja, hogy amikor akár a
konstitúcló, akár a végrehajtásról intézkedő instrukció vagylagos megoldá
sokat ajánl, akkor a területi püspöki karok feladata legyen annak eldöntése,
hogy melyik lesz közülük az ő területükön egységesen kötelező megoldás.

Az olvasmányokra és a szentmise változó részeinek, az ún. "proprium
nak" énekeire vonatkozóan nagyjelentőségű javaslatokkal találkozunk. Ért
hető, ha itt elsősorban a Consilium magyar tagjának, Kovács Sándor szom
bathelyi megvéspüspöknek javaslatáról emlékezünk meg, amely a magyar
liturgikus reform egyik legégetőbb kérdésével foglalkozik. Azt kéri ebben
Kovács püspök - úgyis mint a magyar liturgikus tanács püspök-elnöke -,
hogya magyar nyelvterületen a régi és jóváhagyott magyar népénekekkel
(Sz. V. U.) lehessen pótolni a proprium énekeit, éspedig akként, hogy a mí
sézö papnak ne kelljen csendben latinul elmondania a régi szöveget, hanem
ő is együtt énekelhessen a néppel. A proprium változó részei tudvalevően:

Introitus, Graduale, Offertorium, Communio. (Kovács püspök személyes köz
lése szerint a pécsi liturgikus munkaközösség máris készített gyűjteményt a
megfelelően kiválogatott népénekekből. - A szerk.) Csak örülhetünk annak,
hogy Kovács püspökéhez hasonló javaslatot küldött Rómába Lazik nagy
szombati püspök Csehszlovákiából és Tschudy einsiedelni apát Svájcból.

Talán legmerészebb az idevágó javaslatok közül az angol Dwyer püs
pöké. Szerinte az ige-liturgiát még mélyrehatóbb reformnak kellene alávetni,
mert a proprium antifonái és zsoltártöredékei érthetetlenek a mai ember
számára és többnyire semmiféle kapcsolatban sem állnak az aznapi szentmi
sével. Kifogásolja az ószövetségi szimbolizmust is, mint ami szintén idegen
a mai embernek. Az olvasmányok jobb elosztását és főképpen a hétközna
pokra is kiterjedő változatosságát inditványozza Gantin érsek Dahomeyből.

Emellett ő is kéri, hogyazsoltártöredékek helyett valami más szöveget al
kalmazzanak, mert ezeknek a töredékeknek még honi nyelvre fordítva sincs
sok értelmük. O javasolja azt is, hogyamiseruhák közül a "manipulus"
használatát is szüntessék meg. Van Zuylen belga püspök olyan szövegek hasz
nálatát óhajtja, amelyeket a gyermekek és a serdülők is könnyen megér
tenek.

A libanoni Mores a lépcsőima Confiteorjának kettőzését kifogásolja. Gori
jeruzsálemi latin pátriárka a felajánlási latin imára is szeretné kiterjeszteni
a honi nyelvet. Úgyszólván valamennyi javaslat kérte a Prefáció honi nyel
ven való mondásának engedélyezését. (Ezt azóta a Consilium minden további
nélkül meg is engedte.) Vannak, akik változatosabb és több Prefációt kérnek.
A svéd Von Essen általános helynök az "embolizmus", vagyis a Miatyánk
utáni miseimádság szovegének átdolgozását és egyszerűsítését sürgeti, hogy
így jobban sfrnuljon a Miatyánk közérthető stílusához.

A nyelvi követelések terén legmesszebbre eddig a felsővoltai Zoungrana
bíboros ment, aki javasolja, hogy necsak az ige-liturgia váljék érthetővé a
híveknek, hanem az áldozati liturgia is. Hengen luxemburgi általános hely
!\ők szükségesnek tartaná, hogy a "purifikációt", azaz a kehelytisztítást
Tegyék ki a szentmise keretéből. vagyis a kelyhet áldozás után ne maga a



pap, hanem más valaki vegye kezelésbe. Sok javaslat változtatni akar a szent
mise jelenlegi befejezésén. Szerintük az "He míssa est", vagyis a küldetés, 81:

utána következő Placeat-imádság és az áldás jelenlegi fonák helyzete sem
miképpen sem tökéletes megoldas; legjobbnak még az látszik, ha a Placeat
a küldetés elé kerül. Ezt javasolja többek között Cooray ceyloni bíboros és
Gray angol érsek is. Egyes javaslatok kiterjednek még a papi Breviáriumra
is. Szeretnék, ha különbségtétel történnék a közösen végzett és a magán
zsolozsmázás között, A szertartásokat érintő javaslatok közül érdemes meg
említeni Lazik nagyszombati püspökét, valamint Hengen luxemburgi általá
nos helynökét, akik egyöntetűen kívánják a Nagyszombat vigiliájának egy
szerűsítését, mert a jelenlegi nem számol a mai ember időbeosztásával,

Nem titok, hogy némelyek nálunk is értetlenül vagy aggódva fogadják
a liturgikus változásokat. Am ebből a kis összefoglalásból is látható, milyen
nagy átalakulások zajlanak az egész katolikus világban. Bizonyos azonban,
hogy amihez eljutunk, jobb lesz a réginél. A cél: közelebb vinni a mai em
bert Istenhez a liturgián keresztül. Nagy és nem könnyű feladat ez, időt és
fáradságot kíván. Megnyugtathat azonban az a szeretet és lelkesedés, amely
a papság és a hívek körében általában mindenfelé tapasztalható.

(Balinszki Cs. B. Imre)

AZ OLVASO NAPLÖJA. Szerb Anta~, miután évekig ha nem is a tilal
mazott, de a rossz szemmel nézett írók listáján szerepelt, ma újra népszerű,

nyiltan, és bizonyára mondaní sem kell, hogy megérdemelten; ha vitatják is
egyes műveit és állásfoglalásait - de kié nem vitatható a korában? - végre
megföllebbezhetetlenül elfoglalta azt a helyet, amely megilleti, és amelyen
kortársai mindig is ott látták és tudták: a Nyugat második nemzedékének
legjobbjai közt.

Örvendetes "reneszánszának" nemcsak sűrű egymásutánban megjelenő

könyvei, régiek új kiadásban és kézirati hagyatékából előkerült újak a tanú
ságat, hanem az is, hogy megindulóban van a "Szerb Antal filológia", amin
bizonyára azzal 'ct meghökkent és irónikus csodálkozással ámulna, amellyel
az eíajta jelenségeket mindig is nézte, egyszerre tisztelettel is, meg a maga
tiszteletét kicsúfoló gunyorkássággal is.

Vajon mit szólna Poszler György könyvéhez*, amelyben saját "pályakez
désének" ábrázolását és kritikáját olvashatná? Azt hiszem, ugyanolyan ve
gyes érzelmekkel Tapozná, amilyennel magam is forgattam.

Mondjuk el róla először azt, ami jó.
Jó mindenekelőtt a becsületes - bár szűkkörű - alapossága ; JO az a

jellemző készsége, amellyel pár sorban, találóan választott jelzők, kifejezések
révén, szemléletes portrét tud rajzolni egy-egy szereplőjéről, például Halász
Gáborról, akinek "szikár egyéniségéből az aszkézis fanatizmusa süt" már kora
if'júságuk idején; rendkívül jó mindaz, amit Szerb Antal kéziratos naplóiból
idéz, és bár idézne többet; jó az az érzékeny és fogékony figyelem, mellyel
a kezdő fiatalember fejlődését, válságaít, fordulatait figyelemmel kísért, és
bár kísérne, egy kicsit több lélektani elmélyedéssel; jó az a szándéka, ahogy
hősét igyekszik belehelyezni a "korába", és bár helyezné még körültekin
tőbben és a kor hitelesebb ismeretével; jó a stílusa, előadásának modora
olyankor, ha nem vesz erőt rajta a "tudományosság" merevgörcse, és nem
bonyolódik olyan "szakszerű" akribiákba, melyekre az ilyesmitől joggal iszo
nyodó Szerb Antal bizonyára elnézően a fejét csóválná ; általában jó, ahol
inkább hallgat egészséges érzékére, ösztöneire és ízlésére, mint a semmit
mondó közhelyek sugalmazására. Igen jó Szerb Antal fiatalkori olvasmányai
nak a Nap~ó alapján való megállapítása és "értékelése", azzal a meggondol
koztató, tanulságos és meggyőzőnek tetsző megjegyzéssel, hogy az egésznek
bizonyos "fin de siecle" jellege van; jó Sik Sándor kivételes pedagógus
egyéniségének és Szerb Antaira tett hatásának a jellemzése; jó, alapos és

• Poszler György: Szerb Antal pályakezdése. Irodalomtörténeti rüzetek, 51. szám.
Akadémiai Kiadó, 1965.



ugyancsak tanulságos a diákkori dolgozatok és első verskísérletek elem
zése; szemléletes a fiatal diák rendkívül széleskörű irodalmi műveltségének

érzékeltetése.
De az elsőség érdeméről se feledkezzünk meg. Hálásak lehetünk Poszler

Györgynek, hogy vállalta ezt a munkát: a megmentest és megőrzést, mielőtt

egy sereg dokumentum menthetetlenül elkallódnék, a maroknyi megmaradt
barát és kortárs eltávoznék az élők sorából, vagy elfelejtené még azt is, amire
emlékszik. Milyen fontos például, s milyen új színnel gazdagítja ismeretein
k t mindaz, amit a "Barabások" társaságáról és avantgarde-járól ír! Itt is
csak azt lehet sajnálni, hogy nem ír róla, és nem idéz "dokumentumaiból"
többet. Hasonló érdeme az egybegyűjtése és összeállításé, az anyag rende
zéséé, a folyóiratokban vagy kéziratban kallódó és őrzött anyag előadásáé
(bizonyára Szerb Antalné fölbecsülhetetlen segttségével). Minderre joggal el
mondhatjuk, hogy alapvető; és ismétlem, csak hálásak lehetünk érte.

Mi az ezzel szemben, ami ellentmondást kelt, és a helyreigazítás szán
dékát váltja ki az olvasóból ?

Szerb Antal irodalmi "kamaszkorának" bemutatását minden érdem mel
lett egy kicsit sablonosnak érzem. Részletesebben nem akarok itt kitérni arra
(mert nem szerétnék semmiféle "felekezeti elfogultság" látszatába kerülni),
hogy Schütz Antal azért több volt, mint bizonyos foersteri gyakorlati "etika"
képviselője. Az ő szerepének és jelentőségének megértéséhez nem elég elol
vasni önéletírását, amely köztudomás szerint a már hanyatló erejű, rokkanó
ban lévő ember fáradt és egyben-másban félrevezető műve. Mint ilyenkor
lenni szokott: élesen kidomborítja szerzőjének némely vonásait, és korántsem
a legrokonszenvesebbeket, viszont homályban hagy másokat. legkivált azokat
az "imponderábiliákat", amelyeknek lemérése nélkül pedig a dolog egyensú
lya elvész. Ha Poszler György figyelembe vette volna csak azt a másfél lapot,
amit Bóka László (gondolom, egykori professzora is) az Arcképvázlatok és
tanulmányok-ban írt Schütz Antalról, illetve hatásáról, hatása "titkáról",
legalábbis eltűnődhetett volna ezen a korában oly súlyos (bár még a kato
likusok közt is nem egy vitát és ellenkezést támasztó) jelenségen.

Ugyanezt mondhatnám Pauler Akossal kapcsolatban is. Bóka László
könyvéből egy egészen más Pauler vonásai bontakoznak ki; és ha Poszler
György, eléggé furcsa módon, egy sajátos terminus vezér féltagjából nyomban
a fasiszta führerekre és "a nemrégiben megszületett magyarországi ellenfor
radalmi rendszer nyomasztó aktualitására" gondol, akkor az olvasó egyrészt
azon csodálkoztk, hogyan engedhetett egy ilyen jó fölkészültségű fiatal tudós
egy ilyen olcsó asszociációnak, másrészt azon, mi lyen meghökkentő különbsóg
van az egykor konkrétan észlelt valóság, meg az "ott nem voltak" hallomá
sokra és kővetkeztetésekre épített rekonstrukciói közt. Akiknek ugyanis sze
rencséjük volt Paulert hallgathatni, azokat - Rajk Lászlót például, mint
Bóka írja - elsősorban metsző világossága "bűvölte el" (ez is Bóka szava);
és ha nem is fogadták el szernpontjait, vagy rendszerét, Rajkkal együtt "úgy
hallgatták, mint a mesét", rnert ez a szuggcsztiv világosság lenyűgözte őket.

1',z a világosság és rendszeresség (Pauler legfőbb "nevelő" hatása) pedig sző

ges ellentéte volt annak a bizonyos ellenforradalmi ideológiának és atmosztó
rának, amit a ködösség, az eszmék zagyvasága, a legkűlönfélébb gőzök és ál
mítoszok ködgomolygása jellemzett.

De visszatérve Szerb Antal gimnáziumi és egyetemi éveire: hiányolhatjuk
a mélyebb árnyalást, mint említettem, kivált alélektanit. Kutatóját Szerb Antal
irányíthatná errefelé; hiszen idézi is egy mondatát a Könyvek és ifjúság
elégiája oly jellemző lapjairól; melyeken a lázadást említi, ,.amelyen minden
szellemi embernek keresztül kell mennie". Tehát ő maga figyelmeztet rá,
mennyire tipikus jellegű volt a lázadása, és mennyire általános ez a konflik
tus "minden szellemi embernél" (vagy majdnem mindnél); olyan következteté
seket építeni rá az elutasított régire és a megkísérelt újra vonatkozólag, ami
nőket Poszler György épít, legalábbis kockázatos. Ha Szerb Antal nem a ka
tolicizmus ellen, akkor föllázadt volna egy más világnézet, életérzés vagy val
lás ellen, épp annál a "minden szellemi emberre" vonatkozó törvényszerű-
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ségnél fogva. Hogy Poszler György a katolikus vallást és gondolkodást minek
jartja, más kérdés; de hogy ebból a tipikus és tipikusan polgári ifjúkori lá
zadásból nem lehet következtetni annak az értékére, ami ellen Irányul, legyen
az katolicizmus, ateizmus, liberalizmus vagy szocializmus (mert ilyesmi is elő

fordul ebben az átmeneti lázadásban, húsz éves korban): az bizonyos.
Hogy milven más képet lát és ad olykor a dolgokról az, aki "nem volt ott":

arra két példát szeretnék fölhozni. Az egyik a szcllerntőrténeté, Szerb Antal
nidvnlévőleg "szelIemtörténésznek' indult, mint abban az időben minden igé
nyesebb és modernebb törekvésű tudós; a Minerva köréhez csatlakozott, rész
ben baráti kapcsolatok - Zolnai Béla - révén, részben meggyőződésből.Posz
ler György tehát nem ok nélkül igyekszik képet adni általában a szellemtör
ténetről, és különlegesen a Minerva szellemtörténetéről.Ez a kép azonban egy
síkú és sablonos. Nem áll az, hogyaszellemtörténet mindenestül amolyan
prefasiszta hőskuJtusznak lett volna a tudománya, világnézete, ideológiája; hi
szen a szellemtörténetnek számtalan képviselője van, és számtalan árnyalata,
s ezek nem hozhatók egyértelműen közös nevezőre. Nagyon jól emlékszem
egyébként a magam hajdani tapasztalataiból is, és Szerb Antallal folytatott
beszélgetéseinkbőlis arra, hogy nálunk (és nemcsak nálunk) éppen az volt a fő

benjáró vád a szellemtörténet ellen, hogy eltünteti az egyéniséget, belemossa
Ll fejlődésbe, a korképbe, fl jellemző másodrendű jelenségek folyamatába; jel
lemzi a kort, de nem jellemzi az egyéniséget; nyomon követi a történelemben
kifejeződő ilyen vagy olyan "stílusú" szellem, gótika, barokk megnyilatkozá
sait, de nem követi nyomon az autonóm személyét. Ismét csak beszélgetése
inkre emlékezve: a szellemtörténetnek ez a jellege keltett bizonyos gyanakvást
benne, épp ez, illetve az erre való reakció terelte figyeImét mind fokozottab
ban az anti-szellemtörténész francia irodalomtudomány felé - ami egyébként
meg is látszik tudősi pályája alakulásán. Egyébként nemcsak az övén. De ez
mar túl vall. a "pályakezdésen", ez már egybeesik azzal a periódussal. amikor
a kor igényesebbjei <lZ erősödő német-fasiszta nyomással szemben egyre ha
tározottabban tájókozódtak a francia szellem felé.

(A szellemtörténetről egyóbkcnt még csak annyit - egyáltalán nem a
"véddmében", hanem a tárgví valóság kedvéért - hogy elég hosszú ideig vol
taképpen "ellenzéki" jellegű volt a "hivatalos" tudományos irányzattal, a po
zitivizmussal szemben; szellemtörténésznek lenni egy időben egyet jelentett a
"lázadással" a konformizmus ellenében - utal is rá Poszler György - de ez
már túl messzire térne el a túrgytól.)

Az "ott nem lét" hátránvúnak egy második példájaként a folyóiratok il
letve publikálások kérdésére utalok. "Jellemző a Barabasok ideológiailag tisz
tázatlan útkcrcsósérc, szellemi tájékozódásaik bizonytalanságára és sokféle
ségére" - olvassuk a tanulmányban -, hogy nemcsak a Nyugatba írtak, ahol
legtöbbjük kezdte, hanem "más tendenciáj ú orgánumokba" is, így a Napkelet
be és az Eletoe.

A Napkelet valóban "konzervatív programmal" indult. A fiatal írókat
azonban, legalábbis a fiatal írók tekintélyes részét, már Szerb Antal pályakez
désének idején sem nagyon érdekelte az orgánumok ilyen vagy olyan ten
denciája mlndaddig, amíg véglegesen meg nem vetették a lábukat a legfőbb

tekintélyt jelentő és adó Nyugatban, S amikor a második nemzedék "bevette"
a Nyugatot, az utána következő harmadik épp úgy nem nézte, mi a Napkelet
"tendenciája", hanem megragadta két kézzel, akár az előtte járók a maguk
idejében, a publikálási lehetőséget, és dolgozott a Napkeletbe, meg az Életbe
is esetleg. Nem azért, min tha csatlakozott volna e lapok ilyen vagy amolyan
ídeológiájúhoz, hanem azért, mert minden fiatal író szereti nyomtatásban látni
a dolgait, hiszen nagyon nehéz fejlődni nyilvánosság nélkül. Szó sincs tehát
arról, hogy Szerb Antalt az "önvédelem ösztöne" hajtotta volna a Napkelet
"Írói táborába", Minden önvédelem és tábor nélkül egyszerűen meg akarta
jelentetni az írásait, és el akarta mondani a véleményét, ugyanúgy, ahogyan
Halász Gábor vagy Németh László, akik szintén Írtak a Napkeletbe, s mintegy
ott szerzett tőkéjükkel vonultak be aztán a Nyugatba, Előbb a Napkeletben "bi
zonyították be", hogy méltók a Nyugatra.
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Az előtt, aki "ott volt", ez nem titok. Annak ez tény és élmény; csak a
"megszépítő messzeség" mutathatja másként. Erre egyébként valahol már
Sötér István is figyelmeztetett, arról a "vörös fonálról' beszélve, amelyet nem
szabad szemünk elöl tévesztenünk, ha a Napkeletről van szó: a fonálról, me
Iyen innen ott van a fiatalabb magyar irodalom egy tisztes része, épp a NYUfJ(lt
bevételére készülve, vagy már féllábbal bent is a sáncok mögött, túl pedig,
elég kis és jelentéktelen számban azok, akik a vérszegény jobboldali ideoló
giát igyekeztek képviselni, többnyire fölöttébb vérszegényen.

S még egy végső megjegyzést arról, hogya Napkelet "konzervatív és na
cionalista hangvételét Tormay Cecil szcrkesztése biztosítja". A Napkeletet név
leg valóban Tormay Cecil szcrkesztette. Tudtommal nem szólt bele, illetve
évről évre kevésbé szólt bele, szerencsére, a szerkesztésbe. Az új munkatársak
túlnyomó többsége - második és harmadik nemzedékiek -, soha nem is látta,
nem is ismerte, műveit sem igen olvasta. Tormay Cecil nem volt olyan mint
Osvát, aki. tevékenyen és értően törődött lapjával, íróival, kézirataival. Nyil
ván ennek is köszönhető, hogy a Napkelet de facta szélesebb lett és más volt,
mint aminek de jure beharangozták és elindították. A konzervatív-nemzeti
ideológia várkastélya helyett lényegében már a huszas években a Nyugat elő

szobája lett.
ABarabások "fölfedezésének" érdemét már említettem: az akkori forrongó

atmoszféra jellegzetes tünete volt ez, baráti-szellemi kőr, Szerb Antal, a Szedő

testvérek, Juhász Vilmos, Sárközi György társasága. Nem ártott volna, ha
Poszler György nemcsak Sárköziröl ismeri el érdemeit és erényeit, hanem a
többiekről is megpróbálobjektívabban nyilatkozni, s ha legalább Szerb Antal
nak, mint koronatanúnak elhiszi (s nem lázadásokban vívódónak, hanem már
a Könyvek és ifjúság elégiája meghiggadt szcrzőjcnek), hogy ezek azért mégse
voltak mind meggárgyult "botcsinálta fanatikusok", hanem mély meggyőző

désű és hitű emberek voltak, talpig humanisták, komolyak és értékesek, ahogy
Szerb Antal írja: "Többen közülük szerzetesek lettek, a lcgkomolyabbak, leg
értékesebbek."

Ugyancsak Poszler György szeikesztette és látta el előszóval Szerb Antal
novelláinak mindezideig legteljesebb gyűjteményét.** Az előszó, a Szerb Antal
pályakezdése novella-elemzéseinek tömör összefoglalásával. s a későbbi elbe
szélések értő jeIIemzésével okos és jó esszé. Jó kivált a második része: ahol
a későbbi, érett novellákkal foglalkozik. Persze ih sem ártott volna Szerb
Antalt egy kicsit távlatosabban szemlélni: belehelyezni egyrészt a kortárs
európai irodalomba (mert nagyon sok szál köti az egykorú európai novellához),
másrészt a kortárs magvarba, némi egybevetésével a nemzedék hasonló kísér
leteinek és törekvéseinek (gondolok például Cs. Szabó László Apai örökség-ére,
a történelem rokon kezelésére, irónikus szemleletére, s még itt-ott a hangvé
tel rokonságára is, ami figyelmeztethet rá, hogy itt nemcsak egy, az akkori
európai irodalomban gyökerező jelenségről van szó, hanem sajátos "nemzedéki"
- második nemzedékbeli - tünetről is).

Ami a novellákat illeti: a koraiakban még sok az iskolás, meg a csinált;
ezek jobbára útkeresések, és még A zsarnok-ban sem tudom fölfedezni a hő

sök ábrázolásának "sokoldalúságát", mégkevésbé az "eleven, valóságos emberi
jellem összetettségét" ; mert. ez az összetettség mínden, csak nem valóságos,
az egészet inkább ki agyalták, kétségkívül finom íráskészséggel. jelentékenyen,
és nagy rezonancta-kószsóggcl nemes példákra. Azt hiszem, ennek az írásnak
épp az a bravúrja, hogy egy Lytto-féle jellem kitalált, irodalmias képtelen
ségét megvesztegető előadásával majdnem el tudja fogadtatrii. Dehát, ismét
lem, ezek inkább kísérletek.

Az igazi Szerb Ant.alt a kötet második, nagyobbik ciklusa rnutatja. Ne ..
a kiadatlan regény, A fiatal ország részletei: ezek erősen ifjúsági jellegűek,

s ha a regény készen megvan kéziratban, és egészében ilyen, sürgősen ki kel
lene adni, ifjúsági regénynek, mert bizonyára Igen rangos helyet foglalna ei
ebben a műfajban; - hanem azok, melyekben elbűvölően csillog a szerb
antali irónia, önirónia, szellemesség és okosság: a Gondolatok a könllvtárban,

•• Szerelem apalackban. Magvető, 1966.
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a Szerelern. a palackban, A herceg, a St. Cloud-ban, egy kerti ünnepélyen 
csupa olyan írás, amelyből az irodalomtörténész akár az egész "két háború
közti" európai elbeszélés egy sajátos és jelentős ágának esztétikáját kiélemez
heti

Szelgál a gyűjtemény egy magyar irodalomtörténeti meglepetéssel is:
annak az erős hatásnak az észleltetésével, amit a harmincas évek elején Szo
mory Dezső prózája gyakorolt Szerb Antalra. Ez leginkább talán a Századvég
és a Neli Gwynn csókj!! című elbeszélésekben érezhető, az ilyen - özönével
idézhető - csalhatalanul szomoryas mondatokban : "Nekem pedig egy nöm
sincs, csak a szívem nagy magányossága, mint egy folyó éjszaka, és kénytelen
Tagyok itt ülni magukkal, hát nem borzasztó?" - vagy: Felálltam, vörösen,
reszketve ekkora speech után, a végső lecsúszottság zsoltáraival a fülemben
és csaknem sírva." Szerb Antal "neofrivolizmusának", és neofrivol stílusának
genezísét keresve e jelzés birtokában Szornoryról sem szabad ezután meg
feledkeznünk.

Egy másik szál, nem kevésbé meglepően, Heltai Jenő felé mutat. Aki el
olvassa Szerb Antal nemrég bemutatott Ex című darabjának eredeti regény
változatát,*** mely annak idején A. H. Redcliff álnéven jelent meg, annak e
fordulatos, szellemes és ötletes, minden ízében "neofrivol" kalandregény- per
szíflázsról óhatatlanul eszébe fog jutni Heltai Family Hotel-ja és folytatása
a címével is szinte utaló VII. Emanuel és kora: rokon hangvétel, rokon "hab
könnyűség" a kritikában, rokonsága az iróniának is, Heltainál édeskésebb.
Szerb Antalnál intellektuálisabb-filológusabb változatban.

"Nézd, nincs izgalmasabb, mint mikor valaki egyúttal valaki más is" 
mondja a magamagát megbuktató ex-király szélhámosnő barátnőjének. s a
játék legmélyén alighanem ez a probléma búvik meg. Egyik alapkérdése ez
Szerb Antalnak: a személviség problémája, melyet az 1932-ből fönnmaradt
Cynthia-töredék is érint: "Sosem sikerült kinövekednem abból a kamaszkori
állapotból, amikor az ember szinte kísérletezve ölti magára a különböző sze
mélyiségeket."

Valahol itt van, úgy érzem, még a tudós Szerb Antal egyéniségének egyik
kulcsa is. Tanulmányai, a látszólag legtudományosabbak is, lényegében ilyen
kísérletező személyíség-magáraöltések, azonulások egy-egyegyéniséggel vagy
iránnyal. Félig-meddig gazdag pótéletek is; az életnek azért a kudarcáért
nyújtanak kárpótlást, amelyről leplező öniróniával a novellák legtöbbje is
szól. (Rónay György).

SZÍNHAZI KRONIKA. A Madách Színház első bemutatója az új évadban,
II. "Szentivánéji álom", Shakespeare talán legtöbbet játszott vígjátéka volt.
Mióta Arany János lefordította és a Nemzeti Színház 1864-ben, Shakespeare
születésének 300. évfordulója alkalmából bemutatta, szinte állandó műsor

darabja volt a Nemzetinek; összesen tizenhatszor, tehát átlagosan hét éven
kint került sor a felújítására, nem beszélve a margitszigeti szabadtéri előadá

sokrot. Mindezeknek az előadásoknak, túl a különböző rendezői felfogásokon,
volt egy közös vonása, (ami a "Szentivánéji álom" előadásait külföldön is jel
lemezte), az ti., hogy mindenkor Mendelssohn közismert zenekari szvitje szol
gáltatta hozzájuk a zenei aláfestést. Mendelssohn romantikus és kissé édeskés
muzsikája azonban több is volt, mint egyszerű kísérőzene. Nemcsak egyik
fontos tényezője volt a darab nagy népszerűségének, de döntően meghatározta
a darab értelmezését is. Ennek a zenének volt köszönhető, hogy Shakespeare
e fiatalkori vigjátéka, mint valami sejtelmes, tündéri mesejáték szerepel a
köztudatban. A fák közt suhanó, láthatatlan tündérek és koboldok olyan túl
súlyba jutottak, hogy Shakespeare inkább nyers és csúfondáros szövege is
afféle halk, törékeny, holdvilágos poézíssé finomult ebben az értelmezésben.

Adám Ottó, a Madách Színház felújitásának rendezője, nemcsak Mendels
sohn zenéjével szakított, hanem kirámolta a régi előadások összes többi ro
mantikus rekvizitumát is. Puritán, "shakespeareí" színpadra állítja a játékot,

••• VIT. Olivér. Magvető, 1966.

701



díszletben megelégszik néhány jelzéssel, zenében néhány korabeli stilusú ak
karddal. Rendezői felfogása is ugyanilyen puritán, az érzelgősségtől épp úgy
mentes, mint a romantikus pátosztól. Az eredmény egy teljesen új "Szentiván
éji álom", amelyet a közönségnek a hagyományokhoz erősebben kötődő része
idegenkedve fogad. Szokatlan. számukra mindenekelőtt a darab rövidsége.
AUg több, mint két óra hosszat tart az előadás, a 'régi három és négy órákkal
szemben. Azzal gyanúsítják a rende.zőt, hogy jócskán húzott a darabból, ho loti
Adám Ottó egyetlen szotaqot sem hagyott el a szá;:;éves Arany János-i szö
vegből, és saját bevallása szerint egy vesszőt sem módositott rajta. Bele kell
tehát nyugodni, ez a kurta-furcsa, csúfolódó fintorokkal teli kom6dia, ez Q.Ö

eredeti, shakespearei "S.zentivánéji álom".
Nem tudjuk pontosan, mikor keletkezett a darab, csak valószínűsítik, hogy

a kilencvenes évek közepe táján írta Shakespeare, megrendelésre. Minden
esetre, a fiatal költő akkoriban nem sok illúziót táplálhatott a szerelem tekin
tetében, amelyről nem sokkal előbb, a "Romeo és Júliá"-ban, még olyan szen
oedélues tirádá!cban énekelt. Itt, a "Szentivánéji álom"-ban nem az ilyen vagy
olyan szerelmeseket, hanem magát a szerelmet figurázza ki, mint valami os
toba kabulatot, amihez az észnek semmi köze sincs. Elég egy csepp a bűvö~

virág nedvéből és a szerelmes egyszeribe hátat fordít előbbi eszményképének
és rajongani kezd azért, akit addig gyűlölt. Ez a kesernyés persziflázs ak/cor
éri el tetőpontját, amikor a szépséges tündérkirálynő, Titánia, a szeretrnes
asszony minden gyöngédségével veszi körül a szamártülű fajankó mesterle
gényt. Shakespeare másik fintora a korabeli színhá.znak, az idegborzoló drá
máknak szóI., és nem mentes némi öniróniától sem. A darabbeli darab, amelyet
a műkedvelő mesterlegények, egy kis aprópénz reményében, Theseus eskü
vőjére adnak elő, (Shakespeare maga is főúl'i nászra, Derby herceg és Eliza
beth Vere esküvőjére írta a darabot), a kettős öngyilkossággal a végén, mintha
a "Romeo és Júlia" karikatúrája lenne.

Adám Ottó új rendezésének vitathatatlan érdeme, hogy szakítani mert «
szirupos hagyománnyal, s ezáltal nemcsak a mai ízléshez hozta közelebb a
komédiát, de igazságot szo/.:'Jáltatott a kö/.tőnek is. érvényre [uttatua a szöveg
eredeti fanyarságát. A modern Shakespeare-értelmezések nlindenütt ebben az:
irányban haladnak. S ha mo.~t mégis úgy érezzük, hogy a 'rendező részben
adósunk mcradt a negatívumon túUépő pozitívummal, az új értelmezésnek
megfe/.elő új játékstHussal, abban bizonyára közrejátszanak a rendelkezésre

. álló s.zínészi adottságok is. A rendezés fő nehézsége azonban az (s Arisztojá
nesz kapcsán erről szo esett már ezeken a lapokon), hogy komédiában rend
szerint kevesebb az időt álló elem, mint a tragédiában. Az aktuális, tieluhez,
ídőhöz és adott társadalmí viszonyokhoz köt(;tt tréfa, századok múlva már
nem csattan, vagy nem Úf/Y csattan, mint a maga idejében. Kitünő példa erre
éppen a "Szentivánéji álom"-ban, amikor a davabbeli darabban Shakespeare
nevetségessé teszi, hogya szép 'l'hisbét (aki lány), egy serkedő b'ljszú fiatal
emberrel alak/itatják a derék miíkedvelők. Ennek CL karuuuuránat« eaésze«
más éle volt Shakespeare idejében, amikor nör.:nek tilos volt színpadra /.épni,
mint ma, amiJwr a nézőlc túlnyomó részének eszébe sem jut, hogy milue»
problémát jelenthette l: akkoriban a szi'nháznak a n6i szerepek, A klasczilnu:
komédia rendezőjének tehát (hacsak nem jellemvígjátékról van szó, a jellem
hibák ugyanis épp oly örókök, mint a tragikus hel.yzetek) elsősorban a mii
egészének költői tartalma [eté kell fordulnia, ahhoz kell megteremtenie a!
adekvát színpadi játélcstílust. Kitűnö példája volt ennek a két évvel e,zel6tt
Budapes/en vendégszerepelt Shakespeare Company leucllet Icönnyedségű. szinte
már botett-szerű "Tévedések vígjáté/ca" cliuulasa.

Adám Ottó helyesen ismerte föl a "Szentivánéji álom" [aniuu: ironiku.
alaphangját, és erre a fölismerésre építette rendezését. A hiba csak ott van,
hogya szereplők (amikor éppen nem arra kimcenirátuak, hogy lehető/.eg hi
bátlanul mondják el a szöveget) ezt az iróniát többnyire csak esetlen, bumfortIi
mozgással fejezik ki, ami bizony a humornak legprimitívebb formája. Külö
nösen szembeszökő és feszélyező ez, a két eikabitott és Helénáért ölremenni
készülő s.zerclmes ifjú, Lyscndel' és Demetrius kakaskodásánál, és a műked-
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velő mesterlegények: előadásánáL Egy a balett-költészettel rokon és vele azo
nos szinvonalon karikírozó mozgáskultúra, nemcsak Shakespeare költői szö
vegéhez lenne íllőbb, de a mai néző számára !orróbb levegőt is teremtene a
színpadon.

A rendezés nemcsak a színpadképben, hanem a kosztümökben is szakított
a görögös "korhűséggel". S ez teljesen indokolt. Bár, mint azt a Shakespeare
filológia kuleritette, a költő Sir Thomas North, Pluterenos !ordításából (ez
kedvenc könyve volt) vette az összes görög neveket és a mű alapeszméjét is,
de talán még többet merített az angol népmesékből, és a görög miliőre főként

a mese irrealiiása miatt volt sziikséqe. Korhűségre egyáltalán nem törekedett,
és a darab különben is he mzseg az anakronizmusoktól (Theseus vesta-szűzi

sorssal fenyegeti meg az apjával szemben engedetlenkedő Hermiát, holott a
vesta-szűzek Rómában voltak és nem Athénban). Mialkovszky Erzsébet a gö
rögös leplek helyett Shakespeare korabeli (nagyon szép) angol ruhákba öltöz
tette a szereplőket, mint ahogy Makai Péter álló díszlete is a Globe-színház fa
jaragásos színpadát idézi. Ez a másfajta korhűség azonban szintén legalábbis
vitatható. Mert bár az összkép sajátos, kedves bájt kap ezáltal, s valamikép
pen a XVII. századi angol metszetek hangulatát idézi, azért mégis csak eklek
tikus megoldás. Shakespeare színészei nyilván nem törekedtek a "görögös
ségre". (Az a kor amúgy sem ismerte a stílustörténeti aggályokat.) De az sem
valószínű, hogy koruk mindennapi viseletét öltötték volna magukra. Valamit
a nyakukba kerítettek, ami érzékeltette a közönséggel, hogya hétköznapok
valóságából a költészet birodalmába, új valóságába lépett át. S mert a költé
szet időtlen, talán jobban szolgálnák stilizáltabb, időtlenebb öltözékek, mint
egy önkényesen kiválasztott kortiűséq, mégha a költő korához rögződik is.
Persze ezek az észrevételek csak a jónál mégjobb érdekében íródtak, mert
Adám Ottó vállalkozása így is jelentős lépés Shakespeare-játszásunk föl
jrissítése és korszerűsitése felé.

Ami a szereplőgárdát illeti, Lőte Attila Theseusa és Gombos Katalin Hip
polytája eléggé színtelen alakítás. A két szerelmes pár két férfi tagja, Cs. Né
meth Lajos és Huszti Péter túlságosan elfogódott volt, semhogyalakjaiknak
határozott karaktert tudtak volna adni. A két lány közül a Helénát alakító
Nagy Anna érzett rá jobban hősének, a menthetetlenül cserbenhagyásra ítélt
"csunya" lánynak egyéniségére. Vele szemben a Hermiát alakító Béres Ilona
már egyenetlenebb volt és hősének temperatumát inkább csak külsőségekkel ér
zékeltette. A 7~onvenció keretei között maradt Zenthe Ferenc Zubolya és
Garas Dezső Vackora. Mensáros László (Oberon) és Domján Edit (Titánia)
tündérpárja, az előadás legfőbb erőssége. Tordy Gézának egész alkatához nem
illik Puck szerepe. Az arcára fagyott mosoly nem pótolta a nagyszerű kis ko
bold dévajságát. (Doromby Károly)

KÉPZÚlVIŰVÉSZET. Gödöllői, szentendrei, nagymarosi kiállítások. Az év
tizedeken keresztül kevésre becsült szecesszio ("Jugendstíl", "art nouveau"
stb.) rehabilitálásának vagyunk tanúi jópár esztendő óta. Nyilván a század
forduló szecessztonizmusának új - kedvezőbb - értékelésére irányuló törek
vések hozták létre az 1903 és 1921 között fennállott gödöllői művésztelep fes
tőinek - a kolónia működésének egykori színhelyén megrendezett - kiállí
tását.

A két világháború közötti időszak legkülönb magyar műtörténészei (Kál
lai Ernő, Péter András, Genthon István) könyveikben periférikus, nem igazán
jelentős művészeti társulásként tárgyalták a gödöllőieket. Péter András stílu
sukat "vértelenül quattrocenteszk"-nek nevezte ("A magyar művészet törté
nete", 1930), - Genthon 1935-ben kiadott könyvében ("Az új magyar festészet
története") megállapítja, hogy a gödöllőíeket a századelő hivatalos művészet

politikája (ha nem is nyiltan .. .) a nagybányalak ellen próbálta ütőkártyaként

felhasználni, "az import-jellegű mozgalom azonban - jószándékú vezetői elle
nére - hamar kiégett ..."

E vélemények - úgy érezzük - lényegükben ma is érvényesek, a gödöllői

művészet másodlagosságáról, sápatagságáról vallott eddigi felfogásunk reví
ziójára nincsen szükség, Igazságtalanság lenne azonban kétségbevonnunk, hog
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ft két vezető gödöllői mesternek, Körösfői-Kriesch Aladárnak és Nagy Sán
dornak (mindkét művész, főleg az utóbbi számottevő egyházművészeti tevé
kenységet is kifejtett) van néhány bensőséges, maradandó műve. Körösfői

Kriesch munkáí közül kiemelkedik egy-két kisméretű tengerparti tájkép, Beck
Ö. Fülöp szobrász arcképe, felesége portréja, továbbá egy pirosruhás nőt ábrá
zoló festmény és a "Virágzó szilvafák" círnú mű. -- Nagv Sándor,,)l pedig 
a kiállításon bemutatott alkotásai közül - "Kettős arcl:ép"-é~ (s l~·<c;;c;,.~k

kertjéről festett két akvarelljét élveztük zavartalan tetszéssel. Tiszteletremél
tóak e két művésznek azok a kísérletei, fáradozásai is, amelyek a magyar nép
művészet motívumkincsének felhasználására és a mozaikművészet, az üveg
festészet és a gobelí n-szövés újjáélesztésére irányultak. E kezdeményezések
azonban - erőtlen és mesterkélt voltuknál fogva - nem tudták megtermé
kenyíteni, tartósabban befolyásolni képző- és iparművészetünket.

A kisebb jelentőségű gödöllőtek közül a korán elhúnyt Rcmsey Zoltánt
érezzük Körösfői-Kriesch és Nagy Sándor legtalentumosabb tanítványának;
őt a "Virgo" című kicsiny festmény képviselte igen előrivösen. Az élő gödöl
lőiek közül hárman vettek részt a kiállításon: az idős Remsey Jenő (nagymé
retű, modorosan szimbolikus, sokszor már a mértéktartás minimumát is nél
külöző képek festője), Remsey Iván (munkái érdektelenek) és Lás.:ló Lilla,
akinek festményei egyelőre még nem többek egy pályakezdő fiatal művész
zsengéinél.

A kiállítás hevenyészett megrendezése és egy iskola -- kiállítás céljaira
teljességgel alkalmatlan - tantermeiben való elhelyezése cseppet sem volt
kielógitő.

E tárlat végül is arról gvőzőtt meg bennünket, hogya gödöllőiek szerepe
- rokonszenves szándékaik, tolsztojánus és Ruskin-i nemes gondolatviláguk
ellenére - csak epizodikus volt a modern magyar művészct történetében, E
korszaknak - a század elejének - igazi nagyjai, protagonistái Cso-itváry,
Gulácsy, Ferenczy Károly, Nagy Balogh János, Rippl-Rónai, majd a Nyolcak
voltak, és nem a gödöllői kör tagjai.

*
Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan idén is sor került a s::,entcndrei Fe-

renczy Károly múzeumban a városkában tevékenykedő festők - telep-tagok
és telepen-kívüliek - csoportkiállítására, amely - mint rendesen - ismét
sok látogatot vonzott.

Kmetty Jánosnak és Czóbel Bélának - a legidősebb generáció kiváló mes
tereinek - a tárlaton szerepelt festménvoi nem voltak híján a művészi érté
keknek, de nem tartoztak alkotóik reprezentatív munkáí közé. A kiállítás leg
emlékezetesebb része az utolsó terem volt, ide összpontosította 11 rendező az
avantgarde-rnozgalmak eredményeit bátran felhasználó művészok alkotásait.
Barcsay JenŐ. Bálint Endre, Modok 1VIárilt, Szántó Piroska és Kornis.'> Dezső

munkái merőben más-más hangot ütnek meg, de megegyeznek abban, hogy
egyikük művészete sem marad meg a felületen, - tartalmasak, meggyőzőek,

szellemmel telítettek mind az ötük festményei. A tehe~séges Deim Pál egyet
len nagyméretű kompozícióval szercpelt ("Polc"), más alkal makkor látott ki
sebb képeit azonban megoldottabbaknak, érettebbeknek tartjuk. A fiatal Tóth
Endre két izgalmas munkája örvendetes meglepetése volt akiállitásnak Mi
háltz Pál három szép műve arról adott hírt, hogy e festőnek még korántsem
lezárt a munkássága, még mindig megú iúlásra és felfrissülésre képes az élete
hetvenedik esztendeje felé közeledő művész. A tárlat - a gyengébb művek

ellenére is - igazolja Németh Lajos szavait: "A szentendreí művészct élö, fej
lődő művészet. Törzse, gyökere, ágai vannak, és évenként új ós új gyümölcsök
kel örvendeztetí mega magyar festészet sorsáért uggódókat." (Az lSG5-ös
szentendrei kiállítás katalógusának előszavából.)

"Nagymaros 1966" címmel rendezték meg kiállításukat a nyáron a Duna
menti, szépfekvésű nyaralóhely festői. A tárlaton láttunk pár jó fcstmónyt
(elsősorban Orosz János két képére gondolunk) és néhány kitűnő grafikát
(Czétényi Vilmos, Gross Arnold, Szenes Zsuesa munkái), sajnos azonban több-
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ségben voltak a modoros (Basilides Barna, Medveczky Jenő) és csupán-rutinos
darabok (Bér Rudolf, Szász Endre), illetve a semmitmondó, banális termékek
(Aszódi Weil Erzsébet), Néhány idősebb művész - Freytag Zoltán, Vén Emil,
Varga Nándor Lajos -- megbízható, őszinte művekkel szerepelt; azt adták, ami
lényegük, trükkök, pózok, hamis gesztusok nélkül. Tetszett Mácsai István egyik
képe is, a "Kisvárosi borbélyüzlet" .• Mácsainak a Váci utcai Csók galériában
nemrégiben látott kiállításán a pepecselve megfestett, neonaturalista képek
hosszú sora csüggesztő volt, a "Kisvárosi borbélyüzlet" azonban szerenesés
alkotás; hűen és töményen sugározza egy álmos vidéki városka eseménytelen
ségét, ólmosan mozdulatlan atmoszféráját. Nem szívesen nélkülöztük a tárla
ton a Nagymarost gyakran felkereső Anna Margitnak, e nagyon jelentős mű

vészünknek festményei t.

ZENEI .JEGYZETEK. (S z a b a d t é r i h a n g ver s e n y e k r ő l. II.) A
Károlyi-kertben a nyár második felében már szinvonalasabb hangversenyeket
hallhattunk, közülük némeiyik a kényes igényeket is kieléoitette. - Nagy
várakozás előzt.e meg a kitűnő fiatal zongoraművész, Vladimir Krajnyev ven
dégszereplését.. Aligha van a [iata! generáció tagjai között a zongorának hozzá
hasonlitható oirtuoza. Krajnyev azonban nem a mű eszmei mondanivalóját
akarja kifejezni ezekke! a szinte tökéletes tuiottsáaokkcü, hanem inkább ön
magát. helyezi előt.érbe, szinte odakiált ja a közönségnek: "Nézzétek, ime, igy
is lehet!" Valóban: lehet. Csak a lehetőségek szinte kimerit.hetetlenek, a mű

vek azonban előbb-utóbb elsikkadnak közöttiik, Csajkovszkij esodálatos b-moll
zongorcversenyével is ilyesmi történt. Krajnyev ugyanis szédületes t.empóban
viharzott végig a zongoraversenyen, s hallgat.óiban jóval több elképedést kel
tett, mint. elmélyedést Dagy csodálatot. Igaz, Vladimir Horowitz és Toscanini
közös lemezén is t.anúi lehetünk hasonló tempóváltásoknak, ám ott közben
a partitúrának számtatan új lehetősége és olyan szépsége villan föl, amely
azelőtt elsikkadt. S másik végletként Rictiter előadását idézhetjük, aki fesze
sen, sötéten játssza a veTsenyművet, s tragikusra színezi. Mindkét felfogásnak
van é'rzelmi tiiliése, tehát hitelesnek érezzük. Jelett esetben viszont éppen az
emocionális tartalom sikkadt el a felidézett - s nem éppen hibátlan tökéle
tességgel felidézett - h,mgok viharában. Remélsiik, hogya nagytehetségű

fiatal zongoristát legkö::elebb jobb diszpozieióban lesz alkalmunk meghallgatni.
Kiséretét a Hanqoerscrnjzenekar látta el Sándor János vezényletével. Nagy
sikert aratott toLmácsolás ukban az elmú.lt évadban bemutatott, reruikiuii! érde
kes magyar mű, Tardos Béla Evoeatíoja. Tardos rendkívül koncentrált alkotása
nagy távolságokat fog össze és értékel, ám ezt olyan intenzitással teszi, s annyi
zeneszerzői alúzatiai (nem véletlenü! zárja rJ1Íi'l'ét Burtotc-mottopal), am'l nem
téveszti hatását.

Rossini ritkán hallható egyházias remekmiívét, a Stabat Maiert Borbély
Gyula vezényelte a Haruyoerecvnizenckar ésa Budapesti Kórus élén. A szóló
kat Werner Mária, Barlay Zsuzsa, Szabó I1liklós és Kovács Péter énekelte.
Előtte Brahms II. szimfóniáját hallhattuk, melyről maga a szerző irta 1877
nyarán: ,.Vidá,man í:s kedvesen hangzik, mintha a méeesheteket töltő házas
pár alkotása volna." Igaz, van a szimfóniának mélyebb rétege is, mely titok
zatos, fojtó izaulrnc! áraszt, s hősi karaktert hordoz. E sotziét e emocionális
elem eqijszerre való mcgszól.altatása emeli a művet legnehez:ebb karmesteri
feladatok közé és ezért is szerepel mindig a Leinuuiuobbalc műsorán. Borbély
Gyula ezűttal (! leirt hangokhoz ragaszkodott, s az alkotás legmélyébe már nem
hatolt be. Kár. mcrt felfo(lásának egyik-másik pontja (kivált az utolsó tétel
heroikus pátoszának érzékeltetése) jelezte, hogy otthonos Brahms világában,
s a zenei romant.il.~ában.

Tiz év fejlődését. t iz esztendő zenei érlelődését. és emberi pályáját fogja
át Rossini egyik utolsó Temelce a Stabat Mate)'. Amikor hozzákezd, 1832-ben,
sikereinek delén áll, a legünnepeltebb operaszerző, aki már nem is veszi a
fáradságot ahhoz, hogy ú.j dallamokat alkosson, megelégszik a régiek transepo
nálásával, s a közönség - színtén megelégszik ennyivel. A kompozíció bemu
tatásának dátuma azonban 1842. Rossini ekkor mM alig komponál, bár mint
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ez a mű is mutatja, alkotóerejének teljében van. Nem itt a helye, hogya Ros
sini-rejtélyt, a zseniális mester elhallgatásának okát megpróbáljuk feltárni;
aki Stendhal örökszép életrajzát elolvassa, az az ott megrajzolt emberi voná
sokból úgyis kibogozhatja a titkot. A Stabat Mater inkább annak a dokumen
tuma, hogy külső behatásokra is mennyire fogékony volt Rossini (spanyol
országi barátja felkérésére írta művét), s ugyanakkor mennyire tisztában volt
az olasz zene hagyományaival ís. Mert a Stabat Mater az olasz vallásos ihle
tésű zene egyik nagy betetőzése ís, Verdi Requiemjének egyik legnagy
szerűbb előfutára. A korabeli kritika ís felfigyelt hagyamányhűségé-re, s első

sorban Pergolesi Stabat Materével rokonította Rossini alkotását, s mindkettőt

kissé külsődlegesnek, elsősorban zenei jellegűnek érezte. Ma már természe
tesen másként vélekedünk ebben a kérdésben. Rossini a saját zenei eszközei
vel közelítette meg a transzcendentális tartalmat, és sikerült azt tökéletesen
kifejeznie. (Haydn egyik levelének részlete kívánkozik ide: "Azzal a nyelvvel
dicsérem teremtőmet, amit ő adott nekem".) A művet lezáró, hatalmas, négy
szólamú fúga például a század legremekebb alkotásai közé tartozik. - A Bor
bély Gyula vezényelte előadás nagy sikert aratott, bár éppen a Rossini-zene
alapelemét, a szabad szárnyalást nem éreztük mindenütt. Borbély Gyula túl
ságosan sokat akar egymaga mozdulataival kifejezni, s közben egyre inkább
.elsikkad a közreműködők egyénisége. A szólisták produkcióját talán ezért sem
éreztük meggyőzőnek. A zenekar és a kórus teljesítménye sem volt egyen
letes.

Már előző beszámolómban jeleztem, hogy a Károlyi-kerti hangversenyek
ezúttal kevésbé voltak színvonalasak, mint az elmúlt esztendőben. S egészen
az utolsó előadásig nem változott ez a meggyőződésem. Ferencsik János azon
ban a Hangversenyzenekar és a Budapesti Kórus élén az évad egyik legkiemel
kedőbb teljesítményével búcsúzott a nyártól. Ennek az estének egyenrangú
szereplője volt Szegedi Aníkó, akí rendkívül csíszolt formakultúrával, elmé
lyedve tolmácsolta Mozart d-moll zongoraversenyét. (K. 466.) A zene tudomány
megállapítása szerint a moll hangnem meglehetősen ritka Mozartnál, mindig
valami nagyon lényegeset, súlyosat akart mondani vele. Ezúttal a nagy bécsi
zongorista sikerek hősének lelkébe kapunk bepillantást: a tragikus mélységek,
szorongó félelmek birodalmába. Az indító Allegro ebben a nemben a zene
írodalom egyik legmegdöbbentőbb dokumentuma. Ez a tétel a zenei klasszi
cizmus egyik nagyszerű záradéka, mindvégig töretlen, feszes ívével, feszült
ségével. A mondanivaló megrendítő tragikuma, amelléktéma fafúvókon meg
csendülő sóhaja azonban már a romantika egyik korai üzenete. S ez a kettős

ség az egész kompozíción végighúzódik, mígnem az utolsó tétel záradékában
kívi!ágosodva, dúr változatban tér vissza, ezzel is jelképezve Mozart győzel

mes erejét. A d-tnoll zongoraverseny a zeneirodalom egyik legnagyszerűbb

alkotása. S Szegedi Anikó felfelé ivelő pályájának is újabb bizonysága, hogy
ezt a művet igazán magas színvonalon, tartalmi és formai szempontból is ki
fogástalanul szólaltatta meg.

S a nyári évad záradékául Mozart Retiuiem ie szerepelt olyan tolmácso
lásban, amelyet a jelzők nehezen. közelíthetnek meg. Első pillanatban talán
szokatlannak éreztük Ferencsik János retuikiuiü feszes, a megszokottnál vala
mivel lassúbb tempóít. Am, ahogy előre haladtunk a mű zenei szöveté ben, úgy
éreztük, hogy egy sohasem hallott, vagy legalábbis nagyon ritkán hallható
világ hangjai tárulnak föl előttünk. Ferencsik valóban újat alkotott, s valóban
olyan hangokat idézett fel, melyekről eddig csak a legkiválóbb lemezfelvéte
lek tudósítottak. Felejthetetlenül szép volt a Dies irae fenyegető mennydörgése
és a Lacrymosa megrendítő gyásza. Akarmestert nagyszerűen támogatta el
képzeléseinek megvalósitásában az ismét kitűnően szereplő Hangversenyzene
kar és a Budapesti Kórus (7wrigazgató: Forrai Miklós). A szólisták is helyt
álltak, kivált László Margit és Barlay Zsuzsa. (Rónay László)

FILMEK VILÁGÁBÖL_ Sidney Lumet, a 12 dühös ember és a Pillantás
a hídról rendezője hű volt önmagához. R. Rigby és R. S. Allen drámájából
újra olyan művet alkotott, amely az emberi lét alapvető erkölcsi kérdéseit
reszegetí. A domb című film első kockái láttán érezhető már, hogy nem tett
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engedményt a kónyelemre vágyó közízlésnek. Szigorúan körülhatárolt, szűk

környezet; kevés, élesen körvonalazott szereplő; rövidre fogott, koncentrált
fogalmazás jellemzi. Nem a cselekmény, hanem a különféle eszmék összeüt
közése hozza létre a film föliokozott, állandó feszültséget,

A történet egy észak-afrikai angol katonai büntetőtáborban játszódik a
második világháború idején. A kamera - o. Morris mozgékony kezelésében
- nem lép ki a falak közül. Az udvaron kőből és homokból épült, piramis
alakú domb emelkedik. Futásban kell fölmenni rá; a tábor ura, a törzsőrmes

ter a fegyelmezés eszközéül használja. Naponta megalázza az embereket, hogy
aztán egy pillanatra fölemelje és újra megtörhesse őket. Az új őrmester, Wil
liams azonban még nála is keményebb. Ot már csak a teljes hatalom érdekli,
az, hogya rend érdekében másokat összetörjön. Két elítélt szembeszáll vele,
Roberts őrmester (Sean Connery, a James Bond kémfilmnek hőse, a híres 007.
számú ügynök játssza) és Jacko King, a lenézett néger (Ossie Davis nagy
szerű alakítása).

Kár volna elcsépelt jelképeket keresni a filmben; több ez annál, semmint
hogy ískolásan rámutathatnánk arra, amit állítólag burkoltan ábrázol. Lumet
tézis-filmet készített az erőszak korlátolt eszméje ellen. Nem fejezi be művét

azzal, hogy hősei teljesen elbuknak, de azzal sem, - ami az előbbivel meg
egyezne -, hogy bemutat egy mindent kielégítő megoldást. Elég bátor ahhoz,
hogy mindvégig fenntartsa kétségeit. Nyilvánvaló, hogy a törzsőrmester, aki a
fegyelem érdekében megtöri az embereket, ugyanolyan embertelen, mint Wil
liams, aki már LI totális uralomra törekszik élet és halál fölött. Az előbbinek

nevelő célzatú kegyetlensége és az ezzel járó lelki elnyomás ugyanis mérhetet
len veszély forrása: önműködően kitermelt az autokratív kegyetlenség gyilkos
formáját, amely előbb-utóbb magához ragadja a hatalmat. A lázadó Roberts
nem azért akarja, hogy Williamset a törvények segítségével megbüntessék,
mert az uralomra jutott kegyetlenséget véletlen jelenségnek tartja. Dialekti
kusan fogalmazva arról az ellentmondásról van szó, hogya magát igazságos
nak tekintő rendszer az erőszak elleni küzdelmében nem folyamodhat olyan
eszközökhöz befelé, mint amilyenek ellen kifelé harcol. Ez Lumet tézisének
kiindulópontja. Roberts magatartásában ebből a szempontból kevésbé a bátor
ság a lényeges, mint inkább az a józan megfontolás, hogy az erőszakkal szem
ben az ő világának törvényessege még mindig a kisebbik rossz, megha Eseten
ként csődöt is mond. A tézis pedig nagyon régi: a rossz rosszat szül,

A filmben jól fölismerhető a televíziós kezelésmód hatása; helyenként már
csak premier-planban fölvett szópárbajt láthatunk, s mindezt remek színészek
megformálásában. A tábor orvosát sir Michael Redgrave, a törzsőrmestert pe
dig Harry Andrews alakítja. Kettejük arcjátéka már eleve atmoszférát teremt.
Connery játéka vísszafogottabb, alig néhány gesztussal jeleníti meg a tudato
san lázadó ember alakját. A szuggesztív hatást fokozza a szerenlők beszéde:
kemény és rekedt a hangjuk. S ebben a fekete-fehér kontrasztokkal megraj
zolt, zord világban valaboi - különösen a lázadás pillanatában - ott rejtőzik

valami groteszk, furcsa hangulat, mintha csak hangsúlyozni akarnák, hogy
mínden, ami a filmben megelevenedik, csak absztrakció, csak gondolat.

A Sok hűség semmiért című magyar filmet elutasító kritika és viszonylag
telt házak fogadták. A magyarázat nem nehéz: ezt a filmet akár a harmincas
években is forgathatták volna, a fehér telefonok, a főúri lakosztályok, a snáj
dig katonatisztek és a szerelmet esedező igazgatók film-világában. Aki akkori
ban szívesen megnézte Rökk Marika filmjeit, az ezt is örömmel fogadja. Pa
lásthy György már előzőleg is rendezett vígjátékot (Meztelen diplomata, Más
fél millió), a nemrégiben pedig Mándy Iván novellájából készített filmet (Ket
ten haltak meg), amelyben ugyan kissé erőltetetten alkalmazott újszerű esz
közöket, de megformálásban, igényességben mégis bíztatást jelentett. Nyilván
nem a mesterségbelí felkészültségben van tehát a hiba. A filmből az eredeti.
szemlélet és gondolat hiányzik. Kár az ötletórt, szokták mondani! Egy mín
denáron hűséges asszony (Tordai Teri) kitart öreg férje mellett, miközben
csábítói rejtélyes módon elhullanak. Mindez pikáns tálalásban, humorutánza
tokkal és avítt közhelyekkel fűszerezve. A vígjátékokat sajnos gyakran nagyon
elnézően kezelik. Alkalmasint úgy vélik, hogy a közönségnek minden jó. S bár
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látszatra igazuk van, ll. közönségnek mégsem használnak vele. Ajtay Andor,
balázs Samu, Latinovics Zoltán és Darvas Iván mindent elkövet, hogy színészi
játékkal pótolja a film ürességet.

Az új Ponti-film, a Házasság olasz módra fáradt ismétlésnek hat a Válás
olasz módra remeklése után. Nemcsak az a baja, hogy egy rókáról két bőrt

húznak le, hanem az is, hogy egy kicsit sokat zsúfoltak ebbe a filmbe. EgY-2gy
pillanatra igazi emberi és családi tragédia előszele érezhető, s aztán ismét a
könnyed élcelődés következik. Sophia Lorett egy prostituáltat játszik, aki ti
tokban fölnevel három gyermeket, s fondorlatos módon elveteti magát gazdag
szeretőjével, akit Marcello Mastroianni alakít. Mindezt vérbő, pattogó olasz
humorral fűszerezik, de sokszor fölszínesen; amit az ember komolyan vesz
végül - hála a pompás színészi játéknak -, az csupán Mastroíanní Iérfi-ön
zésének ízléstelen mivolta. (Ungváry Rudolf)

ORTHODOX VÉLEMÉNYEK A KATOLIKUS EGYHAZRÖL ÉS AZ EGY
SÉG HELYREALLITASÁRÖL. A keleti keresztények túlnyomó többsc'g2 
mintegy 170 millió - az orthodox egyházak között oszlik meg, Mi magyarak
nem egészen szabatosan "görög kele tieknek' nevezzük őket. Helyesebb volna
Rómától különváltan élő orthodox egyházakról beszélnünk. Az "odhodox"
jelző (Szent Cirill és Metód egyházi nyelvén: "pravoszláv") Igazhitűt jelent,
és arra céloz, hogy ezek a keresztények hozzánk hasonlóan távol tartották
maguktól az ókori nagy eretnek mozgalmaknak - az arianusoknak, a neszto
riánusoknak és a monofizitáknak - szenthúromságtaní és krisztológíui téve
déseit. Ennek az igazhitűségnek szemmel látható bizonysága az ünnepélyes
áldás, amelyet a bizáncí-szortartású püspök ád nunden "liturr;ia", azaz szent
mise keretében háromszor egymás után. Ilyenkor egy-egy gy.n-tyatartót emel
magasba mindkét kezében: jobbjában a trilcériont egymást keresztezve össze
kötött három szál égő gyertyával, baljában pedig a dikéricnt, amelybe-n And
rás-kereszt (X) formába kötött két gyertyaszál ég. Az elöbl.í a h.irorn személy
egyenlő istenségének jelképe a nikaiai és a konstantinápolyi zsinat hívaliasa
nyomán, az utóbbi az isteni és az emberi természet szemclvi cgvségérc utal
Krisztusban, vagyis az efezusi és a chalkedóni zsinat tan it;'lS:: ra.

A tanításbeli egység ellenére ugvanolyan joggal beszclünk orthodox egy
házakról, mint orthodox egyházról. Keleti testvéreink ké'ls,'gtelen elvi egység
tudata ugyanis párosul az egyházi kormányzat teljes megosztottságá val. A
konstantinápolyi "ökumenikus (egyetemes) pátriárka" tuöniilllik nem olvan
értelemben feje az orthodoxiának, mint ahogy a római pápa feje a katolikus
egyháznak. Csak tiszteletbeli elsőség illeti meg a joghatóságától teljesen füg
getlen pútríárkák és érsekek között, akik egyházai autohcfálnélk, m;egY:l:'ul
"önfejűne!;:" nevezik magukat - természetesen e szónak míndcn mi..rovó
mctlékértelme nélkül. Jellemző tény, hogy az ökumenikus p{Ül'iúrkának vil:'lg
szerte nincs több híve hatmílliónál. Még a görög at lnmcgyház sem veti magát
alá, hanem autókefál. Az egységes cselekvés szükségót ternószetesen miud
annyian jól látják, és újabban már háromszor is pánorthodox kontcrenct.ira
jöttek össze (1961-ben, 1963-ban és lfl64-ben), sőt leghőbb \'úgyuk egy orthodox
általános zsinat összehivása, amely azonban nem könnyű fc,lac'lt. ]';''''e1'::'1'e
csupán az előzsinat útját készítő munkálatoknál tartanak. "Egyetemes" zsi
natról nem is szólriak, mert ahhoz, meggyőződésük szerint, a katolikus püspö
kök jelenléte is elengedhetetlen. A katolikus egyház viszont. olisrncrí püs:-.ö
kcik sorának szakadatlan apostoliságát és szentseg-kíszolgáltat.isuk crvenyct ;
általában ök is a miériket.

Békülékenység tekintetében és párbeszédre, sct az egység hclyrcálhtúsára
való készség szempontjából a konstantinápolyi cgyház áll az első helyen, A hú
tor kezdeményező maga az ökumenikus pátriárka, I. Athenagorász, pyJgári
nevén Arisztolclész Szpirú, volt new-yorki érsek, aki 1948-ban történt mc;:;vá
lasztása után török állampolgárságot szerezve fogl alta el székét Isztumbulban
mint "Szent András apostol 256. utóda". Szeretet ós derűlátás jellemzi a tisz
teletreméltó agg főpapot, akit a kölcsönös nagyrabecsülés szálai fűztek a vele
rokonlelkű XXIII. János pápához, 1964 januárjában történelmi jelentősét:\ű

találkozásra vállalkozott Jeruzsálemben VI. Pál pápával, és mcgbeszélósük to-
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vábbi szerenesés kezdeményezések kiindulópontja lett. Egy párizsi világlap
tudósitól. akiket a pátriárka épp egy hónappal jeruzsálemi útja előtt fogadott,
közzetették néhány jellemző megnyilatkozását: "Krisztus végakarata, hogy
egyek legyünk. Csak egy egyház van. Az egyetlen egyház két ága az orthodox
és a katolikus egyház. Eltéréseink minimálisak. Volt ilyesmi már az apostolok
között is. Kész vagyok Rómába menni, hogy az egységet létrehozzuk.... Miért
szabnánk határt Isten hatalmának, és miért állítanók, hogy Krisztus valóságos
jelenléte csak kovászos kenyérben jöhet létre? Miért állítanók, hogya Szent
lélek a Fiútól nem származik? Származik a Fiútól is."

A pátriárka megbízottal a harmadik ülésszak kezdetétől, 1964. szeptember
I-l-tő! fogva megfigyelőként jelen voltak a Il. vatikáni zsinat ülésein. Egyikük,
Andreasz Szkríma archimandrita már az első hetek folyamán előadást tartott
Rómában a katolikus püspökök egy csoportja előtt. Szerinte az ökumenizmus
természetszerű útja katolikus és orthodox részről mindössze az, hogy a két
egyház rnindegyike "felfedezze saját magában a másikat mint énjének rejtve
maradt felét, amely a teljes önrnegvalósuláshoz mindeddig hiányzott. '" Nem
annyira az egység megteremtése a feladatunk, mint inkább ténylegességre
hozása." Az optimizmus hangján szólt egy jó hónap múlva a III. rhodoszi pán
orthodox konferencián az ökumenikus pátriárka nevében elnöklő Melitón hé
liopoliszi metropolíta is. Homiliát mondott az összejövetelt megnyitó konce
lebrált liturgián, és hangoztatta, hogy "akik tekintetüket az egyházak közti
különbségek óriási tömegére szegezik, nem pedig az azon túl álló Krisztus
sokkal hatalmasabb alakjára, el fognak keseredni, és vissza fognak lépni,
... egyedül a szeretet marad, és türelemmel kitart." Ugyanez a Melitón kép
viselte Athenagorászt a vatikáni zsinat nevezetes ülésén, 1965. szeptember
7-én is, amikor a pápa visszavonta a pátriárka elődjére 911 év előtt kimondott
kiközösítést. Egyidejűleg hasonló cselekmény folyt' le Isztambulban is az öku
menikus pátriárka jelenlegi kis székesegyházában, utána pedig lelkesen ünne
pelte a pátriárkát és a pápa követét a város orthodox népe.

Elsőnek ezeket a bizakodó hangokat illett meghallanunk. Am az optimista
megnyilatkozások még korántsem jogosítanak vérmes reményekre. Keleti rész
ről nem mindenki gondolkodik egyformán, sőt Melitón és Szkríma maguk is
jól l.rtják "a különbségek hatalmas, feldolgozatlan tömeget", és hogy "az egy
szerűnek látszó fogalmazás roppant súlyos feladatokat takar: nemcsak a szív
és a gondolkodás megtisztítását, hanem mindenekelőtt az intézményes struk
túrák tágítasát is, hogy képessé váljanak az újra meglelt katolicitás befoga
dásáre". A főnehézséget, amely az egység helyreálltának útjában áll, legklasz
szikusabb tömörséggel Alexandr Kazem-Bek fogalmazta meg a "Moszkvai Pát
ríárkátus Naplójának" 1966. évi 4. számában. Nagy cikke az első összefoglaló
értékelés orthodox részről a zsinat egész munkájáról, Az ökumenikus rnozga
lom kitűnő szakértője szerint "a II. vatikáni zsinat elért néhány pozitív ered
ményt, például a püspökök és a papok szolgálatának és az egyházban betöltött
szeropének tisztázásával, Ezáltal bizonyos fokig helyreigazította az I. vatikáni
zsinat egyoldalúságát. A római primátus kérdése azonban mégiscsak botrány
kő marad Krisztus szetszakadt egyháza számára a szerves egyesülés útján".
Más orthodox hittudósoknak az utóbbi időben megjelent írásaiból kiviláglik,
hogy itt a pápa primátusának mind a tanításbeli oldala, vagyis a tévedhetet
lenség szóban forog, mindpedig a kormányzati oldala, az egyetemes jogha
tóság. Konstantin B. Kallinikosz isztambuli professzor, aki tehát állásánál fog
va a mérsékelt és közeledő irányzathoz tartozik, maga is így fogalmazza a
keleti teológia mai közös álláspontját: "Sem a Szentírásból, sem a hamisí
tatlan szcnthagyományból nem vezethető le a pápa különleges jogállása és té
vcdhetetlensége." Emiliánosz kalábriai metropolíta, aki az ökumenikus pátriár
kát képviseli Genfben az Egyházak Világtanácsánál, szintén úgy nyilatkozik,
hogy az ökumenikus párbeszéd kibontakozásának főakadálya az állhatatos ra
gaszkodás Róma püspökének feltétlen prímátusához, valamint ahhoz a katolí
kus egyházban képviselt véleményhez, hogy az orthodox egyházat elarendelt
nek tekintik. Róma tiszteleti elsőséget természetesen a Kelet is elismeri, ám
"az egyházi rangsorban viselt magas méltóság senkinek sem kölcsönöz men-

709



tességet. különleges kiváltságokat vagy azt a jogot, hogy személyes hajlandóság
alapján adhasson elő valamely tanbeli nézetet".

Nem célunk itt hittudományos bizonyítékokat felvonultatni az orthodox
személyíségek nézeteivel szemben, sem rámutatni azokra a történelmi adott
ságokra, amelyek a keleti kereszténységben ily határozottan kialakították a
püspöki egyenjogúságnak és a zsinati együttműködés nélkülözhetetlenségének
tudatát. Csupán ismertetjük nézeteiket, és bemutatjuk jószándékú, párbeszédre
kész orthodox testvéreink jelenlegi lelkületét. Meg kell még jegyeznünk, hogy
a püspöktestület egyházi főhatalmát, amelynek kimondása a II. vatikáni egye
temes zsinatnak orthodox részről is nagyraértékelt tette volt, a Kelet egyálta
lán nem fogadta bíráló megjegyzés nélkül. Mint Kallinikosz hangoztatja, "még
a püspökök összessége sem tarthat számot arra a legfőbb hatalomra, ami
egyes-egyedül az egyház lelkiismeretét illeti meg, vagyis a papság és a világiak
közvéleményét. E kettőn nyugszik ugyanis az egyház szervezete". Ugyanezt
Emiliánosz mctropolíta így fogalmazza: "A püspökök mindig az egyházban és
az egyházzal együtt gyakorolják hatalmukat, sohasem fölötte vagy túlmenve
rajta.... A zsinati határozatokat az egész egyház hozzájárulása teszi elfo
gadottá."

Altalában - ha nem is egyhangúlag - elutasítják az orthodoxok az úgy
nevezett interkommúniá lehetőséget is, amelyet a zsinatnak a keleti-szertartású
katolikus egyházakról szóló határozata megnyitott. Eszerint tudniillik a kato
likusok lelki szükség esetén és katolikus pap híján orthodox paptól is kérhetik
a szentségeket, nevezetesen a szentáldozást, a gyónási feloldozás t és a betegek
szentségét, viszont katolikus papok is gyóntathatják, áldoztathatják és kenet
ben részesíthetik a hozzájuk forduló orthodoxokat anélkül, hogy katolikus hit-o
vallástételt követelnének tőlük. E tárgyban már 1965 elején elutasító nyilatko
zatot bocsátott ki az amerikai orthodox püspökök állandó konferenciája. Esze
rint "az Oltáriszentség az egység végcélja, nem pedig előmozdításának esz
köze". Afanassieff és Evdokimov, a párizsi Szent Szergej Intézet tanárai, akik
a zsinatnak is vendégei voltak, nem gondolkodnak ugyan ennyire mereven, sőt

lehetségesnek és elvben kívánatosnak tartják az interkommúniót, de idősze

rűnek mégsem látják. Evdokimov szerint az a veszedelme, hogy elködösíti a
két különböző egyházfelfogás ellentéteit. Kelet ugyanis valamiképpen "alulról",
Nyugat pedig "felülről" látja biztosítva az egyház egységét. Az orthodox egy
házak egysége az oltár közös áldozatán alapszik, a mindenütt azonos szentségí
Krisztuson. Ez a lényege annak az "eucharisztiás egyházfelfogásnak", amelyet
épp Afanassieff dolgozott ki elsőként. A katolikus tanítás szerint viszont a
"hierarchiai közösség" hozza létre az egyház egységét, vagyis a hűség Szent
Péter főapostol Székéhez. Ezt a különbséget élezi ki John Meyendorff, a new
yorki Szent Vlagyirnír Szeminárium magántanára, aki egyébként - nevének
ellenére - tősgyökeres orosz. A katolikus álláspontot Krisztus megosztásának
minősíti, mínthogy a nyugati szemlelet nem tekinti jogosult főpásztornak a
Péter utódjával közösségben nem élő püspököket, ugyanakkor viszont elismeri
a keletiek liturgiájának szentségí érvényét.

Az ütköző nézetek ellenére az orthodox Kelet tisztelettel és nagy rokon
szenvvel nézi, sőt követendő példának is tekinti a katolikus egyház zsinati erő

feszítéseit a benső megújhódásra és az egység akadályainak a magunk háza
tájáról való eltávolítására. Meyendorff elismeri, hogy az ökumenizmusra tö
rekvő katolikusok egy csoportja "világosan látja, mekkora dogmatikai és in
tézménybeli problémát jelent egy orthodox számára a római egyház a maga
jelenlegi alakjában". Roppant jelentőségűnek tartja, hogy XXIII. János szemé
lyében a pápa maga is e csoporthoz tartozónak mutatkozott. "Ilyen emberek
előtt az orthodox sem szégyelli az önkritikát, sőt bizonyos pontokban a saját
egyháza történelmi csődjének beismerését, és könnyebben készen áll, hogy kö
zösen lássanak az egyetlen igazság kutatásához." XXIII. János, "amikor a zsi
natot összehívta, a római egyházon magán belül akarta annak feltételeit meg
teremteni, hogy a keresztények újraegyesülése lehetővé váljék. A katolikus
egyház önmagának adta fel a kérdést. Ez volt az egység nagy reménye". A
zsinat befejezése óta azonban nem csekély aggodalom kapcsolódik e remény-
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kedéshez. Kazem-Bek is nyugtalankodik, hogy nem fognak-e a kezdeményezé
sek súlságosan lefékeződni vagy éppen semmivé válni: "Mintha a megújhódás
folyamata elszegényedett volna a vatikáni zsinat végére a kezdeti, XXIII.
János-meghirdette aggiornamentóhoz és az általa keltett reményekhez képest."
Aggodalmának oka "az az ellenállás, amelyet a zsinat egész irányzatával
szembenálló, még míndíg igen befolyásos és erős katolikus körök kifejtenek.
... A zsinaton megdöbbentette őket, hogy hasonlóan tekintélyes főpapokkal

és a zsinati többséggel kerültek szembe. . .. A zsinat szétoszlása az ellenzéki
kisebbség megerősödését jelenti. ... Emiatt feltételezhetjük, hogya zsinat
eredménye bizonyos devalváción fog keresztülmenní."

Az idézett szóbelí és sajtórnegnyilatkozások bőséges bizonyságai annak,
hogy a katolikus-orthodox félhivatalos párbeszéd máris megindult, attól füg
getlenül, hogya III. rhodoszi pánorthodox konferencia (1964. november 1-15.)
hivatalosan ki is jelölte a maga nyolctagú szakbizottságát a megbeszélések el
kezdésére. Az egység vágya tehát mind a két részről őszinte és tagadhatatlan.
Az újraegyesülés nehézségei persze igen nagyok, és az apostoli kereszténység
két felének minden közeledését eleve reménytelennek kellene tartanunk, ha 
Meyendorffal szólva - nem remélnők, "hogy a dogmákat egy új értelmezés
kevésbé clfcgadhatatlanokká teheti az orthodoxia számára". Szép munka vár itt
a katolikus és az orthodox hittudományra egyaránt. Jól tudjuk, hogy az új
szerű értelmezés nem jelentheti eddigi katolikus hitünk feladását, de igenis
jelenthet hangsúly-eltolódásokat, jelentheti az érzelmi színezet megváltoztatá
sát és főleg a tanítások eddigelé rejtve maradt vagy szem elől tévesztett 01
dalainak feltárását. Világítsa meg néhány példa, hogy miről lehet szó! A pá
pai tévedhetetlenség a Kelet számára sokat veszít ellenszenves [ellegéből, ha
elsősorban az Isten egész népének, az egyház plérómájának (teljességének)
csalatkozhatatlansúgáról beszélünk. Ez a kiváltság a Szentlélek működése foly
tán megilleti egyrészt a hívők összességét a közösen vallott hitben, másrészt
mindazokat is, akiknek joguk van tanító szóval megszabni a közős hitnek irá
nyát, vagyis megilleti a püspökök rendjét, amelyben az apostoltestület él to
vább, és magát a pápá t, aki a Krisztus-rendelte legfőbb pásztor jogutóda. Té
vedhetetlenség tehát csak egy van, az egyházé, és ki-ki a maga módján része
sedik belőle. Maga az orthodox Meyendorff irányítja figyelmünket egy haszna
vehető különböztetésre a tévedhetetlenség elméletében. Igaz, hogya pápai
döntés egyetemes érvénye nem függ az egyház hozzájárulásától (consensus
ecclesiae), a legfőbb tanítónak azonban mégsem szabad döntenie anélkül, hogy
tekintettel ne volna az egyház hitérzékére (sensus ecclesiae). Valójában mín
denkor támaszkodott is rá, és sohasem önkényesen vagy merő "személyes haj
landóság alapján" döntött ex cathedra.

A keletiek kifejezett krvúusága, hogy a római egyházzal folytatandó pár
beszédünknek "egyenlő feltételek mellett" kell folynia. Elvi akadálya ennek
sincsen, ha úgy fogjuk fel a dolgot, hogya nyugati egyház egyúttal a pápa
pátriárkátusa. és mint ilyen nem áll a keleti orthodox pátriárkai-egyházak fö
lött. Csupán sorrendben az első, de egyébként egyenlő velük. A pápa primá
tusa nem nyugati-pátriárka-voltával függ össze, hanem más címen jár neki:
mint a főapostol! tisztség örökösének. Legfőbb és mindenre kiterjedő jogható
ságát tehát más módon gyakorolja Nyugaton, asajút pátrl árkátusában, és más
módon kell vele kapcsolódnia a többi pátriárkátus jogi életébe. Hogy mikép
pen, azt a kisegítés szociálí s-etikai elve mutatja meg, ahogyan XI. Pius pápa
1931-ben már más összefüggésben megfogalmazta: "Amit a kisebb és alacso
nyabbrangú közületek elintézhetnek, azt a magasabb közület jogosan" - azaz
bűn nélkül - "nem vonhatja a maga hatáskörébe, mert nagy kárral jár, és
teljes felborítása a helyes rendnek. Hiszen a társadalmi beavatkozásnak min
dig az a természetes célkitűzése, nogy kisegíteni akarja a társadalmi test egyes
tagjait, nem pedig tönkretenni vagy tölszívni." Ez az elv az egyházi közüle
tekre alkalmazva azt jelenti, hogy Péter utóda sem kíván a társadalmi élet
általános erkölcsének megsértésével cselekedni, noha saját joghatósága alapján
bármely egyhúzi ügyben hatályosan intézkedhetne.

Az utóbbi meggondolás egyúttal rávilágít arra, hogy míly nagy mértékben
szolgálja a keresztény újraegyesülés ügyét a zsinati határozatok maradéktalan
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végrehajtása, nevezetesen a megyespüspökök önállóságának fokozása és a tes
tületi egyházkormányzat (kollegialitás) valóra váltása. Itt tetőződik VI. Pál
pápa roppant történelmi küldetése. Mindazok tehát, akik a kereszténység újra
egyesülésének ügyét szívükön viselik, Kazem-Bek szavaival egyetértve kíván
ják neki: "Aldja meg őt az Úr Salamon bölcsességével és Dávid jámborságá
val !" (Medvigy Mihály)

DÜRRENMATT "METEOR"-JA. A Nagyvilág júliusi száma teljes terje
delmében közölte Friedrich Dürrenmatt komédiáját, a Meteor-t. A darabot hó
napok óta játsszák Zürichben, s úgy tudom, rövidesen nálunk is bemutatják.
A svájci kritika meglehetősen szélsőségesen foglalt állást a művel szemben, s a
bírálatokban éppúgy helyet kapott a lelkes elismerés, mint a szenvedélyes
elutasítás.

A darab főhőse, Wolfgang Schwitter Nobel-díjas író, miután meghalt és
ismét föltámadott, megszökík a kórházból és régi, ifjúkori lakására megy 
Hugo Nyffenschwander festőművész műtermébe - abban a reményben, hogy
ott, fiatalsága színterén, sikerül majd végérvényesen jobblétre szenderülnie.
De nem. Kísérlete itt is a föltámadás kornédiájába fullad, míg a statiszták
kőzül kontrapunktként többen is meghalnak körülötte, mint egy fertőző ra
gályban.

Ez a "komédia" alapötlete. De vajon sikerül-e Dürrenmattnak az alapöt
letet művé varázsolnia ? Saját vallomása szerint a drámaíró legfőbb feladata,
az alapeszmét alkotása során a spontánig fejlesztenie. Ez a nézet tökéletesen
elfogadható, mint alkotói módszer; a hiba ott van, hogy Dürrenmatt darabjá
ban az ötlet mindvégig ötlet marad, s a komédia egyetlen mondata se múlja
felül a vázlatot. Az utolsó lépés lényegében azonos az elsővel, anélkül, hogy
egy drámai kör végtelenjén vezette volna körbe az eseményt és figyelmünket.
Az első tétel ugyanaz, ami az utolsó; ez lehetne a tökély képlete, de éppúgy a
bukásé, a kudarcé is. A Meteorban nemcsak Schwitter vall kudarcot, de Dür
renmatt is. A "halhatatlan" Schwítter helyett a darab múlik ki nagyonis ter
mészetes halállal.

Ha ugyanis az alapötlet mélyére pí llantunk, eleve kitűnik hamissága. Dür
renmatt tételesen Schwitter föltámadásáról beszél, holott a darabnak Schwitter
halni-nem-tudásáról kellene szólnia, s egyes részletek hellyel-közzel erről is
szólnak. Sajnos azonban csak hellyel-közzel és ellentmondásosan.

A meghalni-nem-tudásról egyébként nemrég már írt valaki remekművet.

Samuel Beckett: áh, azok a szép napok című művére gondolok. Ez is komédia,
ha nem is nevetünk közben. Ennek az utolsó képe is csaknem kísértetiesen
fedi a legelsőt - de a bezárt körrel egy dráma egész poklába szállunk alá.
"Hőse" egy öregedő hölgy, kit éveinek megtelclően derékig a földben - a
sírban - állít elénk e modern példabeszéd, hogya második felvonásban már
vállig elborítva lássuk őt viszont, de nem tovább - s így is vegyünk tőle bú
csút, amikor a függöny Iegördül, Közben - két felvonáson át - egyebet se
hallunk, mint az idős hölgy fecsegését, egyebet se látunk, mint üres tevés
vevését, szánalmas kis tárgyai, szépítőszerei között, tétova matatását a siva
tagosan kopár földön, önmaga körül. Ez a "komédia" valóban a meghalni
nem-tudásról szól, de Beckett belülről ragadta meg esivatagos öröklétet, s
találta meg hozzá spontánul a kifejezés adekvát Iátványát. Beckett drámája a
kőben szárnyal, míg Dürrenmatté belekövül a látványcsságba. Dürrenmatt öt
letét még a dráma előtt - az ötletek és viccek híg, ellenállás nélküli közegé
ben realizálta ad abszurdum - s csak aztán próbálta a dráma luitikusabb
valóságába terelni, ami nem sikerült, mert nem is sikerülhetett. Becket hőse
nem tud autentikusan meghalni, mert nem képes az autentikus életre sem,
aminek épp egyik lényege a halállal folytatott örökös párbeszéd, legalábbis
ahogy ezt minden nagy kultúra megfogalmazta (legmélyebben a kereszténység,
s legutoljára az exisztencialisták). S erről szólna Dürrenmatt hősének komé
diája is, de sajnos itt az ötlet jóvoltából nem a meghalni-nem-tudás, hanem
egy folytatólagos föltámadás csattanójának vagyunk tanúi. Nevetnünk kell,
rnínt egy vícccn, és nincs tovább. A csattanó megfoszt a drámától. Nem rugó-
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ja a műnek, hanem akadálya. Végiglcacaghatiuk a viccekre bomló darabot,
anélkül, hogy komédiát olvasnánk. És keserűségünket se a komédia váltja ki,
mint nevetésünk közben is a jó komédiák, hanem a komédia kudarca. Amiről

viccet mondunk, arról lemondtunk. Arról lényegében nincs mit mondanunk
már.

A véletlen úgy hozta, hogy Dürrenmattal a múlt év őszén beszélgethettem
a McteolTól. A darabot akkor még nem olvashattam. s ezért csak címe felől

f3r':r:attam őt. Mit jelent, hogy "meteor" ? Dürrenmatt ezzel kapcsolatban rö
vid kis dramaturgiai vallomást tett. Szerinte kétféle dráma van. Az egyik
szervcscn, önmagaelőzményeibőlszüli színre az eseményt. A másik fajta drá
rnában az "esemény" kívülről, akár egy "meteor" csap le a színpadra, a gya
nútlan szereplők közé..Jelen drámában Wolfgang Schwitter a meteor, ponto
sabl-an Schwitter "föltámadása", aminek Schwirter személye csupán becsa
pódási helye.

Ez így érdekes, és tisztan dramaturgiai szempontból talán igaz is. A
lVleieorban azonban a mctcor becsapódásakor oly sokan halnak szörnyet, mint
más, boldogabb korok véres tragédiáiban is csak elvetve.

Nem, ez a komédia sikerületlen és hamis írás. S méginkább az, ha mon
danivalóját nem mint a meghalni-nem-tudás tragikus komédiáját értelme
zem, hanem közvetlcnül jelentése szerint, mint a kereszténység föltámadásba
vetett hitének karikatúráját. (Pilinszky János)

CSILLAGASZOK A TEREMTÉS PILLANATAROL. Az óriástávcsövek egy
re r.agvobb területen "tekintik át" a világmindenséget. Manapság általában
700 millió fényévnyi távolságra tekinthetünk körül földünkről. (1 fényév 9,46
billió km távolság; amelyet a fény egy év alatt tesz meg.) Ez a méret rnínd
Inkább növekedik és a csillagászok állandóan újabb adatokkal lepik meg a
világot.

A Nap bolygóit szinte tapasztalatilag ismerjük. A Hold, a Vénusz, a Mars
kutr.tól már tájképet is közölnek róluk. Az állócsillagokról viszont a mérések,
a fizikai jelenségek és számítások útján nyerünk ismereteket. A bolygó és az
állócsillag elnevezés még abból az időből maradt meg, amikor a kezdetleges
műszerek nem rnutatták a távoli csillagok elmozdulását. Az állócsillagoknak
ma két csoportját emlegetik. Az egyik az állandó csíllagoké, amelyek viszony
lagosan állandó fényt bocsátanak ki magukból, a másik a változó csí llagoké,
arnelvek szabályos vagy szabálytalan időközökben hirtelenül megváltoztatják
Iénycrcjükct, majd kisebb nagyobb ingadozás után ismét visszaállnak eredeti
állapotukba. Míg 2Z állandó csillagok viselkedése általában tisztázott, addig
a változók Icutatása tovább folyik. Utóbbiak viselkedése sokkal jelentősebb,

főleg él távolt csilluaködők Icutatásának szempontjából. A csrllagködök a mi
Tojútrcndszcrünkhöz hasonló egységek, kialakult csillagokkal és még gomolygó
elemi részekkel. Mogismorésükhöz sok adatot nyújtottak a Cepheida-változók.
Nevüket az először felismert delta-Cephei csillagtól kapták, amely öt és egy
harmad nap alatt szabályosan változtatja fényerejét. Ennek az óraszerű jelen
ségnek segítségével távolságukat. színképtípusukat, átmérőjüket. sűrűségüket,

hőmérsékletüketmeg lehet határozni.
Változó csillagok a Novák és a Supernovák is, amelyek szabálytalan idő

közökben az eredeti fényük százezerszeresére is fölrngyoghatnak, miközben a
csillagról hatalmas robbanással gáztömeg távozik, majd visszaáll a csillag ere
deti fénye. A Supernovákat a távoli ködökben ismerték fel, ezek a Novánál
tízezerszer nagyobb fényerőt bocsáthatnak ki. Felragyogásuk idején az egy
hónap alatt felszabaduló energia annyi, amennyit a Nap 10 millió év alatt
áraszt ki magából.

A változó csillagok fellobbanásait a csillag bensejében végbemenő atomi
folyamatoknak tulajdonítják, amelyeket a csillag felületének hullámzása kí
sér. A fellobbanás során a hidrogén atommag energiája kiárad, utána az atom
magok rendeződnek, az atomok sűrűsége megnő, kialakulnak az ép atomok.
Mindez óriási energia felszabadulásával jár együtt, A jelen felfogás szerint
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ezekből adódnak a hozzánk érkezett kozmikus sugarak is. Egyre inkább terjed
az a vélemény, hogy az anyag születése is ezekben a folyamatokban megy
végbe.

A kaliforniai Palornar-hegvi kutatás a legtávolabbi világmindenségről

ilyen értelmű tudósításokat küld. Most itt főleg Quasar-kutatások folynak. Ez
a legújabban megfigyelt csillagászati jelenség még sok meglepetést fog hozni.
Quasarnak nevezik azokat a ragyogó csillagokat, amelyeket rendkívül erős

rádió-sugárzásuk alapján fedeztek fel. A számítások szerint egy Quasar annyi
energiát sugároz ki, mint száz tejútrendszer együttvéve. Túvolcdásuk sebessége
alapján úgy számítják, hogy ezek az égitestek lehetnek tőlünk a legtávolabb.
Martin Schmidt 1963-ban végzett számítása szerint a Quasar 3(0273 sebessége
a fény sebességének 16 százaléka. Ez azt jelentené, hogyaQuasar tőlünk 2
milliárd fényév távolságban lehet. Egy újabb Quasar-mérés már a fénysebesség
41%-át mutatta, míg a 309 jelzésű égitest sebessége eléri a fénysebesség 80%
át, ami már mérhetetlen távolságot jelent. Schmidt számításai alapján a
Quasar 309-nek most azt ci fényét észleljük, amelyet néhány milliárd évvel
ezelőtt sugárzott a világürbe.

Ezek az adatok míndjobban alátámasztják, azokat a feltevéseket, amelyek
a tudományt a "creatio", a teremtés fogalmához vezetik el. A "teremtés pilla
nata" ma már szakkifejezés és az azóta eltelt időt a számítások alapján 10-1.5
milliárd évre becsülik. Úgy vélik, hogy amikor a Ouasar :309 fénye megindult
felénk, a világmindenség a mai kiterjedésének még csak egyharmadát fog
lalta el.

Hasonlóan érdekes fontolgatásokra adnak alkalmat a Palomnr-hegy ,,200
hüvelykes" te'eszkópjának adatai. Ezen Allan R. Sandage dolgozik. Ö a Quasar
okhoz hasanló új égitesteket figyelt meg, amelyeket "interlopers"-nek, betola
kodottnak nevezett el. Ezek a BSa jelzésű kék csillagok. A BSa távolodási se
bessége megegyezet a Quasar 309-ével. Az ilyen égitestek száma Sandage becs
lése szerint megközelíti a százezret. Sandage azt reméli, hogy az így szerzett
ismeretek alapján képesek leszünk meghatározni a "tér görbületét" és ezzel
Einstein elméleti feltevése beigazolódik. A relativitás elmélete szerint ugyanis
tér csak ott van, ahol anyag is van. A tér kiterjedése véges és önmagába viszi
szahajlik. Olyan, mint a szappanbuborék, amelynek köbtartalma véges és zárt,
de a felülete végtelennek tekinthető. A tér görbülete a benne lévő tömegek
sűrűségétől függ. A csillagtömegek sűrűségéből következtetnek a világtér átrné
rőjére. A tér kiterjedése azonban állandóan nő, a ködrendszerek iszonyú se
bességgel távolodnak egymástól. A Doppler-jelenségből kiindulva, amely s:.-:e
rint a távolodó fényforrás színképe a vörös felé tolódik el, Sandage úgy szá
mítja, hogy 10 milliárd évvel ezelőtt a világegyetem kiterjedése nulla lehe
tett; a míndenséget akkor egyetlen rádióaktív atom képviselhette.

A Scieniijic American 1965. júliusi száma így közli Sandage véleményét:
"Megállapításaink arra utalnak, hogy az univerzum véges, zárt rendszer,
amely egy Big-Banggel (robbanást kifejező jazz-zenei motívum) kezdődött.

Azóta az univerzum kiterjedő és összehúzódási folyamatban van és ez a lük
tetés (pulsatio) 80 milliárd évig eltarthat." Sandage a világmindenséget gumi
labdához hasonlítja. Ha ledobjuk, visszapattan és ez a mozgása csökkenő mér
tékben ismétlődik. így csökken az univerzumban is a kiterjedő és a visszatérő

periódus, és ez a váltakozás az, amely a számítás szerint még 80 milliárd óvig
eltarthat. A mindenség végleges szétterjedését a részek összehúzó, gravitációs
ereje akadályozza.

A Princeton-i kutatócsoportnak ez a feltevése összhangban van a Bell
Compagnie Téléphones laboratóriumának kísérleti számításaival. Ha az uni
verzum egy kezdeti "Big-Banggel" indult el, akkor a robbanás pillanatában 10
milliárd hőfoknál magasabb hőmérsékletnek kellett keletkeznie. Ezen a hő

fokon a sugárzások inkább elnyelődtek, mint kiáradtak. Végül amikor a hő

mérséklet leesett 10 millió hőfokra, sugárzás szabadult fel és elindult arra az
útra, amely a mai napig is tart a világmindenségben.

A két kutatócsoport egymástól függetlenül lépett elő a "teremtésnek" ez
zel az asztrofizikai elképzelésével. (Tamás György)
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