
világ mindhárom birodalma valóság
gal visszhangzik VIII. Bonifác állító
lagos bűneinek emlegetésétől. Az Iste
ni Színjáték ennek ellenére sem bot
ránkoztató írat, Az olvasó csak épül a
költő mélységes hitén, az egyház iránt
érzett lángoló szeretetén és vgyerrneki
hódolatán a pápaság krisztusi intéz
ménye, "a szent kulcsok" előtt. Arany
János igaz magyar érzését sem von
juk kétségbe, noha legendás szabad
ságharcunkról keserű szatírát írt, "A
.nagyidaí cigányok't-ban, Éppen szóki
rnondásával emelkedett nemzetünk
nagy nevelői sorába csakúgy, mint
később Ady.

Mai szólással szólva: fontosabb a
"pozitív hozzáállás". mint a rnúlt hi
báinak elkendőzése '- még az egyház
történetében is. A II. vatikáni zsinat
két pápája, XXIII. János és VI. Pál

NAPLÓ
•

maga is erre ad példát. Hisszük az
egyházról, hogy belső, természetfölötti
mivolta szerint j, a szentek egyessége",
mégis be kell ismernünk, hogy külső

megnyilatkozásában sokkalta inkább
a bűnösök és bűnbánók közössége, Le
tűnőben van az a triumfalista szernlé
let, amely az egyház történetében sza
kadatlan diadalmenetet akar látni.
Inkább hajlunk Gertrud le Fort és
írótársai tragikus szemléletére. amely
szerínt az egyház történetében Krisz
tus haláltusája folytatódik. Aki tehát
tud úgy beszélni a múlt sötét árnyé
kaíról, hogy közben maga is "felveszi
keresztjét" (Máté 10, 38), és bűnbánó

lélekkel hordja a közös szégyen ter
hét: az mégiscsak "Kirá,lyi úton" jár,
és megtaruthatja embertársait, ho
gyan kell a rnúltban kalandozva Meg
váltönk nyomdokába lépnünk.

Medvigy Mihály

A HITTUDOMANYI AKADÉMIA AZ ELMÚLT TANÉVBEN. A Római
Katolikus Hittudományi Akadémia idei új tanévének megnyitó ünnepségért
élénk figyelmet keltett Félegyházy József professzor, lelépő dékán beszá
molója az elmúlt tanév eseményeiről. Tekintettel arra a kimagasló szerepre,
amelyet ez az egyetemi rangú teológiai intézetünk tölt be a hazai papneve
lésben és katolikus szellemi életünkben, olvasóink bizonyám szívesen fogad
ják a beszámolónak itt következő közérdekű részleteit.

Az 196,5/66. tanév első félévére 115 hallgató iratkozott be. Ebből papnöven
dék 53, felszentelt pap 40, 'Civil hallgató 22 volt. A második félévre beírat
kezott hallgatók száma 109. Ebből papnövendék 49, felszentelt pap 43, civil
17. Éroeffilődésük és szorgalrnuk általában 'intenzív, kollokviumaik és vízs
gáík eredményei jók voltak. A kollokviumok érdemiegyi osztályzata ezt a
statisztikát mutatja: 60% kitűnő, 20% jeles, 18% jó, 1.5% elégséges, 0.5%
elégtelen.

Köztudornású, hogya teológiai doktori oklevél megszerzése tetszőleges.

Akik doktori oklevelct kívánnak szerezní, azoknak három sztgorűatct - bac
calaureatus, Iicentíatus és laureatus - kell tenniök, továbbá a tudományos
munkálkodásba 'bevezető szemináríurní dolgozatot s végül doktori értekezést
készítenlök és megvédeniök. A rnúlt tanévben 13 baccalaureatusi szigcrlat
volt, ebből kitűnő l, jeles 6, jó 2, elégséges 4. Liccntdatusi szigorlat 12, ebből

kitűnő 4, jeles 2, jó 2, elégséges 3, egy tárgyból ismétlésre utasítva 1. Lau
reatusí szígorlat 12, elblbőlkitűnö 4, jeles 6, jó 2. Ebből következik, hogy az
Akadémia 12 növéndékét avathatták az elmúlt tanévben teológia! doktorrá.
Többen közülük olyan komoly és önálló kutatáson alapuló értekezést írtak,
ami feljogosít annak feltételezésére, hogy értékes rnüvelőí maradnak továbbra
,is a hittudománynak.

A Hittudományi Akadémia Igyekszik a külföldhöz viszonyítva is a leg
magasabb szintet tartani. Nem téveszti azonban szem elől a teológiai tudo
mányok gyakorlati célját sem, vagyis azt, hogy a hallgatók, mint leendő

papok, mindazokat az ismereteket, amelyeket elsajátítanak, fel'használhassák
lelkipásztori anunkáiukban. A tanári kar azon volt és van, hogy a hallgatók
lássák meg az emberekben a természetfölötti utáni vágyat, az erkölcsi út-
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keresést, a szociális gondokat, s igyekezzenek tehetségükhöz mérten közre
rnűködní az egyház feladataiban. Gondja volt az Akadémiának a hazafias
nevelésre is, arra, hogya hallgatók megismerjék országunk szociális, gazda
sági, alkotmányjogi és politikai problémáit, Ebben a tevékenységében az a
gondolat jutott kifejezésre, hogy örülni kell mínden jónak, amit bárhol is
megvalósítanak, és a krísztusí szerétet alapján - a zsinattál sürgetett dialó
gus foranájában - meg kell találni az összekötő kapcsot rninden jóakaratú
emberrel, olyamokkal is, akIk más világnézetet vallanak.

A Hittudományi Akadérnia professzorai nemcsak az oktatás terén látták
el feladatukat, hanem kifelé is jelentős munkásságot fejtettek ki. Kivétel nél
kül mindegyikük résztvett a hívek intenzív pasztorálásában, mint Igehirdetők,

rnisézők és gyóntatók, bizonyságot téve arról, 'hogy nemcsak az íróasztalnak
és vkönyvtárnak élő elméleti előadók, hanem helytállnak rnínt fáradhatatlan
papok is. Már országos hfrűekké váltak azok a konferencia-beszédek, amelye
ket adventben és nagy;böjtben Szörényi Andor és Gál Ferenc professzorok
tartanak az Egyetemi-templomban. A hívek pasztorálása mellett szívesen
vállaltaik a professzorok triduumokat, rekollekeíókat és különféle szakelő

adásokat is papok számára. Timkó Imre professzor például, mint az Országos
Teológiai Bizottság titkára, feldolgozta a II. vatikáni zsinatnak a papnevelésről

és teológiai képzésről szóló dekrétumát, s erről, valamint a zsinat más okmá
nyairól tíz különbözö helyen tartott előadást. Pietter János protesszor tizen
két különbözö helyen adott .elő, teológiai főiskolákon és katolikus Icözéplsko
lákban il pápák' szociális kőrleveleiről.

A professzorok irodalmi tevékenységének egy részét jelzik a Vigilíálban
és a többi katolikus orgánumban megjelent tanulmányaik, illetve cikkeik.
Nagy ,ielcnU5s.(,gű eseménynek kell tartanunk, hogya Herder-cégnél második
kiadásban jelent meg Radó Polikárp professzor kétkötetes szakkönyve, az
Enchiridion LHurgi'cum, amelynek már első kiadását a legnagyobb elisme
réssel fogadták .küföldön. Dbben a tanévben jelerit meg Szörényi Andor
professzornak A biblia világa. az Újszövetség rímű műve is, amely a szerit
írástudomány legújabb eredményeit foglalja össze.

A Hittudományi Akadémia tekintélyét és értékelési rangját mutatják
a Jcül.töldi tudományos intézményekkel és neves személyekkel való kapcsolatai
is. A tanév folyamán többször tettek látogatást küdföldi hittudósok. katolikus
szervezetek és lapok képviselől. A magasrangú egyházi személyek sorában
volt Franz Kőnig bécsi bíboros-érsek is, aki nemcsak mint egyházfő, hanem
mint élvonalbeli teológus is vrlágszerte nagyrabecsült személviség.

A professzorok közül többen kaptak külföldi értekezletekre meghívást,
sőt nem egyszer felkért előadóként is szcrepeltek. Zemplén György professzor,
aki egyben a római Pápai Magyar Intézet rektora, meghívás alapján résztvett
Kölnben a német nyelvterületű morálteológusokkongresszusán. Radó Polikárp
professzor meghívást kapott és résztvett Rómában a világegyház lí turgfkus
reform jával foglalkozó szerv, a Consilium Liturgicum tanácskozásain. Ugyan
csak () kodexkutatásokat végzett Ausztriában, Svájcban és Franciaországban.
Szörényi Andor professzor a bécsi egyetem 'hittudományi Jmrá!n kétszer,
Grázban egyszer tartott meghívásra biblikus szakelőadásokat. Gál Ferenc
professzor zsinati tanulmányúton járt Rámában, később a Pax Romana 'kül
földi magyar tagozatának felkérésére tartott Luxemburgban előadást, amely
nek szövegét a Pax Romana nyomtatásban is kiadta. Szennay András pro
fesszor ugyancsak meghívásra részt vett a Paulus-Gesellschaft Hamburgban,
majd Herrenohimseeben rendezett világnézetd díalógusaín, A megbízott elő

adók közül külföldí tanulmányúton volt Csanád Béla és Paskai László; Tamás
G. Alajos karnagy, ismert zeneszerző, aki az egyházi ének és zene megbízott
előadója az Akadémián, az Egyesült Allamokoan tett hosszabb tanulmány
utat, amelynek során több helyen maga vezényelte szerzeményeinek elő

adását.
A kari üléseken kívül az elmúlt tanévben 4 ünnepi ülést is tartott az

Akadémia. A tanévnyitó ünnepségen a Központi Szcmináríurn rektorának,
Potyondy Imrének, RO. születésnapia alkalmából, egyházirodairru, egyházköz
igazgatási és papnevelési érdemeiért arany diplomat adtak át. ünnepi ülés
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volt március 7-é1n Aquinói Szent Tamás, a hittudományok égi pártfogója tisz
teletére. Ünnepi ülésen emlékezett meg az Akadémia április 4-én Magyar
ország felszabadulésának évfordulójáról is, mikor is Félegyházy József dékán
méltatta a felszabadulás [elentőségét, elemezte és értékelte a történelem
feszültségpontjaí t. '

Nagy gondot fordított az Akadémia könyvtárának fejlesztésére és karban
tartására is. A könyvtárnak jelenleg már 32 külföldí folyóirat jár rendsze
resen. A könyvtárt nemcsak a hallgatók, hanem a lelkipásztorkodó papság
ds hasznáfie. Kü1önösen történelrnd, 'bölcseleti és keleti nyelvészeti anyaga
kál11rt más egyetemek hallgatói is érdeklődtek. Ugyanakkor tudományos ku
tatás céljából a lWi11yvtáJr}{1ö~ kölcsönzés útján más könyvtárak is igénybe
vettek műveiket.

A Híttudományí Akadémia bevétele 602.267.- forint, kiadása 587.488.
forint volt az elmúlt tanévben. Bevételének legnagyobb részét az Allami
Egyházügyi Hivataltól rendszeresen kiurtaít személyí és dologi segély tette.
A püspöki kar részéről folyósított segély 55.254.- forint volt. Felszereléssel
és pénzadománnyal segítette az Akadémia munkáiát a bécsi Carítas Inter
nationalis. Anyagii vonatkozásban jelentős mozzanat, hogy sikerült restau
ráltatní a tantermeket. a hallgatók tartózkodási termét és a könyvtár olvasó
termét.

A KISÉRLETI "MINTA-TEMPLOMOK" ÚTTŰRÖ MUNKÁJA. Tavaly
októberiben az esztergomi egylházanegye negyven templomában. fővárosban és
vidéken, kis táblát akasztorttak ki, amelyen ez a szöveg állt: "Az esztergomi
Érseki Főhatóság által a zsinati liturgikus reformok bevezetésére kájelölt
templom." A nem beavatottak bizonyos tartózkodással fogadták, hiszen 
úgylmond - annyi különös dolgot láttak már a zsinat megindulása óta ...
A hívő, aki századokon át mindent azonnai és készen kapott egviházától,
nehezen értette meg ennek a kísérletezésnek célját, a ,;minta-templom", sőt

"bemutartó-templom" elnevezést.
Lássuk tehát, mi volt a célja, rnít ért el és rní t szerétett volna elérni

ezekkel a kísérletekkel az egyházmegye liturgákus bizottsága. Ebben a bi
zottságban papok meldett helyet kaptak olyan világiak is, akik az egyház
művészet, a nyelv- és irodalomtudomány szakemberei. MáT az első ülésen,
1965. május 15-én felmerült az óhaj, hogy necsak elvont fejtegetésekkel, nyel
vészeti, esetleg rubTlicisztikai fontolgatásokkal töltsék idejüket, hanem igye
kezzenek a gyakorlati megvalósításokat is elősegítenl. Ismeretes az a vihar,
amelyet a Collectio Rítuum megjelenése, szertartásaink és szentsógeimk ki
szolgáltatásának magyar nyelvű vezérkönyve okozott. Ennek a kétségtelenül
Öl'ÖIlTImeI. vári és fogadott, de agyaikorlatban nem teljesen kifogástalan szer
tartáskönyvnek példája is arra ösztönzött. hogy "még az országos rendelke
zéseket megelőzve, helyi tapasztalatokat gyűjtsenek a liturgikus reform meg
valósításának különféle Iehetőségeíről és a hívek közöit kiváltott hatásáról".
(ldézet a 3390/965. sz. főegyházmegyeí leiratból.)

Schwarz-Eggenhofer Artúr apostoli kormányzó __ először négy templomot
jelölt kJi erre a feladatra, éspedig az esztergomi főszékesegyházat, rnínt az
egyházmegye első templomát, a budapesti Egyetemi templomot, ahol a pap
növendékek révén a ldturgía behatöbb tanulmányozása volt várható, a buda
pest-tabáni és a jelen sorok írója által vezetett tarjáni plébániatemplomot,
hogy mínd a fővárosi, mind a vidéki hívek igényeit és hozzáállását tanul
mányozhassuk, Ehihez jött csakhamar a pdlísszentlélekí plébániatemplom,
amelynek belsejét a modern egyházművészet követelményei szerint alakí
tották ki. Ez a szárn még nem bizonyult elégségesnek. Igy azután mindazokat
a templomokat bevonták a rnunkába, amelyek néppel szemben míséző oltár
ral [versus ad populum] rendelkeztek, Illetve ilyen oltár felállítására enge
délyt kértek. Elóbb 32, későBb 40 ilyen templom volt az egyházmegyében.
Vezető lelkészeik és kántoraik rnind meghívást kaptak a bizottság 1965. ok
tóber 12-i ülésére, míkor is behatóan megvítatták, hogy még annak az évnek
Krisztus Király ünnepén, a megindulás napján, miként juttassanak nagyobb
szerepet a magyar nyelvnek a szentmise liturgiájában, s míként ígyekezze-

766



nek a templom belső elrendezését a megújultlitungia kívánalmaihoz iga-
zítani.

Esztergomban minden jelentős plébánia belekapcsolódott a munkába.
Budapesten. egy-két nagyobb plébáníán loívül (Szentímreváros, Krísztínavárosjs
csak kis$b lélekszámú vagy külvárosí plébániák, illetve lelkészségek lettek
a megújult liturgia úttörői, míg vidéken a Komárom rnegyei bánya- és ipar
vidéken nyolc, a Dunakanyarban kettő, a nógrádi részen három, Szigetköz
ben két plébánia vállalta a szembemísézéssel együtt a ,Msérleti-templom jel
leget. Más plébániák hívei nem kis csodálkozással értesültek ezekről a kez
deményezésekről. De maguk a közvétlenül érintett hívek is idegenkedve fo
gadták eleinte a számukra új szertartásí keneteket. A nyugodt, hogy úgy mond
juk "csendes" szentanisehallgatást egyszeriben felváltotta a dialógus, az ének
és a magyar olvasmány. Köszönet és bírálat, helyeslés és rosszallás, öröm és:
megütközés. megértés és értetlenség, cselekvő kőzreműködés és passzív ellen
kezés váltakozva járt a kísérletek nyomán. IMa :már azonban bízvást elmond
hatiuk, hogy szép sikerrel és megnyugtató eredménnyel hasznosítottuk a'
zsinati liturgikus konstitúció 40. § 2. pontjában foglaltakat: "Hogy az alkal
mazás a szükséges körültekintéssel törlénjék meg, az Apostoli Szentszék meg
adja a teljes hatalmat az Illető területi egyházi felsőbbségnek, hogy ha a
dolog úgy hozza magával, akkor erre alkadrnas közösségekben és meghatá
rozott időre a szükséges megelőző kísérleteket is megengedje és ísányítsa.?'

A magyar püspőlcí kar tudvalevően 1965. május 19~ kérte a Szeritszék
től a magyar nyelv engedélyezését és ezt szeptember 14~ meg is kapta
akként, hogy magyarul mondhassuk mínden olvasott és énekes másében az
ordínáriumot, az olvasmányokat, a Hiszekegyet (de nem az apostoli hitval
lást, hanem az ún. niceai Credo-t), a Miatyánktól az utána következő imával,
az üdvözlések, dialógusok és áldások szövegét, a szentrnísék változó részét, a'
hívek könyörgését (oratio fídelium), a prefációk szövegét, gyertya-, hamu- és
barkaszemtelés szövegét, a nagypénteki és húsvéti éjjeli liturgiát, valamint a
papszentelésnek rní.ndazokat a részeit, amelyek valamiképpen a hívekkel kap
csolatosak. Míndehhcz átmenetileg használhatók az általában magyar földön is'
kézben található, már jóváhagyott fordítások, például Szunyogh-Mísszálé, az
AC Magyar Misekőnyve és Nagyheti Szertartásai, stb. A magyar Ordináríum
véJgleges szövegét ebben az évben, január 19-én terjesztebte fel a püspöki kar
és a jóváhagyás igen gyorsan, még február 7~ meg is érkezett. Ebben a szö
vegben nem szerepel a lépcsőima végi papi imádság (Auier a nobis .. .), sem
pedig a kánont bezáró doxológía (Per ipsum ...) magyar szövege. Az a szö
veg, amelyet a kísér-letí templomok eddig használtak, az Országos Liturgikus
Tanács által elfogadott szöveg volt, amelyet a Magyar Mísekönyv ötödik ki
adása is közölt. Megjegyzendő, hogy ez a szöveg múlt év szeptemberében
mínt .Jcísérlet! szöveg" hagyta el a nyomdát, tehát nem tükrözi a többi egy
házmegyékiből beadott és kért Ihelyesbítéseket és változtatásokat.

Amire kísérleteink irányultak, a hívek teljes, tudatos és cselekvő rész
vételének előmozdítása és kttapasztalása volt. Meg akartuk tudmi, hogyan:
fogadják a szövegeket, megértenek-e míndent, nincs-e félreérthető a magyar
fordításban. Ugyancsak vártuk a hívek és a lelkipásztorkodó papság véleke
dését a megújult liturgiával kapcsolatos teohníkai médokról és eszközökről,

Ide tartozík maga a szembemísézö oltár, azután az igehirdető és az áldozati
liturgia szétválasztása, a homilia végzésére szolgáló ambo, a pap és a mí
nistránsok ülőalkalmatosságai, a papi széknél (edile) levő olvasóállvány
(legile) alkalmazása, a felajánlási asztalka, amelyen a hívek maguk teszik az
áldoztató kehelybe vagy Inkább táleákba az átváltoztatandó ostyát, a fel
ajánlási körmenet gyakorlati megvalósítása. ami együttjár azzal, hogy a
hívek mindig azzal a szentostyávaíl áldozzanak, amelyet abban a szentmísé
ben változtattak át, az állva áldozás gyakorlati lebonyolítása, a különféle
mísetípusok (gregorián és polifón latin énekes míse, magyar énekes rníse,
népénekes és egyszerű olvasott míse) kítapasztalása, szertartásí eldgazítások,
hangerösítő berendezések és a világítás megfelelő alkalmazása.

Nem másolhattuk le ezeket egyszerűen a kiilföldi gyakorlatból. rnert az
ottani megoldások közül nem kevés a mi népünk számára nemcsak most ide-
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gen, hanem nyilván mindig idegen is maradna. Nem lehettünk szolgaí for
dftói idegen szövegeknek, mert sajátos és sajnos elfeledett, de ennek ellenére
is ősi díturgikus kdnccsel rendelkezünk, amit ugyancsak a zsinat értelmében
Ismét élővé kell tenni. Nem vehetünk át olyan szertartási formákat, amelyek
teljesen modern építésű templomot tételeznek föl, mert hiszen a mi templo
maink igen nagy részben vrégtek, sőt műemlékek. Röviden tehát: kísérleteink
nél ibál' tudtuk, hogy mire keresünk megoldást, a feltételeket tudatosan kel
lett váltogatnunk, az eljárásokat módosítgatnunk,

A magyar oltárnyelvnek elsősorban a mise ordénáriumában, illetve vál
tozó részeiben kellett szerepet kapnia. Ezeknek a szövegeknek összeállítása
felelőségteljes és nehéz rnunka, amelyet még egy egyházmegyei, még inkább
-egy országos bizottság sem vállalhat anélkül, 'hogy előbb az erre a célra ki
jelölt közösségekben ki ne próbálja azokat. A szövegeken kívül a szentrnisék
egységes formájának kialakításáról is gondoskodni kellett, mert a mai szerit
széki rendelkezések nem tartalmaznak olyan részletes és minden mozzanatra
kiterjedő eligazítást, mint amilyenhez eddig :hozzá voltunk szokva. A Szent
szék nem is akarja aprólékos pontossággal megkötni a papság kezét, hanem
számol a helyi adottságokkal. Nyilvánvaló azonban, hogya helyileg egységes
formák kialakítására mindenképpen törekedni kell.

A múlt év októberében megindult munkánk egy tartalmas "Eligazításon"
alapult, amely felsorolta az egyes mísetípusokat, a mísék menetét, a szerit
rrnséhez való templomi előkészületet (szentély, felajánlási asztalka, szövegek),
s meghatározta a szentrndsén résztvevők feladatait (celebráns, mínlstránsok,
hívek, kórus, illetve kántor és sekrestyés), Ez év márciusában a rníntatemp
Iornok nagyheti liturgiáját is közösen megbeszélték a kísérleti templomok
lelkészei és kántoraí. Erre az alkalomra már mínden felelős lelkipásztor rövid
jelentést hozott magával, amelyben összefoglalta a közel félév tapasztalatait.
A beérkezett jelentések egyöntetűen vallották, hogy a kezdeti idegenkedés
után rnind a szemben misézés, rnind a kialakult nyelv és gyakorlat nagyjá
ból a hívek lelkesedését váltotta ki. Olyan helyeken is kérték, sőt alkalmaz
ták, ahol az esztergomi egyházmegye nem volt illetékes.

Messzíro vezetne, ha részletesen ismertetnők mindazt, amit a minta
templomok lelkipásztorai jelentéseikben közöltek. Voltak részben olyan javas
lataik is, amelyeket érdemes lenne mielőbb megfogadni. így például az, hogy
a szentrnise kezdetekor a papság köszöntse a híveket; az imára szólítás után
legyen bizonyos szünet (Oremus); a hirdetéseket vagy a mise előtt vagy a
mise végeztével végezzek: hétköznap is tartsák meg a hívők könyörgését
~osak solokal gyakorlatiasabb és a szentmise jellegének megfelelő imákkal};
az Úrfelmutatás után a "szent csendet" semmi ne törje meg a 'Miatyánkig ;
az állva áldozás bevezetése, mert ez nemcsak gyorsabbá. hanem egycsapásra
rendessé tette a hívek áldozását, különösen ha azt egymás rnögé állva akár
kettős sorokban végezték; a fe'lajánlási körmeneten az adományokat: bor,
víz és ostya, a felajánlási asztalkaról vigyék az oltárra, ne pedig a szentélv
ben levő ún. kredencíáról: a Proprium énekei pótolhatók legyenek népén e
kekkel (kivéve a graduálét, ami az igehirdetéshez tartozik).

Merültek föl olyan kívánságok és gondolatok is, amelyeket csak a litur
giánk teljes és végleges megújulásával lehet majd megoldani. Így például
az, hogy ne legyenek kettős könyörgések; az apostoli hitvallást 'lehessen irnád
kozni ; a lépcsőimát helyettesítse az ún. "stáció", vagyis az ünnep jellegének
megfelelő hangulatos bevezető; többször lehessen két szín alatt áldozni; a
szentséges míséket - amint annak idején engedélyezték - fokozatosan
szüntessék meg; a roráté, a gyászmisék és a fogadalmi misék olvasmányait
tegyék változatossá. általában legalább is kísérleti időre egy új perikópa
sorozatot vezessenek be, amire a cseh, a lengyel és a német papság már en
gedélyt is 'kapott. Kívánták azt is Ielklpásztoraink, hogy dolgozzák ki a je
gyesek rniséjének teljesen új szertartását, mert a Collectio Rituum egyáltalán
nem számol azzal, hogy rnisekőzben végzik az esketést, csupán utal a lehető

ségére; a húsvéti, illetve feltámadási körmenetet feltétlenül a húsvétvesár
napi reggeli órákban kellene végezni, :mert mai formájában csak alkonyatba
hulló külsőség, amelynek .ma már semmi hitheli jelentősége nincs, sőt a
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húsvétéjjeli liturgia gondolatmenetével határozottan eldenkezik; meg kellene
~i azt, hogya hivek szombat délután már eleget tehessenek vasármapr
míseballgatási kötelességüknek, ikülönösen akkor, ha szombaton jegyesek mí
séién vesznek részt.

Mint már köatudomású a magyar püspöki kar közös kőrfevélben kiadott
rendelkezése, Advent első vasárnapjától .kezdve mindenütt kötelezővé teszi
a magyar nyelvü liturgia végzését. Bátorítsák a rnost kezdő felelős lelkipász
torokat a kísónletí templomok eredményei, buzdítsa a híveket az a tudat,
hogy míndenütt, ahol az új liturgiát már bevezettek, egycsapásra lehetőség

nyílt a szentrnísén való cselekvő részvételre. (Kormos Ottó)

A FRANCIA PüSPöKI :KAR AZ INTEGRALIZMUS ELLEN. Szellemi
mozgalrnak pályárt nehezebb kiszámítani, mínt az űrhajókét. Ki gondolta
volna például még csak tíz évvel ezelőtt is, hogy a francia püspöki kar kény
telen lesz elítélni a halado gondolkodásáról !híres francia katolíclzmuson. belül
egy olyan integralísta irányzatot, amely elutasítja a zsinat szeíllemétva liturgia
reformját s a katolicizmust csupán a változhatatlanság eszményképének. ősi

hagyományok letéteményesének és védelmezőjének fogja föl. Már pedig ez tör
tént rnost, négy évtizeddel az integralizmus akkori szószólóí, a francia király
pártiak eszméinek pápai kánhoztatása és az Action Franc;aise aktív harcosai
nak, az ateizmust valló MaurTasnak és társainak kiközösítése után. Mint
Robert Rouquette, a francia [ezsuiták folyóiratának zsinati szakértője be
számol róla abban a cikkében, amelyet a Kölnben megjelenő Dokumente szá
mára írt, a francia püspöki kar állandó konferenciája június 23",án. nyilatko
zatban fordult szembe azokkal a sajtóorgámumokkal, amelyek hosszú idő

óta hevesen és hangoskodva harcolnak a zsinati határozatok végrehajtása,
különösen a li í urgia reformja és a francia nyelv liturgikus használata ellen;
Rouquette szerint ezek valamennyien az Action Eramcaise és Pétain tábornok
szellemí örököseinek tekinthetők, amellett szeros kapcsolatban állnak az anti
gaulleizmus legszélsőségesebb jobboldali szárnyával, valamint a "francia Al
géria" megkésett híveivel. A francia püspökök névszerint is megemlítették
közülük a Le Monde et la Vie kétszázezer példányban megjelenő képeslapot
és az ltinéraire, a Déiense du Foyer, meg a Lumiere círnű jelentéktelenebb
orgánumokat.

Ahhoz, hogy a püspökök ilyen lépésre szánják el magukat, az integralrsták
nak a vitatkozás rnínden értelmes mértékét át kellett hágníok, mert hiszen
tényleges befolyásuk meglehetösen jelentéktelen. A Iegújabb körkérdésekből

is az derülf ki például, hogy azok közül a franciák kőzül, akik hallottak vala
rnít a zsinatról, nem is egészen tíz százalék elégedetlenkedik a ltturgía re
forrnjával. de közülük is csak kevesen olyan módon, amelyet az egyházi fel
sőbbségnek kifogásolnia kellene. Az integralista kisebbség azonban annál
telibb tüdővel fújja 11 trombitát. "Olyan törpével állunk szemben - írja
Robert Rouquette -. aki sztentori hangon szólal meg."

Érdekes, hogy akárcsak a húszas ével~ben az Action Franctiise mozgalom
han, most is egy sikeres regényíró az imtegralisták hangadója: Michel de Saint
Pierre, aki Les Nouveaux Pretres (Az új papok) oímű regényében a proletár
külvárosokban élő papokról rajzolt ferde képet. Ezek szerinte valamennyien
a marxizmus "fel1Í'Ő2Jöttjei"; megvetik a hűséges hívőket és egész buzgóságuk
kal és szerétetükkel az istentagadók felé közelednek, akik azután megméte
lyezik őket; igy, noha papok, többé vagy kevésbé tudatosan az ateisták "után
pótlást szállftó" segítőivé válnak. A francia papságnak ez ellen a karikatúrája
ellen több püspök is tiltakozott, köztük Veuillot, a párizsi koadjutor-érsek, és
Garrone toulousei érsek, a püspökkari konferenciák alelnöke, akit azóta a
pápa a azemínáráumok és egyetemek római Kongregációjának pro-prefek
tusává nevezett ki.

A pohár - rnondja Rouquette - akkor csordult ki, amikor egy ismeret
len vidéki plébános a Le Monde et le Vie hasábjain mintegy szímtézisbe fog
lalta az íntegralísta elgondolásokat. Kitűnt ebből, hogy az integrálisták vissza
utasítják az egyháznak 'az "a,ggiomamentóra" irányuló törekvését, az új dog
matika i problémáknak, valamint a szentírásmagyarázattal és a Ielkípásztor-
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kodással kapcsolatos kérdéseknek felvetését, a világnézeti pluralizmus és az
ateizmus komolyanvételét. Minden reformot úgy fognak fel, mint a hagyo
rnámy elárulását, mint eretnek elfordulást a régebbi pápák tanításaitól, kezdve
IX, Pius Syllabusától XII. Pius "Humani Generis" enciklikájáig, A pápaság
lhivatott védőinek játsszák ki magukat, szükség eseten még a pápa ellen
lis, vagyis "pápábbak a pápánál",

Egyik bizonysága ennek - írja Rouquette -, hogy a liturgia külőnös

képpen szálka a szemükben. Hangoztatják, hogy a Iatín pótolhatatlan nyelve
a katolikus szartartásoknak. Ennek igazolása végett nagy odaadással kutat
gatják a liturgikus szövegek francia fordításaiban a szerantük való átültetésí
hibákat. Nemrégiben egyik lapjuk húszoldalas oikkben versről versre, szóról
szóra, vesszőről vesszőre ment át a Miatyánk új, közös katoltkus, protestáns
és ortodox fordításán. Ligát alapítottak azzal a céllal, hogya franciául mon
dott Credóban ismét a "consubstantiel" szót alkalmazzák, ami ma már a
francia köznyelv számára érthetetlen és amit a forditok a "de rnéme nature"
("ugyanaz a természetű") kifejezéssel helyettesítettek. De nemcsak a liturgikus
reformot támadják. Szerintük a püspökök kollegíalítása is úgy, amint ezt az
egyházról szóló dogmatikus konstítúcíö meghatározza, bűnös kísérlet a római
főpap jogainak csorbítására. kísérlet arra, "hogy a pápa abszolút uralmát a
püspökök demagóg-uralmával helyettesítsék". Már a Le Monde et la Vie
1964 októberi számában ezzel a címmel jelent meg cikk a püspöki kelle
gíalltásról "Nyílt összeesküvés a pápai szuverenitás ellen." Mint a cikk elő

adta, az egész kollegialitás a "modernisták titkos szervezetének" mesterke
dése, amellyel a pápaság hanyatlását készítik elő. Ugyanebben a számban
Garrone érseket állítólagos kommunista hajlandóságára célozva a ,,(Központi
Bizottság" elnökeként aposztrofálták, képe alá pedig ezt nyomatták. "Aki a
püspököket meg akarja szabadítaná a római szuverendtástól."

A pápaság ilyen "védelmeZlése" azonban korántsem jelent loialdtást a
Szentatya útmutatásai iránt, ha azok nem felelnek meg az ímtegralísta poli
tikai beállítottságnak - állapítja meg Rouquette. Nagyon is bírálták például
a gyarmatosítás elleni pápai kiijelentéseket, a Vatikánnak a nemzetközi szer
vezetek felé való közeledését és a szocialista köztársaságokkal való kapcso
latokat. Egyik integralísta - hozzá pap - 1965. december 8-án VI. Pál pápá
nak az ENSZ-ben mondott beszéde után kőnyomatossal sokszorosított lapjá
ban egyenesen ezt írta: "Giovanni Battista Montiní (VI. Pál!) beszéde szabad
kőműves tételeknek hódolt." Mindenütt a kommunizmus kísértetét számatol
ják, mínden szociálís reforrnban, de főleg az ateista világ felé forduló minden
Ielkípásztori magatartásban. Fáradhatatlanul és elkeseredetten harcolnak a
nemzetközi tekintélyű Informations Catholiques Internationales ellen is,
amióta tárgyilagosan emlékezett meg a lengyel Pax-mozgalomról. A lapot
azóta csak milnE "marxista-barátot" kezelik. Főszerkesztőjének, Paul Dubois
Dumée-nek, akit egyébként nemrégiben a tömegérintkezés eszközeinek pápai
bizottságába neveztek ki, mímden beszédét ordító csoportokkal igyekszenek
megzavamí. A lap főmunkatársát, Yves Congar-t, a neves teológust, akit a
pápa nyilváJnosankitüntetett, első számú halálos ellenségüknek tekintik.
Kommunista befolyást tételeznek fel a francia Actio Catholica egyik külön
leges alakulatánál is, amely a világiak apostolkodását szervezi. Valamiféle
óriási nemzetközi összeesküvéssel gyanúsítják, amelynek a marxizmus csak
egyik eleme, célja pedig az, Iiogy minden vallást és minden társadalmi ren
det szétromboljon. Ami az ökumeníkus szellemre irányuló törekvést illeti,
ezt leplezetlenül az eretnekségnek tett engedményként tüntetik fel.

"Nem túlzok - írja Rouquette. - Vad vádaskodásaik túlságosan is ret
tenetesek afihoz, hogy az ember túl komolyan vehesse őket. Mértéktelenségük
míatt egyszeruen lehetetlen mínden párbeszéd ennek a magatartásnak a kép
viselőivel: annyira elkeseredettek, hogy a velük folytatott eszmecsere azon
nal a leghevesebb vitatkozássá fajul el. Számukra a hierarchia párbeszédre
irányuló készsége és a keresztény szabadság csak alkalom arra, hogy nemtet
szésüket vílággá kiáltsák, minden magyarázat elől elzárkézzanak és minden
tételüket úgy állítsák be, mínt ami egyedül hitelesen katolikus."
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Ezeken a szélsőséges és szenvedélyes íntegralístákon kívül vannak azon
ban igazi hívők is, akiket egyelőre nyugtalanít a zsinati egyház fejlődése.

Reájuk utalnak a zsinat egyik legjobb kornmentátorának, Lauretin abbénak
Bilan du Concile (A zsinat mérlege) címmel megjelent könyvéből az alábbi sorok:
"Azok a veszélyek, amelyek az integralista oldalról jelentkeznek, három ok
miatt is korlátozottak. Először is a valódi íntegrahsták száma elenyészően

csekély. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a legtöbben, akiknek ezt a címkét a
nyakába akaszthatnánk, tiltakoznak ellene és gyakran joggal. Maga a kon
zervativizmus ugyanis még nem integralizmus, akkor sem az, ha az in
tegralizmus mindazokat, akik sajnálják a múltat, örömmel sorolná be a
maga tartalék csapatába. Másik ok, hogy a konzervatívok körében az egyház
iránt ragaszkodás, döntései iránt tisztelet, Krisztus irányában őszinte szeretet
mutatkozik. A harmadik ok az, hogy az ún. Integrálisták közül is sokan ke
resik a valódi párbeszédet, mégpedig teiljes nyiltsággal, úgy, ahogy a szó
értelméből következik. Ami e pánbeszéd nyomán elénk tárul, semmiképpen
sem szeros értelemben vett integralizmus, tehát nem jogtalan ítélkezni aka
ros drámája, hanem a benső meghasonlásé, Szakadék keletkezett aközött az
egyházhűség közt, amit a hívektől a múlthoz való ragaszkodás formájában
századok óta megkövetelték, tehát a f'enriálló rend és az egyformaság iránti
hűség kőzt, amit rniriden újítási kísérlet elutasítása jellemez - és aközött
az egyházhűség közt, amit ma a haladás jegyében a zsinat követel meg.
Ezeknek a katolikusoknak a drámája valamiféle elvesztett bizonyosságérzés
drámája is. Bnnek az érzésnek jelképét és támaszát azok a tiszta forrnák
tették, amelyek most eltűnőibeln vannak ..."

Mindenekelőtt ezekhez a kétségektől gyötört hívekhez fordult a francia
püspökí kar azzal a figyelmeztetéssel, hogy ,Ine hagyják magukat megzavar
tatni egy olyan kampánnyal, amely rnessze túl rnegy a szabadon vitatható
kérdésekre vonatkozó véleménykülönbség határain". A püspökök felihívnak
míndenkít, hogy rnínt az egyház hűséges gyermekei munkálkodjanak együtt
azokon az újításokon, amelyeket a zsinat elhatwozott és amelyeknek szük
séges voltára a Szeritatya újból es újból figyelmeztet. (Szigeti Endre)

AZ OLVASÓ NAPLOJÁ. "Az én hősöm nem gladiátor, - nem kell, hogy
másokat legyőzzöm, - maga felett győz az én hősőm, - nem másokban,
magában bátor"; és lényegében ugyanaz, más és teljesebb fogalmazásban:
"Az én hősöm nem a világot, - magát akarja maga ellen - megszervezní a
szeretetben": - így jellemzi magát Bárdosi Németh János, így festi meg a
maga önarcképét. Mindkét vers (Az én hősöm, Önarckép) 1946-ból való, éppen
a derekáról ennek a negyven esztendős költői pályának. Ez lehetett nála az
első sornrnázás, a megtett út első főlmérése, a termelés első számbavétele.
Mint a gyűjteményes kötetét* nyitó Termés című vers rnondja: "Olyan ez
Í,gy, rnínt aratás után - mikor kepéleben áll a gabona, - lehajtva érett-telt
kalászaít . " így forgatom az életem múló - éveit, s a dal, rnínt aranyszmű 
gabona csorog"... Mindehhez hadd idézzem még [ellemzésül egy jóval ko
rábbi, 1933-001 való verséből ezt a szép versszakot: "Nem tudom, de rnin
denik esztendő - bennern egy nagy fát nevelő erdő, - ahogy nőnek sebek
és csapások, - rníndag, mindig erősebben állok" (Számadás).

Ez az aratás utáni kép, ez az aranyszínű gabonaként csorgó dal akkor
is nyomban a pannon ég alá szituálná ezt a lírá], ha erre egyébként
konkrétabb jelzések nem is lennének benne. "Rög és lélek" szerínt egyaránt
jellegzetesen dunántúli költő Bárdosi Németh János. Ahogy az Illyés Gyulá
nak ajánlott, 1941-ből való Nehéz föld vallja:

Köcsög, paradicsom, tornác, zizegő bab,
egyazon emlékként nyitódik szememben,
ahogy Gyánt, Ozora tanította hajdan
teneked, erős társ, a világ csodáit.

• Bálrdosi Németh János: VacsoracsilJJag, Pécs, ~966. Jelenkor~Magvetö.
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Nézd, engem is a hű Pannon-táj és lanka,
a latin hullámú dombsor vall fiának,
s nincs oly fordulata a hiú reménynek,
miért oda adnám én is ezt a halmot,

Tizenöt esztendővel később ugyanennek az "erős társnak" küldte kézfogá
sát, Illyés Kézfogások című kötetének megjelenésekor; így írt 'akkor a ket
tejük kapcsolatáról:

Egy ,kézszoritást, szerétetei
néked, ki tiszta sikra értél,
lásd, kiket a vak Bakony elfed,
hűek a rejtett, csöndes érnél,

példát, utat sorsod ban látva,
eget hordanak: a homályba.

Kétségtelen: Ilűyés valóban példa volt, 'költőileg is, sorsában is Bárdosi
Németh Jánosnak. De mégse csak bolygócstllaga volt Illyésnek, hanem, mint
egyik szép versében, a Falusi temető..,ben mondja, ő is "külön világ,", a nagy
példához való rokonságában is a maga külön színeivel, hangjaival, vonásai
val.LHyés lehetett számára "példa"; de egyéníségét nem fojtotta el. És ha
példa volt: elsősorban a sors, és csak másodsorban a költői mcsterség pél
dája. Kőzős bennük a "szegénység emléke", és rokon a belőle táplálkozó
szociális indulat is; de Bárdosi Németh János engedékenyebb kedély, szíve
inkább vonzaná az idill felé "Az én világom nem a téboly, - a rohanást
míndíg gyűlöltem. - álmodozni szeréttem volna - dombtetőkön, virágos
völgyben" - írja Szororujo Múzsa című versében, 1936-ban.

Almodozní, de a valóságról, és a valóságot. Legszebb képei, legmegkapóbb
versei: csupa hitelesen megfigyelt valóság; és mind ennek az egyszeru való
ságnak a szépségét és örömét érzékelteti. Az ilyen hasonlatokra gondolok:
"A patak-parton nézem a habot, - miként a gyónók, lassan ballagok. 
Eszembe jut, hogy én is hab vagyok ...", amit csak az írhatott le, aki való
ban látta ezeket a lassan ballagó falusi gyónókat; a hasonlat szimbolikus
értelme éppen a valóságosságában rejlik. És gondolok az olyan ,,:Jeím" vol
tukban jelképessé erősödő költemónyekre, mint a Bivalyok, vagy a Kertész
kedő, rnelyet színtén az egyszeru, meghitt realizmus telít igazi, rneleg lírá
val. Vagy gondolok Bárdosi Németh János Horatius procuI negotiis boldog
ságát emlegető Nyári kert-jére, a faluból városba szakadt embernek erre a
panasztalan panaszára: "BéDlház, nagy szürke tömb nekem, - ahol kimérve
otthonom, - s csak álmaimiban képzelern. - fák lombját szívernre vo
nom ..." és ahol "a zordon hivatal irígy rohamában" csak a 'költészet ő["zi

a nyár lombjait és kertjeit.
S gondolok végül, és végső jellemzésül a Nyár a présház mögött círnű

darabra, e horatiusi-pamnon élmény egyik. legszebb megfogalmazáséra Bár
dosi Németh János dirájában:

Hogyan fössem le ezt a boldog érzést,
mint tóban a ponty, lúd a gabonában,
nya,kig ülök a csöndben és idillben,
mely hegyről, völgyből frissen CÍJrad hozzám.

Hűs, zöld-arany bor csillog a pohárban,
s míg üritgetjü.ro; érezzük, az élet
ily betelt jóság, egyszerű és áldott,
s nem sok nap hull a hegy mögé igy vissza.

Nyár, nyugalom, bor így fog udvarába,
könnyű szesszel és orpheusi dallal,
s míg fölmutatván áldozat gyanánt fogv
a tele korsó, úgy fogy gond és rélet.
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De nem lelhet nem utalni néhány újabb, a hatvanas években írt versére
is, olyanokra. mint a Vacsoracsillao, Éjjel is szól a madár, NapszálLat előtt;
md:nd formájukban, mind megformálásukban új tájékozódást jelentenek, s
arra mutatnak, hogy a negyven év terméséből válogató kötet számadás és
seregszernle ugyan, de nem végszó és nem lezárása ennek a nemesen e.gy
szerű, tiszta, és éppen tudatos szerénységében értékes pályának.

*
"Hová visz ez az út - Ha nem magam felé én nem megyek végig rajta"

írja Bede Anna új kötetének egyik szép versében (San Maraiea). Vajon
előző könyve, a Sziqorű tavasz óta az út, amelyen járt, "maga felé" vezette-e?
Úgy érezzük, úgen; a járulékostól a lényeges felé haladt.s-

Kötete olyan erős. olyan forte myitánnyal vkezdődik, !hogy színte túlzengi
egy időre a következő tételeket. A Simtó, és még inkább a Jöjj vissza an
gyal nagylélegzetű líra; kivált az. utóbbi egyike azoknak a szép pillanatok
nak.eamikor a költő önmaga fölébe emelkedik, túlszárnyalja magát egy nagy,
orfikus ének erejéig. Ez a vers minden bizonnyal megérdemli, hogy nap
jaink lírádának legjobb darabjai közt tartsák számon.

Ami persze nem jelentd azt, rníntha egyetlen "igazi" darabja volna Bede
Anna új kötetének. A kiemelkedőbbek közt említeném a He,gylakó-t, A ki
vetett hal imájá-t, a Majdnem címűt, a San Marateá-t, az Emlékeik szárnyá-t,
a Mihályhegyi krisztusok-at. Semlíteném köztük a Kisfiamhoz CÍműt is, ha
nagyon szép két végsora előtt nem zavarna benne az a Iíráiából kizökkentő,

forróságát hirtelen lehűtőtételesség, ami másutt is előfordul még itt-ott
Bede Annánál (például az egyébként igen jó és erős Erdő mélyén egy sorá
ban); rníntha nem mindig bíznék eléggé a kifejezésében, annak erejében, és
úgy érezné, intellektuális rnagyarázatot is kell hozzáifűznie. Pedig nem keLl:
épp elég erő van magában a kifejezésben, ha rábízza magát a mondandója
sodrására, és arra a "sugallatiI"a", amely a Jöjj vissza angyal-éihoz hasonlóan
tágas, 'levegős, széljárta. nagy pillanatra "a női lét mindermapjaímak élmé
nyei" fölé emeli.

*
Gyurkovics Tibor harmadik kötete, azt hiszem, meglepetés azoknak, akik

az előző kettőt ismerik.** Miritha igazában most érkezett volna el önmagá
hoz, azzal, hogy föltette magának a kérdést: hogyan lehet egyáltalán élni.
Lényegében erről van szó ebben a kötetben. Arról, amit a Péntek círnű vers
három végső strofúja olyan megragadóan rnond:

Következik a végső Golgota.
A kicsike, a helyi, az egyéni,
mert kinek-kinek meg kell halnia
ahhoz, hogy e világon tudjon élni.

Következik az önfeláldozás.
A látványtalan és őrült alázat,
mig fölhasitja bőrödet a nyárs,
a test pedig vergődik, mint az állat.

Ée, megreped a hegy. Csorog a vérünk,
az iires éjben elhasad karunk.
Csak az válthat meg, aki meghal értünk,
s csak azt vált juk meg, kiért meghalunk.

SZeI'€tet nélkül nem lehet élni; a szeretet áldozat; de nemcsak szeretni
kell, hanem el is kell visehní a szeretetet; az ember ragaszkodik önmagához,
a határaihoz, s ugyanakkor "a szerétetnek nincs határa" - körülbelül ez,

, Bede Anna: Fö]ös'leges vir-ágok. Magvető, 1900.
• ' Gyurkovics Tibor: Embedia. Magvető, 196ti.

773



iilyesféle a "tematdkája"; A Gyógyulóban ciklus bevezető Ajánlás-a mondja:
"Csak a másik ember gyógyíthat meg minket. Nem lehet egyedül élni ...
Jaj, irodalom, nyomd,afesték, papírtömb, oeruzák. Csak emberi kapcsolat van.
A betűk mélyén emberi arcok vannak, melyeket valaha oly nagyon szeret
tünk. A versek a szeretet törmelékei."

Irodalom, nyomdafesték ... míndezt össze kell törni, a ceruzákkal, képek
kel, klisékkel együtt, mert útunkban állnak, ha egyszer elindulunk igazi
magunk felé; és megéri összetörni öket, mert amit mögöttük, rajtuk túl talá
lunk, az már úgy igazi, hogy a sajátunk. "Minden igaz egy darabig, - a
sütemény, a tál, a körte, - aztán előjön valaki, - hogy dolgainkat össze
törje, -előjön valaki a múlt - rnögül a tétova jövőbe - a vízesarcú uta
kon, - hogy dolgainkat összetörje" - mondja a Sors círnű vers. De aki vál
lalja ezt a "sorsot", végülis megtalálja sorsa, költői és emberi sorsa értelmét.
És azt a hangot is, amely az "irodaLmon" túl, az emberség egy mélyebb, hite
lesebb rétegében lesz "költői", a személyesen rnegküzdött emberi-költői él
rnény hítelóvel; a hangot, mely "egyszerűen fog fölfakadni"; mert "a SZere
tetnek - szabálya nincs, de mint a rózsa - kinyílik egyszer ..." S akkor
kapja meg igazi értelmét és hitelét az a művészi kultúra is, amely Gyurkovics
Tibor új kötetében rnínd nagyobb biztonsággal és mínd biztosabb ízléssel
érvényesül. Talán köszönhet ezen a téren egyet-cmást Pilinszkynek (mint
Bede Anna is talán Juhász Ferencnek); de vannak olyan ösztönzések, sugal
mak, rokonságok, melyek végülis a magunk megtalálásához segítenek hozzá,
s a magunk teljesebb és hitelesebb kimondására bátorítanak.

*
De én megyek, de én rnegyek, - Megkeresem a hegyeket, - A vétet,

ihol nincsen fagy, - Ahol rníndág süt a nap" - olvassuk Stet/va Éva új köte
tének Bárány című versében." Csupa sóvárgó vágy ez a Idra amelegség,
a nap, a fény, a fagytalan világ után; és közben "folyton vílágosul, amig rnegy
előre, bár'folyton hidegebb is a táj, - S mint faggyal benőtt fehér folyó, tün
döklik folyton a reménység". Mindenütt valami fémes hideggel találkozunk,
hideg álmokkal, hideg csillagokkal, hideg hajnalifényekkel, jéggel, kék hi
degséggel, faggyal, amivcel nem a világ támadja a bőrünkot, hanem amit az
idegek vetítenek ki a vidágoa. 1\:g,y vers, az Ex vata szerint "RitkáJbban jön a
Múzsa, de megjelenései szebbek, - Nem hord 'Cifra ruhát s sz:í:npadias ko
szorút"; "meztelenül jön egészen", mondia a vers, de ez a meztelcnsége
didergő és didergető; s a Múzsa olyan látomásokat Ihoz, rnelyek már szinte
az élet határvidékén. az élet és neméletközti 'senkiföldjén derengenek. vagy
tükrözik dideregve átélt, és emlékezve visszaélt életet. "Mikor álmaidba
besüt a láz", "mikor a fáradt égen hullani kezdenek a sápatag; téveteg ma
dárszárnyak": képei és "elsuhanó emlékei" ekkor, ilyenkor rncrülnek elő
valami fényes-fekete !k!ödlből; laza szrtálással hullanak, logíkántúlí emlékezé
sek törvényei szerint, ahol a láz képzettársításai uralkodnak s egyik emlék
kép a másikat valami lelkímél is elemibben mély ídegvilágban idézi.

Hullik a rózsa, a meggy. hullik az ábránd a nyári szürkület-kékben,
Hullik a rózsavirág az alkonyi kék, nehéz, vörös fényben,
Hullű« a fekete vitáig, hullik a vörösrézszinű álom,
Hullik a barna virág, hullik az esteli, ólomszínű fényalápon,
Hullii: a fekete virág, hullik a rózsaszín álom a hegyről a völgybe,
Hullanak a fekete virágok a rózsaszín ködből a vöLgybe,
Hullnak a kékszímű, fekete, rózsaszín, ködszínű álmok a reggel sűrűjében,

Hullnak a fekete virágok a hajnali, ködszinű, szürke meg ében
Virágok, fagytündérek a lobogó, reggeli nyárban,
Fagytündérek a lobbanó, szürkülő, vörösréz re,ggeli múlásban,
Fagytündérek a szürke s vörösréz reggeli boltok alatt a ködben,
Rózsaszín szekerek a ködben, amerre jöttem ...

• Ste~ka Eva: Fehértől reketéíg. Magvető, 1900.
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Hallucínatűv líra, rnely a valóság szetoldott elemiből ötvöz egybe új,
költőí valóságot: hallucinatív ideg-valóságot. S e~'~ a; :riláglíra nagy hal
Iucinatív hagyományaival rokon, egy Blake vizionarius líráiával, egy
Lautréamont-nal, az Illuminations Rimbaud-jával is. Ez utóbbival annyiban
is, hogy víziós-badlucinatív világa ugyanúgy "az összes érzékek déreglement
jából" születík, mint a Rimbaud-é - egy másfajta megbolydulásból. és mond
hatni hunytabb szemrnel, mint Rimbaud-nál, valamiféle narkózísban: új ví
Iággá vonzódó képek, színek érzéklések, hangok bűvöletében. Hogy ilyen re
meklések támadjanak:

Szikrtit iés lobot vet a reggeli derengések fénye egy másik szem körül,
a csillagok égnek, piroslanak a messziségben,

Vörös hajók lebegnek a szürke partok közt, lebegnek a szüntelen
moccanásban, váratlanul és rezzenéstelenül a feketeség ben.

Ez az imaginárius líra Stetka É"\Ca számára ugyanúgy "üdvösség", mint
Blake-nél, Rimbaud-nál volt, "szörnyek legyőzése önmagában", ahogy a
Magány egyik sora rnomdja; megrendítő orfeuszi kísérlet, melynek egy-egy
pőre emberséggel elsuttogott vagy elsikoltott szava szívenütí az embert,
Mint ez: "Megyünk lefelé együtt, irgalmazz nekem, édes ..."; vagy az Ok
című vers, mely a maga módján ars poeticája is Stetka Évának, vagy találób
ban talán causa poeticá,ja. Ez, meg az Eluard emlékére íDt Gyászdal, a Mély a
széna oldott dallam-márnorával, az Éva és a nyár, a Hideg-fehér, a Tündöklő

$zirmok, Elsuhanó emlékek, Nem ér el, 1'ündérkék mai költészetünkben ér
demes helyet biztosítanak Stetka Évának.

*
Károlyi Amy a szinte megfoghatatlanul elrebbenő képek és pillanatok

költője." A rnítoszban :nem az epika érdekli, hanem a személyes koritak
tus beleélő pillamata ; a tájaknak nem a struktúrája, hanern egy-egy vonala,
színfoltja, ímpresszíója ; az emberben kevésbé sorsának története, mint arcá
nak egy-egy sorsot tükröző kifejezése. Ennek megfelelőleg a kifejezésnek
sokszor olyan imponderabiliiiival dolgozik, mínt a japán és kínai költők.
Míndon szó, mánden vonás fontos, de egyik szó sem hangos, egyik vonás sem
erőteljesen húzott. Azt ,lelhetne mondaní, minden a súlytalanság súlyával hat.
-Mínt például a Kórházkert két szép négysorosában.

L

Égnek tartott csőrrel !ütyöl
ágon a rigó, sárga hévvel.
N em törődik a vakok, bénáJk
bibliai seregével.

II.

Apám kínjának árnyékában,
anyám hoUának sejtésében
háttal ülök a gyászos háznak
egy galagonyafa tövében.

Verseit olvasva óhatatlanul bízonyos intimitás hangulatát érzi az ember;
.rneghittsége azonban nem érzelmesség, hanem inkább halkság, a dolgokkal, je
lenségekkel, élettel való csöndes pánbeszéd bizalmassága. Kissé nagyképű fo
ga1mazásban : míntna létihez 'Való alapviszonya lenne ez. Egzisztenciális jelle
gét sehol nem érezzük annyíra, mint a kötet legkiemelkedőbb, címadó darab
jáJban, A harmadik ház~ban, melyben a ,ibárárny-mennyboltú ifjúság" és a
"fojtó. villámló nyár" után "ím, szőlőlevéllel koronázva, - akár a fürt a mus
'toskádba, - halálom tornácára lépek".

• Károlyi 'Arny : A harmacli!k 'ház. Magve tő , 1965.
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Ez az "akár a fürt a rnustoskádba" hasonlat óhatatlanul a misztikusok
ilumgjára emlékezteti az embert; s a VeJ"S különös varázsát éppen ez adja: a
valóban női apit'Ólékossággal és szeretettel, s ugyanakkor antikos természetes
séggel számbavett valóságnak, meg a "ihaláltornác" keresztény misztikusok
ihaingjait idéző élményének egybeötvöződése, Egyfelől az ifjúság viaszába bal
zsamozott régi mézek, "rózsaszín VIiasz kisdedek;', s a vers egész második
daraojának jtúitelt érettséget érzékeltető képei, hangulata; másfelől a harma
dik darabban a .znegszémlált csontok" realitása, egy ihaláltánc-1hamgulatúkép
iben. S utána ezek a sorok (a Legszebbek és Legmélyebbek közül valók Károlyi
Arny Iírájában):

Az együttesből a csontzenéból
ma,gános hang
a térd kiVlÍJl~k

a térdcsont
térdepeIni vágyik
a föld alatt is térdepel
viasz-sárgán mint gyertya csonkja
foszforos fénnyel meglobogva
a térdcsont térdepeIni vágyik
Hol a küszöb mely befogadja?

O, hol a kő amire térdepeljek
amibe ágyat ásott énezretiek: térde
égbe-rebbenő galambok [éezke
Isten lépcsőjének szegélye
Ó, hol a kő?

(Rónay György)

SZÍNHAzI KRONIKA. A Veszprémi Petőfi Szinház Madách Imre: "Mózes"
című, Veszprémben még ez év tavaszán bemutatott drámáját adta elő a Nem
zeti Szinház szinpadán. A nézőtere t két alkalommal is zsúfolásig megtöltő ko
zönség a fölfedezés örömével tapsolt a darabnak, amely több mint százéves
tetszhalálból éledt újjá a veszprémiek jóvoltából, és olyan meggyőző életerő

vel, hogy a jövőben aligha térhet ki előle a nemzeti drámairodalom ápolására
hivatott Nemzeti Szinház, hogy állandó műsordarabjává ne tegye. A "Mózes"-t
a hatvanas évek elején a "Tragédia" befejezése után és nem sokkal halála előtt
írta Madách. Azóta. a mostani előadást megelőzően, mindössze kétszer került
színpadra, de inkább csak kegyeletből és sem 1888-ban Kolozsvárott, sem 1925
ben Budapesten a Nemzetiben, nem é1·t meg többet egy-két előadásnál.

Annak, hogy ezt a jogyatékosságai ellenére ís kitűnő művet, ma egészen
másként értékeljük, mint a maga korában, vagy akár csak néhány évtizeddel
ezelőtt is, egyszerű oka van. Madách, mint költő is megmaradt történetfilozó
fusnak és közéleti embernek, akit írásra elsősorban a publicisztikai szenvedély
hevit. Ennek megfelelően (Madách több más szinpadi alkotásához hasonlóan)
a "Mózes" tézis-dráma, amelyben nem egyénített jellemek, valóságosnak ér
zett emberi alakok jelennek meg, hanem megszemélyesitett eszmék, emberi
magatartások ütköznek össze, az író ezeket ábrázolja. Sartre, Diirrematt, Be
ckett után, a mai néző nem lát már ebben semmi rendkívülit (mint ahogy 1,em
látott volna a középkor embere sem, hiszen a misztérinm.iáté/:o!c ug1janil.yen
írói elvekkel dolgoztak). A XIX. század esztétikája azonban nem tudott vele
mit kezdeni. Arról nem is beszélve, hogyadrámáról vallott akkori szűkkeblű

fölfogás, amúgyis elutasította a "Mózes" inkább epikus jellegű áradását.
Magának a darabnak mondanivalója teljesen egyértelmii. és nyilvánvaló.

Bár látszólag a zsidók Egyiptomból való kimenekülésének bibliai történetét
meséli el, mindjárt az első jelenet párbeszédeiből kiderül, hogy valójában mi
ről és kikről van szó. Azt mondja a Pháraó:

........ " E nép, mely makacs
Előitélettel csügg ősei

Szokásain, nyelvén és Istenén,
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Utálja mindazt, ami a mienk.
Sem józan szó, sem fényes bíztatás,
Nem tántorítja el. Korbács, bilincs
Meg nem töri. Műveltségünkmalasztja
Durvult szivéről nyomtalan lepattan;
S nem hajlik rá, hogy egyetlen hatalmas
Nemzetté összeolvadjon velünk.

A szabadságharc leverése után, a Bach korszakban vagyunk. Felesleges
külön magyarázni, hogy itt a Habsburg-birodalom urainak panaszát halljuk a
nemzeti önállóságra törekvő magyar néppel szemben. Mózes a Pháraó tanács
adójaként eleinte maga is behódolásra inti a zsidókat a biztosított jövő érde
kében. Mikor azonban megtudja származásának titkát, és népe körébe menve
megismekedik annak szenvedéseivel, fölébred benne a nemzeti öntudat és maga
áll a szabadságmozgalom élére. Persze súlyos problémákba és nehézségekbe
ütközik, amelyek jellegzetesen a kornak és küZönösen személyesen Madáchnak
problémái. Mózesnek nemcsak az elnyomó hatalommal kell megküzdenie, ha
nem népének vagy legalábbis népe nagy részének kishitűségével, kicsinyessé
gével, önzésével, méltatlanságával is. Fölmerül az idillikus családi boldogság
és népvezéri elhivatottság kissé romantikus ízű, de tipikusan madáchi konflik
tusa, valamint a »ezetés demokratizmusának kérdése, ami nagyon foglalkoz
tatta Madáchot, Mint a jövő felé kitárult gondolkodó, érezte, hogy a demok
ráciáé a jövő. Ugyanakkor nemesi nevelése és szellemi fölényének tudata szkep
tikussá is tette a demokráciával szemben. "De hogyha érzem, mindnyájok kö
zött / Én értem legjobban, hogy mit tegyek" - mondja Mózes apósának, ami
kor az arra inti, hogy hallgassa meg a többiek véleményét is, majd egy mon
dattalodább hozzáteszi: " ... És most engedjek-é / Minden fondarkadót, s
hiú pimaszt / Tervembe nyúlni? .." De Jethro, az após is kész a válasszal:
" ... ez az önfejűség / Minden léptedne k oly színt kölcsönöz, Hogy egynek
látszik személyed s az ügy" - majd később - "Népet nem boldogíthatsz el
lenére I"

E néhány szemelvény és tartalmi utalás elégségesen illusztrálja, hogy mi
lyen becses, (bár elfeledett) kincset ásott elő a Veszprémi Petőfi Színház elő

adása. Persze kellett hozzá Keresztury Dezső kegyeletes míves munkája, amely
lyel Madách olykor nehézkesen zsúfolt, göcsörtös mondatait színpadon elmond
ható szöveggé csiszolta. Sorról sorra összevetve megállapíthatjuk, hogy min
den javításban, átírásban igaza van. Annál is ínkább, mert közben végig "be
lül marad" a szövegen.

Miért kell kijavítani, átírni Madáchot? - kérdezhetné a szigorú esztéta
- s ha kell, ez azt jelenti, hogy még sem volt igazán nagy alkotó. Végtére
Shakespeare darabjain is csak rontott mindenféle multbeli .Jcorszerű" átírás,
és ma már mindeniitt a helyreállitható leghívebb eredeti szöveggel játsszák.
Csakhogy Madách esetében egészen más· a helyzet. Fiatalon, 41 éves korában
bel;öpctke.?ett haláláig a Tragédiával együtt tizenkét drámát illetve dráma
töredéket írt. Dc amíg élt, ezek közül egyet sem látott színpadon. Részben az
önmagával szemben alkalmazott túlzott sziqor, részben külső körülmények
okozták ezt. De drámaíró szempontjából mindenképpen végzetes kiesés ez,
hiszen nem volt alkalma rá, hogy kijárja azt az elemi iskolát, amit minden
kezdő drámaíró elvégez, amikor első művét hallja színpadról; s ha igazi te
hetsét), egy életre megtanulja, mi a különbség az írott és a színpadon elhangzó
szöveg közStt. És azt is, hogy mi a különbség az epikusan. "leírt" és a drá
maian "eIJátszott" esemény között. Kitlínő példát találunk ez utóbbira éppen
a "Mózes"-ban. Madách általában híven követi a bibliai elbeszélést, így drá
májába belefoglalta az amalekitákkal 'L'ívott harcot is (azzal a kis tévedéssel,
hogy a moabiiákat teszi meg itt Izrael ellenséaeinek). amelynek során a zsi
dók hadiszerencséje aszerint válta.kozik, hogy Mózes az Úrhoz emeli-e karját,
vagy sem. Bár az ószövetségi szentírás alig húsz sorban meséli el a történe
tet, ott mégis meg7wn a teljes epikai hitele. Madách egy drámainak szánt tíz
perces jelenetbe sűrítette az eGY tuipia tartó csatát, olymódon" hogy a dombra
áHított megfigyelő számol be Mózesnek és környezetének a küzdelem állásáról.
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_Igy megjelenítve azonban Mózes karemelgetése (és vele párhuzamosan a hadi
_helyzet változása) minden csak nem dráma. Inkább naiv és komikus kissé. Ha
Madách színpadon látta volna, észreveszi ezt, és azonnal törölte vagy átírta
volna a jelenetet. Keresztury Dezső tehát nyugodtan megtehette volna ugyanezt.

Az elmondottakból pedig az is következik, hogy érdemes lenne mai szem
mel, megint egyszer átnézni az egész madáchi életművet és fontolóra venni,
vajon nem lehetne-e, a Keresztury Dezsőéhez hasonló, sőt esetleg még annál
is bátrabb utólagos dramaturgiai segitséggel Madách egyéb műveit is szinpadra
segiteni. Ne nyugodjunk bele az előttünk járt nemzedéleeknek abba a kissé
könnyelmű itéletébe, hogy Madách Imre olyan furcsa zseni volt, akinek keze
közül kisikeredett egy remekmű, "Az ember tragédiája", minden egyéb írása
,azonban inkább csak próbálkozás, jószándékú műkedvelő munka. Ez így egy
szerűen nem igaz. Madách minden drámája tele van költői szépségekkel és
színpadra kívánkozó alakokkal. Mint írónak, van azonkívül egy alig méltá
nyolt oldala, nagyszerű humor és szatira érzéke. Ha valaki nem sajnálja a
fáradságot és átrágja magát fiatalkori vigjátékának a "Csak tréfá"-nak, néha
bizony nagyon nehézkes mondatain, meglepetten [edezi föl ezt a kitűnő társa
dalmi szatírát, amely kritikájával és éleslátásával méltó párja Eötvös József:
"A falu jegyzőjé"-nek. Madáchot, a Tragédián inneni és túli Madáchot tehát
újra föl kell fedeznünk, s a "Mózes" felújításának, függetlenül a nyújtott szép
színházi élménytől, ez fontos tanulsága.

A Veszprémi PetŐfi Színház előadása általában becsületes produkció, A
főszerepben Bicskey Károly inkább a töprengő, kétségekkel viaskodó, semmint
a magabiztos népvezért hangsúlyozta. A darab és a szerep iránti szeretet és
odaadás hatotta át egész alakítását. Szép orgánuma hibátlanul juttatta é'rvény
re a madáchi dikciót. De általában jó volt az egész együttes, igazságtalanság
lenne bárkit is külön kiemelni. Turián György rendezése helyenkint túlságosan
statikus és életképszerű, holott itt éppen a több mozgás és dinamika lenne in
dokolt. Cselényi József hangsúlyosan egyiptomi hangulatú rögzített díszlete
csak az első jelenetekben indokolt, hiszen a dráma túlnyomórészt a pusztaság-

/ban játszódik. Vágó Nelli jelmezei szépek. Talán csak az utolsó jelenet Mózese
sikerült túl Michelangelósra. (Doromby Károly)

KÉPZŰMúV:F;SZET. A szentenderei Czóbel-kiállítás. A művész 83. szüle
tésnapián, szeptember 4-én nyílt meg a szentendrei Ferenczy Károly Múzeum
ban Czóbel Béla kiállítása, amelyet Telepy Katalin müvészettörténész, a Nem

.zetí Galéria munkatársa rendezett meg odaadó gonddal. A tárlaton láthattuk
Czóbel négy-öt korai, még nagybányai, ám ma is fakuilatlan munkáiát (közöt
tük egy 1903-as markáns önarcképét és a "Virágos ablak" círnű kompoziciót
1904-ből), majd a húszas, harmincas évek érett, vulkánákus erejű Czóbel-képeí
következtek (közöttük olyan remekművek, mint a "Szakácsnő", a bővérű ko
Iorizmusú "Múzsa", egy párizsi utcarészlet és egy fésülködő női akt), végül az
·utolsó két évtized gyöngéd Iírájú, bársonvos tÓ!!1USÚ festményeiből és akvarell
jeiből csodálhattunk meg egy kis sorozatot. E második víűágháború utáni, kései

-Czóbel-rnűvekről írta Jean Bouret, .ll. neves francia művészeti esszéista, Henri
Rousseau monogratusa az Arts 1948. április 16-i számában: "Szinte hallom
néhány kortársam ellenvetését: »Megöregedett ...-« Persze, hogy megörege
dett. De hogyan? Nagyszerűen. Megaranyozódott, - meleg, patinás lett".

A mester rnűvészettörténetí jelentőségű "Fauve"-képei sajnos teljesen. hiá
.nyoztak ; hollandiai (1914-1919) és berlini (1919-1925) működéséből is éppen
csak ízelítőt kaptunk, e hézagokért azoniban nem a rendező !felelős: azokat a
-Czóbel-műveket, amelyek ezekben az időszakokiban születtek, és szerencsésen
átvészelték a történelmi és személyes hányattatásokat, külföldí köz- és ma
gángyűitemények (Párizs, Genf, Hamburg, Chicago, Lí.bourne) őrzik. Így e
szentendreí kiállttás nem lehetett gyűjteményes jellegű, ám méglis kivételes
-élrnényt jelentett, ihiszen felvonultatta közel ihatvan válogatott alkotását an
nak a művészünknek, akit - már idézett cikkében - Jean Bouret joggal ne
vezett "a modern Magyarország legelső festőjének".

A katalógus előszavát Telepy Katalin ,írta, hűen rajzolva meg a mcster
hat évtizedes, tántoríthatatlanul következetes alkotói útját- nehéztajsúlyú. a
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'puszta dekoratíví.tással soha meg nem elégedő, a rnúló művészeti divatokkal
mit semtörődő piktúrajának fe]lődésvonalát.

Czóbel európai rangú festo, - működése, kiállításai joggal tartanak szá
mot a művészetoarátok érdeklődésére határainkon túl is (a New York-i
Musical Merchandise Review címu folyóirat ez évi májusi számának címlap
ját például egy -kezében húros hangszert tartó leányt ábrázoló - Czóbel
festmény színes reprodukcíója díszíti), éppen ezért helyes gondolat volt a
szentendrei tárlat katalógusát francia nyeívű szöveggel is ellátni. A korrek
túráraazonban jobban kellett volna ügyelni, ez esetben nem csúszott volna
be Braque helyett "Bracque" és autoportrart helyett "autoportret".

*
Pór Bertalan-emlékkiállítás. Czóbel szentendrei kiállításával egyidőben

rendezték meg az egykori Nyolcak művészosoport egy másik tagjának a
néhány esztendővel ezelőtt elhunyt Pór Bertalannak emlékkiállítását a Nem
zeti Galériában. A korai Pór-művék (például Goldziher Vilrrnos arcképe) ki
váló mesterségbclí felkészültséget árulnak el; igen érdekes ezekből az évek
ből egy friss olajvázlat a dandys pózban heverő, spleen-es arckífejezésű, ifjú
Berény Róbertről. A Nyolcakhoz csatlakozva Pór hatalmas méretű allegó
.rikus kompozíciókat alkotott ("Vágyódás a tiszta szerelernre", "Hegyi be
széd"). "Ezek nem monumentaíitások, hanem monstruozítások voltak", - írta
e művekről - "Új magyar pdktúra" című könyvében - Kállai Ernő, a ki
váló művészettörténész; e szavakban, ha azok túl szígorúak is, sok igaz
ság van.

A Tanácsköztársaság leverése után Pór elhagyta Magyarországot. Párizsba
költözött, ahol egy ideig absztralet. műveket alkotott; sajnos, e korszakát egyet
len mű sem képviseli az emlékkiállításon. f930-Iban festette meg Károlyi
Mihály volt köztársasági elnök élesen [ellemzett, a hagyományos portréktől

igen elütő, érdekesarcmását. Ezidőtájt egy sereg mozgalrnas rajza is szüle
-tett, ezek bikákat és pásztorokat ábrázolmak, s politikai mondanívalót is sej
tetnek. E rajzok között igen szépek akadnak, túlsok belőlük azonban kissé
egyhangúan hat. Ragyogó viszont Adyról készített, nagyformátumú szénrajza;
ez is az emigrációban készült, a harmineas években.

Pór Bertalan a felszabadulás után hazatért Magyarországra, fő~skolai tanár
-és megbecsült, magas kitüntetéselokel elhalmozott rnűvész lett. Az idős festő

.ekkor, élete alkonyán - megtagadva avantgardista múltját - olyasféle aka
démikus .ízű piktúrát rnűvelt, amilyent az; 1950 körüli rnűvészetpolitdka meg
kívánt. E művek egyre bágyadtabbak (részint az életkor, részint a szkema
tíkus esztétika bénító saolenjai folytán), s - ,kevés kivétellel - érdektelenek.

Pór összmunkásságánas; jelentőségét nem 'kívánjuk kétségbevonni, a lci
.állítás arányait azonban túlméretezetteknek véljük. Egy mennyíségíleg
kisebb kiállításon jobban "kiugrottak", nagyobb hangsúlyt !kaptak volna Pór
Bertalan olyan valóban maradandó munkái, mlint a "VörÖSh.ajú cígányfiú", a
"Család" círnü csoportkép, méltán híressé vált 1919-es plakátja ("Világ prole
tárjai, egyesüljetek!"), 1929-es' csokornyakkendős. ülő iférfiaroképe, a Károlyi
Mihály-portré és a bikás rajzok legjobbjai. I(D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (B u d a p e s t i Z e n e i H e t e k, 1 966.) A Bécsi
ünnepi Hetekről szóló beszámolómban irigykedve irtam arról, mennyire
"komplexen" ünnepel az egész osztrák fővá1·os, szinte valamennyi művészeti ág
igyekszik belekapcsolódni a fesztivál ba, kiállítások, színházi bemutatók egész
.sorc társul a rangos zenei események mellé. Néhány héttel később megjelent
a Budapesti Művészeti Hetek programja, s örömmel állapithattuk meg, hogy
nemcsak a zene ünnepének készülődött az idei fesztivál, hanem egész művész

társadalom megmozdulásának. Ez a műsorfüzet ismét rádöbbenthetett minden
kit, milyen gazdag, mennyire "európai" a hazai művészeti élet. Nagy kár, hogy
nem sikerült a fesztivál programjába a képzőművészeti eseményeket szervesen
beleilleszteni. S méq inkább fájlaltuk. hogy az eoutiázzenei előadások megint
valahogy "kirekedtek" az ünnepi hetekről. Pedig Kodáoly vagy Liszt egyházze
:1lJei alkotásainak előadása legalább annyira "fesztiválra illő" esemény, mint
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mondjuk az Idegenforgalmi Hivatal városnéző sétája. Mindkét részről bizo
nyára keresni kellene az együttműködés lehetőségeit és formáit. Érdemes volna,_
mert az egyetemes magyar művészeti élet nyerne vele. Mert - s ezt már való
ban csak zárójelben említem - a hazai egyházzenei élet legalább annyira el
kápráztatná a fesztivál kWföldi vendégeit, mint a színházi események.

A legnagyobb várakozással a Nemzetközi Liszt-Bartók verseny felé fordult
a közönség figyelme. Sajnos a verseny szinvonala nem felelt meg az előzetes

reményeknek. A külföldíek mezőnye meglehetősen gyenge volt, s ez is ma
gyarázata annak, hogya négy dijat hazai versenyző nyerte el. Természetesen
örvendetes, hogy a magyar zongorapedagógia ilyen nagy sikert aratott, kár
viszont, hogy nem adódott olyan reális összehasonlítási alap, amely ezt a pe
dagógiát valósan fémjelezte volna. A dijazott négy versenyző közül Kiss Gyula
látszik a legnagyobb tehetségnek. Antal Imre már régen "kinőtte" ezeket a
kereteket. _

A díjnyertesek gálaestjére hatalmas és hozzáértő közönség gyülekezett ösz
sze az Erkel Színházban. Amikor kihirdették a műsort, mindenünnen a csa
lódás és a nemtetszés hangjait lehetett hallani. Valóban: egy estén háromszor
meghallgatni Liszt A-dúr zongoraversenyét némiképp túlzás. Bármennyire ér
dekes is összehasonlitani a versenyzők értelmezését és tudását, ebben az eset
ben feltétlenül változtatni kellett volna a hagyományokon. Antal Imre bizo
nyára uganilyen kitűnően eljátszotta volna Mozart valamelyik zongoraverse
nyét, s a többiek is találtak volna olyan darabot, mellyel több örömet szerez
nek a hallgatóságnak. Talán épp a műsorválasztás a magyarázata annak, hogy
a harmadik dijat nyert Torma Gabriellát kísérte a legnagyobb rokonszenv, ő

ugyanis a Haláltáncot szólaltatta- meg, technikailag nem kifogástalanul, de sodró
temperamentummal.

A sok rangos zenei esemény közül mindenképpen Arthur Rubinstein zene
kari est jét helyezhetjük legelőre. Mert ezen az estén a világ egyik legnagyobb
előadóművészével találkozhatott a magyar közönség s közben örömmel figyel
hetett fel arra, hogya "nagy" eseményhez méltó színvonaIon szerepeitek a ha
zai művészek is (Ferencsik János vezényelte az AllaT/1Í Hangversenyzenekart).
Rubinstein Chopin e-moll és Brahms B-dúr zongoraversenyét szólaltatta meg,
s utána, a szűnni nem akaró tapsvihar köszöneteképpen még két ráadást is
adott.

Mit lehet mondani ennek a csodálatos művésznek a játékáról ? Hogyan
lehetne méltóképpen jellemezni valakit, aki a nagy mesterek intencióit sze
mélyében és játékában is hordozza, s közönségét az "eredeti" élmény ben
sőségességével ajándékozza meg? Rubinstein maga a salaktalan tisztaság, a
leszűrt tökéletesség. Játékában nincs semmi külsőség, a zene lényegéről tudó
sít, ősforrásait tárja fel, olyan természetességgel, magától értetődő könnyed
séggel, hogy mindenki követni tudja a magaslatokra. Brahms B-dúr zongora
versenyének tökéletes előadása azt a régesrégi estet idézte, amikor a pesti Vi
gadóban 1881-ben a Filharmóniai Társaság hangversenyén maga a szerző mu
tatta be darabját, a zenekart pedig a hazai mű-oészeti élet büszkesége, Erkel
Sándor vezényelte. Rubinstein nem értelmez_ A Z';qnét tárja fel, e csodálatos bi
rodalom legmélyebb tartományaiba vezérel, ahol érzelmek, gondolatok szöve
vényében felcsillan az örök szépség, és az emberség, a minden akadályon és
feltornyosuló nehézségen győzedelmeskedő ember képmása. Ezt az estet aliana
lehet egyhamar elfelejteni. Olyasvalamivel ajándékozott meg, amire valóban
ezt a szót használhatjuk jeUemzésül: "életreszóló élmény".

Nem lenne teljes beszámolónk, ha nem köszöntenénk mi is a magyar ze
nei élet egyik legszimpatikusabb, s valóban világszinvonalat képviselő együt
tesét, a Tátrai-vonósnégyest (tagjai: Tátrai Vilmos, Szücs Mihál-y, Konrád
György, Banda Ede). Jubileumi, húsz esztendős [enmállásulcat. ünneplő est jükre
megtelt a Zeneakadémía nagyterme. Már a miisorválasztásból is érezni lehe
tett, hogy az együttes összegzésre készült, húsz esztendő munkájának és mii
vészi pályafutásának legmarkánsabb és legjellemzőbb darabjait ragadva ki
rendkivül gazdag repertoárjából. Haydn d-moU vonósné(Jyesével a kamara
zeneirodalom kezdetéhez - de milyen tökéletes kezdet volt ez! - vezéreltek,
Beethoven a-moll vonósnégyesével (Op. 132.) pedig a csúcsra, arra a magaslatra,
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ahonnan .mind az előző, mind az újabb korszakokat át lehet tekinteni és meg
lehet érteni. Végül Kodály II. vonósnégyesével újra hitet tettek a magyar ka
marazene mellett, melynek eddig is ők voltak leglelkesebb fáklyavivői.

A II. vonósnégyest a Waldbauer-vonósnégyes mutatta be Kodály szerzői
estjén 1918 május 7-én. Ma a szerző első nagy összefoglalási kísérleteinek
egyikét látjuk ebben az alkotásban. Akkor a kritika meglehetősen tartózkod
va, néhol kifejezetten ellenszenvvel értékelte. Csak Reinitz Béla állt fenntar~

.tás nélkül Kodály mellé, s a "Világ" hasábjain keményen ostorozta az akkon
művészeti élet közszellemét: "Mit adott a magyarság Kodály Zoltánnak azokért
a nagyszerű értékekért, amelyekkel zeneirodalmunkat gazdagitotta ? Megadta
neki az őt joggal megillető, méltó elismerést és méltánylás t, amit nála kiseb
bektől sosem tagadott meg? Megadta neki azt a helyet művészeti életünkben,
amely számára kijárt volna?" - Az akkor félelmetesen koppanó kérdésekre
közel fél évszázadig késett a válasz. Ma azonban Kodály neve eggyéforrott a
magyarság fogalmával. S ezért is érezhettük kivételesen szép pillanatnak, ami
kor az ünneplő vonósnégyes tagjainak kiséretében a mester is a pódiumra lé
pett, hogya közönség előtt köszöntse műveinek hívatott tolmácsolóit.

.A kamarazene legrejtettebb szépségeit tárta fel cembalo-estjén Hans Pisch
ner, a weimari Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola igazgatója. Egyben a ze
neirodalom első nagy korszakának Bachig ívelő fejlődéséről is összefoglaló ké
pet adott. Kivrilt ra,gyogóan tolmácsolta Couperin "A nagy és ősi kobzos céh
ünnepe" címmel ellátott ciklusát. A hagyomány szerint a zenészcéh nem óhaj
totta tagjai között látni a ruunnehetséoű muzsikust. Couperin nem késett a
válasszal és remek iróniával gúnyolta ki cembalóra irt ciklusában a céh ve
zetőinek konzervativizmusát, ósdi szemléletét. A Cadenza feliratú részben már
megbomlik az egység, ám e zenei zúrzaoorral bizonyára sokkal egyetemesebb
mondanivalója lehetett a szerzőnek. Hans Pischner nem csak a zenei irónia
e korai jelentkezését éreztette kitúnően, hanem a darabnak összegzés-jelleget
is adott, igyaknázva ld a bennerejlő valamennyi érzelmi és zenei réteget.Já
tékával megérdemelten aratott óriási sikert.

(A L u t h e r a n i a É n e Ic - é s Z e n e Ic a r á n a Ic s z e r e p l é s e.) Saj
nos csak röviden szólhatunk aLutherania Ének- és Zenekarának egyházzenei
estjéről. meluen. Bach művei csendültek fel nagyszerúen kivitelezett, hiteles
,-előadásban. WeUler Jenő karnagy vezetésével kivált a Magnifícat me,gszólal
tatása sikerült. Rendkivül tetszett Trajtler Gábor orgonaművészBach-értelme
zése. (j valóban korszerű, s mégis korhű tolmácsolásban adta elő a nagy lip
csei mester népszerű orgonalcompozicí.óit. (Rónay László)

FIIJMEK VILÁGÁBOL. Tehetséges rendezőnek is sokszor elsődlcgesen
üzleti szempontok alapján kell kíválasztania filmjének történetét és formá
ját. Wajda rnűve, A légió is hasonló csillagzat alatt születhctett: a századfor
duló romantikus lengyel Írójának, S. Zeromskinak Hamiuik círnű regényéből

készített szélesvásznú filmet. K:lasszikus téma, monumentáüís látványosság,
kétszeres játékidő jellernzik Iátszatra, akár a szokásos, nagy regényeket és
"önök témákat" megfílmesítő, gondolat pállasztó hollywoodi kasszafilmeket.
A történet a napóleoni háborúk idején játszódik, a f'Öldarabolt Lengyelország
ban és Európa akkori hadszfnterein. A politikai Hlúziók vezette lengyel nemes
ség a császártól várta országának fölszabadítását, s romantikus lelkesedéstől

hajtva sokarrcsatlakoztak a francia IhadseI1egihez. Bár Wajda választását egyes
Jókail1egenyek megfilmesítéséhez lehetne hasonlítaní. mégis jó film lett az
övéből; tehetséges rendező vállalkozott erre a többnyire csőddel végződő

feladatra.
A légióban Wajda sajátos rendezői elképzeléseit valósította meg, s a film

művészet kifejezésmódjában is valami újat hozott, rnégha nem is :e.g~edül az
övé ezen a téren az érdem. Megpróbálkozott azzal, hogy a hagyományos [áték
film "novellisztikus" keretét átlépje, amiben nem a szokásosnál hosszabb
játékidő a lényeges - ezt már sokan megtették -, hanem inkább arról van
szó, hogyepikusabb je],legű filmet .készített, aihol nem egyedül a szereplők

<drámai összeütközése s a szigorúan egy gondolati középpontba tömörített mon-
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danivaló érvényesül, hanern az események időbeli egymásutánja, a történet··
ben tükröződő világ arculatának változása; a film gerinoét ez az időbe ágya
zott folyamat jelenti, a szereplők magatartása lis alakul, változik a történet
során, az eseményekben rejlő ellentmondások következtében, mialatt a mű
egészéből kibontakozik a fő gondolat. Ennek a regénvszerűsítésnck a csírái a
cinema véritéig nyomorr-követhetők,de idesorolható néhány szándékosan cse
Iekrnénytelen, első látásra bonyolult jelrendszerű fi1m is. Bizonyára még csak
az első lépésekről van szó, arról, hogy a film formanyelvében mindinkább
polarizálódnak a jellemvonások. A prózában megkülönböztetünk regényt,
novellát, karcolatot, még külön értekező prózát is, de a filmművészetben egy
ként filmnek hívják Chaplin, Disney, Fellini (8 és fél) vagy Romm (A hétköz
napi fasizmus) rnűveit, és ugyanezt a megnevezést használják, ha a Franken
/Stein fia vagy a Slágerrevű című alkotásokról beszélnek.

Wajda műve tulajdonképpen két, egymással pánhuzamosan haladó részre
bontható: az elötérben .a három főszereplő sorsában mondarrivalóiának lénye
gét fejti ki, a háttérben pedig az események kegyetlen, föltartózhatatlan folya
matát ábrázolja, már-már barokkos. dekoratív burjánzássa). A történet ugyan
másfél évszázaddal ezelőtt játszódik, de a későbbi korszakok szarvezettebb
kegyetlenségének élménye mindenütt iérezhető, például abban, ahogy Wajda
a napóleoni háborúk csataterelinek közelében a félmeztelen polgári halottakat
fényképezi. A rendező arra utal ezzel, hogy míndenmck előzménye van, s a
későbbi események látszólag váratlan embertelensége összefüggő, folytatólagos
folyamatba ágyazódák be. Ki akar ábrándítani az í llúziókból, abból a maga
tartásból. amely ábrándokat üldöző lelkesedésében sem a kiömlő vért, sem a
társadalom egy részének, a lengyel parasztságnak [ogfosztottságát nem veszi
észre, és csak egyoldalúan értelmezi a szabadságot. Azonban bemutatja a kér
dés másik. oldalát, s ez adja filmjének áttételes, mélyebb értelmét. Az a
néhány szereplő, aki fölismerte az általánosabb, egyetemes érvényű törvé
nyek igazát, s felülemelkedett kora s a mindennapok kétséges leékesedésén,

. sorra-rendre elpusztul. Mintha csak arra való lenne rövid életük. hogy foly
tonosságet biztosítsanak egy eszménynek; de azok maradnak életben, akik
ellfogadják az adott időszak sorolllkövetkező eszméit, s nem jobbak, és nem
is rosszabbak az átlagnál.

A Hideg napok, Kovács Andras ötödik fiJmje, az utóbbi évek legjobb
magyar alkotása. Kemény, célratörő rendezés jellemzi, szigorú dokumentáló
stílus. Cseres Tibor regényéből készült, az 1942-es 'Újvidéki vérengzésről. Négy
katona a főszereplője, akik a börtöncellában visszaemlékeznek élményeikre,
s a néző előtt egy egész rendszer felelőssége bontakozik ki. Sorban jelennek
meg emberek' a filmben, akiket vagy a tehetetlenségük vagy a gyávaságuk
a gyilkos hatalomnak va,gy a gyilkosságok végrehaítójának eszközévé tett.
A szerkezet két alapeleme a börtönben zajló jelenidejű dráma és az ernlék
képek rendszere. Ez a kettő ktegészítí egymást: abból a vitából indul ki a tör
ténet, ahogyan utólag látják a szereplők önmagukat és az eseményeket. Oly
kor ugyanazt a jelenetet többször láthatjuk, aszerin-t, hogy a négy fogoly
közül ki és mHyen összefüggésben idézi föl, Ez a szerkesztésmód a Vihar
kapujában círnü japán film módszerére emlékeztet. azzal a különbséggel, hogy
a rendező élesebb és közvetlenebb történelmi tanulságot fogalmaz meg.

Nem az újvidéki események króníkája a film; Kovács András tudatosan
is arra törekedett, hogy ne a közvetlen vérengzéseket helyezze előtérbe. Négy
ember önvizsgáló gyötrödését mutatja be, az egyszerű sorkatonától a hivatá
sos törzstisztig. Valamennyten bűntelennek tartják magukat, olyan emberek
nek, akik szintén áldozatul estek a fasizmus gépezetének. Cseres Tibor re
gényének és a belőle készült forgatókönyvnek egyik erénye az, hogy ezekkel
a felelősségrevonás előtt álló emberekkel mondat ítéletet az eseményekről, és
bennük a maguk szerepéről,

Visszafogott színek, semmi külsőséges \hatás, csak a fekete és fehér erős
kentrasztja hangsúlyozza az események drámaiságát, Ezen a téren a Szegény
legények képi megjelenítésére emlékeztet a film, s talán éppen ez a határozott,
élesen körvonalazott látásmód a legnagyobb erénye. A [eleneteknek, az emlék-
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képeknek nincs bevezetőjük és kífutásuk, de ez a súgom tárgyiasság sajnos
helyenként még megtörik. s korántsem ad olyan egységes benyomást, mínt a'
Szegénylegények. Latinovics Zoltán és Darvas Iván, egyéniségükre szabott sze
repet kaptak a filmben, az indulataitól, illetve az intelektustól vezetett embert
elevendtik meg. A fiatal Szilágyi Tibor egyenrangú félként áll helyt, Szirtes
Ádámnak pedig nem sokat kellett változtatma [átékán ahhoz, hogy hagyomá
nyos szerepkőrétől eltérjen. (Vngváry Rudolf.)

MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS HELYESBÍTÉSEK A NEJMZETKÖZI DUNS
SCOTUS-KONGRESSZUSON. Duns Scotus Jánosnak, akit az utókor "Doctor
subtilis et marianus" címmel tisztelt meg, születése 700 éves jubileumát üljük
az idén. Az évforduló alkalmával, 1966. szept. 11-17-6 között Oxfordban és'
Edinburghban nemzetközi kongresszust szervezett a Scotus műveinek krí'tikai
kiadásán dolgozó szakbizottság. az ún. Comissio Scotistica. Az első nemzet
közi értekezletet. amely Duns Scotus személyével és tanaival foglalkozott, Ró
mában, 1950 szeptemberében rendezték meg. A mcstaní összejövetelen kere
ken 147 előadás hangzott el. Az előadók iközött volt Szabó Titusz, a rómali
Antonianum egyetern magyar származású tanára is. A kongresszus ünnepélyes
befejezésére a skóciai Duns városban került sorvahol ebből az alkalomból fel
avatták a város nagy szülőttjének állított emlékművet.

Az első, amire felfigyelihetünk, az, hogy az idei évfordulóval kapcsolatban
mintegy lezárták Duns Scotus származásának és születésí helyének régente
vitatott kérdését. Közismert ugyanis, hogy Scotus összes műveinek első Ki
adója, Wadding Lukács, a nagy hittudós születése helyéül Irországet jelölte
meg. Wadding tekintélye míatt ez a vélemény általánosan elterjedt és hosszú
ídeíg tartotta magát. Scotus neves életrajzírói, IÍgy Mariano Fernandez García'
és Alessandro Bertoni, az dr származás mellett döntöttek. Ezt tartotta nálunk
is a Scotus tanait ismertető Schütz Antal. Azóta azonban a "Quaracdhi Atyák"
néven ismert munkaközösség más eredménnyel tisztázta Scotus származásá
nak kérdését. Quaraccrn tulajdonképpen Ftirenze egyik elővárosa. Itt a Szerit
Bonaventuráról elmevezett ferences kollégiumban Dal Vago Bernardin álta
lános rendfőnök alapított teológiali tudományos kutatóíntézetet 1877-ben. En
nek a méltán híressé vált tudományos intézménynek első sikeres vállalkozása
Szent Bonaventura összes műveínek szövegkrttíkaí kiadása volt; 1882-1902
között tizenegy fo lio nagyságú kötetben tették kőzzé Szerit Bonaventura mű

veit. E nagy vállalkozás befejezése után a jólössze!hangolt nemzetközi össze
téteilű munkaközösség négy sajátos munkaterületen dolgozott tovább. Ezek
egyike a "Scotus sectio", amelyben kizárólag a nagy skolasztikus tudós életét
és anunkásságát vizsgálják. André Catlebaut levéltári kutatásai ígazolták, hogy
Scotus ír származásának hagyománya csak későbbi eredetű, Ephrem Longp7é
pedig megtalált és közzétett egy okmányt, amelyen azok neve található, akik
a VIII. Bonifác és Szép Fülöp francia király között kíéleződött vitában szem
behelyezkedtek a gallikán felfogással. Duns Scotusnak a Szentszédehez való'
hűségéről tudtunk, hiszen ezért kellett két alkalommal is, 1303-oon és 1307
ben, apárízsí egyetemtől megválnia. Az említett okmány azért jelentős, rnert
a névsorban megtalálható "fr. johannes scotus" is angol (anglicus) és ír
(ybernensis) társai között, Joggal lehet következtetni, hogy a "Scotus" meg
jelölés az ő származására utal, sőt neve pontosan jelzi szülőhelyét is, a skóciai
Duns várost.

A rnúltban kérdéses volt Duns Scotus születésének éve is. Régi tradíció
alapján általában 1274-ire tették születését. Újabban Longpré közreadott Sut
ton Olivér límcolni püspök regestrurnaeböl egy névsort, amely az 1291. már
cius 17-én felszentelt papok nevét tartalmazza. Köztük szerepel a ferences
"Fr. Johannes Dons", akiben rnínden bizonnyal a későbbi nagy híttudóst kell
felismernünk. F,igyelemhe véve a kárionjog korabeli előírását, amely szerint
a felszentelendónek legalább 25 évesnek kelű Lennie, Scotus születésí évét
1266-,ra tehetjük. A 700 éves évfordulót ünneplő kongresszust is már ezen az
alapon rendezték az idén Oxfordban, ahol tanított, és szűkebb hazájában, a
skóciai Edinburghban.
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A kongresszus fontosabb f~ladata mégis az volt, hogya mai megismerések
fényffiJél foglalkozzék Duns Scotus bölcseleti és teológiai .munkádkodásával, s
,elhatárolja hitelesen igazolt tamait az ddők folyamán hozzátapadt félremagya
rázásoktól. A "Quaracc1JJi. Atyák" utóbbi évtizedekben végzett kutatómunkája
már megcáfolta azt a szemléletmódot, amely Scotus tanaiban sokszor spiritua
lista .irányzatú és túlzásokra Ihajlamos ellenzékíséget látott főleg Aquinói Szerit
Tannás egyes tanaival szemben. Az igazság az, hogy célkitűzéseiben Scotus tu
dományos tevékenysége azonos Szent Tamáséval. tartalrmlag viszont bízonyos
kérdésekben szemben áll vele. Scotus .ugyanis a ferences (ágostonos) iskolai
arányzat továbbfolytatója, módszereiben is a szigorúbb, tapasztalati megfigye
lésekre épült tudományeszmét képviseld. Scotus törekvéseit egyesek félre
-értették, és erre talán az is okot adott, hogy művei a 1,egújaibb időkig nem
jelentek meg krttíkaí kiadásban. Emiatt azután több olyan frást is neki tulaj
-donítottak, aminek kétes értéke, sőt szektás jellege volt. Az 1950-;ben Rómá
ban megrendezett kongresszuson azonban már bemutatták a nyilvánosságnak
'Duns Scotus műveinek krítdkaí kdadású első két kötetét. Ezt követően több
éves előkészítő rnunka után jelent meg egy-egy kötet; így 1963.,ban készen
állt 'hat kötetben az ún. Opus Oxoniense és a Prima Leetura első része.
A munka most is folytatóduk és további kötetek megjelenése várható. De már
.az eddig feltártak is jelentősen elősegítették a mostani kongresszus sikerét.

A kongresszus alkalmából VI. Pál pápa 1966. júhíus 14-én apostoli leve
let intézett J. C. Heenati kardinális, westminsteri érsekhez, valamint Anglia
és Skócia érsekeihez és püspökeihez. "Alma parens" kezdetű apostoli levelé
ben reményét f1ejezte ki, hogy a tanácskozásokon a szaktudósok még jobb meg
világításba helyezik Duns Scotus személyét, bölcseleti és teológiai tanait, és
a napjainkban nagyra értékelt történelem-krítdkaí szempontok alapján meg
vdtatják, rnelyek igazában a művei. Szükségesnek tartotta a Szentatya, hogy
rámutasson a Summa Theologioa és általában Aquinói SZIe!Ilt Tamás tudomá
nyos rnunkálkodásának elsődleges jelentőségére, összhangban XIIJ. Leó pápa
"Aeterrni Patris" ik,ezdetÍí enciklíkájával. Ha úgy -tekintjük Aquinói Szent Ta
más tanait - 'Írja -, rnint kimagasló és szépen megépített templomot, úgy
mel1ette más jellegű, más alapokra rakott templomként jelenik meg Duns
Scotus János tudományos műve. Ö, rnint a ferences iskola ihletett tanító
mestere, Szent Bonaventura tanait fejlesztette tovább, jobbára az. ágostonos
Irányt követve fjmoman árnyalt spekulációiban. Teológiai tanításában a sze
retet ,kierrnelkedő szerepét, Krisztus egyetemes primátusát és Szűz Mária
szeplőtelen fogantatását védelmezte. Duns Scotus gondolatai, főleg szentírási
alapokon kiépített theodieeája, a hítben gyenge mai embereket Isten rnélyebb
megismerésére segíthetik. Tanainak behato tanulmányozása további előre
haladást hozhat a keresztény egység útján, főleg Angliában, ahol született és
nevelkedett. Az utóbbi gondolattal kapcsolatban emlékeztetett a Szeritatya
Ramsey anglikán érsekkel való római taládkozására, majd reménységét fe
jezte ki, hogy a római és az anglikán egyház között megkezdett párbeszédet
hasznosan elmélyítheti Scotus tanainak tanulmányozása. Az egység kialakí
tása terén ugyanis kÖZJ~~k az alapok: az evangélium és az ősi tanbeli hagyo
mány, amelyet a szakadás előtt rníntegy három századon keresztül éppen
Scotus tanainaik szeblernében adtak elő Anglia egyetemein. A nagy hittudós
példája színtén iránytmutartó az egység útjának keresésében: azért tudott
maradandót alkotni, rnert szeretete őszinte és gyakorlatias volt. O maga írta:
"Est ostensum dilectionern esse vere praxarn" {Nyilvánvaló, hogy a szeretet
tettekben mutatkozik meg). Külön kiemelte a Szeritatya Duns Scotus egYlház
hűségét, akinek mindig ez volt az életelve: "Az egyház vezetésével és taní
tása szerínt."

Köztudott. hogy a múItban akadtak, akik kérdésessé tették Duns Scotus
ortodoxíáját, találn mert krítikaí hajlama, gondolkodásának mélysége és dia
leletikai élessége nyomán számos ponton bírálta más tanítómesterek tanait.
Egy dolog azoriban semmiképpen sem vonható kétségbe: Duns Scotus János
az egyház hivatafos tanítása és tekintélye előtt míndíg a legmélyebb tisztelet
tel hajolt meg. (Sm Ferenc)
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HEVES VITA AZ "APACA" BETILTOTT FILMVALTOZATA KÖRüL. Ke
vés esemény korbácsolta fel az utóbbi időben a vitatkozó szenvedélyeket, olyan
mértékben, mint az a film, amelyet Jacques Rivette, neves francia filmrendező

Diderot: Az apáca című híres regényéből készített, s amelynek forgalomba ho
zatalát a francia tájékoztatási minisztérium belföldön és külföldön egyaránt
megtrltotta. Néhány magyar lap is megemlékezett arről a tavasszal történt ese
ményről, s az azóta eltelt hónapok alatt alig akadt jelentősebb katolikus és
nem-katolikus folyóirat Európa szerte, amely [le foglalt volna állást a föllázi
golt vitában; végül Fran<;cois Mauriac is megszólalt a Dokumente hasábjain. A
hozzászólások egyrészt a regény és a film problematikáját, másrészt a betiltás
tényét és körülményeit taglalták ilyen vagy olyan előjellel.

Az egyik leghiggadtabb és legtárgyilagosabb kommentár az Études-ben je
lent meg Bruno Ribes tollából, de még ő is ezt a vihart sejtető, kérdőjeles CÍ
met adta írásának: "Inkviziciós per ,Az apáca' esete ?" Ribes mindenekelőtt a
regény előzményeire és létrejöttének körülményeire tér ki, amelyeknek isme
rete nélkül, szerinte, nem közelíthetjük meg tárgyilagosan a kérdést. 1758-ban
jelent meg a párizsi lapokban egy Marguerite Delamarre nevű fiatal apácá
nak titkokban kicsempészett panasza, amelyben kérte, hogy a bíróság szabadít
sa ki őt a longchampi kolostorból, ahol akarata ellenére tartják fogva. "Sze
rencsétlen sors, amely azonban nem volt egyedülálló l" - állapítja meg Ribes.
Tény ugyanis, hogy abban a korban ez a visszaélés volt a legegyszerűbb mód,
hogy megszabaduljanak a házasságon kívül született gyermektől, illetve főleg

annak az örökséggel szemben támasztott esetleges igényétől. Marguerite Dela
marre esetét élénken tárgyalták az enciklopedisták asztaltársaságában is, amely
Mme d'Epinay szalonjában jött össze rendszeresen. A társaságnak tagja volt
egy bizonyos Croismare márki is. Jámbor keresztény, de fölvilágosult ember
(ma haladónak mondanánk - jegyzi meg Ríbes), aki magáévá rette a boldog
talan sorsú apáca ügyét, minden összeköttetéset megmozgatta, fáradozásai
azonban hiábavalónak bizonyultak. Nem sokkal ezután Croísmare hazautazott
normandiai birtokára. Az asztaltársaság két hangadója. Grimm és Diderot,
nagyon fájlalták barátjuk távozását és egy tréfát eszeltek ki, hogy vissza
csábítsák Párizsba. Hamisítottak egy levelet, amelyből kiderül, hogy Margueri
te-nek mégis sikerült kiszöknie a kolostorból és a levél írójánál. egy mos6
nőnél talált menedéket. Hosszú levélváltás kezdődött ezután, az asztaltársaság
nem csekély szórakozására, s a két jóbarát csak akkor ijedt meg, míkor Croís
mare azt 'is bejelentette. hogy kivette leányát az intézetből, ahol addig tanult,
hogy otthon komornaként fogadhassa mellé a szökevényt. Ekkor megelégelték
a tréfát és a .,mosónő" meaírta a márkinak, hogy védence sajnos belehalt sú
lyos betegségébe. Ez a levélváltás, - arnelvben Diderot szívszaggatóan ecse
telte állandóan az üldözött leány megpróbáltatásait, - lett az alapja a- re
génynek. Az író élete végéig dolgozott raita és csak halála után jelent meg.

Ambár az említett tréfa volt az alapja, mégis, amit Diderot meaíelenített,
az a maga korában sem nem hihetetlen, sem nem valószínűtlen, legföljebb az
nem valószínű, hogy egy esetben és egy helyen ilyen töményen jelentkeztek
volna az összes eltévelyedések. Mindenesetre - és erre Marina Guglielmi, a
Questitalia cikkírója mutat rá - a .Jegkatoltkusabb" Manzoni is ugyanazo
kat a hibákat, ugyanazt a képmutatást, ugyanazokat az írfgvségeket, ugyan
azokat az erkölcsi tortúrakat írja le, Gertrudenak, C,A jegvesek" egyik hős

nőiének) történetével kapcsolatban, amelyeket Diderot is kipellengérez. A kű

lönbség csak az, hogy míg Manzoní akor, egy torzult erkölcsű társadalom
és az emberi gvengeséz, bűn rovására írja a visszaéléseket, addig Diderot ma
gából a szerzetesí intézményből eredezteti. Szerinte a szerzetesség természet
ellenes állapot és éppen ezért szükségszerű velejárói a torzulások. "Isten, aki
társas lénynek teremtette az embert, vaion helveselheti-e, hogy ez az ember
elzárkózzék ? Isten, aki oly ál.1hatatlannak, oly törékenynek teremtette az em
bert, vajon fölhatalmazta-e őt olyan vakmerő fogadalmakra, amelyek a termé
szet általános hajlamaiba ütköznek ?" - teszi föl Diderot a patetikus kérdést.
És Bruno Ribes szerint a regénynek ez a tézisszerű álJ.ítása, (amelynek bizo
nyítására az egyes epizódok szolgálnak) váltotta ki - függetlenül a filmtál 
a tiltakozásokat.
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Még 1965-ben történt, hogy Jacques Rivette bejelentette, hogy Diderot re
gényét filmre akarja vinni (annak ellenére, hogy a hir szerint barátai igyekez
tel, lebeszélni őt erről a szándékáról). A "commission de contróle", magyarul:
ellenőrző bizottság (amelyről Ribes nem írja meg, hogy miféle, és kinek az el
lenőrzése alatt álló szerv) némi átdolgozás után jóváhagyta a film forgató
könyvét és csak néhány formális fenntartással élt. Ezután indult meg a tiltako
zások áradata. Több mint 120 OOO tiltakozó levél futott be a felelős kormány
szervekhez, a párizsi községí tanács elnökéhez, a rendőrséghez. Közéleti szemé
lyíségek foglaltak állást, majd végül a rendőrfőnökök szövetsége (Union des
supérieures maieuresi hivatalosan is tiltakozott Peurefitte akkori tájékoz
tatási rniníszternél. Ezek voltak azok a lépések, amelyeket a saitó egy része
mint "okkult manővereket" bélyegezett meg. Közben azután elkészült a film
és a tájékoztatási államtitkárság mellett műkődő cenzura bizottság (amelynek
azonban csak tanácsadói szerepe van), arra az eredményre jutott, hogya film
18 éven felüliek számára bemutatható. A tiltakozások hatása alatt a tájékoz
tatási államtitkár mégis a betiltás mellett döntött, aminek nyomán megindult
a szenvedélyes saítóvíta,

Ribes a legnagyobbfokú tárgyilagossággal igyekszik szembeállítani az üt
köző véleményeket. Abból indul ki, hogy ha az orvosok vagy más foglalkozású
ak társadalmi csoportja tudomást szerezne róla, hogy hivatásuknak, mint
olyannak Iegvalázására készülnek, kétségessé téve eszményeiket és létjogosult
ságukat, joggal tiltakozna. Nyilvánvaló, hogy ugyanez az állampolgári jog, és
a vele együttráró védelem a közhatalom részéről, a szerzetesnők népes cso
portját is megilleti. Vitatható viszont az a körülmény, hogy a tiltakozások
csupán a regény alapján a priori döntést kívántak, nem várták meg tehát ma
gát a filmet, holott egy regényből készült filmalkotást mindlg új műnek kell
tekinteni. Ribes szerint a konzultatív cenzura bizottság csupa jó ítélőképességű

emberből állt, s az ő véleményükkel szemben nem tartja eléggé meggyőzőnek

Bourges államtitkár nyilatkozatát, aki szerint a film "súlyosan sértené a la
kosság egy jelentős csoportjának érzéseit". A döntő kérdés szerinte ugyanis az,
hogy a film mint olyan rágalmazó-e vagy sem, ennek eldöntése pedig a bí
róságra tartozik és nem a közvéleményre. Ribes maga, látta a filmet és véle
ménye szerint az sokkal inkább Susanne Simonin (a Diderot-regény főhősnő

je) egyéni tragédiáját jeleníti meg, semmint a Diderot-féle "apácát" és kérdés.
hogy ilyen körűlmények között beszélhetünk-e még rágalmazásról ? Cikkét
mindenesetre azzal a reménységgel zárja, hogy hamarosan megszületik egy a
kedélyhullámzásokat lecsillapító illetékes döntés, erre azonban azóta sem ke
rült sar.

Francois Mauriac az esethez fűzött reflexióját azzal kezdi, hogy nem óhajt
egy olyan vitába beleavatkozni, amelyben egyik féllel sem ért egyet. Elvileg
nem helyesli a cenzurát, de nem állhat azoknak oldalára sem, akik nem talál
nak alkalmasabb filmtémát, mint Diderot torzító regényét. Inkább csak tanul
ságként szeretné a jámbor tiltakozók emlékezetébe idézni, hogy a kereszté
nyeknek immár elkerülhetetlenül szembe kell nézniük saját múltiukkal is,
úgy, ahogyan azt a második vatikáni zsinat megtette. Szembe kell nézniük
akkor is, ha ugyanannyi borzalmat és kegyetlenséget találnak benne, mint a
profán történésekben. Ez is egyik módja annak, hogy Krisztus keresztjét hor
dozzuk. És ha a világ igazságos itéletet mond a történtekről, igazat kell ad
nunk neki.

"Ha hihetek annak a cikknek - írja Mauriac -. amely a Piaaro Litté
raire-ben Az apácáról megjelent, akkor a rendező, akár meggyőződésből, akár
óvatosságból, annyi hittel és szeretettel ruházta föl Diderot hősnőjét, hogy még
az is, akitől a téma távol áll, részvéttel kísért egy lényegében keresztény lé
lek szívszaggató küzdelmét egy olyan világban, amely még az evanaéliumot is
hatalomvágyának szolgálatába állítja. Nincs mit félnünk attól a múlttól, amit
magunkra vállalunk, nekünk az 1966. év keresztényeinek. akik a különböző

nyájakból jövünk össze, hogy végre egyek legyünk." (Doromby Károly)

Az ember nem élhet csak magáért, és ha mégis, akkor boldogtalannak
kell lennie. W l a d i s l a w R e y m o n t
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