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Szomor Tamás

AZ EMBEH. ÉS A TÚLSÓ PART

Mikor az ősember áldozatot mutatott be engesztelésül, hogy enyhít
sen bűntudatán. mert megölte a medvét, egy sejtve ismert világ felé tá
rulkozott ki, egy felette álló hatalom előtt hajolt meg, és ártatlan akart
maradni ott, ahol csak az igazaknak van otthonosságuk. Hogy mi kész
tette őt erre a magatartásra, arról a tudósok vitatkozhatnak. de változat
lanul megmarad a tény, amit az ősemberleletek mind világosabban mu
tatnak. hogy ember, szellem és vallás mennyire szorosan összetartoznak.
Az ember ugyanis a szellem valóságával jelent meg a földön, az emberi
szellem pedig kezdettől túlmutatott önmagán, sőt az egész világon is, egy
túlsó part felé.

Nemcsak a medvét ölte meg az ember, hanem felvette a harcot min
dennel, amiben a természet neki ellenségesnek mutatkozott. De győzedel

meskedni csak úgy tudott, a természetet csak úgy tudta hatalom alá haj
tani, hogy a küzdelemben mind jobban kifürkészte titkait és így kickos
kodhatta magának az eszközöket, amelyek küzdelmét győzelemre segí
tették. Miközben a számára ismeretlent figyelte, a cél megint csak egy
neki idegennek, egy rajta túllevőnek. egy a számára túlsó partnak az
elérése volt.

Mikor a filozófusok a valóság áttekintő szemléletén kezdtek fára
dozni, ezeket a túlirányulásokat és túllevéseket "transzcendenciának" ne~

vezték. A szót később sem szívesen fordították le az élő nyelvek sza
vaira, mert mindig érezték. hogy az eredeti szó sajátos és gazdag tar
talmát úgysem sikerül bármi más szóval visszaadniok. Ennek következ
tében viszont a túllévő és a túlirányuló, a transzcendens, és a túllévő

ség, valamint a túlirányulás, a transzcendencia, szükségszerűen többér
telmű fogalommá váltak. Valami egészen más transzcendenciáról beszé
lünk, ha Istent mondjuk transzcendensnek, és valami egészen más transz
cendenciát gondolunk azzal, hogy az ember számára transzcendens az ob
jektív valóság, és megint valami egészen másról van szó, amikor a mate
matikus transzcendensnek nevezi a Ludolf-féle számot. Ezért, ha két kü
lönböző filozófiáról halljuk, hogy mindkettő transzcendens, ezzel még alig
valamit tudunk csak róluk, míg meg nem mondják, hogy mi számukra az,
amit transzcendens valóságnak tartanak, azaz mi nekik az elérhetőnek
vagy elérhetetlennek látszó, de valóságosan létező túlsó part. '

Jelen tanulmányunkban megkíséreljük, hogy a napjainkban oly sok
szor hallott vagy olvasott "transzcendencia" kifejezés sokértelműen gaz
dag fogalmát és a gyakorlatban használatos sokféle tartalmát megvilá-
gítsuk és különféle értelmezéseiben pontosan körülírjuk. .

Altalában elmondható, hogyatranszcendensnek statikus megfelelője

az, ami valami határon túl van, vagy valamit felülmúl, míg dinamikus
értelmezését jelenti az, ami a határt túllépi vagy ami valamit felülmúl.
Az sincs nyomósabb ok nélkül, hogya határon túllévőt, a felülmúlót kez
dettől fogva túlsó partnak nevezzük, mert két part, az innenső és a túlsó,
nem csupán a kettő különbözőségét, egymáson túllévőségét jelenti, hanem
egyúttal a kettőnek kapcsolatát is magával hozza és valami azonosságot
közvetít az egymástól különbözők között. További vizsgálataink merie
tében a különböző transzcendenciák jelentését kell megvizsgálnunk : 1.
Tudásunk és a tárgyi valóság (ismeretelméleti transzcendencia) és ebben
a tapasztalatunkat meghaladók világa (metafizikai transzcendencia); 2.
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önmagunk folytonos felülmúlása (antropológiai transzcendencia); 3. az
ember és a világfeletti Isten (teológiai transzcendencia); és végül 4. a
természetfőlöttibe emelt ember (keresztény transzcendencia).

A megismerésünkben jelentkező világ

Mikor a csecse~ő mindent a szájához visz, ami il kezeügyébe kerül,
első tapasztalatait gyűjti a külvilágról, miközben mindig körülírtabban
tisztázódik, hogy meddig tart önmaga, és hol kezdődik az, ami már nem
ő, hanem rajta kívül van. Az önmaga és a más folytonos kölcsönhatásá
ban, az azonosság és a különbözőség kettősségében kezd feltárulkozni
előtte a világ. Az ember nem jön kész ismeretekkel, hanem úgy kell fel
fedeznie a világot, 'amely nélküle és tőle függetlenül is létezik, amelyet
ő maga soha nem talált volna ki, de amely annyi titokzatossággal bír,
hogy évmíllió óta nem győzünk a titkainak utánajárni.

A tudatunktól független valóság rajtunk kívül- és túllévő, transz
cendens világ. Rajtunk kívülállását, túllevését. valamint a megismerés
ben való feléfordulásunkat, az önmagunkon túlra való irányulásunkat
nevezzük transzcendenciának, Minden olyan filozófiát, amely a világ
nak tőlünk független létezését és megismerésünknek a tőlünk függetle
nül létező valóság felé való fordulását, valamint ebben az odafordulás
ban a magunkon túlra való irányulást vallja, ennek az ismeretelméleti
transzcendenciának alapján transzcendens filozófiának nevezhetünk. Ezt
az ismeretelméleti transzcendenciát egyébként csak azok nem ismerik,
akik egy filozófiai álomvilágban az egész valóságot csak a tudatunk ki
vetitésének képzelik. de nagy zavarban lehetnek, amikor az így csak
"vetített" autókarambolnak tényleges áldozatává lesznek. A rajtunk ki
vül1évő, de a megismerésben elérhető tárgyi világ lesz tehát az első

túlsó part, amihez az embernek kikerülhetetlenül el kell érkeznie, ha
élni akar.

A transzcendenciának új foka jelentkezik az ember előtt az érzék
felettieknek, a tapasztalattal el nem érthetőknek világával, és az újkori
gondolkodásnak egyik alapvető kérdésévé lett, hogy ebben a világban
meddig vannak számunkra elérhető partok, amelyeknek tényleges lé
tezését igazolni is tudjuk. A csak a tapasztalatit elfogadó empirizmus
végiggondolása már a XVIII. században arra az állításra vezette az an
gol Hume-ot, hogy igazában csak dolgokat és egymásutániságokat ta
pasztalunk, de az, hogy két egymást követő esemény között valami össze
függés is lehet, már pszichológiai beleolvasás a tapasztalásba. Gyakorla
tilag ez azt jelenti, hogy tapasztalat révén a puszta létezésükön és az
érzékelhető tulajdonságaikon kívül a dolgokról semmi továbbit nem tud
hatunk meg. A tapasztalat még csak a dolgok összefüggéseit sem ismeri.
Ugyanebben az időben a tapasztalásnak színte teljesen semmibe vevese
vel a racionalista gondolkodás szentül hitt abban, amiben Descartes-ra
tudott hivatkozni, hogy csakis az lehet valóban igaz, amiről az értelem
tiszta fogalmat képes magának alkotni. Mindkét próbálkozás kritikáját
Kant kísérelte meg, aki ezzel kopernikuszi fordulatot vélt adni a filo
zófiának, de megoldása félmegoldás maradt, mert egyrészt állítja az ér-

. zékelhetőkön túllévő, az érzéki megismerést transzcendáló valóságot,
másrészt azonban ennek elérhetőségét és a következtető észnek transz
cendenciáját képtelenségnek minősíti. Szerinte ugyanis az értelem eleve
magával hoz kész gondolkodási formákat, amelyekbe a tapasztalati is
meretanyagot kénytelen belekényszeríteni, ha rendezni akarja őket. Kant
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tehát tagadja az értelemnek a tapasztalaton túlmenő, metafizikai transz
cendenciáját, de ennek az elméleti észt meghaladó transzcendens világ
nak valós létezését annyira nem vonta kétségbe, hogy egyenesen a gya
korlati ész követelményének, posztulátumának tartja. Azzal azonban,
hogy puszta követelménnyé dcgradálta, amelynek lételméleti igazolásá
val adás maradt, igazában megszüntett.e ezeknek az érzékelhetökön túl
lévőknek transzcendens voltát és belső világunk immanens tartalmaivá
tette őket. Ugyanez visszhangzik még Jaspers-nél is arnikor azt állítja,
hogy a végső transzcendens valóságig való eljutás nem lehet az okoskodó
és bizonyító értelem műve, hanem csak a lét végső mélységeit megsejtő

ember intuitív megismerésének, a filozófiai hitnek bizonyossága. Mivel
ebben a hitben nem szerepeinek antropomorf hasonlatok, mélyebbnek
és igazabbnak tartja a vallásos hitnél, az ekként feltáruló világ azonban
_. teszi hozzá Jaspers - sajnos, csak egy-egy nagy filozófusnak mások
számára igazolhatatlan világa marad.

Am a misztikus hit is meg" a gyakorlattál kikényszerített követel
mény is egyaránt kevésnek bizonyul, amikor az ember azzal akar tisz
tába jönni, hogy valójában mi az, ami nem érzékelhetően is minden va
lóságnak alapja. Ez az igazi filozófiai probléma, mely Platontól Heideg
gerig a Iegizgatóbb kérdés. Platonnál a gyorsan tovatűnő, szüntelenül
változó és az anyagba ágyazott "árnyékvilág" dolgai csak az örök és
testetlen ideák világának erejében léteznek. Bármilyen űr tátong is az
ideák világa és a tapasztalati világ között, a kettő mégis egyetlen és
egyúttal zárt, immanens valóság. Mikor aztán a hellenista zsidó Philon
az ószövetség szent könyveiből belevitte a bö1cseletbe is a teremtő Isten
Iogalmát, ez az Isten annyira transzcendens volt, annyira egészen más
volt, mint a világ, hogya kettő iegybekapcsolásához közbülső nagysá
gokra és hatalmasságokra volt szüksége. Ezeknek a hatalmasságoknak
elseje nála a Logosz, az isteni Ige, a Szó, amely érzéki is, meg szellemi
is egyszerre és így igazi összekötö Isten és a világ között. A III. század
beli Plotinos bö1cseletében már maga a lét is ilyen közbülső nagysággá
vált, mert az Isten, akinek egyetlen megfelelő neve az "Egy", még a lét-

. tel szemben is transzcendens. Jólehet a lét belőle áradt ki, ő maga a
léten is kivülálló, Iétfölötti. akihez az ember csak extázisban, elragad
tatásban emelkedhet fel.

Érdekes, hogya középkori skolasztika harmonikusabb létszemlélete
után az újkor hajnalán Descartes megint annyira túllévőnek. annyira
transzcendensnek látta Istent, hogy megismeréséhez magától az Isten
től velünk adott, velünk született istenfogalmat tartott, szükségesnek.
Spinoza e széttépettséggel szemben az egységet kereste, amikor panteiz
musában az egyetlen és végtelen lét lett a minden. Mivel a létbenlevés
mindenben ugyanazt jelenti, Istenben van a minden, és minden, ami van,
csak az ő szükségszerű kiáradása. Ezzel viszont megszűnt minden kü
lönbség Isten és a világ között, és transzcendenciáról szó sem lehetett.
Hegel hatalmas elgondolású idealista rendszerében is az Abszolútum, a
vílágszellem, azonos a magát bontakoztató vílágfolyarnattal, mert "ha az
isteni lét nem az ember és a világ léte lenne, olyan lét lenne, mely semmi
lenne". Marx a hegeli Abszolútumot az anyag végtelenségébe tette át, az
istenség helyébe pedig a végnélküli fejlődésben bontakozó embert he
lyezte. Lényegében ebből áll Sartre ateizmusa is. Heidegger egziszten
cializrnusa a határtalan lét bűvöletében áll ugyan, de nem talál semmi
olyasmit, ami az idő- és térbeli történetiségen túlra mutatna. Jaspers
elfogadja ugyan, hogy van ·egy "ősalap", amely az egész világot felül-
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rnúlja, a mi egész létünk azonban szerinte csak egy megérkezés nélküli
folyamatos haladás az egyébként "kiszámíthatatlanul közel lévő" Isten
felé.

E vázlatosan jelzett erőfeszítések míndegyíke őszinte és komoly k űz

dés volt az igazságért, de mindegyikre rányomta bélyegét vagy a transz
cerideneia egyoldalú értelmezése, vagy a lét egységénok megrnerevítése.
Már pedig ha a transzcendencia csak statikus, akkor áthidalhatatlan két
világ jelenik meg előttünk, ha pedig csak dinamikus, azaz kizárólag va
lami túlra való tekintés avagy örökös továbblépes. akkor bármeddig ha
ladunk is, még mindig csak a magunk világában moznunk. A lét egysé
gének megmerevítése esetében viszont nem ismerhetünk el túllévőt. mert
hiszen a léten kívül már nem lehet semmi.

Hogy ismét visszautaljunk a kezdeti képre: "túlsó partról" csak ak
kor beszélhetünk, ilyenre csak akkor gondolhatunk, ha a kettőnek, a
"túlsónak" és az "innensönek" van közös vonása éspedig az a "valami",
aminek a két partját jelenthetik. S ebből indulva ki, minden létezőnek

a többi létezővel közös vonása lesz feltétlenül az, ami még az utánuk
való kérdezésben is már mindig elővételezett: a lét. Ha kérdezünk va
lami után, csak azért kérdezhetünk, mert tisztában vagyunk azzal, hogy
mit jelent az, hogy valami "van". Mindennek tehát, amiről tudunk, vagy
feltételezzük, hogy van, közös' vonása legalább is az, hogy van. Elsősor

ban a lét az így, ami összekö tó azonosság a dolgokban, lUggctleniiI aitól,
hogy az egyes valókban megnyilvánuló lét messzemend k ülönbözoséget
és sokféleséget is mutat. Ha az ember és a kutya, az atom és a vírus léte
nem is egyértelműen ugyanolyan lét, mert az egyiké gazdagabb a má
sikénál, alanyaik mégsem teljességgel mások, ha egyszer mmdegyikük
ről igazán mondhatjuk, hogy "van". Ez a "van" alapjában véve mindig
ugyanazt mondja, ha nem is mindenben ugyanúgy. Két vagy több olyan
dolgot, mely részben ugyanolyan (valami, aminek léte van), Tészben
viszont éppen a lényegében különbözik (atom, vírus, kutya, ember), anl1
lógnak mondunk, (Ezt a megjelölést sem szokás lefordítani, és nem sza
bad egyszeruen a hasonlóval összetéveszteni, ami a lényegében nem-kü
lönbözőt jelőli.)

A valók analógiája nyújt nekünk módct arra, hogy a valóság gaz
dag világát egységbe fogva és mégsem uniformizálva (csak anyac; vagv
csak szellem, vagy egyáltalán csak egyetlen abszolút IN) nézzük, mikor
a megismerésünk előtt kitárulkozónak alapvető jellrgd keressük. To
vábbá nemcsak jogossá, hanem egyenesen kötelezővé teszi, hogy a lé
tezés megjelenési formáinak előre határt ne szabjunk és ne állítsuk nem
létezőnek azt, amit el nem értünk V!'1gy fel nem fogtunk. De az analógia
bátorít fel arra is, hogy még a megfoghatatlant is kutassuk, mert bár
mennyire távol is álljon tőlünk egy valóság, a léttel adott rokon vo
nása révén valamiképpen mégis csak megismerhető lesz.

Önma,gunk felülmúlása

Ami a tudatomban van és ami a tudatomtól függetlenül létezik, egy
aránt van, de míg az első legalábbis bennem is van (imma1wns), a másik
rajtam kívül, rajtam túl van (transzcendens). De mert számunkra izgató
rnindaz, ami még idegenként zárt világ, folyton leleplezünk, felfedezünk,
áthághatatlannak tetsző korlátokat döntünk le és elérhetetlennek látszó
partok eléréséért viaskedunk. Nem csupán ez vagy az a közvetlen elénk
adódó kérdés érdekel bennünket, hanem mindig akadtak és akadnak
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köztünk. akik számára az az izgató kérdés, hogy mi van a hegyóriások
tetején, a föld gyomrában, a tenger mélyén és a messzi csillagokon túl.
Tudni és birtokolni akarunk mindent, ami van, és történelmet csináltunk,
.mert minden korábbi kornak mindig fölébe nőttünk, nunden korábbinál
igazabb, teljesebb szabadságra törekszünk, a természetet a magunk szolgá
latára alakítjuk és soha-nem-voltakat teremtünk. Az emberi szellemnek
ez az önmagán mindig túljutni akarása, önmagának a tökéletesedésben
való folytonos f~lülmúlása az ernber transzcendenciája (antropológiai
transzcendencia). Az ember alatti létfokokon él természet dolgai egysze
rúen csak adottságok, melyeket el lehet érni, fel lehet használni vagy ki
lehet kerülni, sőt talán még kijátszani is sikerülhet, de létezésüket, úgy,
ahogy vannak, el kell fogadni. Ugyanez a világ az ember kezén kül-világgá,
tcil'gyi valóságga válik, mely nem csupán felhasználható vagy kikerülhető,

hanem alakítható, az alakítás pedig már feltételezi, hogy értékeljük és ér
tékük szerint vesszük a dolgokat. Az értékrend felállí tása erkölcsi 1'<2n
det ír elő, és az értékekhoz való igazodás az erkölcsi magatartás.

Felmerül azonban il kérdés, vajon igazi transzcendenciúról, LlZ ember
nek önmagán való túljutásáról beszélhetünk-e, amikor valójában csak
a saját elmélyitesünkröl és a belőlünk született célok eléréséről van szó?
A korlátaink ugyan hihetetlenül tágulnak ezzel, de azért a végén is még
mindig csak önmagunk vagyunk, akivel szembetalálkozunk. Ugyanígy va
gyunk az önmagát mindig felülmúlón fejlődő világgal is, amely mindvé
gig csak ugyanaz a világ marad, gazdagabb, határtalanabb, de még min
dig ugyanaz a világ. Ebben az értelemben használja Roger Garaudy a
marxizmussal kapcsolatban is a "transzoendens" jelzőt, amikor kijelenti:
"A végtelenbe nyitott jövő az egyetlen transzcendencia, amelyet" mi, mint
marxisták ismerünk" (De I'anatneme au dialogue, idézet az Amerikában
tartott előadás angol nyelvű kiadása nyomán, From Anathem to Dialogue,
~J4), ami ,c'.~y scha ki nem elégülő vágya teljességre és abszolútságra",
Ő JDé)ga :3ell I brlj( azonban ezt igazában transzcendencianak : "Az önma

gunk teremtő felülmúlását a keresztények az ember transzcendenciájának
mondják, mi az ember autentikus humanitásának nevezzük". Autenti1cus
nak azért nevezhető e humanitás - moridja Garaudy -, mert egészen az
emberen belül maradó, teljességgel csak-emberi. Mindjárt meg kcll azon
ban jegyeznünk. hogy a keresztények nem így fogják föl az ember igazi
transzcendenciáját, mert ezen az embernek önmagán túlra, a krisztusiba
való felnövekedését értik.

Álljon itt tanuságul V l, Pál pápának a transzcendens hltmanizmust
megvilágító szava: "Az emberi növekedés képezi kötelességeink foglalatát.
Mi több, az emberi természet ama harmóniája, amit cl személyes és fe
lelős erőfeszítés tesz gazdagabba, arra hivatott, hogy önmagán túl telje
sedjék be. Az ember az életet adó Krisztusba ojtva eljut a kibontakozás
magasabb fokára, a transzcendens humanizmushoz, ami megadja a lehető

legnagyobb teljességet. Ez a személyi fejlődés legmagasabb célja". (POf)U
lorura Progressio 16). Az egyfelől autentikusnak. másfelől transzcendens
nek nevezett humanizmus különbözőségétGaraudy tömören ekként fogal
mazza meg: "Keresztények és marxisták kétségtelenül ugyanannak a vég
telenségnek igényéhen élünk, -de azoké jelenlevő, míg a mienk a távolban
van" (Lm. 95). Távol van pedig azért, mert a jövőbe belenövő ember mín
dig csak saját magától várhatja benne a feleletet még olyan kérdésekre
is, mint mit kezdjünk a halállal, bűnnel. szenvedéssel?

Jaspers ezeket a kérdéseket az ember "határszituáeióinak" nevezi,
mert a világ folyásán belül végül is annyira nyugtalanítök maradnak, hogy
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kikényszerítík a világon való túl1épést, a transzcendálást. "Ha ez álom 
írja Jaspers -, merem mondani, hogy talán egyike azoknak az álmoknak,
amelyekből mindig is született az, ami emberi volt és amiért érdemes volt
élni. Ha azonban szédít minket a talajtalanság - és ez a legvégső mély
ségeiben. úgy látszik, még előttünk áll --, akkor is így érvényes: Ha miri
den elsüllyed is, az Isten marad. Éppen elég az, hogy van transzcendencia...
és hogy mi igazában emberek vagyunk, azaz emberek az eredésnek és a
célnak mélységéből, amelyek mindketten Istenben vannak" (Europa der
Gegenwart 56). VI. Pál pápa szavaira utalva, mi keresztények azt tl hu
manizmust valljuk igazi humanizmusnak, amely elísmerve az emberi lét
igazi értelmét megadó hivatását, nyitva áll az Aszolútum fdé. "Az ember
- jelenti ki a pápa - semmi esetre sem az értékek legfőbb zsinórrnértéke,
ma~át csak úgy valósíthatja meg, hogy túllép önmagán: Poscal igaz szavai
szerínt: Az ember végtelenűl túlszárnyalja az embert." És itt, a világfeletti
Isten;nel kezdődik az ember végső transzcendenciája, a teológiai transzcen
deneia.

lsten világfelettisége

Világos. ugyan, hogy Isten világfelettisége nem térbeli, nem a világon
kívül és a világ felett való lebegés, de a képtől mégis nehéz szabadulnunk,
mert ősi hagyományként hordozzuk magunkkal. Hajlamosak vagyunk
megmosolyogni a régiek naív világképét, de azért mi is napnyugtáról be
szélünk és az égre emeljük tekintetünket, ha Istenhez fohászkodunk. Nem
kell visszariadnunk attól a kifejezéstől scm, hogy Isten világfeletti, ha egy
szer tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy Isten nem a világ, nem a világnak
egyik létezője és nem is a világ egyik összetevője, hanem éppen más, mint
a világ, jóllehet ezzel a másvoltával is van valami rokonságunk, hiszen kü
lönben nem érhettünk volna el létének felismeréséhez sem, nem is szólva
mindarról, amit róla ezen túlmenően is tudunk.

Szent Tamás szép szavát az Isten lényegéről (ipsum Esse subsistens)
magyarul talán legjobban úgy adhatjuk vissza, hogy Isten maga az önlétű

Lét, ami azt jelenti, hogy egészen immanens, egészen magában teljes és
független minden vonatkozástól. Minden más valóság csak mással vagy
másokkal egybevetve és így tőlük függően lesz megkülönböztethető és
meghatározható. Istennel mint az önlétű Léttel csak a semmi állna, vagyis
semmi sem áll szemben, azaz nincs semmi, amitől az Isten függne. Ezt a
rnerő függetlenséget fejezi ki az önlétiiség és a világfelettiség. lsten nem
egy a többi létező között, de nem is egyszerűen a többi mel1ett álló, hanem
éppen mindent a létének teljességével felülmúló, transzcendens valóság.

Isten transzcendens volta mégsem idegen '3 világgal szemben, ha a
világban is jelen van, mint az egésznek végső alapja és célja. Persze ha
ezzel egészen a világban lenne, akkor egészen a világ lenne, és célba ta
lálna a szó, hogy "a transzcendencia már nem is Isten tulajdonsága, ha
nem emberi dimenzió, az, ami sajátosan emberi az emberben mint szem
benálló azzal, ami állati és elidegenült van benne" (Garuiuiu, Lm. 46). Ha
viszont egészen és csakis a világon túl lenne, akkor vagy (J maga maradna
egészen idegen, vagy a világtól kellene elidegenednünk. És valóban, lsten
túlvilágiságának szélsőséges hangsúlyozása mindig a vallásosnak az evilá
gitól való idegenedéséhez vezetett. De ha a világfeletti Isten mégis a vi
lágban is van, éspedig mint az abszolút ok és alap, akkor- nemcsak a
dolgoknak. hanem tevékenységeinknek is végső mértéke lesz, süt még
ennél is több. Ha ugyanis az emberi személviség csak szerétetben való
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találkozásban teljesedik ki, magát a szeretetet mint maradéktralan önát
adást végső fokon csak valami maradéktalanul szeretetre méltónak a tény
leges létezése igazolhatja. Szerétet nélkül a személyiségnek azért kell el
servadnia. mert igazában és végzetesen Isten nélkül marad. Ahol viszont
a szerétetnek akár csak a szikrája is él, ez a szíkra már Isten felé mutat
és az élő Istent jeleníti meg a világban.

Keresztény transzcendencia

Hogy a világfeletti Isten mennyire a világban is van, arról beszél
minden transzeendenciák felsőfoka, a keresztény transzcendencia, amely
röviden és egyszerűen kifejezve' az embernek a természetfelettibe való
felemelése azáltal, hogy a megismerhető, de az ember felől elérhetetlen
Isten, aki már eleve a maga képmására teremtette az embert, maga ha-,
jolt le és emelte fel magához az embert, mikor szóban és kegyelemben
közölte magát az emberrel. Természetfelettinek azért nevezzük ezt a fel
emelkedést, mert az ember lényeget, er'8jét és jogos igényét is meghaladó,
ingyen ajándékról van szó, amelyben az "elrejtett Isten" kilép elrejtettsé
géből ésa minden lét felé nyílt emberrel közlí önmagát. Ez lesz az ember
transzcendenciájának teljessége, amelyben elérkezik a legtúlsó partra,
felvétetik az Isten magasságaiba, belenő. a minket végtelenűl felülmúló
Isten életébe. A keresztény transzcendencia lényege, hogy az ember nem
csak a világ-engedte keretek között válik mind nagyszerűbbé,hanem hogy
miközben ezt teszi, egyúttal Istennel, a lét teljességével való természetfe
letti ősszekapcsolódásátmélyíti.

Platon óta e\even a tudat, hogy Isten a jóság, és amióta a zsidóság ré
vén a bölcseletben is eljutottak odáig, hogy Isten nemcsak alakítója, hanem
teremtője a világnak, mindig világosabbá vált, hogy a teremtés Isten jó
ságának szabad kiáradása, de csak Szerit János apostol tudta leírni a szót:
"Az Isten szeretet" (1 Jn 4,8). Ez a szerétet alkotta a maga képmására az
embert, aki már nem csupán a kozmosz egy részlete, hanem a jövő felé
nyitott és a jelenben felelősséggel döntő, szabad lény. Ez a gondolat az
embernek jövőt építő és felelős szabadságáról ma már közkincs, de talán
soha meg sem született volna a kereszténység nélkül. Abból forrásozik
ugyanis, amit VI. Pál pápa így fejez ki: "Az Isten képmására teremtett
embernek együtt kell működnieteremtőjével a teremtés befejezésén, és rá
kell nyomnia ra földre annak ra szellemnek bélyegét, amit színtén úgy ka
pott ... Legyen bár művész vagy mesterember, vállalkozó, munkás, vagy
paraszt, nunden dolgozó ember teremtő." A teremtő Istentől megszólított
ésa teremtőjének válaszoló ember minden munkája maga is teremtő, jól
lehet a teremtő ember sem Isten. "Isten gyermekei vagyunk" (1 Jn 3,2) és
hozzá hasonlók, de csak a megszólítottsággal és megajándékozottsággal.

Megajándékozottságunk teljessége akkor érkezett el hozzánk, akkor
emelkedett az ember a legmesszebb túlra, amikor a neki legmesszebb, a
felfoghatatlan és kimondhatatlan Isten Jézus Krisztus személyében em
berré lett és ezzel maga lsten is belépett az emberi történetbe, sőt az egész
történet végső értelmévé lett. A tudományos, technikaí és gazdasági hala
dás tisztán eviláginak tetszihet ugyan, aminek semmi köze a vallásoshoz,
az ember megszerrtelődéséhez,de mi mást jelent a megszentelődés, mint az
Istenbe való felnővekedést, és mi más lehetne e felnövekedés útja, mint a
Teremtő munkájában való részvétel? A profán és a szent az egyetlen
emberi világunknak csak két arculata, de nem két külön, vagy éppen
egymásnak ellentmondó dolog. Ezért nincs az embernek külön világtör-
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térielme és külön üdvösségtörténete. Ha az egyház feladata a földön az
üdvösségre való vezetés, tudatában van annak is, hogy "egy keresztény,
aki a földi kötelességeit 'elhanyagolja, ezzel elmulasztja. a felebaráttal,
sőt magával Istennel szemben fennálló kötelességeit és veszélyezteti az
örök üdvösségét... A földi és az, ami a. konkrét emberben a világot
felülmúlja, szorosan össze vannak kapcsolva" (Gaudium et Spes 47, 76).

A legcsodálatosabb azonban a keresztény transzcendenciában, . hogy
míóta az Isten a földre jött, itt a földön van vele találkozásunk, és közvet
lenül a másik emberben, különösképpen a segítségre szorulóban talál
juk meg. Ennyire ebben a világban van az annyira túlvilági Isten. "Bi
zony mondom nektek, hogy amit egynek a legkisebb testvéreim közül tet
tetek, nekem tettétek" - mondotta Jézus -, de ezt is: "Bizony mon
dom nektek, amit egynek e legkisebbek közül nem teUetek,nekem nem
tettétek. Ezek majd az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök
életre" (Mt 25, 40, 45, 46). Akik itt a földön felismerték az istenarcot és
az emberben tudták szeretni Istent, azok érnek fel a végtelen be nyitott
örökkévalóságában a feltámadt Krisztus dicsőségébe. És a túlsó pad is egé
szen innenső lesz, ha odaérkeztünk, de az Isten mindörökre transzcendens
marad.

.i2GL=

TAKÁTS G YULA VERSEI

TÉLUTÖ IDEJÉN

Kék volt' a fa ... Csúcsában
dal zengett hajnal óta.
Felülve, hallgattam az ágyba
s kiléptem az előszobába.

Kék csontváz voU a fa,
de zengett éterin dala.
A hajnal sem állta tovább.
Rálőtte első sugarát.

A kék csontváz csúcsára lőtte,

a zengőn, fénylőn lebegőre.

Ott ült kicsinyke ág
rügyén egy fekete madár.

Ö hívta, mint teremtő,

jöjjön virágpor felhő!

S jött, ő is, zengő telt dalára
a nap fias arany tojása

és ekkor ~)alami mértan fénye
feszült kertünk négyszögébe,
s mint a negyedik dimenzió
zengett a kis feketerigó.

MINT A CSILLAGÁSZ

zöldvázú kerékpárján
a szűk dűlő-úton szaladt
három szál ibolyára lett
s cérnára kötve hozta azt

mögötte őszi búza hátán
jácintszinű kék havon
kiváncsi szemmel szárnyán
egy pillangó napozgatott

lapozta szárnyát mint a csillagász
fehér nagy könyvét ha kutat
s a másik már hozta is
a mealett új csillagokat
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A d r i a n F. M a n n i n g

MAIKÖVETELM~NYEK

A I\.ATOLIKUS SAJTÓVAL SZ ~.lVIBEN

A megújításra irányuló törekvések mindig nehézségekbe és ellenállá
sokba ütköznek, ami nyilván az élet törvényszerű jelensége. Létezésének
és kihatásainak bizonyítására aligha van szükségünk pszichológusok és
szociológusok fejtegdésére. Amióta az egyház és a kultúra nem esik többé
egybe, a katolicizmus története még nagyobb mértékben mutatja azt, ami
az egyházon belül kezdettől fogva ismert folyamat volt: nézeteltérések
mellett, amelyek főleg a Mysterium Fidei-re hivatkozó tradicionalisták és
azok között merültek fel, akik az ősi hitet a maguk kora számira használ
hatóvá és hatóképessé próbálták tenni, szembekerült az egyház azokkal a
szoros értelemben "mcísk<'nt gondolkodókkal" is, akik az egyházon kívül áll
tak. Az első ilyen szembekerülés az európai kultúrkörökön belül történt, s az
ütközés tárgyát nemcsak a hit képezte, hanem az egyház is, mint intézmény.

így volt ez a reformáció és az ellenreformáció korában - tömegével
jelentek meg ezekben az esztendőkben a szikrázó polémiával telített röp
iratok - és így volt 1700 körül, amikor Descartes, Pierre Bayle és Baruch
de Spinoza nyomán új kérdések, új magatartás igényei vetődtek fel a
korabeli modern értelmiség előtt. Szabadságról, érielemről és ésszerűség

ről, nagyobb türelmességről volt szó. Modern szellemek szabad teret
követeltek a kísérletezésnek, Az én hazámban, Hollandiában, akkor Euró
pának sok független szelleme talált menedéket, egyben lehetőséget a ku
tatásra és a sajtó útján való megnyilatkozásra. Hollandia 1700 táján af
féle "carrefour", közlekedési csomópont lett az európai szellemi kapcso
latok számára, gyülekezési helye a modern gondolkodóknak. Az értelmet
és a természetet tekintették akkoriban egyedül mérvadónak. Míg régeb
ben a hitték'Tekről vitatkoztak, most magát a hitet illetően kapott hangot
egy fölöttébb kritikus felfogás. Erről megjelenő könyvek, főképpen pedig
a belőlük kivonatokat közlő folyóiratok az olvasóközönség széles körében
népszerűsítették az új irányokat.

Minthogy a tekintélyi érvelést a médszeres kételkedéssel váltották
fel és határozattan óvást emeltek a középkor tekintélyi felfogásában gyö
kerező teológiai gondolkodásmód ellen, s ez mind a világkép szekularízá
lása felé kezdett vinni - az egyház természetszerűentiltakozott. A francia
forradalmat megelőző ötven év alatt csupán Franciaországban több mint
600 közlemény látott napvilágot, amelyek a keresztény hitet védelmez
ték azok ellenében, akik szerint csak az ellenőrizhető tények számítanak,
il keresztény teológia kinyilatkoztatott igazságai tehát nem szelgálhatnak
kritériumul. .

A katolikus tan előadása ettől kezdve egyértelmű lett annak védel
mével. Aki pedig megpróbált hidat verni á világ felé. a hierarchia ré
széről ütközött nehézségekbe. Az egyház és a világ között így egyre mé
lyült a szakadék. Néhány katolikus publicistának az a kísérlete, hogy ki
munkáljon egy "katolikus felvilágosodást", ugyanúgy kudarcot vallott,
mínt azoknak a fiatal francia katolikusoknak próbálkozásai, akik Lamen
nai s-vel az élükön a "forradalom megkeresztelésének" jelszavát tűzték

zászlóikra. A múlt században az egyház elutasította a "Dieu et Liberté"
(Isten és szabadság), programját, rnert a szabadságot, amelyet a modern ka
tolikusok a maguk javára akartak fordítani, a pápa "az istentelenség mér
gének" nevezte. Majdnem mindent, amit a kortársak medernnek tartottak:
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a racionalizmust, a liberalizmust vagy a fejlődéselméletet az egyházi
hierarchia elutasította és nem ritkán az ateizmus válfajának tekintette.
A filozófia, az egzegétika és a fizika az egyház falain kívül bontakozott ki
és népszerűsítésüket kitűnő publicisták egész sora tekintette hivatásának.

Azután jött a szocializmus, amelyet az egyház kezdettől fogva nagyon
negatívan ítélt meg. Valami mást persze nem is lehetett várni, minthogy
Roma a szocializmusban a liberalizmus gyümölcsét és elfajulását látta, a
katolikus baloldal túl gyönge volt, a klerus pedig mindinkább elidegenült
a munkásosztálytól. Azok a katolikusok viszont, akik szociális program
mal álltak elő - sokan nem voltak, de azért akadtak néhányan -, ke
véssé ismerték a gazdasági életet és a gazdaságpolitikát. Ha még akkora
lelkesedés is töltötte el őket, hiányzott náluk a tárgyi tudás szúárd alapja.
ami egyébként minduntalan megmutatkozó gyönge pont a katolicizmuson
belül azóta, hogy az egyház és a kultúra nem azonosak többé, mint voltak
a középkorban, Következménye ennek, hogy az egyház nem tudott át
fogó választ adni arra a kihívásra, amit a kor problémái jelentettek szá
mára. De nemcsak a képtelenség játszott közre ebben, hanem az az elő

ítélet is, hogy ami kívülről, a "gonosz" világból jön, nem tartalmazhat
semmi jót. Napjainkig kellett várni arra, hogy katolikus oldalról kife
jezetten rámutassanak az igazságnak a "tévtanokban" is fellelhető ele
meire. (Egyébként már maga a "tévtan" szó is a haladús jele, hiszen a
Lexikon fűr Theologie und Kirche legutolsó kiadásában a "tévtan" címszó
még az "eretnekségre" utal át.)

A világ fejlődése és az egyház

Meg kell állapítanunk, hogy az egyház növekvése nem volt azonos
ütemű a világ fejlődésével. Túl gyakran és túl nagy mértékben veszítette
el vele a kapcsolatot, semhogy megérthette volna az értelmiségiek, a mun
kások, a vállalkozók és a politikusok új eszmevilágát. Sokak előtt úgy
tűnt már, hogy az egyház nemcsak hogy nem része a világnak, hanem
nincs is a világban, sőt a világ ellen van. Félreértés ne essék: nem a ke
resztény hitről van itt szó, s éppoly kevéssé az egyházról, mint "ecclesiá
ról", hanem az egyházról, mint intézményről, és míndenekelött az egyház
ról a külvilághoz fűződő kapcsolataiban. Ezen túlmenően pedig arról, hogy
az egyház, mint egyház jelen volt-e a történelmi folyamatban, mint ennek
úttörő tényezője? Utóbbit nem lehet mínden további nélkül állítanunk,
mert az egyház túl sokat tétovázott, túl félénk volt és túlságosan defenzí
vába vonult.

Bizonyos mértékig ez jutott ki.fejezésre a katolikus sajtó helyzetében,
alakulásában és szerepében. A legutóbbi időkig többnyire inkább csak
egyházi sajtónak nevezhettük voln.a: hiszen papok vezetése alatt állott és
így nagyon sok esetben jóval inkább a hierarchia szócsöve volt, semmint
tükre annak, amit a hívek gondoltak és éreztek. Tömegérintkezési eszköz
volt ugyan, de olyan, amely csak függőleges irányban, felülről lefelé ha
tott. Klérushoz tartozók szerkesztették a katolikus sajtót, mintha már
ebbeli minőségükből folyóari különös tehetségük lett volna az újságírásra.
Inkább lelkipásztori, mint tájékoztató szándékkal dolgoztak, inkább szo
rosan körülhatárolt feladattal rendelkező sajtófőnökök voltak, semmint
egy katolikus közvélemény szeizmográfjai. Kiderült. es folyvást kiderül,
hogy a papi vezetés alatt álló lapok és folyóiratok gyakrabban fékjei, mint
motorjai a katolikus életnek.
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Ha olykor a katolikus sajtó megújulásra ösztönzött (vagy azt kellene
mondanom: ilyen kezdeményezessel fenyegetett'r), hamarosan megmu
tatkozott, hogy elegendő "félsötét" eszköz adódik az ilyesmiért felelős

szerkesztők eltávolítására. Lamennais L'Avenirjének története ugyanúgy
bizonyítja ezt, rnint 135 évvel utána az olasz Avvenire körüli mesterke
dések. A francia domonkosok Sept című folyóiratát betiltották, mert a
spanyol polgárháborúval kapcsolatban nem-konformista nézeteknek hódolt
és interjút közölt Léon. Blummal, a francia Népfront vezetőjével. Angol
testvérlapjuk. a Blackfriars szerkesztőségét is leváltották, miután- nem
okulva a Sept példáján - hasonlóan fenntartásos álláspontot foglalt el
1936-37 telén Francóval és az ő kereszteshadjárat-eszméivel szemben.
Hasonló esetekről tudhatunk mi valamennyien, bárhonnan származzunk.
Azok az újságíró-papok, akik külön véleményen voltak, kínosan tapasz
talhatták, hogy milyen szűkre szabott a próbálkozásaik lehetősége. A ró
mai egyház központi vezetősége is inkább aggályoskodásáról, mint vállal
kozó kedveről ismert. Nem kétséges, hogy a kereszténység a gyakorlatban
sokkal inkább .az egyeztetésre és a kiegyenlítődésre, mint a radikális meg
újhodásra hajlott. Nem szabad ezt persze nyomban "nem-keresztényinek"
minősíteni, csak éppen nagyon kevés, túl kevés ahhoz képest, amit maga
Krisztus a kovászon értett.

Nem mondhatnám, hogy túlságosan Ielkesedem, amikor bizonyos ka
tolikus hírszolgálati irodák, vagy éppen az Osservatore Romano, gyanak
vóan számolnak be katolikus kezdeményezésekről.Mert mi szükség van
az ilyen félénkségre, ha ugyanakkor teli tüdővel harsonázzák, hogy a sa
ját álláspontjuk minden bizonnyal a helyes? Mind mostanáig kevés bizal
mat tapasztalek 'egyházi részről a sajtó iránt, hacsak nem áll a hierarchia
közvetlen ellenőrzése alatt.

Vajon a tömegérintkezésieszközökről szóló zsinati dekrétum nem
ugyanilyen szellemiségről tanúskodik-e? Afféle pihentető szünetnek szán
ták ezt a dekrétumot a zsinati atyák számára 1962 novemberében: ez volt
a "könnyű szkéma" a liturgikus szkéma fárasztó munkálatai, majd ezt
követően a kinyilatkoztatás forrásait tárgyaló szkéma vitája után, amely
részben rendkívül heves és jelentős ellentéteket hozott napvilágra. Ám
hamarosan kitűnt, hogya szövegtervezetben túl nagy hangsúlyt kaptak
az egyház jogai, holott sokkal fontosabb lett volna, hogy elvileg és hatá
rozottan megfogalmazzák minden embernek jogát az igazsághoz. Egyál
talában fennáll a veszély, hogy az egyház túlságosan önmagára, a maga
belső életére összpontositja figyelmét és nem vesz eléggé részt az általá
nos kulturális törekvésekben, Csodálkozást keltett szakemberek körében
az is, hogy a katolikus világiak esetleges tárgyi hozzáértésére az előké

szítő bizottság kezdetben még csak nem is utalt. Ez is tiltakozást váltott
ki. Egy évvel később, 1963 novemberében a kijavított szöveget a zsinat
vita nélkül elfogadta. Ettől kezdve sem szűntek meg azonban a kivülről

jövő bírálatok, s minden bizonnyal ez vezetett oda, hogy a zsinati atyáik
egy része is jónak látta. ha a dekrétummal kapcsolatos rossz érzésének
öt pontba foglaltan hangot ad. A kritikusok odakövetkeztettek, hogya
dekrétum szövegének megfogalmazéi egyfolytában az ostromlott vár lég
körében éltek: a katolikus sajtó szerintük csak arra szolgálhat, hogy az
egyház gyermekeit a kivülről jövő gonosz befolyásokkal szemben bizton
ságba helyezze, Ezzel azt a látszatot keltették. mintha a katolikus sajtót
tanítói texintály, szinte tévedhetetlenség illetné meg, mintha munkáját
hivatalos egyházi tényezők irányítása mellett és ezek felelősségére kel
lene végeznie.
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Ebben az okmányban, amelynek klerikális gyámkodásán és regi
módi moralizáló elképzelésein oly sokan bosszankodtak, az egyházi te
kintély kedvéért az újságírók függetlenségének jó részét feláldozták. Utó
lag nem kevesebb, mínt 90 zsinati atya szállt síkra azért, hogy mondják
ki az igazságra való törekvés szükségét, m ínt ami alapja minden társa
dalmi érintkezésnek. Ki emelték, hogy a tömegérintkezési eszköz az em
berek közöttí beszélgetés eszköze, amely lehetöv é teszi, hogy embertár
sunk sorsát jobban megismerjük és neki az igazság keresésében segít
ségére legyünk. Nem sikerült azonban újabb vitát 'in d ítam ok . Meg
maradt igy egy olyan egyházi megnyilatkozás, amelyet joggal mondtak
zsinat előttinek és amelyet semmiképpen sem nevezhetünk korszerűnek.

Elfogulatlan nyíltság

Bizonyos, 'h ogy egy pluralista társadalomba - bármennyire külön
bözzék a helyzet az egyes országokban - nem illik bele 'a dekrétum által
képviselt szűkkeblű "paternalizmus", de még egy olyan társadalomban is,
ahol korlátoltabbak a katolikus sajtó lehetőségei, ott is csak a nyílt maga
tartás lehet helyénvaló, a jelentkező problémák elfogulatlan megközelí
tése. Magam részéről teljesen egyetértek a 90 zsinati atyának azzal a ki
jelentésével, hogy a sajtó eszköz legyen arra is, hogy az. emberek kapcso
latba kerüljenek egymással, megismerjék egymást és végülis valamiféle
közös véleményt - vagy többféle véleményt - alakítsanak ki. A sajtó te
hát necsak mint a hierarchia szócsöve működjék függőlegesen felülről le
felé, hanem vízszintesen is, előmozdítva a dialógust a különböző meggyő

ződésű emberek között,
A katolikus sajtónak az a feladata, hogy a társadalom k ülönböz ő ré

tegeiben meglévő ismereteket akként egészítse ki, hogy ezek a rétegek he
lyes módon tölthessék be szerepüket a társadalom egészében. Nem normc-

, tiv kijelentéseket kíván ez, hanem a tények következetes ele 1rLzését, A ka
tolikus sajtó funkciója többek között abból is áll, hogy megvalósítsa a nép
közösség katolikus részének beépülését egy nagyobb - nemzeti vagy nem
zetközi - egészbe, és ugyanakkor eszmecserék útján magán a csoporton
belül a nagyobb önismeretet biztosítsa. Természetes követelmény az is,
hogy a katolíkus sajtó vessen mindig számot annak a katolikus csoport
nak helyzetével, amelynek íródik, annál is inkább, mert ez a helyzet or
szágonként más. Minél pontosabban ismeri a katolikus újságíró a saját
olvasóinak helyzetét, annál eredményesebben tud gondoskodni arról, hogy
közleményeí a kívánt hatással járjanak. Tisztán kell látnia azt is, hogy
milyen reakciókat válthat ki. Ezért szükséges, hogy a katolikus sajtó mín
dig tudatában legyen a maga katolikus jellegének és lojális kapcsolatra
tÖrekedjék a hierarchiával ésa vezető katolikus világíakkal. Semmit sem
vonok vissza abból, amit a függetlenségre és szabadságra vonatkozóan
előadtam, de "vallom, hogy mindkettőt összhangba kell hozni ct katolikus
sajtó elkötelezettségével a csoport irányában. Tudom, hogy ezt nehéz esz
ményileg megvalósítani. és mégis ebben van a kérdés lényege. Nern-kle
rikálisnak lenni korántsem ugyanaz, mint antiklerikálisnak lenni, kriti
kusnak lenni nem ugyanaz, mint rombolónak lenni. .

Az egészségesen katolikus sajtó nyíltszívű, mi több, egyszer-másszor
kissé hetyke is a hittestvérekkel való érintkezésben, de így is hitelesen
katolikusnak kell lennie. Bármilyen is a kor és bármilyen is a környezet,
katolikusnak lenni míndíg egyfajta "készenlétet" jelent. Ha nem-katoli
kusok ma világszerte jóleső érzéssel állapítják meg, hogya II. vatikáni
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zsinat új fejlődést indított el az egyházban, ez nem kevéssé a katolikus
sa jt ónak köszönhető. Nélküle a zsinatnak kisebb lett volna a hatása, és
éppen ezér t ki sebb lett volna a sikere is.

Társadalomkritikai funkció

Csak akkor, ha felismerhetően k 1atolikus, tudja ez a sajt ó a feladatát
a sa ját csoporton belül és -- mondjuk meg - a külvilág felé is ellátni.
Nem "credo-pugno" (hit és ököl) mentalitással vagy triumfalizmussal (nem
hasonló-e ez a felfuvalkodottsághoz?), n em pátosszal va gy folklorisztikus
érzelgőséggel, hanem tapogat ózva és k eresve. Türelmetlenség és kárhoz
t atások nélkül lépünk párbeszédbe a m od ern másként-gondolkod ókkal.i-s
ugyanígy k ísérjük figyel emmel saját körünkben a vélemények alakulását,
cl", ez nem an nyi , hogy sz íntelenek va gyunk, mint a kaméleon, és hogy el
kendőzzük a neh ézs égeket. A nézetkülönbségek elől nincs miért víssza
riadnunk, ann ál inkább az ere tnek-hajhás zástól és a türelmetlenségtöl! .

Talán egyik legsürgetőbb probléma, hogy választ találjunk arra a
k érdésr e : m it je lent az, hogy " katolikus", s mi az egyház feladata és funk
ciója ezen a földön? Nem ér zem hi vatottnak magamat, hogy általános ér
vényű választ próbáljak adni. Azt vi szont állítom, hogy az ette vonatkozó
közfelfogás kialakításában a katolikus sajtónak komoly teendőt vannak.
Egyrészt azzal, hogy ismerüÚi, terjeszti és maga is átgondolja azt, amí' a
katolikus világon belül él és eleven. A bírálat fájni szokott, ezért van az,
h ogya jó k ritikus kertészkéssel, nem pedigbaltával dolgozik. A restaurá
láshoz nemcsak ro bbanó anyagra .van szükség. A kri ti kának az új leh~-

tőségeket k ell feltárnia, nem csupán s orom pókat állí tania . ,
Nyomatékosan rá szer étné k rnutatn í arra is, h ogy a kritika és a po

lémia nem az egyedüli feladata az ú jsá gíró na k . Ki kell vennie részét a
korszerii katolikus élet feltételeinek megtetemtésébőlis. Hogy milyen ez
az éle t, azt nem kell neki el őírnia, de nem is írhatja el ő. vegyszerűen ·ii2:étt
n em, mert ő sincs tisztában vele. Abból kifolyóan, hogy katolikusok v1j.
gyunk, nincs birtokunkban semmiféle kézikönyv, amelyet a társadalom
berendezikeCIésére vonatkozóan közhasználatra ajánlhatnánk. hisszük azon
ban, hogya keresztény történés csupán előjátéka annak, ami később betel
je sül. Lelkesít minket a keresztény 'perspekt íva, miközben reánk nehezé
dik a történelem. (Mert a történelem nemcsak örökség, hanem rés zben
tehertétel ís.) Mégis hisszük azt, hogy ú tb an' <vagyunk a beteljesedés feJé
Krisztusban. Ez a hit k eresés és kaland, amelyet nem szabad túls ágesán
kényszerítő és abszolutizáló elmélkedésekkel kís érní. . . . ,',

Minden bizonnyal úgy van, hogy a katolikus sajt ó társadalornkritikaí
funkciója m agában foglalja azt,.hogy ei: a sajtó nem függetlenítheti ma
gát a katolikus csoportban é s általában a. társadalomban uralkod6 ·felfo
gásoktól. Olyan beállítottság, amely teliesete szembefordulna a maga ka
tolikus csop ortjának és . társadalmának felfogásával , nyilván elképze.lhe
tetlen. A katolikus sajtónak 'na gy ajelentósége a k átolíkus közvélemény
kialakulá:sáb~n,föltéve,. hogy nem .próbál egy valamilyen véleményt ab
szolút érvényűnek íeltüntetni.A katolikus sajtónak - s ez életkérdés szá
m ára - zsurnalisztíkai szempontból is derekasnak kell lennie. Elenged
hetetlen, hogy szak emberek" dolgozzanak benne, s így ne maradjon el az
egyéb sajt ó mögött. A katolikus lapnak, mintsajtóorgánumnak, tudnia
kell versenyezni a többi lapokkaLHa nem ez az eset, akkor nyomban. ki
világlik, hogy a z ilyen lapnakalig, vagy egyáltalán nincs társadalornkrí-

. tikai funkciója. Végtére is a katolíkus sajtóriemcsak 'k atoHku sok szóesöve



~a.tolikusok számára, hanem eszköz a tár:sadalom többi c50portjaiva.l való
enntkezésre is. A katolikus sajtó nem veheti látatlanba, hogy van egy
meghatározott társadalmi rend, amely fejlődik. Ez pedig egész sor prob
lémát vet föl számunkra. Am ha a katolikusoknak vannak is bizonyos el
képzeléseik bizonyos problémák megoldásáról, ez még nem jelenti azt,
hogy kiváltságuk lenne ezeknek a problémáknak megoldására. Lehet, hogy
a múltban még gy.akran és nyíltan jelentkezett ilyen igényük, most azon
ban legfőbb ideje, hogy ebben a kicsinnyé vált világban, amelyben az
emberiség egyre inkább fölismeri sorsközösséget, párbeszédbe lépjünk a
másként gondolkodókkal. Nem részesei ők is az igazságnak?

Megbocsáthatatlan hiba lenne, ha a katolikus sajtó nem folytatna esz
mecserét ezekkel a másként gondolkodókkal. legyenek buddhisták) ateis
ták vagy humanisták. Akad probléma bőven. Csak éppen utalok a javak
igazságos elosztására, az emberi személy szabad kibontakozására, a nacio
nalizmusra és türelmetlenségre, a leszerelésre és a békére, a szenvedésre
és az élet értelmére. Vajon készen vagyunk-e, hogy keressük egymást,
hogy beszéljünk és dolgozzunk egymással? Vagy még túl sok a fenntartás?
Nincsenek-e sokan, akik félnek az eszmecserétől és attól való félelmükben
rejtőznek el, hogy ez az eszmecsere a saját meggyőződésükmegtagadására
vagy megkárosítására vezethet? Az ilyesmit nevezném kicsinyhitűségnek

vagy a saját felfogáshoz való görcsös ragaszkodásnak. Vagy, ami éppoly
rossz, hiányzik a kétely szabadsága, azé a kételye, amelyre az embemek
éppen azért van szüksége, hogy jobban megismerhesse önmagát. S van-e
még egy eszköz, amely alkalmasabb lenne erre a másként gondolkodókkal
való szembenézésre, mint a sajtó? Naponta gyűjthetjük az egymással kap
csolatban szerzett tapasztalatokat, napról-napra jobban hozzászokhatunk
egymáshoz. A katolikus sajtónak ez a funkciója is fölöttebb fontos.

Aligha okozhat meglepetést, ha egy pápai okmányt, amely összefügg
az előbbiekkel. helyenként megkérdőjeleznék.Az Ecclesiam suam kezdetű

enciklikára utalok, amelyet a most uralkodó pápa bocsátott ki néhány év
vel ezelőtt. Ebben a tárgykörben manapság valamivel több árnyaltságot
kívánnánk, azonkívül pedig jócskán defenzív és negatív magatartást ér
zek mögötte, amivel szemben utalni lehetne arra, hogya Jó Pásztorról (és
az elveszett juhról), valamint a drachmáját elvesztett asszonyról szóló pél
dabeszédből egészen más szellem sugárzik. A keresztény, ha segítségére
kell lennie valakinek, ne tegyen különbséget a szamaritánus és a saját
törzséhez tartozók között. Ha valaki haragszik ránk, eggyel több ok arra,
hogy beszélgetésbe vonjuk, és hogyan lehetne ezt jobban előkészíteni,

mínt azzal, hogyelmélyedünk az ő problémavilágában? Ennek pedig a
becsületes találkozás keretében kell megtörténnie, szerényerr és annak föl
ismerésével. hogya modern "másgl()ndolkodásúak" - mert legszíveseb
ben így nevezem az egyházon kívülállókat - egészen reális problematikát
és tragikumct hoztak szóba. Véleményem szerint éppen a katolikus sajtó
kitűnő eszköz arra, hogy, ha rangja van és nem emel egyfolytában félén
ken kifogásokat, ezt a párbeszédet folytassa. Természetesen le kell tennie
a fölényes tanító gesztusokról és vállalnia kell a beszélgetést olyasmikről

is, amikre nézve semmiféle tapasztalata sincs, és azokról is, amik riasztóan
hatnak reá.

A hit nem olyasmi, amit védeni kell, nem kincs, amit fenyegetnek és
amit el lehet lopni. A hitet el kell mélyíteni és kifelé sugározni. A hit fel
adata, hogy megújítson és utaljon a transzcendensre. Ebben a földi életben
a hit mindig egyúttal "keresés" is lesz, és ezzel nem áll ellentétben az a
keresés, amely az egész emberiség helyzetének javítására törekszik. A ka-
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tolikus sajtónak ebben a vonatkozásban is felelősséget kell vállalnia és le
hetőségeihez mérten sokat kell dolgoznia.

Befejezésül pedig - ezúttal hagyományos módon - így fogalmaz
nám meg a modern leatolileus sajtó öt parancsolatát: 1. A katolikus saj
tónak zsurnalisztikai szempontból színvonalasnak és magas rangúnak kell
lennie. 2. A katolikus újságíró ne higyje azt, hogy átvállalhatja a teológus
feladatait. 3. A katolikus újságíró törekedjék szellemi függetlenségének
megőrzésére. 4. A katolikus újságíró vegye ki részét a közvélemény alakí
tásából, de óvakodjék attól, hogy bizonyos felfogásokat abszolutizáljon,
mert pluralizmus és türelmesség illik a kereszténységhez. 5. A katolikus
sajtó, amennyire csak módjában áll, ápolja a nem-katolikusokkal való
érintkezést, legyen szószólója a minden embert egybekapcsoló szelidari
tásnak, ami azt is megköveteli tőle, hogy bátran nézzen szembe az idő

szerű világproblémákkal.

MOZAIK

Mint édes gyümölcsöt héjából,
képzeletemböl kituimozlak:
ilyen voltál! milyen lehetsz most...
Képek születnek, rajzolódnak
ezernyi színes változatban,
álmok, vágyak vetítik rólad.
Minden külső történés álom,
a világ veled van tele,
te vagy élő idegzete
létemnek• • •
"Es mint egykor anyai testem
hordozta magában testedet,
szinte érzem szívlüktetésed,
annyira egy vagyok veled.

2
Mikor elmentél úgy éreztem
forgó ég s föld rohan tovább,
csak bennem mozdula tlan minden,
nem visz a lét, időm megállt.

3
Neved a végtelenbe nyögtem,
kiáltottam utánad,
és kiszakadtam önmagamból,
hogy lelkem megtaláljad.

4
Sorsom fájának szép gyümölcse,
szememfénye, .kis magzatom,
jaj nekem, mennyire szeretlekl

5
Időtlenül lebeg a lélek
az űrben, ég és föld között.
Vagyok? vagy talán nem is élek?
Életeni hozzád kötözött
és elszakadt és eltörött.

Mikes Margit
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Horváth Richárd

BIZALMUNK A KUTATÓ SZELLEMBEN

Bizalmunk a kutató szellemben

A mai ember gondolkodásmódját a technika és a természettudomá
nyok lényegesen alakítják, formáit nagyrészt megadják. Nehezebben fi
gyelünk fel így a külső történés rohanó ritmusában arra, ami befelé
történik benne és ami belső jövőt akar nekünk adni. A mai embert kí
séri és kísérti a kétség. Nem csupán a régi filozófia kételyei, amelyek
mesterségesek voltak és arra szolgáltak, hogy a válaszok révén a még
erősebb bizonysoságot teremtsek meg, hanem mély kételyek minden
maradandónak tartott és igazi érték irányában is. Van-e egyáltalán ab
szolút érték? Érdernes-e keresni azt? Erdemes-e élni érte? Hol van
az értékek országa? A kétely elfejlődhet a közömbösségbe, Abba a szel
lemi-lelki beállítottságba, hogy nem is érdemes értékek után kutatni, hogy
minden mindegy, hogy semmi sem éri meg az erőfeszítést, mert nincsen
holnap, csak ma. :Es hogy legjobb ennek a mának a zajában és össze
visszaságában elfelejtenünk önmagunkat és elfelejtenünk aholnapot.

Régebben zártabb és beláthatöbb volt mindenkinek az élete, Meg
voltak a hagyományai. Megvoltak mindennek a szinte tapintható határai.
Ma másként van. A fejlődés sodrában sodródnak az emberi sorsok is. Ki
tudja, hogy hová?

Azelőtt az emberek sokféle kérdéssel, evilági életük kérdéseivel is, az
egyházhoz fordultak. Ma nyilván kevesebben teszik ezt. Annál szüksége
sebb viszont, hogy az egyháziak azemherek evilági dolgaival is foglal
kozzanak, hiszen ezek szorosan összefüggenek, bizonyos szempontból egyek
az örökkévaló dolgokkal. Ne gondoljuk, hogy ha másfelé, csupán a szak
értőkhöz fordulnak az emberek, akkor ennek nyomán több ideje maradna
az egyháznak a lelki dolgokkal való foglalkozás ra. Ez ugyan bizonyos
szempontból igaz, de az is igaz, hogy elszigetelődés, magáramaradás lenne
a következménye.

Érzik-e az emberek a megváltás utáni vágyat? Azt, hogy valami több,
valami nagyobb, valami tisztább és szebb is kellene, olyan, ami nem múló?
Vagy a megváltottságot csak az evilági "megváltottságban", az anyagi
jólétben, az anyagi körülbástyázottságban, a jólét biztosításában látják?
Csak ez érdekli őket, csak ez után futnak, csak ezt szolgálják, és csak
önmaguk, a családjuk érdekli őket, vagy sokszor még a családjuk sem?

Bizonytalanságok ellenére

Ha valami meginog bennünk, ez megingat sok minden egyebet is. Ha
egy ponton bizonytalanokká leszünk, ez a bizonytalanság hamar atterjed
más területekre is.

A ma embere sokszor csalódott. Ezért önmagába vonul, bezárkózik.
~s a hit területén sincs tiszta ismerete és látása. Nem tudja megkülön
böztetni a lényegeset a lényegtelentől. Emiatt van az, hogy amikor az
egyház a lényegéhez nem tartozó dolgoktól meg akar szabadulni, akkor .az
a hívő aki nem lát tisztán, bizonytalanná válik és elveti a lényegeset is.

Erre aveszélyre is mindenkor figyelemmel kell lennünk, a zsinat dolgaival
és következményeivel kapcsolatban is. A lényeget, a lónyegeset, a "nagy
dolgokat", amelyek a többit is vonzzák magukhoz és magukkal sodorják:
ezeket kell minél többször kiemelnünk és bizonyosságukat hangsúlyoz
nunk.
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Az ember körül van véve bizonytalanságokkal, kíszámíthatatlansá
gokkal, kűlőnösen ha a jövőjét kutatja. Azelőtt mint valami szilárd,
masszív, változhatatlan valóságot látták az emberek a természetet; most
minden atomokra oszlik, minden mozog, minden változik, s az élet is
ilyen. Mi hát akkor az, amibe rnegkapaszkodhatunk, ami állandó, ami biz
tos, amiben mi is megtalálhatjuk a bizonyosságunkat? Mert ezt keresi az
ember. Azelőtt a nagy egész volt az alap, amiből a részekre következtet
tek, amibe a részeket beiktatták, mert folytön-mozgó részekből kell meg
alkotni, összerakni a nagy egészet. És ezt valamiképpen minden gondol
kodó embernek meg kell tennie önmagában, bizonyos méctékben külön
külön is.

Mindennek nem csak jelene Vian, hanem jövője is. A tudománynak,
a technikának, a művészetnek, míndennek, de az életnek, az embernek is.
Ez egyik bizonyosságunk: van jovőnk. Minden vívmány, minden eredmény
új vívmányok, új eredmények alapja és lehetősége. Az életben is, a lel
künkben is, nemcsak 'a tudományokban, nemcsak a technikában. S ez
nagy tágasságót jelent, szellemi téren is. A nagyobb tágasságban ugyan
sokkal több rnindenre és mindenfelé a lehetőségre, a változások lehető

ségére is figyelnünk kell, de ugyanakkor méltóbban emberi is ez az álla
pot. Az ember önállóságát, az ember Iehetőségét is szolgálja, azzal is,
hogya mindig-több, műveltebb, képzettebb embert sürgeti. A hit terén is,
a vallásos élet területén is. A teológia és a filozófia összefüggnek és nagyon
szűkségesek is minden hívő ember számára. De a kinyilatkoztatás is. Az
Isten szava, a szentírás is. A bennelévő, nekünk is adott hitbéli igazságok
is. Lehántva róluk, illetőleg helyesen értelmezve azt, ami csupán az idő

és a kor, a primitív társadalom, a pásztorrnép élete és felfogása, hasonlatai
és nyelve körülöttük.

Túlságosan különválasztottuk a múltban a testet és a lelket az em
berben, rossz szemmel nézve és elmarasztalva a testet. Pedig az ember
test-lélek, együtt. Újra kell értékelnünk elméletileg is, nemcsak gyakor
latilag (rnert ez azelőtt is megvolt) az anyagot, a testet, és új, magasabb
rendű összhangba hozni a lélekkel. Hiszen a test, az anyag a lélek lehe
tősége, eszköze. Az "ép testben ép lélek" nagy igazsága áll közel a ma em
beréhez. S ha ezt sikerül megvalósítanía, akkor megint egy Iépéssel köze
lebb jutott a bizonyosságához is, az egész-voltához is.

Az 'egyház világ nélkül, emberek nélkül nem léteznék. Az egyház egy
benőtt a világgal, az emberekkel. Mindazt, ami ezeket érinti, megzavarja.
nehézséget okoz nekik, vagy Lendületet ad, megérzi és éli az egyház is.
Ha az ember új utakat keres, új utakat kell keresnie az egyháznak is az
emberhez.. Semmi sem rossz vagy jó csak azért, mert régi, de csak azért
sem, mert új. "Mindent vizsgáljatok meg." Tehát állásfoglalásunk sohase
elfogultságból. előítéletből történjék, hanem megismerésből és helyes ér
tékeléshől.

A valóság csodája előtt

Az evilági tudományokban, mihelyt a tények ellentmondanak az el
méletnek, új elméletet kell kidolgozni a tényekhez. A régi fizikát meg
döntötte és felváltotta az új fizika. Az arisztoteleszit Galilei és követői,

ezekét meg Einstein és iskolája. Mindig megmaradt azonban a kutató em
beri szellem primátusa, és az ember bizalma abban, hogy képes az igaz
ságtól a még teljesebb igazságig eljutni. Valahogyan így kell bizalmunk
nak lennie az emberi lélekben is, ennek a szellemnek birtokosában, amely
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míndannyiunkban nyugtalankodik és vágyódik, Isten felé is, és a kifejtett
igazságtól eljut a még jobban és tökéletesebben kifejtett, meglátott igaz
ságig. Az emberi szellem, az emberi lélek, az emberi gondolkodás alap
princípiumai ugyanazok. Erre támaszkodva jutunk el új helyzetek között
is ahhoz, ami helyes, igaz, változhatatlan, mert Istentől ered.

Aki csak a felületet nézi, ott sokszor csak nagy összevisszaságot lát;
aki azonban a mélybe is beletekint, ott észreveszi az alapvető és állandó
összefüggéseket és ezeknek folytonosságát. Amiket most tudunk, azokat
tudhattuk volna évezredekkel előbb is, mert hiszen azok akkor is léteztek.
És mi mindent fog megtudni ugyanez az emberi értelem, ugyanez az em
beri szellem még csak évezredek múlva, amik pedig már ma is léteznek!

Mindenhez idő kell és fejlődés. Mennyire elmélyült és fejlődött pél
dául a teremtés és a gondviselés gondolata is mibennünk. Amit valami
kor nem értett a hívő ember, azt mindjárt az Isten közvetlen beavatko....
zásának, cselekvésének gondolta és mondotta, Ma már törvényekről beszél
és fejlődés-elmélete Vian, és önmagát is úgy látja, mint aki Istentől

arra született, hogy a teremtés nagy művét folytassa és kibontakoztassa.
És amit még nem tud, arra törekszik, hogy megtudja. és amit még nem
ismer, hogy megismerje. :És mégis, hiszi és tudja a mélyben a Nagy Moz
gatót, a Nagy Törvényhozót, a Nagy Rendezőt, a Nagy Cél-adót, aki
"ronthat, teremthet száz világot és a nagy idők folyamit kiméri" (Ber
zsenyi).

Aki csak keveset tud, annak a tudása könnyen göggé és elbizakodott
sággá válik. Akli azonban nagyon sokat tud, annak a tudésa alázattá lesz
a valóság csodája előtt. Lehet, hogy a valóságnak ez a csodája átmenetileg
elvakítja az embert. Büszke lesz, hogy ide eljuthatott és nem gondol a
továbbra. Az emberi szellem, az emberi értelem azonban nem tud meg
állni. Kezd tovább igondolkodní és kezd tovább kutatní, :És a hittel is
így vagyunk. Jól mondotta XII. Pius pápa, hogy "minden ajtó mögött,
amit a tudomány feltár, ott rejtőzik az Isten". Isten kegyelme is kell
azonban ahhoz, hogy meglássuk őt. Amíg az ember túlontúl el van fog
lalva a maga dolgaival, a VIilág dolgainak megoldásával. addig könnyen
ráfeledkezík csak ezekre. De ha már sok míndent megoldott? Ha már ma
gára ís tud és akar gondolni, vajon nem akarja-e megoldani a maga szá
mára a Végtelent is? Vajon nem akar-e foglalkozni a Végtelennel is? A
véges dolgok segítik a Végtelen felé is.

A teremtés továbbvitele sajátmagunkkal szemben is feladat. Saját
magunkra nézve is kötelez. Ha valamit elrontottunk, azt helyre kell hoz
nunk. Ha valamit nem jól csináltunk, azt meg kell csinálnunk jobban. A
hibákból is tanulhatunk. Mint 'ahogyan például a zavartelméjűek sok-sok
vizsgálatából az úgynevezett normális emberre vonatkozólag is sok min
dent megtanulhatunk. De az kell hozzá, hogy akarjunk is tanulni. És az
akarat, a döntés a hithez is kell. Minél nagyobb az ember, annál kevésbé
elég önmagának. Mi azt valljuk Szent Agostonnal, hogy az ember csak
Istennel lehet elég önmagának. Olyan nagy az ember, és olyan nagy és
csodás az emberi lélek, amibe beletartozik minden földi szépség és érték is.

Akikkel együtt kell élnünk, azoknak viszont velünk kell együtt élniük;
erről gyakran megfeledkezünk.
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A SZÁZÉVES PIRANDELLO
Passuth Lá,szló

Kora-téli este találkoztam vele először, 1922-ben. A milánoi Olimpia
intimebb hatásu kamaraszínház volt, az egymást váltó stagicnek itt in
kább francia inspirációjú, középfajú drámakat mutattak be. Az olasz
színpadon ebben az időben - közvetlenül a fasizmus előtt - D'Annunzio
túlfűtött gyakran antik köntösbe öltöztetett pompázó teatralitása ural
kodott. A fiatalabb szerzők - Sam Benelli, Forzano, Berrini -- gyakran
keresnek történelmi témát, s az itáliai szó édes, túláradó zenéje bűvöli
el a szerzőket s a közönséget, egyformán. A valódi premier jelei akkor
látszottak (az ilyen stagione-színház igen gyorsan váltogatta műsorát),

ha Bernstein, Bataille, vagy épp Molnár Ferenc darabot hirdettek. A· be
mutatókról már a következő napon terjedelmes kritikák jelentek meg 
így a Corriere híres "harmadik oldalán", a terza pagine-n, mely irány
adó lehetett a polgári közvélemény számára.

A plakát ezen az estéri Luigi Pirandellonak Vestire gli ignudi (szó
szerint: felöltöztetni a mezteleneket) című vígjátékát hirdette. Már maga
a cím is belelopott az erkölcsös lombard világba valami sejtelmés ero
tikát. A szerző népszerűsége (mint "kiváló színpadi mestert" mutatta be
az előzetes tájékoztató) még csak meg sem közelitette például Dano
Niccodemiét. így a jegyek egy résret a színház féláron osztogatta szét a
korábban érkezők között. Mert ez is hagyomány volt az akkori olasz
színházakban: a kietlen, hideg nézőtéren egy jó órát fagyoskodhattak az
előadás megkezdése előtt azok a lelkes színház-rajongók, akik a számo
zatlan helyekre egyszerű belépőt váltottak, s az érkezés sorrendjében
foglalhattak maguknak helyet. A valódi közönség - mindmáig illetlen,
de megrögzött szokás - .a darab megkezdése utáni negyedórában érkezik,
Igy a szerző kénytelen az első jelenetet semmitmondó, a darab lényegét
alig érintő dialógusokkal kitölteni, míg mindenki el nem foglalja helyét.
Am itt - Pirandello darabjánál - már az első percekben nagyonis sú
lyos, különös szavak estek: váratlan csend támadt a rendszerint zajos
nézőtéren. A látható s láthatatlan világ összeütközése (1922-ben va
gyunk!) váratlan igényt támaszt a kényelmes színházlátogatóval szem
ben: elbontja a valószínűségek kötelékét s érzékelteti, hogy több, hol
párhuzamos, hol egymást metsző sikon fut a játék: a szereplők akciója
valamilyen kisérleti telepen zajlik, s maszk és emberarc néha összeol
vad, néha félelmesen vagy groteszkul szétv:álik. Akkor még természete,
sen nem ismertük a "formabontás" kifejezését vagy fogalmát. de ami
kor éjfél körül kikerültem a hóv:al borított napóleonkorí városrészbe,
folytatódott ez az imaginárius játék· bennem. Úgy éreztem - a szeI'ZÓ
absztrakt játéksíkot teremtett, s ebben az elvonatkozott világban úgy
játszatja szereplőit, mintha azok húsból-vérből formált alakok lennének.
Ez adja azt a megmagyarázhatatlan kontraszt-hatást, melyet a píran
delloi színháznak köszönhetünk.

* * *
A szicílíaí családnak - hisz Pirandello Agrígentoban látta meg

1867-ben a napvilágot - már a név-etimológiája is sokat sejtető: Pyrr
tüzet s amahelos hírnököt jelent a Sziget ősi, görög nyelvén, s a két szó
együtt - fáklyát lobogtató üzenethozót. A dionizoszi emlékeik között de
rengő szicíliai világban (a Párduc sok mindent felszínre hozott ezekből a
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hagyományokból) a Risorgimento-kor végefelé jelentősebb helyet kap a
familia: a Pirandello-család a környék infernális gazdagságából, a kénből

él. A kisfiú, akit aligha érdekel a bányatulajdonos apa ipari spekulációja,
csak azt látja: a kietlen tájék arcára egyenesen ráfagy 'ez az örökös ha
lottsárga pára - "a százados szőlőtőkék, szertecsavart törzseikkel, moz
dulatlanul, elepedve . .'. levelek, szürkén a kén halálos leheletétől a bá
nyaszáj - tátong, mint az Inferno kapuja, s a szörnyű, meztelen fák hal
dokolva köhögnek a kohók lecsapódó füstje alatt ..."

Szícíliában háromezer év réteges emlékvilágában élhet: így egy kö
zépkori torony alján állítja fel a tizenhárom éves fiú első színpadát; ro
mantikus darabjait szétszórta a szél. Szicíliában komorak a szokások:
apja egy szerelmének nyomába botlik. Ugyanakkor ő maga is eljegyez
egy nála idősebb lányt. Apja maga mellé veszi a bánya-irodába; anyja
szabadítja ki ebből az áldatlan sorsból s a viszonylagos jómód lehetővé

teszi, hogy Pirandello az egyetemet Rómában és Bonnban hallgassa, a
filozófiai karon. A Vilmos császár-i Germánia szelleme aligha ihleti meg;
ám megtanul németül, s műfordításokkal tér vissza, így Goethe elégiáit
ülteti át itáliai nyelvre. Adott szava Sziciliába húzza vissza; különös vé
letlen, hogy a mátka elmezavara vet véget a jegyességnek. A fiatal fi
lozófiai doktor így szabadon költözhet Firenzébe, mely ebben az idő

ben - a század végén - D'Annunzio ösztönzésére valamilyen irodalmi
szellemi központtá formálódik. A familia új frigyről gondoskodik. A ki
választott, kolostorban-nevelkedett kisasszony, üzlettárs leánya. A keret
mindig a kénbánya - A Pirandellok családi gazdagsága, de egyben átka
ls -, amely lassanként elnyeli a fiatalasszony egész hozományát. A pár
Rómába költözik, s Pirandello úgy él ott, mint jómódú .Jiterary gentle
man"; kézirataiért nem kér honoráriumot, írásai - novellák, tanulmá
nyok - viszonylag sűrűn jelennek meg az előkelő folyóiratok (Nuova
Antologia, Marzocco stb.) hasábjain. A későbbi Pirandello műveinek fé
nyénél már ezek az írások is tükrözik az örök problémát: valóságos s az
imaginárius sors kontrasztjait, kölcsönhatásait. Első darabjának - La
morsc a címe - csupán olvasópróbajáig jut el: a társulat megbukik.

Elete látszólag harmonikus, gondtalan. Három kisgyermek sokszo
rozza polgárörömeit. Mint annyiszor a későbbi darabokban - egy érkező

levél indítja el a katasztrófát. Az Agrigentoból kapott hír valóban tra
gikus - a kor szemüvegéri át nézve: az apa spekulációi s a szereneset
len dekonjunktúra miatt, - melyet megtetézett a nagy bányarobba
nás -, elveszett a szülők vagyona s az egész hozomány. A ködvilágból
csak a mez1Jelen szegénység marad - abban a percben, amikor az asz
szony a rossz hír hallatára ájultbénultan esik össze. Hónapokig élőha

lott, s amikor már némileg felépül, kiderül, hogy súlyos kényszerképze
tek, egyre romló skizofrénia áldozata lett.

Novellaiért először kér pénzt; a garibaldiánus nagyapa érdemeiért
helyettes tanárnak nevezik ki. Magánórákat, német fordításokat vállal,
hogy biztosítani tudja a mindennapokat. Am a családi helyzet egyre rom
lik: feleségének idegen, örökgyanakvó tekintete borzolja fel a tegnapi
harmóníát s gyötrelmessé teszi azt a néhány órát, mely a taposómalom
után megmaradhatna az író számán. saját munkájára. Napihír nyomán
egy regény kontúrjai alakulnak 'ki; szerződést köt rá, fel is veszi az elő

Jeget, Az Il fu Mattia Pascal kitervezett. fiktív öngyilkosságának törté
netében valójában saját sorsát cipeli, az öngyilkosság pereméig ért em
ber keserűsége kandikál ki a remek ökonómiával. szokatlanul éles em
berábrázolással kialakított kompozícióból. A regény félhónapos Iolyta-
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tásokban jelenik meg első formájában. A lakásban alacsony, szürkülő

szakállas ember görnyed az íróasztal fölé - a házban hallani vélik hang
ját, amint megidézi szereplöit, vitatkozik velük, meggyőzi őket. vagy ha
ragragyúltan lecsapja a tollat; aznapra befejezi a folytatást.

Az otthoni légkör egyre romlik.' Irodalmi előadásokat tart egy leány
iskolában ; mire megtér otthonába - beteges idegfeszültségében rém
képeket kutató asszonyt talál. Minden szóban féltékenységi jelenetek
áradata indul el, s minden válasz ismeretlen mélységeket kavar fel a
szegény beteg lelkivilágában. Antonietta nem valóságos férjét, a kínlódó,
családjáért önmagát hajszoló tanárt látja, hanem lassanként, rögeszme
szerűen a "fekete doktort", a minden rosszra kész diabolikus figurát. így
nézi őt az asszony, s Pirandelloban önmagában is megrendül a bizonyos
ság: vajon nem csak illúzió-e önmagáról alkotott képe, s a valódi én ott
tükröződik a lelkibeteg zárt körben futó eszmevilágában? A különös az,
hogy Antonietta csak ebben a vonatkozásban, férjével kapcsolatban hagy
ja el a józan ész partjait; minden egyébben, a mindennapi világ dolgai
ban sokkal gyakorlatibb, mint maga a férj s ki hinné el azt a szörny(í
bizonyosságot, hogy az írót egyelmeháborodottal zárta össze a sors.
"Mindnyájan őrültek vagyunk, tulajdonképpen" - mondja egy novella
jában hőse, s aki ismeri, elemzi a pirandelloi művet, annak éreznie kell,
hogy a valóság s az őrület összeborulásának e tragikus évtizede nem
múlhatott el nyomtalanul. A barátok tudják, hogy a csendes otthonban
egy tehetséges író, saját akaratából, egy gyógyíthatatlan elmebeteg
gel él együtt, de magában a Pirandello-házban egy egészen másféle, na
gyon is kézzelfogható, reális világ igazodik s hajlik, az őrült asszony vas
fegyelműtörvényei szerint.

. "Valóban.azt hiszed - kérdi - hogy csak a házakat építik? Hiszen
magamat is építem s téged is, s te mivelünk ugyanazt teszed. Ez a szün
telen építkezé's addig tart, míg érzéseink még anyagat szállíthatnak, s
míg ezt akarntunk cementje még valahogy összetartja ... " Egy utas,
üzletember, hirtelen arra döbben rá, hogy mindaz, ami eddig vele tör
tént: egy teljesen idegen ember élete volt. "A lélek, kérem, elválik 
magyarázza az alkalmi útitársnak - már meg nem magyarázható mesz
szeségbe jut, ahová csak testetlen finomsággal szűrődnek át másik, ré
gebbi életének zajlásni. Ezek már tulajdonképpen nem is az enyémek, in
kább csak azok lehettek volna, de nem éppen most, nem is itt, inkább
valami bizonytalanul távoleső világban, mely valaha az enyém volt, de
bogy hol és mikor - ezt rnost pontosan nem tudnám önnek megmagya
rázni ..."

Fia a harctérre kerül. Apatikusan hallgatja, amikor az egyík leg
nagyobb olasz színművész - Musco - darabot kér tőle. Figurák támad
nak fel benne, ugyanakkor fiának sorsa aggasztja, feleségének állapota
szinteelviselhetetien, anyagi bajok kínozzák. A lakásajtóra kiakaszt egy
cédulát: "Avvíso! Egyelőre szünetelnek nálam a konzultációk; .senkit sem
fogadok, sem hölgyet, sem urat, legyen bármiféle foglalkozása, tartozzék
akármelyik társadalmi rendhez. életkorára való tekintot nélkül. Senkit
sem fogadok, aki azért óhajtana jelentkezni nálam - bármilyen aján
Iásra - hogy valamelyik novellámban, regényemben. színdarabomban
szerephez jusson ..." Alom s ébrenlét határán imbolygó mondatok : mö
göttük, még fátyolosan, kontúrtalanul, de már feltűnik a Hat szereplii.

Az örűlt asszony nem engedi el Pírandellet a színházba, amikor
Musco bemutatja első darabját, a L'aria del Continente-t. A festett és
ledér színházi világ rémképe végképp elszabadítja az asszony fúriáit. A
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darab - siker. A következő évben kilenc darabot ír: komédiáíért versen
genek a színtársulatok, Maga az író csak az alakokkaltársaloghat a dol
gozószobában, mert soha nem mehet el sem próbára, sem este - a va
lóságos szereplők közé. így még inkább görbül a félelmes, belső tükör,
az ablakok emberformába torzulnak, színe előtt. Egy másféle, egészen
absztrakt pirandelloi színpadon kísérletezik,· négy szomorú fal között,
míkrokozmoszának polgáraíval, egészen másféle nehézkedési törvények
szerint,

Néha keretbe fog három novellát, s ebből ír darabot úgy, hogy meg
idéz néhányat a csellengő figurák közül, s felhívja őket: igazolják ma
gukat, adják elő igazukat. Fia hadifogságba kerül, másik fia tüdőbeteg.

Lánya s felesége közt elviselhetetlen a feszültség. A lány egy gyenge
órájában mellbelövi magát. A látszatra úgy-ahogy egybefogott életkeret
most végzetesen szétesik. Az asszony - rögeszméje ezerint - mene
külni akar urától, akiben az örök gonoszt sejti. A szeparáclót csak úgy
mondja ki a bíróság, ha az asszony bizonyítani tudja: tökéletes szellemi
@pséggel rendelkezik. Antonietta most meditálni kezd - vajon ő-e az
őrült, vagy ő a józanabbik. elmeháborodott férje mellett? Makacs psziché
sek akaraterejével fegyelmezi magát s épp ezzel leplezi le betegségét az
elmegyógyintézet ellenőrzö orvosai előtt. Bekerül a szomorú intézetbe, s
az író, emlékeinek rémképeivel egyedül marad a lakásban. A figurák,
akikkel kényszerűen együttélt, nem tágítanak mellőle; Pirandello vitá
zik velük, kineveti aggodalmaikat, vagy' elunja romantikus történeteiket:
roncs ideje számukra, ajtót mutat nekik. A figurák erre fellázadnak.
Hogyan cseréljék hát el a valóságot egy irreális világ könyörületesebb
törvényeivel? Vádolva, panaszszóval megszállnak egy színházat, itt épp
most készülnek az előadásra, amelyet az Igazgató rendez. Vagy talán
(sőt bizonyosan) az történik, hogy a direktor fiókját egyszerre szétfeszíti
egy rég megírt, de soha elő nem adott darab. Különös próbát tart a meg
jelent figurákkal s iniközben mintegy letörli az idegen színművet a
színhézí tábláról, elementáris lendülettel kikényszerít egy - talán ifjú
korában komponált - ködbeveszett komédiát.

Pirandellot életemben egyszer láttam s hallottam, éspedig a buda
pesti Vígszínház színpadán, A Hat szerep keresi a szerzőt című darabot
játszották, s Pirandello vállalta az igazgató szerepét. A korábbi magyar
előadás mintegy bohókás figurát alakított ebből a különös olasz színhází
emberből, s í,gy hogyan is jött volna ki a valóság s absztrakció kettősege

- épp magának az igazgatónak bonyolult, félreismert lényén keresztül.
Amikor már végetér a szereplők körjátéka, ~ színen magára maradt Pi
randello: idős, léleklátó ember benyomását tette, szakállasan, kifestetle
nül nézett szembe a közönséggel. így kérdezte az utoLsó mondatot: fin
zione - o realte, s a lélegzetet elállító csendben a kérdés s az író válasza
megadta az egész pirandelloi műfaj valódi lényegét. Utána leereszkedett
a függöny; itt maradtak az élménytől sápadt nézők, Am a római Valle
sztnházban a nagy bemutatókor hajbakaptak a premier nézői és kritiku
sai: ütlegelték egymást, az olasz színházszenvedély ezeréves hagyományai
szerint. A Hat szerep volt az első darab, amelyet maga a szerző is látott
a színházban. Amikor kilépett akiskapuból - szitkok és csókok emlé
kével távozott.

A Hat szerep - fordulópontot jelent. Egy kritikus, fanyarul, ezt
írja: "Pirandello a legjózanabb polgári értelemmel képes megkülönböz
tetni - mi a valóság s mi az illúzió. így a bonyodalmak mögött, melye
ket csak ő talál meg a dolgok mögött, nincs semmiféle filozofikus érte-
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lern s az egész darab aligha több hideg aggyal kieszelt cerebrális műnél

- vagy csak egy misztifikátor erőmutatványa..." Míg a tömeg egy része
magasztalja, másik csoport azt kiáltja felé "buffone" - pojáca. Piran
dello még aznap papírra veti e sorokat: "az emberi élet abszurdumainak
egyáltalán nem kell valószerűeknek lenniük, hiszen ezek az események.
végül is a valóságban megtörténtek, így önmagukbanvéve - igazak. Ez
zel szemben a művészi alkotásban - ha azt akarjuk, hogy igaznak tűn

jenek fel - a valószínűségeket kell színlelnünk. Ha viszont így megőriz

zük a valóság benyomásait - már nem lehetnek többé abszurdumok .. ,"
A nagy premier másnapján kezd bele másik, rendkívül vitatott da

rabj ába, a IV. Henrik-be. Pályatársai történelmi képek áttetsző szímbo
Iikáját használták. s nagy, plasztikus síkokon epikus biztonsággal mozog
hattak. De a pirandelloi táj a nézőt szűk, vertikális bugyrokba kalauzol
ja, s a történelmi díszköntös csak e§ magányos gondolkodó metaforá
jának ad pil1anatról pillanatra változó értelmet.

Míg odahaza vitatkoznak még rajta: lángelme-e vagy misztifikátor,
a huszas évek végének, s a harmincas esztendők e1ejének nagy európai
színházában már nincs értelme a játéknak Pirandello fantáziája nélkül,
s a publikum egyrésze magáraismer az árnyékokban, akik eddig aligha
hagyhatták el az alkimista műhely falait. Pirandello saját színházat ala
pít Rómában, s világi életében is szakít a magányos sors gyötrő agyré
meivel. Sikerei ellenére a színház úgy nyeli el jövedelmeit, mint apái
vagyonát egykor a kénvidék. Darabjainak nagyszerű alakítója, Marta
Abba, szegődik mellé. Két évvel halála előtt - 1934-ben - a Nobel-díj
koronázza világi sikereit. Szűntelenül ír, rendez, utazik, vezeti színházát,
küszködik az 'őt körülvevő fasiszta világgal, melyhez nincs - nem is le
het éppen ő neki - semmiféle köze.

Mosolygó faun-arcan egyre mélyebb ráncot vet az idő; a hetvenedik
év küszöbén fagy ki belőle az élet. Még egyszer szembenéz - kissé már
az élet s halál választóvonalán - önmagával, s elmondja mindazt, amit
a Mattía Pascal sorsa felett kétkedők számára tartogatott: "A fantázia
alighanem megtorpant volna, hogyan is merhet átrepülni a való élet té
nyeiből összetorlódott akadályokon. De ha azt látjuk, mily sok új való
színűtlenséget teremt a míndennapí élet - a képzelet élvezi saját lendü
letét, megnyugszik abban, hogy hihetetlen históriákra is képesek va
gyunk . ,. így dicsérem saját fantáziámat, mely úgy vetítette ki skrupu
lusaínak világából a valóságos élet ütközéseit. mintha valójában ez lett
volna a célja ... holott e hibákat a konstrukciós zavarban szenvedő sze
replők csíráztatták ki magukból, vagy talán valamelyik másik szereplő

oltotta be sorsuk réseibe. A maszkoknak így teljes alázattal kell visel
niük saját bűneiket, mígcsak nem meztelenítik le tökéletesen. önmagu
kat ..."

Án a rivalda, előtt a szürkeszakállas mágus: könnybelábadt szem
mel kérdi - mi az igaz: a fikció-e, vagy a valóság?

Semmi kedvem sincs hozzá, hogya kereszténységet bíráljam, de szeretném
megmagyarázni barátaimnak, melyek azok az alapvető nehézségek, amik meg
akadályoznak abban, hogy osztozzam hitükben. Az a benyomásom, hogya ke
reszténységnek az a koncepciója, amelyet a Nyugat tett magáévá, tagadása a
hegyi beszédnek ... Ezért nem vagyok keresztény, noha amikor az evangéliu
mot olvasom, kereszténynek érzem magamat.

Gandhi
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HOVÁNYI JÁNOS VERSEI

KIRKÉ

Ha kezét úrn5 Penelopé
roppant
sárga mályvaként kinyújtja,
s alkonyati kék színe,ket sző az örök vászna közé
és ballag
homályló szőrrel

torlódni őszi karámnak a nyáj is,
hős Odysseus
a görbült marton megáll,
előrehajolva,

mintha bontana a nagy,
vízszagú szélben napszínű vásznakat a tájnak,
hol vijjogva villogó varázsaid között,
Kirké,
örök úrnő,

te megülsz

s napszemű tengerre néz
nindakét lábad.

UTASOK

o indulás, és vándorlások hosszú kora!
Az asszonyok melle kezünket
hosszan zengeti vissza.
S a táj nagy.
Tündököl a délben, mint a tenger.

A PARTON

Miért merengenénk? még
az órája nincs itt.
S a nap
vöröslő szőlőként lobog.

O, érzékek jelenkora!
Fönn,
az égen madár 
rikoltás.

Emléke
meztelen mellünk
hálójába hull.
Merengenénk! - de tajtékkal,
s kékkel a víz kicsap:

óránk körülvesz!
A tó fölött a tágas
ég
az évszakot fogadja.

D-MOLL TOCCATA ÉS FUGA
(Az Arigyal Johann Sebastian Baoh-ot szólftja)
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Mitől félsz? Belobog
ablakodon már a reggel
s mosollyal a dél készül
meghozni nagy mérleaét,
hogy te,
halandó,
miként a gyümölcsök - beteljesüljél.

Ne félj! Igy akarja,
látod az Isten:

rádnéz
a rezgő időben és esengve
hozzáddob
valamit,
hogy visszhangozz, lipcsei
Johann Sebastian,
te térdeplő zenéjű,

ha hangodhoz a rezgő idő

már !ürtösen beért.



A POHÁR Írta B o z Ó k Y M á ri a

Kata egerel nyugodtan 'Szaladgáltak a szoba kis zugaiban, nappal is.
Olykor kitévedtek az udvarra, morzsát hoztak be, friss levegőt szippan
tottak, s hegyes kis orrukon boldog mosollyal futottak vissza. Meleg volt
Katánál, jó meleg. Tüzelőjét mindig idejében szállította le a fuvaros, rész
ben azért, mert Kata a pék-házban lakott, részben, mert Kata szegény,
vaksi nő volt, régről ismerte, Ö sem volt fiatal, zsörtölődésben öregedett
meg, fehérborostásan járt a lovaival, dírigálta őket végig a községerr.

Egy darabiig nem fejlődött a falu.
Allt benne az élet. Figyelte ő jó szemmel. Azért, mert fuvaros volt,

mindent látott.
Meg is beszélték Katával, mikor lerakta udvarán a fát:
Elmentek a fiúk, utánuk a lányok. Bezárt Bodrogi is ... Azt mondta:

rninek lopjama napot a küszöbön s várjarn a vevőket ... ?
Kata tipegett a fuvaros nyomában, s a fát számolta. Kicsit zavarta

a beszéd.
Ebben a tüzelőben úszik az ő komoly vagyona. Vagyon a szó szeros

értelmében. Annak a teleknek a kis csücske, mely ott feküdt, a patak
partján, továbbá egy szekrényke ára. Igaz, hogy csak egyajtós. Tavaly
pedig egy kis aranygyűrű, nefelejcskék kővel. Már hogyne tipegett volna
a fuvaros után, - aki ugyan derék, megbízható ember, régi ismerős, 
de csodát ő sem tud tenni, vagy nem akar: tizenkét szál fa helyett ő sem
felejt itt tizenötöt ...

Kata pedig csak a csodára várt: vagy hasonlóra ... Csoda bármilyen
formában jöhet. Például, ha szeptemberre május következne, - vagy a
menye megbánna bűnét s egy szép nap beállítana hozzá, bocsánatot kérni.

... Hogy állna ő ott, a küszöbön, lebegne egész apró termetével. rnint
ha szárnyai nőttek volna, s a megbékülő mosoly megszépítené ...

A fuvaros elkészült, s továbbállt. Kata egyedül maradt. Ilyen nagy
esemény után nem igen tudta hamarjában feltalálni magát ... Totyogott
ide-oda a szebában. Tél volt. Úgy érezte, hogy ötezer év óta él, s nem hat
vanöt óta. Hogy jön ő hozzá, hogy ilyen öreg legyen? 'I'örténelemelőtti?

Az ilyen embernek már ennd sem kell, - főzni is alig. Az már szellern
ből is megél. Kicsi konyhája, melyet két szekrény falazott el a szoba na
gyobbik részétől, rendetlen volt: hamuszürke lé a mosdótálban. A pohár- .
szekrényerr két tojás. Külőnös: ha ötezeresztendősnekis érzi magát, ő ma
tejfeles gombát szeretne enni, burgonyapürével. Azután fánkot. De, ha
ennyi rossz van a világon, - akkor nem illík erre gondolni. A pékség, 
mely a házába költözött, - az új emberek, akik államilag átvették meg
halt férje péküzemét, - pontosan kifizették az üzem bérét. Elég rendesen
dolgoznak, figyelte Kata. Félszemmel figyelte, rnert egyik szeméri már el
homályosult a Iátás, Elrettentő szemüveget hordott: olyat, melyiknek egyik
üveget mintha befújta volna a szél. Ez a szűkös látás is magába fordí
totta kicsit ... Folytatta ott, ahol abbahagyta. Vehetett volna tehát ma
tejfölt, telt volna. De nem vett. Egyik nappal így megtakarította a mási
kat. S éppen az ilyen közbeeső napokon érezte magát ötezerévesnek.

Mit mondott a fuvaros? .. Hogy Bodrogi bezárt? Akkor ő még jól
járt. Itt a pékség, a házában. Dolgoznak. Egyik fala meleg, átjárja az élet,
időnkint tompa puffanás, jövés-menés a falon túl. Ez kicsit enyhít a dolgon.

Sóhajtva törölgette a port a szebájában. Éppen csak, hogy ide-oda
mártogatta a kendő csücskét. Csecsebeesél már alaposan megritkultak, csak
egy vörös pohár maradt a sublódon, holicsi. Regényt szeretne olvasni, ott
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maradt a nyitott könyv az asztalon, mikor a fuvaros beszólt ... Már férje
életében is szerétett olvasni: pékné létére rengeteget olvasott, Cervan
testől kezdve Molnár Ferencig. Ez fejlesztette ki az ő csodás belvilágát: a
hangtalan tündérszárnyakon haza-hazalátogató búsongást, világfájdalmat.

*
Mióta a fiatalasszony özvegyen maradt, reggel, ébredéskor gondol

kodott a legtöbbet. Nem minden reggel egyforma sokat, - s persze, ez
is mind meg:szokott területen mozgott. Ezen a hajnaion éppen azt vette
.sorra, rni rriíndene lehet még anyósának, - s hirtelen, mintha magnetikus
fény lobbant volna a szürkeségben, eszébe villant a p o h á r. Igen, jól em
lékezett rá: hol itt állt, holott, de már boldogult apósa, - akihez külön
ben jobban ragaszkodott, mint anyósához, - figyelmeztette, hogy a po
hár nagyon régi. Még pék-dédnagyapa hozta Holicsról. Sötétvörös. arany
vírágokkal: az aranyvirágok épek rajta, s az üveg színe, ha ablak elé
tartják, mint a libavér ...

Felcihelődött. Mért ne nézzen be anyósához, ha már éppen átrándul
Tódra - - -? Mert átrándul. Mért ne nézzen be ...?

Úgy tesz, míntha semmi sem történt volna köztük.
Osszecsornagolta táskáját, magához vette a mű.anyaghálót is, hadd

káprázzon el az anyósa ... Flitter, anyós, pohár, megbocsátás, - ezen a
reggelen minden összekavarodott a fejében. Magányos nőkkel történik ez,
- mint vele is, - akik életük virágjában törtek le, maradtak egyedül. Az
ilyenekbebeleszorul az indulat, s egy...egy váratlan fordu1atnál kitör.

Utánanéztek az utcán, nilközben elcsípte az autóbuszt. - Megy a vi
rágkészítőnőTódra ...

- Gyöngyért, - jegyezte meg egy benfentes.
Ment, Jó volt már, hogy kicsit kimozdul. Azóta az autóbusz útja is

lerövidült, megcsinálták az utat. No lám, milyen közel van a falu.
- S ha az anyósa kidobja? Ha ajtót-sem nyit neki, csak megáll vele

szemben, s amilyen csepp, úgy rongyosan, kopottan, villogó szemmel meg
tiltja, hogy átlépje a küszöbét is?

Akkor nem végzett semmit, körül sem nézhetett - --
Megvásárolt előbb mindent: gyöngyöket, gombot, fli ttert. De eszében

egyre csak a pohár járt. S ezért az árért valami bocsánatkérés. .
De nem, az nem. Kicsit lejjebb adni. Lesz, ahogy lesz.
Befordult a pékség udvarára. Két éve nem járt ott. Azóta minden

rondább lett, iszonyodott el. No, nem a pékség, hanem az anyós felőli

udvar: rongyok, vödör, falhoz támasztott seprő, s egy hátá1 gúnyosan ide
oda tekergető macska. .

Éppen nyilt az ajtó. A küszöbön Kata jelent meg, pontosan ugyan
abban a ruhában, amelyben összevesztek, éveket öregedett báránybórze
kével. Talán le sem tette azóta.

- Én vagyok, - köszönt rá a menye. - Bejöttem ...
- Hozzám? - kérdezte szígorúan a pékné, s a szemüveg egyik lapja

drámaian elhomályosodott.
- Igen, igen, - csapott le sietősen a fiatal özvegy. - Rég nem lát

tam, s gondoltam, megnézem,
Azzal már bent is termett az udvarra nyíló kis szobában. Körül- sem

kellett néznie, - ott állt a hivalkodó vörös pohár, körbefutó aranyvirá
gokkal, akomódon.

A péknének annyi ideje sem volt, hogy felocsúdjék, Reszkető kézzel
húzta be maga mögött a csipkefüggönyős üvegajtót.

Mert, íme, mégiscsak felülkerekedett a menyében a jobbik énje.
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AVE MARIA lrta M i k a j e l S a t i r j a n

Érdekli, mi a véleményem a külföldről, a külföldiekről, találkozá
.saínkról? - kezdte történetet Lagutyin doktor elgondolkozva és nagyott
.szívott a pipájából.

Persze, önnek igaza van, mikor azt mondja, hogy vannak köztük, akik
minálunk mindent eleve rossznak tartanak. Épp nemrég történt, egy ma
gas állású hölgy beutazta egész országunkat, aztán kijelentette, hogy ná
lunk senki sem mosolyog, oly nagy gondok súlyosodnak mindenkire, A
nevét nem említern, mert tisztelem a férje ernléket. "Megfigyelését" vé
leményem szerint sajtónk joggal utasította vissza.

ülyanoktól persze, akik szívüket-szemüket elzárják előlünk, nem vár
hatunk elfogulatlanságot, Szerencsére az ilyenek kevesen vannak azokhoz
képest, kik szeretriének megiskmerkedni életünkkel és ezért utaznak hoz
zánk. Ezek aztán őszinte barátainkként távoznak.

Azért ez utóbbiak közt is akadnak olyanok, akiknek tudatában győ

keret vert az előítélet. A sokéves propaganda gyümölcse. Ezek eleinte
igen gyanakvóak, "kényes" kérdésekkel ostromolnak, mindenfelé Potern
kin-falvakat szimatolnak. S aztán napról napra jobban meggyőződnek

róla, hogy elképzeléseik nem fedik a valóságot ... Ezzel kapcsolatban sze
retném elmesélni életem egyik kalandját. Tán szekatlan lesz, de jól meg
mutatja, milyen kevéssé ismernek minket .,odaát".

A háboru utolsó tavaszán történt, április elején. Lengyelország, Ro
mánia, Bulgária, Jugoszlávia és már Magyarország is felszabadult, csapa
taink német és osztrák területen jártak. Közeledett a befejezés, de még
-elkeseredett harcok folytak. Én egy kórháznak voltam a parancsnoka.

Előnyomuláskor a tábori kórházak különösen nehéz helyzetbe kerül
nek. Még be sem rendeztkedtek új helyükön, alig kezdik elhelyezni a sebe
sülteket, az arcvonal máris tovább ment. Márpedig e kórházak jó műkö

désének fő záloga, hogy rnsnél közelebb legyenek az arcvonalhoz, csak
így tudnak sürgős segítséget nyújtani a sebesülteknek. Kénytelenek hát
rahagyni a személyzet egy részét és néhány sebésszel meg ápolónővel
nyomon követni az arcvonalat.

Azon a tavaszon különösen bonyolult volt a helyzetünk: már har
madízben költöztünk tovább úgy, hogy személyzetünk egy részét hátra
.hagytuk, azzal a megbízással : adják át sebesültjeiket az utánunk érkező

.hadikórháznak, azután míelőbb csatlakozzanak megint hozzánk. De lema
radtak. A Fertő-tóhoz már csak. egy maroknyi társunkkal érkeztünk.

Tőlünk északra és nyugatra Bécs és Bécsújhely birtokáért folyt elke
seredett harc, de ott, a tó körül, csend és béke honolt. Előttünk, egy széles
völgyben már virágoztak a fák, kor'onáík mintha fehér bárányfelhők Let
tek volna, mögülük takaros kis házak cseréptetői kandikáltak felénk. A
völgy túlsó oldalán alacsony dombvidék kezdődött, majd az egymás fölé
rétegeződő dombok nőttek, emelkedtek, egészen az Alpok fővonulatáig.Bé
kességes volt ott mínden, még a messziről hallatszó dübörgés is mintha
nem a pusztító ágyútűz döreje, hanem egy korai, tavaszi vihar égzen-
.gése lett volna. .

Kórház elhelyezésére mégsem volt alkalmas az a hely. Az apró, szét
szórt épületek nem felelhettek meg célunknak. s ezért tekintetünk ön
kéntelenül az egyik domboldal felé fordult, ahol bástyafallal körülvett
épület emelkedett. Oszintén megmondom: már messziről bizalmatlanul
nézegettem, amikor pedig megtudtam, hogy katolikus apácakolostor) szinte
-elkeseredtem, Láttam már ilyen épületeket, melyeknek komor, nyirkos
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kőfala, .kőpadlója semmiképp sem alkalmas a testi és a lelki sérülések
gyógyítására. Más megoldás azonban nem kinálkozott, tehát helyettesem
mel, Martanov politikai tiszttel nekivágtunk a kolostor felé vezető útnak.

A völgy lakóitól már tudtuk, hogy a legtöbb apáca eltávozott a vissza
vonuló csapatokkal. néhányan pedig elrejtőztek valahova. A kolostorban
csak mintegy tucatnyian maradtak, az idősebbek közül. Nem is csodál
koztam ezen: a náci propaganda oly szörnyű színekkel ecsetelte "az 01'0

szak brutalítását'', hogyeteinte még az osztrák munkások és parasztok
közül is sokan féltek tőlünk, hát mit várhattunk apácáktól, akik a világ
tól elzártan éltek! Martinovot valósággal kétségbe ejtette a lakosság ret
tegése. Jólelkű ember volt, szerette hazáját és pártját, igyekezett minél
előbb eloszlatni a lakosságnak rólunk táplált felfogását. Most is, hogy a
kolostor felé ballagtunk,egyre csak azt magyarázgatta nekem, hogyan
kell majd viselkednünk azokkal az idős apácákkal.

- Gondold el, Alekszandr Andrejevics, női okolostor, és mi férfiak
kal akarjuk megtöltenil Félek, ez a puszta tény alátámasztja majd rossz
hírünket és ellenünk fordítja a környék hangulatát.

Végül már kifakadtam :
- Ugyan már, hát melyikünk a politikai biztos: te vagy én? Tán

mert néhány öreg apáca megfogadta, hogy nem néz a férfiakra, most ne
állítsuk fel itt a kórházat? Negyógyitsuk sebesültjeinket? Majd összehú
zódnak egy kicsit. Végre is mi nem férfiakat 'hozunk ide, hanem sebesül
teket. Nagy különbség!

Közben elérkeztünk a kolostorépülethez. Sokáig zörgettük aikaput,.
végül egy holtra rémült aggastyán, a kapus, remegő kézzel kaput nyitott.
Nagy nehezen megnyugtattuk, bizonygattuk, hogy semmi rosszat sem
akarunk, majd megkértük. vezetne a főnöknőhöz.

Nem tudom, rniért - tán az olvasmányaim hatása alatt - az ,oapáca-·
főnöknő" fogalma képzeletemben kevély testtartással, éles, átható tekin
tettel, ellentmondást nem tűrő hanggal társult. Ez lehetett 2Z oka, hogy
színte kiábrándulást éreztem, amikor megpillantottam a fonnyadt arcú,
hegyes orrú, fáradt tekintetű női alakot. Persze az eszméletlenség hatá
rán volt az ijedtségtől, hogy "valódi bolsevísták" állnak előtte. Szavain
kat többször is meg kellett ismételnünk, mígnem végre felfogta értelmü
ket, s nagy kínnal sikerült értésére adnunk, hogy mit is kérünk tőle. A
kolostor főépületétkértük kórházunk elhelyezésére. Megnyilt vékony ajka,
így mormolta a nyilván már előre begyakorolt szavakat:

- Uraim, védtelen nők vagyunk, kénytelenül engedünk az erőszak

nak ...
Láttam, hogy Martínov megrándul e szavakra. Féltem, hogy helyte

lenül gyengének fog mutatkozní, hát 'elébe vágtarn:
- Hol van itt szó erőszakról ? Egyszerűen az a tény, hogya környé

ken nincs más alkalmas épület. Úgy hiszem, az elemi könyörületesség pa
rancsolja önöknek, hogy házukat átengedjék a kórháznak. Annál inkább,
mert a sebesültek közt önöknek is lesznek honfitársaik.

Ö azonban csak mondta a magáét:
- Engedünk az erőszaknak. .. Védtelen nők vagyunk ...
Végülis elfogyott a türelmem és szárazan kijelentettem:
- Nevezze, aminek akarja, csak legyen szíves sürgősen kiüríteni a

főépületet, .
Három napon át alig húnytuk le a szemünket. dolgoztunk, berendez

tük a műtőt, a rendelőt, a kötözőt, az étkezőt meg a többi helyiséget. Har
madnap azt hittük, hogy ledőlhetünk, de ekkor futottak be az első sebe-
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sültszállító gépkocsik. Lemaradt orvosaink és ápolönöink azonban még
.míndíg nem értek utól bennünket. Kis létszámú személyzetünk már tán
torgott a fáradtságtól.

További három nap múltán váratlanul csend támadt. Reggel, a vizit
után kiadtam utasitásaimat és sétálni indultam, friss levegőt szívni.

Ekkor vettem észre első ízben az udvar mélyén, rézsút szemben álló
kis templomot. Gót stílusából ítélve, meglehetősen régi lehetett. Odamen
tem, körüljártam, gyönyörködtem apró tornyocskáiban, csipkés faragva
nyaiban, csúcsíves ablakaiban. Arra gondoltam, milyen jó, hogy a há-
ború megkímélte ezt a gyönyörü müalkotást. .

.A háború logikája könyörtelen. Az egyik fél támad, a másik vissza
vonul. Az utóbbiak fáradtan menetelnek, csocog a verejtéküle és törik a
fejüket, hogyan tartóztassák fel az ellenséget. Egyszerre egy hadnagy
vagy őrnagy megpil1antegy templomot a domboldalban. Nem látja nemes
vonalú tornyait, finom faragványait, a csúcsíves ablakok máriaüvegét. Sze
mében ez harcállás, kőfedezék, elsőrendű védekezési pont. És kiadja a pa
rancsot: Hans! (vagy János, John, Jean, Ivan!) Vedd a golyószórot, fész
keld be magad a templomtoronyba ! - Az előnyomulók megközelítik a
dombot, a toronyból géppuskatűz fogadja őket, ezért ők sem bírják meg
látni a tornyocskákat, a faragványokat. Itt is egy hadnagy vagy őrnagy

kiált bele egy kagylóba: Ivan! (vagy János, John, Jean, Hans!) abba az
istenverte toronyba befészkelte magát egy géppuskás, füstöld ki onnétl 
S nyomban süvítő aknák zúdulnak a templomra. Az emberi alkotómű

vészet csodálatos remeke csakhamar romhalommá válik. Hány ilyen ro
mot láttunk, és mennyit fogunk még látni, amíg az emberek abba nem
hagyják a háborúzást! Amíg saját kezükkel pusztítják saját kezük mű-

"eit. . . .
Ez a templom valamilyen csoda folytán épen marad, s nyugodtan

gyönyörködhettem benne. Észrevettem, hogy ajtaja félíg nyitva áll, némi
habozás után beléptem. Megálltam. vártam, hogy szemem hozzászokjék a
félhomályhoz. Majd lassan körüljártam. Aprólékosan megnéztem az oltárt,
a kőfeszületet, a boltívek ralatt a kecses Iaragványckat, a sötét tölgyfa-pa
dokat. A sötétben meg-megcsillantak az orgona fémsípjai.

El kell moridanom, hogy családunkban nemzedékeken át öröklődött

az orvosi hivatás és a zene szeretete, Nagyapám orvos volt és szépen he
gedült. S mi örököltük tőle: orvos-foglalkozásunk mellett a szívünk mé
lyén muzsikus család voltunk. Leningrádi lakásomban szombatonként
mcstanában is összegyűlnek zenekedvelő barátaim és játszunk píanínón,
hegedűn, harmóniumon, olykor kvartetett alakítunk.

Az orgonához léptem és óvatosan lenyomtam néhány akkordot. A
templomot ünnepélyes, zengő hang töltötte meg. Hát igen, a középkori
építészek jól értették a mesterségüket ; a csúcsíves ablakokon beszűrődő

borongós világítás, a magas boltozat, a nagyszerű akusztika és a búgó 01'

genahang mindenkiben az áhítat érzését keltette. Sokáig ezzel uralkodott
a templom az érzéseken.

Halkan játszani kezdtem egy Baoh-fúgát, majd nekibátorodva még
egy másikat, azután pedig - Gounod Ave Maria-ját. Ismeri a dallamát?
Az egyetemes zenetörténet gyöngyszeme. Ott, az üres templom félhomá
lyában hangjai kifejezhetetlen érzéssel töltötték el lelkemet. Mintha nem
is én játszottam volna, hanem hallgatója lettem volna egy ismeretlen, va
lóban rnennyei muzsikának. Utána hátradőltem az ülés támlájára és még
sokáig ültem mozdulatlanul, sejtelmes, nagyon jóleső gondolatokba me
rülve ...
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Halk neszre figyeltem fel. Hátrafordulok és látom, hogy néhány, fe
ketébe burkolózó női alak térdel m ögöttem, Összerezzentem a meglepetés
től, és kis híján felugrottam. Tudtam, hogy apácák : a n égy-öt nap során,
amig elhelyezkedtünk a kolostorépületben, többször is találkoztam velük.
Most láttam, hogy térdelnek és buzgón imádkoznak.

Zavartan álltam fel, nem tudtam, mitévő legyek. El kell ismerniük :
szeleatlan helyzet - szovjet katonaorvos, párttag, az Ave Mariá-t játssza
orgonán, és katolikus ap ácák csoportja ájtatosan imádkozik a Szűz

anyához.
Azután k özülük is felállt egy és zajtalanul hozzám lépett. A főnöknő

volt, megismertem. De milyen változás ment végbe benne! Arcának redői

szinte elsimultak, szemében az indokolatlan félelmet csodálkozás és érdek
lődés váltotta fel : őszinte emberi érzés.

- Herr Doktor - kérdezte - ön valóban bolsevista?
- Miért kételkedik ebben? - feleltem önkéntelen mosollyal.
- Úgy gondoltam, a kommunisták nemhogy játszani, de még hallani

sem akarják az ilyen zenét.
- Meggyőződésem, hogy az emberek a kommunizmus általános győ-

zelme után ugyanígy fogják előadni és élvezni e gyönyörű zenét.
Ismét érdeklődő pillantást vetett rám, majd így szólt.
- Másnak képzeltem a kommunistákat.
- Önöknél általában tévesen gondolkodnak rólunk - feleltem.
Megvallom, kissé félszegnek: éreztem magam, nem tudtam, hogyan

szólítsam: asszonyomnak, ki sasszonynak, polgártársnönek? Egyik meg
szólítást sem éreztem megfelelőnek. Megérezhette, mert váratlanul kö
zölte velern :

- Nővérnek szólíthat .. .
- Hm ... nővér .. .?
- Miért, tán nehezére esik? - kérdezte csodálkozva.
- Ú dehogy - siettem megnyugtatni. - Csak eszembe jutottak a

lemaradt ápol ón őv éreink.

Elmondtam neki, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Elgondolkozott,
majd, a még térdenállva imádkozó apácákra mutatva, megkédezte :

- Elfogadná a mi nővéreink segítségét?
- Az önökét? - kérdeztem zavartan.
- Nincs ebben semmi különös. A mi hivatásunk a könyörületesség.

Értünk a betegápoláshoz, a sebkötőzéshez, a gyógyszerekhez,
Ajánlata teljesen váratlanul ért, de nem haboztam és elfogadtam.

Máshonnét nem várhattam segítséget, és különben sem láttam semmi
okát, hogy visszautasítsam nyilvánvalóan szívből jövő javaslatát. Félórá
val később, amikor a történeteketelmondtam Martinovnak, őt, szokása
szerint, nyomban elragadta a lelkesedés.

- Nagyszerű l Ha az apácákkal megértjük egymást, akkor a völgy
ben is mindenki más szemmel fog ránknézni!

Az apácák tehát elkezdték ápolni a sebesültjeinket.
Másnap azonban odasántikál hozzám egyik könnyebb sebesültünk és

izgatottan kőzlí :
- Főnök elvtárs, sírdogálnakám, szegén yk ék ...
- Kicsodák? - kérdem csodálkozva.
- Hát azok ... a feketeruhásak . ..
_ Miért? - Most már megijedtem. - Csak nem bántották öket?
- Ugyan már! Éhesek ...
Hamar megértettem a helyzetet. Kiderült, hogy az átkozott hítleris-
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ták. magukkal vitték a kolostor minden élelemkészletét, egyszerűen kíje
lentették, "hogy az oroszok úgyis elvennék". Apácáink hosszú napok óta
éheztek. Amig csak üldögéltek a szobáikban, még valahogyan kibírták, de
amióta a sebesültjeinket ápolták, már alig álltak alábukon. Restelltek
ennivalót kérni, vagy tán nem merték - néhányan, a sarokba húzódva,
halkansírdogáltak.

Szemrehányást tettem a főnöknőnek, hogy miért nem közölte velem
a helyzetüket, majd intézkedtem, hogy minden nővér mándennap meg
kapja a katonai fejadagot. Persze egyelőre csak a magam szakállára ad
tam ki az utasítást, de feletteseírn. amikor megtudták, helyeselték eljá
rásornat.

Csapataink néhány nappal később elfoglalták Bécset és Bécsújhelyet
is. Az arcvonal lélegzetvételhez jutott, s a könnyebbséget mí is megérez
tük. Végre csatlakozhattak hozzánk ápolónőink és orvosaink. Az apácák
azonban továbbra is ápolták a betegeinket. Sőt valahonnét előkerültek

fiatalabb társnőik is és szintén munkába álltak.
Megfígyeltern, a háború idején vannak időszakok, amikor a beteg

gyógyulása általában meglassul. Ilyenkor rninden karcolásból ömlik a vér,
rögtön beáll a gennyesedés és hónapokig eltart, amíg a seb beheged.

Ezekben a napokban viszont sebesültjeink bámulatosan hamar álltak
talpra. A nyájas, langyos tavaszi idő meg a közeli győzelem tudata önt
hetett erőt beléjük s nyilván ez segítette elő a gyógyulásukat. De mind
máig szilárd meggyőződésem, hogy felépülésükben jelentős részük volt
az apácáknak is.

Ezt teljes felelősséggel állítom. Köztük és 'a mi ápolónővéreink közt
hallgatólagos, de annál hevesebb vetélkedés kezdődött. Az apácák szem
látomást be akarták bizonyítani, hogy a könyörületességben, amelynek
egész életüket szentelték, aligha lehet őket felülmúlni. És el kell ismer
nem: feladatukat szótlanul, nyugodtan és a legnagyobb odaadással vé
gezték.

No persze a mí gyévuskáink nem engedhették, hogy "holmi apácák"
különbül ápolják a szovjet katonákat, mint ők, tehát a szokásosnál is na
gyobb buzgalommal végezték munkájukat. A vezetésern alatt álló kór
házban még sohasem volt ilyen tökéletes a tisztaság, soha ilyen kifogás
talanul nem ápolták a sebesülteket. És felesleges elmondanom, hogy mínd
ez milyen jótékony hatással volt rájuk, hiszen a gyógyulás titka minde
nekelőtt a tisztaság és a gondos ápolás.

Beköszöntött a május és vele a győzelem. Hadaink ismét előbbre nyo
multak már, az Enns folyóig, és vonalukat most követtük mí is. Távozá
sunk előtt a kolostor templomában ünnepi misét mondtak, Hivatalosan
annak megünneplésére. hogy az egész világon helyreállt a béke; mi azon
ban tudtuk, hogy egy kicsit hozzánk is szól ez a míse: így búcsúztak
tőlünk

Hiszen úgy kezdődött az egész, hogy egy orosz kommunista az or
gonán eljátszotta az Ave Mariá..,t.

Rad6 György fordítása

•
Nem lennének többé pogányok, ha igazi keresztényekhez illően 'Visel

kednénk.
Aranyszájú Szent János

319'



TANÁR VIDÉKEN (Kisregény J. rész)

lrta R ó n a y L á s z l ó

L

. Éppe:n elérte a vonatot. A szerelvény már mozgott, amikor fölugrott.
Lihegve állt meg a peronon, önkéntelenül belenézett az elrozsdált tükörbe.
Félfüllel még hallotta, ahogy a mikrofon recsegve bemondja: Személyvo
nat Ferencváros--Kelenföld-Kirá1yihalma-Borzos ... A hang elúszott, a
vonat keresztülvágott néhány váltón, elhúzott egy híd alatt, és már va-
lahol a Népliget környékén jártak. ,

Váratlanul egy szelet kenyér jelent meg a keze mellett, A kenyéren
szelet szalonna.

- Fogadja el, édes lelkem.
Öreg nénike mondta. Már amennyire a fekete kendőtől meg lehe

tett állapítani. A kendőt mélyen az arcába húzta, alatta csak a szája
mozgott.

Azt gondolta: mint egy- öreg holló. Mint egy kedves, öreg holló.
- Hová utazik? - kérdezte a holló.
- Borzosra.
- Alsó, vagy Felső?

- Nem is tudom ... - Tartotta a kenyeret; erre eddig nem is gon-
dolt: hogy két Borzos van, két állomása Borzosnak. - Nem is tudom
pontosan, hol kell leszállnom.

- Attól függ, mit keres.
- Az iskolát.
- Akkor az elsőn. Föl kell mászni a töltés oldalában. Ha akar, át-

vághat a temetőn. De mi, öregek, nem szeretünk arra járni. Minek za
varni a sírokat. Hanem a fiatalok csak nevetnek rajta. Egész ösvényt
vágtak ott ...

A vonat a Duna fölé ért. Dübörögtek a híd vas traverzei. Lent hajó
haladt fölfelé. Maga se tudta, miért jut eszébe róla az egyetem.

Abban az évben nagyon korán beköszöntött a nyár. Kegyetlen hő

séggel. Könyvet már senki sem vett a kezébe. Nagyon meleg volt. Külön
ben is mindenki csak az elhelyezkedesre gondolt. Lesz-e pesti állása, vagy
valahova vidékre kell mennie, ismeretlen városba, faluba.

Csütörtökön délelőtt tették ki a gépelt papírt az Intézet előtt a táb
lára. "Zempléni professzor úr ma délután 4 órakor megbeszélést tart a
végzős hallgatók számára." Ennyi, aláírás nélkül. Árván fityegett a cé
dula. Aki arra ment, megnézte. Aztán sarkon fordult, elment.

Már háromnegyedkor ott nyüzsögtek. Senki sem tudott semmit.
Négykor csikordult a zárban a kulcs. A professzor szebája közvétlenül
az intézetből nyilt. Azt mondta: "Nem akarok elszakadni a növendé
keímtől." De az ajtót mindig kulcsra zárta.

Zempléni professzor. Nagy halom könyv volt a hóna alatt. Az utolsó
pár hónapban nagyon megöregedett. Botra támaszkodva járt. Fogait el
sárgította a dohány. Néha nem tudta pontosan, miről beszél.

Leült, tisztogatni kezdte a szemüvegét, Nézte őket. Befejezte a tö
rülgetést, visszatette a szemüveget az orrára. Kinyitotta a legfelső köny
vet, beszélni kezdett. Az antik kultúra nagyságáról beszélt.
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Hirtelen Ieengedte a hangját. Mosolyogva jelentette be, hogy két
állást írtak ki a végzősöknek.

Döbbenten néztek egymásra. Abban az évben huszonnégyen vé
geztek.

A professzor akkor már a kultúrforradalom eredményeiről érteke-.
zett. Mindig, minden témáról értekezett. Sosem voltak köznapi gesztusai.
Talán azért is rezzentek össze, mikor hirtelen fölkiáltott: "Sebaj!"

- Sebaj l - kiáltotta a professzor. Keményen végiignézetta ter
men. Senki nem szólt. Senki nem mozdult.

Az Intézet ablaka a Dunára nyilt. Lent sétahajó úszott. Hallatszott a
megafon lármája.

A professzor újra mélyített a hangján. Olyan érzésük lett, hogy most
szekrényből beszél. Kettévált, egyík fele bebújt a szekrénybe, onnan be
szél.

Már senki nem figyelt rá. Leltároztak magukban. Nagybácsik, nagy
nénik, protektorok képei merültek el; aztán elenyésztek. és csak egy
szám maradt: kettő. Két állás. Két szakos állás a huszonnégynek.

Galamb szállt az ablakpárkányra. Zsámboki Gézának ez a galamb
vólt az utolsó emléke az Intézetről. Mindenki a galambot nézte. A pro-

. fesszor is a galámbra nézett. Rámutatott a galambra. Azt mondta: íme,
a béke galambja. A galamb szárnyra kapott, lusta kört írt le, elröppent,
Talán most jelent meg a téren a bolondos öregasszony, aki tenyérből

etette minden délután fél öt és fél hat közt.
Másnap kiirták, ki milyen állást kapott. Illetve ki kapta a két sza

kos állást. A többiek különböző vidéki általános iskolák közt választhat
tak. Ö Borzosra került.

Ment BO'rZosI1a, jelentkezni. Most már tudta, hogy két Borzos van,
és hogy az elsőri kell leszállnia. Ette a kenyeret, jóízű szalonna volt; vég
tére nem tarthatja Borzosig a kezében. Mire Kelenföldre értek, az egészet
megette.

Kevesen szálltak föl, de még nem indult a vonat. Csomagokat ra-
. kodtak a mozdony mögött. A forgalmista az óráját nézte. Forgatta a tár
csát a hóna alatt. A másik vágányon tehervonat szaladt végig, Mikor el
ment, néhány ember ugrott ki, megrohanta az álldogáló szerelvényt. A
kapus még várt egy percig, aztán bevágta a két ócska kiskaput.

Két hete éppen itt álltunk Amáliával, gondolta. Nézte a helyet, ahol
álltak. Akkor nem Borzosra utazott, hanem a Balatonra, pihenni egyet.
Amália ragaszkodott hozzá, hogy kikísérje.

Amália a menyasszonya volt. Előző este, a Balatonra utazás előtti

estén, nagy buli volt náluk. Amália szülei tapintatosan elmentek hazul
ról. A fiúk, lányok zaj osan birtokukba vették a házat. Néhányan kimen
tek a terekre, Felhallatszott a lányok nevetgélese. A ház előtt az úton
néha reflektor söpört végig.

Ö nem ment a többiekkel. Föl-alá kószált a házban, Amáliát keres
te. Valaki azt mondta:

- A, kedves tanár úr, méltóztassék helyet foglalni.
Saly Imre "'óit, a legjobb barátja. Abban az évben végezte az orvos

egyetemet. Rendszerint ilyen képtelen választékossággal -beszéltek egy
mással, ez volt a mániájuk, így bolondították a többieket, akik néha azt
hitték róluk, hogy bolondok. Egész jó játék volt.

- Nem láttad Amált?
Saly nem felelt, poharat hozott, neki is.
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-. Van már állásod?
-;- Nincs. Nem láttad Amált?
- Nekem sincs. Apám ma járt a minisztériumban. Valami volt ka-

tona pajtása intézi a dolgokat. Azt ígérte, elihelyeznek Pest közelében,
egy bányavárosban.

- Elfogadod?
- Mért ne?
Salyt úgy emlegették, mint a három legtehetségesebb végzős közt

az egyiket. O egy pillanatig nem tudta, nem most is csak bolondozik-e.
Hogy nem csak ugratja-e ezzel a vidéki elhelyezkedessel.

- Belgyógyászat? - kérdezte.
- Laboratórium,
Biggyesztett.
- Az is szakma, egy orvosnak!
- Tudományos munka. Igaz, nincsenek betegeid. De annál inkább

a tied valamennyi beteg. Valamennyiért tudsz tenni valamit.
- És a hegedülés?
- Van ott zenekar, Beülök egy pult rnögé, és kész. Akár a zeneis-

kolába is beíratkozhatom,
- Ne hülyéskedj velern - mondta.
Saly váratlanul méregbe jött.
- Nektek semmi nem komoly, ami nem repül a szátokba, Azt hi

szed, csak a Rottenbiller utcában születnek Einsteinek?
Ez elég rejtélyes volt, igazi talányos Saly-mondás. De azért meg

értette.
Koccintottak. Saly megigazította a nyakkendőjét.

- Próbáld fölfogni, hogy nem kínomban megyek oda. Egyszeruen
érdekel. Olyan lehetetlen szerinted, hogy egyszeruen érdekeljen? Olyan
állati marhaság szerinted, ha valaki nyugodtan akar dolgozni?

- Dolgozni itt is lehet.
- És ha fordítva fogalmazod? Dolgozni ott is lehet. Nem gondolod?
Nem felelt. Azon tűnődött, hol lehet Amál. .
Saly előre hajolt, megfogta a karját. Nem bolondozott, komolyan

beszélt.
- Azt hiszed, nektek majd egy külön iskolát nyitnak Pesten?
Elnevette magát.
- Elég nekem egy a meglévők közül.
- Elég lenne, igaz?
Kócos lányfej bukkant be a szobába.
- Zsámbókí Gézát hívják a telefonhoz.
- Ki? - kérdezte meglepetten, de a lányfej már eltűnt.

Fölvette a kagylót. Az apja hangját hallotta, nagyon messziről.

- Nem tudtam beszélni Spitzcel. Azt mondják, vidékre utazott.
Spitz régi barátjuk volt. Azt ígérte, majd SZ€TeZ valami jó helyet.

De Spitz, mint mindig, ha szükség lett volna rá, vidékre utazott.
- Most mi lesz? - kérdezte.
Kurtán:
- Nem tudom.
- Dehát mire Spitz hazajön ...
Kiabált idegességében. Míre Spitz hazajön, a helyeket mind kiírják.
- Mehetek a ...
Elakadt. A készülék már csak zúgott. Nincs válasz.
- Halló! - kiáltotta.
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Nem, nem tették le. Nem a készülék csak a füle zúgott. Már tisz-
tult. Már tisztán hallotta, messziről.:

- Hányra jössz haza?
- Nem tudom - mondta,
- Ne felejtsd el, holnap utazol a Balatonra.
- Nem felejtem el - mondta, epésebben. mintsem akarta.
Most már igazi zúgás volt: a ikagylóé. Ö is letette; fújt egyet, meg

fordult. Meglátta Amált,
Ott állt mögötte, nyilván hallott is valamit. Arca kipirult, száján el-

mázolódott a rúzs. Nagyon csinos volt.
- Mi van?
- Semmi.
- Mért nem jöttök táncolni?
- Mindjárt ...
Semmi kedve nem volt táncolni.
- NIindig ez a mindjárt. Mért nem tudod egyszer azt mondaní, hogy

most?
Egyszerre ingerült lett.
- Artana a méltóságomnak - mondta.
Amál elegendte a füle mellett.
- Apád volt?
- Igen.
- Elintézte?
Megint az ingerültség. Azt akarta rnondani : mit gondolsz, olyan

könnyü csak úgy elintézni? De csak azt mondta:
- Még nem. - Hozzátette: - Spítz elutazott.
Amál mondott valamit. Olyasmit mondhatott, hogy piszok alak; nem

lehetett jól érteni, halkan mondta, hadarva, Hallgattak, elnéztek egy
más mellett.

- Most aztán mi lesz? - kérdezte végül Amál.
Vállat vont.
- Azt hiszem, legjobb, ha most hazarnegyek.
Körmöczit nézte: a felbukkanó izzadt arcot a háttérben.
- Amál, jössz már?
- Eredj - mondta Amálnak. - Nem hallod, hogy hívnak?
- Mindjárt, Gyuszikám, egy pillanat ...
De ő már akkor hátat fordított Amálnak. és az esőköpenyét kereste.
Ment kifelé. Utálta ezt a Körmöczit. De azért az a csíkos nyakken-

dője, gondolta, az egész jó. Külföldi csomagokból öltöznek.
A küszöbön megint Amál. Honnét?
- Hánykor indulsz holnap?
- Délben megy egy vonat ...
- Kimegyek, jó?
Nem akarta azt mondaní, hogy ne gyere. Csak annyit dünnyögött:
- Ha felébredsz ...
Amál már nem volt ott. Ö meg kilépett a kertbe. Hold világította

meg a kapu felé az utat. Ment az úton, a csikorgó kavicson. Hirtelen
visszanézett: mintha jött volna utána valaki. De nem jött senki. Egy
árnyékot látott, elnyúlva, lehet, hogy mozgott, de Iehet; hogy nem. Be
tette maga után a kaput: .

Hiába akart korán kelni másnap. Csak délben ébredt, talán tíz percoel a
vonat mdulása előtt. Szédült, fájt 'a feje. Míndegy, gondolta, megyek a
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hármas gyorssal. Megmondom Amálnak. hogy csak a hármas gyorssal
megyek.

Tárcsázott. Amál nem volt otthon. Nem is tudták, hova ment. Ebédre
talán hazajön; de talán csak este jön haza. Nem, nem egyedül. Valaki
elkisérte a fiúk közül. Nem tudják pontosan, melyik; sosem lehet tudni,
melyik, Mindenesetre átadják az üzenetet. Negyed négykor, Kelenföldről.

Köszönöm. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Még egyszer nagyon köszö
nöm. Számtalanszor nagyon köszönöm, gondolta.

Letette a kagylót. Bambán maga elé bámult. Nem értette a dolgot.
Altalában semmit sem értett.

Léptele apja járkált a szebában. Észre se vette, hogy bejött.
- Jó reggelt - mondta és ásított.
- Reggelnek ugyan már nincs reggel... Anyád már bepakolt. Mi-

kor mégy?
- Az első délutáni gyorssal.
Kis szünet,
- Azért vidd magaddal a módszertant is.
Szóval tanítani fogok, gondolta. Mégis tanítani fogok. Hol? Hol fo

gok: tanítani? Szól egyáltalán az apja Spitznek? Megjön egyáltalán Spitz
onnét, ahová elutazott? Elutazott egyáltalán, vagy csak kihúzta a du
got, láthatatlanná vált, elenyészett? Esetleg a szerencsere bízzák a dolgot?
Egyszerre Saly hangját hallotta. Hogy nemcsak a Rottenbil1er utcában.
Féleszű ezzel az Eínsteinjével. Ezen az Einsteinén át hallotta az apját.

- Megpróbálom felkutatni Spitzet, Nem hiszem, hogy sikerül, de
megpróbálom.

Legszívesebben azt mondta volna: hagyd azt a hólyag Spitzet. Ne
könyörögj se ennek a Spitznek, se más Spitznek. Menjenek vidékre, tűn

jenek el.: süssék a gesztenyéjüket. építsék a vill:ájukat. Spitz és a kul
túrforradalom. Én is megyekvidékre. Spitz üdülni megy vidékre, én
tanítani megyek vidékre. Ki-ki csinálja á maga kultúrforradalmát.

Maga sem tudta, miért mondja mégis ezt, majdnem gyámoltalanul:
- És ha nem sikerül.? Mí lesz, ha nem sikerül?
- Mit gondolsz, mi volt és mi lesz azzal él többi száz meg száz vég-

zőssel, akiért senki nem szól? Értem talán széltak harmincötben ?
Mégis ...

- Tudom. Mindent tudok! De nekem ott a tudományos munkám!
Azt gondolna: már megint rikácsolek. Falsnak érezte él hangját. De

csak még ingerültebb Lett tőle: attól, hogy nem bír uralkodni magán.
NyeLt egyet. Aztán csöndesen hozzátette:

- És mi lesz Amállal?
Apja kinézett az ablakon. Ezt szekta ilyenkor: kinéz az ablakon, ki

beszél a kertnek, a rígóknak, a fűnek.
. - Mondtuk neked, hogy nem k,elI elsíetni ... Különben az. a csíkos

nyakkendős kamasz ...
- Kikérem magamnak, hogygyanúsítsátok ! - kiabálta. Megint az

a fals: megint az idegesség tőle. Ordít, ahelyett, hogy fogalmazna. Ér
telmesen, higgadtan. - Azt hiszitek ...

Nem hisznek semmit, úgy Iátszik, Egyedül volt a szobában. Itt hagy
ták, egyedül a szebában. Egyedül a papucsával. Belerúgott. Egyszerre
KörmÖCZÍ ízzadt fejét látta, a fej alatt a csíkos nyakkendőt. Azért se dő

lök be, gondolta. Erőnek erejével arra az estére gondolt, amikor Amál
először karolt bele. Ettől egyszerre megmelegedett a szíve, elmúlt a mér
ge. Még el [s mosolyodott. Mosolyogva kezdte keresni a zokniját.
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Már háromkor Kelenföldön volt. Amál a főkapunál várta. Az, hogy
Amál előbb érkezett: ez élő cáfolat volt, és élő bizonyság. S az is, hogy
amikor megpillantotta őt, egyszeriben felderült az arca; integetve futni
kezdett felé.

Aztán álltak a vágányok közt. Azon a helyen, amit most nézett, a
veszteglő borzesi vonatból. Mellettük a bőröndje. Két heti holmi. Két
heti balatoni holmi. Fél karjával átfogta a lányt.

Amál hozzá simult.
- Mikor jössz vissza?
- Sietek - mondta ostobán. Olyan boldog volt, amikor Amál ott

állt mellette és hozzá sirnult, hogy csupa ostobaság jutott az eszébe.
- No, azért annyira mégsem kell sietned!- nevetett Amál. - Pi-

hend ki magad. Apád ígért valamit?
Azt gondolta: minek rontja el ilyesmivel? Azt mondta:
- Semmit.
Bemondták a balatoni gyorsot.
- Nem mehetsz vidékre! - kiáltotta Amál. Túl akarta kiabálni a

bemondót. - Nem mehetsz, érted?
Sebesen, hadarva beszélt.
- El fogjuk veszíteni egymást. Erzem, hogy el foglak veszíteni.

Megváltozol, más leszel, másoknak a befolyása alá kerülsz. Érted?
Értette, és mégsem értette egészen, Volt benne valami, amit nem.

értett. Valami sdetség a hadarásban. amit nem értett. Miért veszítenék
el egymást? De már föltűnt a mozdony: nem lehetett semmit kérdezni,
tisztázni, magyarázni. Nyúlt a böröndjéért.

- lts a munkád - mondta Amál, valahogy Iégüresen, valahogy más
honnét, valahogyan nem' ott, ahol álltak, ahol voltak. Ezt se tudta volna
megmagyarázni. - A munkád, érted!

Ö meg azt rnondta:
- Miért? Ott is lehet dolgozni.
Ki mondta? Ö mondta? Az apja? Vagy Saly? Míndegy. Ott is lehet

dolgozni. Nemcsak a RottenbilleT utcában... Hagyjuk, gondolta, ezt az
Einsteint. A Rottenbil1er utcai Einsteint. Különben sem lakom a Rotten
biller utcában, mint Saly, De azért ott is lehet dolgozni.

- Ne félj - mondta. - Nem fogok megváltozni.
Ezt már a vonat lépcsőjén mondta.
Amál nem válaszolt. Kicsit felemelte a kezét. Nem lehetett eldön

teni, búcsút int-e, vagy a haját igazítja.
Talán mégis inkább a haját igazította. Ezt már bent a fülkében gon

dolta, rníkor leengedte az ablakot, hogy még egyszer lássa Amált. De
már nem látta. Amál már nem volt ott.

Akkor váratlanul és képtelenül azt gondolta: most száll föl Köt
mőczivel a buszra, Egészen tárgyilagosan gondolta, és ezen maga is meg
lepődött.

Két hét múlva jött haza a Balaton mellől. Akkor már tudta, hogy
Borzosra helyeztek, az általános iskolába.

Még <benézett egyszer az egyetemre. Évfolyamtársai zavartan kezel
tek vele. Szánalom és részvét volt a tekintetükben. A professzor volt az
egyetlen, aki gratulált. Megint emlegette a kultúrforradalmat. Ki-ki a
maga posztján, mondta. És minden őrhely egyenrangú. Lelkesen meg
ismételte: ki-ki a maga posztján.

Kléh jött a folyosón, a KISZ titkáruk.
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- Nos? Gratulálok. Borzos közel van, és jó munkaterület ...
Azt gondolta: Pest még közelebb van. Kléh Pesten kapott állást.

Kléhre szükség volt Pesten. Mínden őrhely egyenrangú. Kléh nagylel
kű, a vidéki jó munkaterületről lemond a többiek javára. Most épp ezt
kezdte: a vidéki munka dicséretét,

Sarkon fordult, ott hagyta, a vidéki munka benne szorult dicséreté
vel. A lépcsőn megcsapta a menza ismerős kelkáposzta szaga.

Kis szorítást érzett a torkában. Kilépett a térre, fölnézett a szürke
épületre. A legfölső emeleten egy lány könyökölt ki, a párkányon könyv
volt előtte, haját igazgatta az ablak tükrében.

Ű meg azt gondolta: folyton a hajukat igazgatják. Lassan elindult
aDunaparton. Táskájából elővette amenetrendet, kikéreste Borzost.
Ötödik állomás Kelenföld után. És egész tűrhető az összeköttetés. Pon
tosabban: lehetne rosszabb is.

II.

Elől végre végeztek a rakodással. A forgalmista fölemelte a tárcsát,
A vonat megrándult. Mentek tovább.

Zsámboki Géza az öregasszonyt nézte, akitől a szalonnás kenyeret
kapta. Az öregasszony a csomagján ült, hangtalanul mozgott a szája.
Talán a rózsafűzért mondta, talán azt számolta magában, mennyit kere
sett a piacon.

Megkérdezte:
- A nénike borzosi?
Az öregasszony befejezte az imádkozást, vagy a számolást, és csak

aztán felelt.
. - A kishúgom. Én amoda ...

Kis hídon zörögtek át, nem értette, mit mond az öregasszony, de
nem is nagyon érdekelte.

- Nem tetszik ismerni véletlenül a borzosi ískolaígazgatót?
Az öregasszony hunyorgott, úgy mondta, mintha mesélne :
-Kemény, szigorú ember. A Kovács igazgató úr. Kovács György,

az a neve neki. Kovács György. Kemény, szígorú ember.
- Milyen korú?
Mert valahogy azt remélte, hogy ha fiatal, akkor neki jobb lesz

Borzoson. De a másik pillanatban már fordítva, azt gondolta, hogy ak
kor jön ki vele jobban, ha öreg.

- Milyen korú? - tűnődött a nénike. - Nem lehet azt látni rajta.
Nem öregedett az huszonöt év alatt semmit.

Bokrok, fák, villanypóznák suhantak el. Egy domb, egy sík, és újra
bokrok, fák. És folyton a póznák. Jó félórája. Megint egy horhos; utána
a távolban széles csillogás.

- A halastó - mondta az öregasszony. - Ha ezt meglátja, lehet
készülődni. Itt egyet kanyarodunk, és az ott túloldalt már Borzos.

Kopár parcellák, aztán emelkedő; és már házak sorakoztak, kima
gaslott közülük egy sokablakos, sárga épület.

- Az az iskola - magyarázta a nénike. - Az volt régen a pol
gári. Most meg az általános. De van ám Borzoson gimnázium is ...

Nézte messze a sárga épületet, és elnehezült a szíve. Hány eszten
dőre kötődik oda az élete? Azt mondták: két év vidéken; két évi munka
vidéken. Aztán... Belekavartak a levegőbe, Mi lesz aztán? Ez a ka
varásazt is jelenthetter Eldorádó! Azt is jelenthette: nem tudom.
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Azt gondolta: számomra azt jelenti: nem tudom. Azt jelenti: ezen
is túl va~nk, ezzel is végeztünk. Viheti adiplomáját. Borzosra, az ál
talánosba. Örüljön, hogy egyáltalán mehet valahova. Bezzeg az apák
nemzedéke. .. Bezzeg én, harmincötben.

A sárga épületet eltakarták a fák. Géza az ajtóhoz lépett. "Ne áll
jon szorosan az ajtó mellé, ha ki akarja nyitni." Visszalépett. nem állt
szorosan az ajtó mellé. Ki akarta nyitni. Egyáltalán minek akarja ki
nyitni?

Kinyitotta az ajtót, lelépett. Akkor jutott eszébe, hogy nem is kö
szönt az öregasszonynak. Visszafordult, az ablak alá lépett.

- Itt a töltés oldalán - mutogatta sípogva a nénike. - At a te-
metőn... .

A vonat elment. Ö meg fölkapaszkodott a töltésen. Néhány lépés
után kerítés következett, de egy helyen rés volt rajta. Belépett a résen,
és sírkövek közt találta magát.

A lombokon áttűzött a nap. A sírokon katicabogarak nyüzsögtek.
Aranyos hátukon páncélosan ragyogott a napfény. És mindenütt virág,
mint egy réten: kék virág, sárga, piros, tarka, mindenféle. Az ösvény fe
héresen kígyózott a fehér és fekete márványtáblák és keresztek és han
tok közt. Komlós János, élt negyvenegy évet, Dorogi Jánoska. Élt másfél
évet. Gyászolják szerető szüleí és testvérei. Béke poraira. Béke poraimra,
gondolta. Poraidra, Porainkra. Poraitokra. Poraikra. Ezt fogom tanítani,
gondolta. Több birtokos, egy birtok. Egy birtokos, több birtok, Csupa
dongás volt a temető, méhek dongtak. Aequam memento rebus in arduis
servare mentern, Horatiust sosem fogom tanítani, gondolta. Lelked nyu
galmát óvd kutya-sorsban is. Dongtak a méhek, kis arany rögök szálltak
a napban. Lelked nyugalmát, Jól van, gondolta, óvom lelkern nyugal
mát, kutya-sorsban is. Megint elszorult a tor-ka, úgy, mint mikor utoljára
rnent lefelé az egyetem lépcsőjén, a kelkáposztaszagban, Egy sirkövön
azt olvasta: Feltámadunk! Aequam mernento, dünnyögte. Arra gon
dolt, mennyire szerette Horatiust. Váratlanul azt gondolta: milyen sár
lehet itt ősszel.

Egyszerre vége lett a temetőnek, vaskapuhoz ért, kilépett az utcára.
Lovaskocsi poroszkált középütt. Hirtelen motoros rohant el mellette, ha
talmas porfelhőt támasztott.

Megállt, várta, míg. eloszlik a por. Akkor vette észre, hogy előtte

jókora kofferral küszködík egy vékony, szőke fiatalember.
Utolérte, megállt mellette.
- Segíthetek?
Vidám, kék szem nevetett rá.
- Miért ne?
Már a kezébe is nyomták a táska fogantyúját.
Megemelte: mántha só lett volna a táskában. A másik meg, mínt

akire már nem tartozik többé semmi, elégedetten rágyújtott, és fürge
léptekkel lépkedett mellette.

Már vagy húsz métert cipelte cl bőröndöt.

- J ó nehéz - dünnyögte.
- Nehéz, mi? - mondta vidáman a másik. - Nehéz, mint a fene

tette hozzá diadallal.
- Mi van benne?
- Fene tudja. Tábori cucc.
- Itt fognak táborozni?
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- Dehogy! Most jöttünk meg a táborból. De ezek a szamarak a fe
jüket is ott hagyják. Hurcolhatern utánuk.

De míndezt nagyon derűsen mondta, szemlátomást örült neki, hogy
most mégse neki kell hurcolni a táskát.

Ö meg azt kérdezte:
- Nem tudja véletlenül, messze-e még az iskola?
- Odaíg akarja hozni?
- Nem, csak oda megyek,
- Minek?
- Oda helyeztek, tanárnak.
- A gimnáziumba?
- Nem. Az általánosba.
A szőke fiatalember ekkor éles füttyentest hallatott, alighanem ug

rott is egyet, míndenesetre mellette termett, kitépte a kezéből a táskát,
levágta a földre, aztán vállon ragadta, forgatta, nézegette, a vállát vere
gette, mindenképpen úgy viselkedett. mintha hirtelenében eszét vesz
tette volna, közben pedig lelkendezve hadart, kérdést kérdés után, anél
kül, hogy időt hagyott volna a válaszra.

- Nahát! Ezt a vélet1ent! Mondtam én, hogy kűldenek valakit! De
nem hitte senki. Az öreg meg ... És tessék! Milyen szakos? Hogy hívnak?
Hány éves vagy? Mikor végeztél? Hol végeztél? Nahát! Esküszöm, az
öregnek le fog esni az álla. Jól utaztál? Pesti vagy? Zsámboki? Zsám
boki Géza? Engem Fillérnek hívnak. Fillér Gyula ...

Karon ragadta, húzta-vonta magával; a táska ott maradt rnögöttük
a porban.

Kiértek a temetőközből, fákkal szegélyezett, széles úton mentek, s
egyszerre ott álltak asoikablakos, nagy, sárga épület előtt. Fillér berán
cígálta a kapun, jobbra lökte, kinyitott egy ajtót, betúszkelta.

- Na! - kiáltotta. - Mit mondtam l Tessék, itt van!
Ö meg osak állt, elvakultan a homályban az éles kinti fény után. Vi

valdi, gondolta, mert zenét hallott, rádió szólt a fal mellett. Kopott író
asztalt látott, aztán egy szekrényt, nyitva; polcairól tömérdek irat lógott
ki. Gyorsan megfordult, mert érezte, hogy valaki nézi.

Magas, fekete hajú, sötétbarna arcú, bajuszos férfi volt. Egy ideig
szótlanul álltak egymással szemközt. Fillér is hallgatott az ajtó mellett
a sarokban, Rezzenéstelenül szegeződött rá a szúrós, fekete szem. Mintha
fölmérné, míntha a veséjébe akarna látni. Legalábbis igy érezte:" hogy
fölmérik, hogy a veséjébe látnak.

Aztán a férfi a kezét nyújtotta.
- Kovács György vagyok. A borzesi iskola vezetője.

Fillér, mintha jelnek vette volna, előrébb lépett.
- Képzeld, Kokó bácsi, jövök az utcán, azzal az átkozott holmival,

és aikikor ez a 'boldogtalan... de mindjárt tudtam belőle, hogy értelmi
ségi ...

Az igazgató míntha egy árva szót se hallott volna az egészből. Még
egyszer szemügyre vette a jövevényt, aztán gyors mozdulattal az asz
talhoz ült és kihúzott a papírkazalból egy nagy, fekete könyvet.

- Zsámboki Géza?
- Igen.
- Milyen szakos vagy?
- Magyar-latin-görög.
Fillér füttyentett. Az igazgató összeráncoltá a homlokát.
- Egyetemet végeztél?
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- Igen.
- Pesten?
- Igen.
Az igazgató fölpattant. Öles léptekkel méregetni kezdte a szobát,

Fé1ni lehetett tőle, ihogyegyszer csak kilép a falon, és az utcán folytatja
a sétaját. ,

- Ide nem egyetemisták kellenek! - mondta közben indulatosan. 
Nekünk nem tudosok kellenek! Tanárokat kérünk! Pedagógusokat! Akik
nek hivatásuk van! Akik tudnak agyérekek nyelvént Itt nincsenek
könyvtárak, itt csak gyerekek vannak! Elegem van az egyetemistákból,
a tudósokból,a tudományos elmékbőll Hivatás: ez a lényeg. Es munka]
Munka! Minek küldenek nekem ilyen háromszakos tudósokat a nya
kamra!

- Igyekszem majd jól dolgozni - kockáztatla meg. De nyom
ban elhallgatott, mert Fillér figyelmeztetően az ajkára tette a mutató
ujját.

- Itt nem, igyekezni kell! - dörögte az igazgató, - Igyekezetből itt
nem lehet megélni! Itt dolgozni kell! Tessék, nézz szét - mondta nagy
gesztussal. - Itt mindenki dolgozik I '

Egy pillanatra megállt, aztán csöndesebben folytatta.
- Azaz nem mindenki, Sajnos, nem mindenki. De majd fog! -

kiáltotta. - Mert az idén mínden másképp lesz!
Leült, a tollával játszott.
- Pesten lakol?
- Igen.
Naponta fogsz utazni?
- Igen.
- A szüleíddel lakol?
- Igen.
- Családod nincs?
- Még nincs.
- Nem is kell azt elsíetní - szólt közbe vidáman Fillér. - ltn is

várhattam volna.
Az igazgató megróvóan pillantott rá. Fillér elhallgatott, Az igazgató

folytatta a vallatást.
- Miért éppen ide jöttél?
- Ide helyeztek.
- Szóval nem akartál ide jönni.
Benne egyszerre fölhullámzott az indulat.
- Azt se tudtam, hogy Borzos a világon van. Most aztán tudom.
Várta, mi lesz erre a kitörésre. Fillér is várta, lesúnyt fejjel.
De nem lett semmi. Az igazgató egészen megenyhülten folytatta.
- Mit tanítasz szívesen? De ne a latint mondd.
- Magyart. - Bólintás. - Esetleg történelmet.
- Abból van elég. Földrajzot?
- Nem nagyon tudom ...
- Majd megtanulod - vágott közbe Fillér.
Az igazgató elmosolyodott. De csak egy pillanatra; utána egy árnya-

lattal szígorúbb lett.
- Akarsz osztályfőnök lenni?
- Szerétnék.
- Miért?
Kis szünet u tán válaszolt.
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- Jobban megismerem agyerekeket.
Az igazgató megint bólintott.
Fillér meg, dünnyögve:
- Meg a szüleiket, Családlátogatás, miegymás, Köszönöm.
- Hány órát akarsz egy héten? - kérdezte az igazgató.
- Nem tudom, hányat szokás.
- Huszonkettő a kötelező. Többet, vagy nem többet?
- Harminc. Rendben van?
- Úgy, hogy haza tudjak menní.
- Rendben.
- Meg a mentőkocsí - mondta Fillér.
- Hogy-hogy? - kérdezte értetlenül.
- Azt is rendeld ide év végére - vigyorodott Fillér.
- Miért? - csattant föl az igazgató. - Mit gondolsz, én annak

idején hány órát tanítottam? Örültem, hogy egyáltalán taníthatok. Tő

lem senki nem kérdezte, mit akarok, mennyit akarok. Csak odalöktek.
és kész. Őraadónak. nyolcvanért.

- Apám is ezt mondja ...
De hogy ezt mért mondta, azt igazán nem tudta.
- Apád? - húzta föl az igazgató a szemöldökét. - Hány éves az

apád?
- Tizenkettes.
- Egyidősek vagyunk - nyugtázta az igazgató, valahogyan clége-

detten. - Szóval ő is ezt rnondja. - Most már barátságosabban nézett.
Tanárember?
- Bölcsészetet végzett, Megvan adiplomája.
- Tanít?
- Tanított. Anyám is.
- Az más - mondta az igazgató. - Pedagógus család. Az más. Ak-

kor csak nem lesz hiba.
Kopogtattak. Senki nem szólt rá semmit. Megint kopogtattak. Megint

nem szólt senki. Erre harmadszor is kopogtattak, és rögtön utána kinyílt
az ajtó.

Egy férfi állt a küszőbön. Tarka, piszkos ing volt rajta, és rövid nad
rág; váratlanul villant elő a fehér lábszára. Rezes arcából vörös tülökorr
türemkedett elő. Kicsit már őszült, de azért volt az arcán valami hu
nyori fiatalság.

- Várj, most nem érek rá - vetette oda az igazgató.
A férfi azért mégis beljebb lépett. Kezével föltámasztotta a fejét,

hallgatagon körülnézett, de úgy, mint aki nyomban mondani fog valamit.
Fillér, úgy látszik, ezt akarta megelőzni.

- Egy pillanat, Karcsi bácsi ...
- Szép tiszteletem az egész egybegyűlt társaságnak - mondta a rö-

vid nadrágos férfi, és olyasféle mozdulatot tett, mint mikor mélyen ka
lapot emel az ember. Szép hangja volt, kicsit borízű, de azért szép, Zsám
bokinak egyszerre eszébe jutott Rossini Szevillai borbélya. Amikor Don
Alonso áldást, békességet kívánva belép.

- Szép tiszteletem - ismételte a férfi. Úgy tett, míntha csak most
venné észre Zsámbokit. Eléje lépett, újra meglendítette a nemlétező ka
lapot, majd a szívére tette a kezét.

- Engedd meg, hogy bemutatkezzam. Nagy Károly vagyok, ének
tanár és karnagy. - Szeme elködösült, fölnézett a szeba sarkába, vala-
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hová a rnesszeségbe, - Es orgonista - tette hozzá. - Egyszer majd el
mesélem neked az életemet.

- Csak most ne, az ég szerelmérel - vágott közbe az igazgató.
- Hát akkor majd máskor - mondta Karcsi bácsi megadással. -

Ha semmiképp se akarjátok... Pedig de sok érdekeset mcsélhetnék ...
Az igazgató idegesen az arcát simogatta. Fillér vigyorgott. Ö meg

.csak állt, egyik lábáról a másikra nehezedett, és nem tudta, mitévő le
~y{:n, rnilyen képet vágjon.

- Teszem azt, megyek egyszer kilencszázharminckettőbenPesten az
utcán; hát mit látok egy könyvkereskedés kirakatában ? Képzeld, Bach
összes preludiumai, egy kötetben! Gondoltam, megvenném, ha lenne rá
pénzem. De mivel már akkor se volt pénzem ... No, mindegy. A viszont
látásra, uraim; egy kis dolgom van itt a szomszédban ...

Megint a kallaplendítő mozdulat, a szertartásos meghajlás, a lassan
körbe hordott tekintet; aztán mint egy jelenés után, levonult a színről,

Az igazgató mogvárta, rníg becsukódik utána az ajtó.
- Hát igen - mondta. - Legalább megismerted. Mit csodálkozol?

.Jól hallottad. Enektanár és karnagy.
- Valamint szesztestvér - jegyezte meg derűsen Fillér.
- Iszik?
- Nem - mondta Fillér. - Vedel.
- Es akkor hogyan tanít? - kérdezte Zsámboki ártatlanul.
- Nagyszerűen! - mondta dühösen az igazgató. - Nagyszer-űen,

érted? Mert ez is van - tette hozzá csöndesen. - Mit csináljak vele?
Vonjam felelősségre, amiért valahol kisiklott az élete? Kisiklott, vagy ki- '
siklatták? - Legyintett. - Ez persze nincs benne a módszertanban ...

- Bizony, bizony - rnondta Fillér. - Ez az, amit úgy hívnak, hogy
elsüllyedt vidéken. Mert itt bizony nincs se opera, se színház, itt csak
gyerekek vannak, ahogy az előbb Kokó bácsi mondta. Télen hó, tavasz
szal, ősszel sár, nyáron por. Azonfölül munka rogyásig, Tudod te azt pél
dául. hogy amíkor mi ideköltöztünk. Borzoson még nem volt aszfalt? Hogy
villany is csak ...

- Hagyd - ütötte föl a fejét az igazgató. - Ezt úgyse lehet sza
vakkal. Vagy ő is megtaruulja, vagy ... Akkor hát megegyeztünk - né
zett rá Zsámbokira.

Ö meg azt szerette volna kérdezni: "Miben?" De nem kérdezte, csak
állt tanácstalanul. Kovács György is fölállt, és várakozva nézte.

- Akkor mikor jöjjek legközelebb? - kérdezte végre.
- Holnap - mondta az igazgató.
- Hányra?
- Minél korábban.
Kezet nyújtott, majdnem ridegen.
- A viszontlátásra.
- Kikísérlek -'mondta Fillér.
Kiléote':c az iskola elé. Mellbevágta őket a hőség.

- Ne a temetőn át menj, hanem végig a közben - mutatta F'íllér.
- A sorompóri túl van egy kris ház, illetve putri, az a váróterem. Ott ad-
ják a jegyet ís. Kérj egy igazolványt és töltsd ki.

Elindult. Húsz lépés. Negyven lépés. Negyvenöt, negyvenhat. A nevét
hallotta, megfordult. .

Ketten álltak az iskola előtt, Fillér és az igazgató. .
- Siess, jön a vonat! De vigyázz a sorompónál!

(Folytat}uk.)
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Az a tény, hogy Giacomo Lercaro
bíborosnak nemcsak váratlanul, de
meglepetésszerűenkellett távoznia ér
seki székéből, nagy feltűnést keltett
Olaszország határain kívül is: Igaz,
hogy a Püspökök Kongregációjának
Bolognába küldött titkárától a bíbo
ros már január 27-én értesült az el
határozásról, ezt az utolsó napig, feb
ruár 12-ig, szigorúan titomban kellett
tartania. Hogy miért történt ez az idő

zítés, nem tudni pontosan. A hírma
gyarázók általában arra a beszédre
utaltak, amelyet Johnson vatikáni
látogatásával egyidőben rnondott Ler
caro. Ebben a bíboros tudvalevően az
egyház 'kötelességének mondta, hogy
diplomatikus csúsztatasok nélkül val
lási és erkölcsi alapon követelje
Északvietnarn légi bombázásának fel
függesztéset. Az azóta bekövetlkezett
események azonban valószínűsítik azt
a feltevést is, hogy a parlamenti vá
lasztások küszöbén legtekintélyesebb
vezető egyéníségétől ukarták megfosz
tani az olaszpüspöki karnak azt a ki
sebbségi csoportját, amely ellenzi a
vallás és a· pártpolitika összeleeveré
sét. Annál is Inkább gondolni lelhet
erre, mert Lercaro nemcsak bizalmas
összejöveteleken, hanem nyilvánosság
előtt is hangoztatta azt a meggyőző

dését, hogy politikai összefonódások
mindenkor csak ártottak az egyház
nak, amely kell, hogy nyílt és nyitott
legyen minden Irányban. A maga ré
széről gyakorlati példát is mutatott
erre, amikor szívélyes viszonyt alakí
tott 'ki Bologna város kommunista
tanácsával, úgyannyira, hogy ez a
tanács két évvel ezelőtt díszpolgári
oklevélleJ. is kitüntette.

Pedig Lercaro nem így induilt. Ami
kor kinevezték Bolognába érseknek,
az egyik Iegreakciósabb olasz püspök
hírébern állt. Motorkerékpáros papok
ból "repülő gárdát" szervezett, amely
időnként bejárta az egyházmegyét és
különösen helyi választáscsalkalrná
ból a kommunisták és szocíalísták el
len hadakozott. Amikor az olasz bíró
ság elítélte a pratói püspököt, aki a
szószékről "nyilvános bűnösöknek"

minősített egy katolfkus házaspárt,
amiért csupán polgári házasságot kö
tött, Lercaro tüntetően fekete lepelbe
vonatta a bolognai templomokat és
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megszólaltatta a lélekharangokat. Ké
sőbb arra a kérdésre, hogy mi okból
és rniként változott meg, Lercaro azt
felelte, hogy Isten kegyelméből eljött
egy időpont az életében, amikor meg
világosodott előtte, hogy figyelembe
kell venni az új áramlatokat, mérle
gelni az útkereséseket és megérteni az
elütő hangokat. Magatartásának és ér
deklődésének ez a fordulata is alig
hanem közrejátszott abban, hogy
egyetlen főpapként akkor az egész,
Rómában, a zsinat első ülésszakán
résztvevő teljes magyar küldöttséget.
a Domus Mariae különtermében va
csorán látta vendégüí, s mindannyí
unkat Bolognába Is meghívott.

A londoni The Tablet szerkesztősé

ge Desmond O'Grady cikkéhez, ame
lyet "Egy haladó főpap bukása' cím
mel április 6-án tett közzé, ezt a
megjegyzést fűzte: "Múlt heti szá
munkban megírtuk, hogy bizonyos
körökben ,I'OSSZ sejtelmeket váltott !ki
Lercaro bíboros örükéntes lemondása.
Ez a mostaní cikk azt a benyomást
'keJ.ti, hogya gyanakváselenak nagyon
ís megvan ,áz alapjuk." O'Grady sze
rint Lercarónak azért kellett rnenníe,
mert· egyházkormányzati elvei nem
találtak tetszésre Rómában. Szembe
tűnőern kifejezésre jutott ez már az
elmúlt esztendőben, amikor az Avve
nire d'Italia mögött álló tőlkéscsoport

kénytelen volt elej teni a lap főszer

kesztőjét és átszervezni munkatársí
gárdáját. Annak ellenére ugyanis 
emeli ki O'Grady -, hogy olyan ki
váló teológus, mint René Laurentin,
a párázsi Le Figaro római levelezöle
az Avvenire d'Italia zstnati tudósítá
sait "a világon Iegiobbaknak'' mond
ta, a lapra úgy tekintettek Rámában,
mint a "veszedel'mes Lercaro-vonal"
szócsövére, Még nagyobb port vert fili
utána Tito Casini hírhedt pamfletje,
amely Lercaro liturgikus törekvéseit.
támadva a bíborost "Bologna Luther
jének" állította be. S noha akkor Ler
caro a Liturgikus Tanács elnöke volt;
a röpírathoz /lntonio Bacci bíboros irt
dícsérő előszót. Egyébként, hogy a iku
lisszák mögött micsoda mesterkedések
folyhattak,arra jellemző, hogy miután
már Lercaro elhagyta érseki székét, a
római Il Borghese újfasiszta hetilap
közzétett egy jelentést, amelyet állí-



tása szerint 1967. március 15-i keUe
zessel egy apostoli vízitáter készített
a uorognai egynazmegyeröl. A jelen
tes "nozzáel"i.€s hiányával" vádolja
meg Lerc:arot, aki t roieg érzelmei be
roryasomax s akinek kezdeményezesei
.gyakorjausag híján tőbbnyire ártal
masak. ".ti,anyatlOOan levő, de ráme
nos ember, <l!J.~1 keves jó emléket hagy
rnaga u can ' - összegezi észrevételeit
a jeierucs. Bizonyos - kJa O'Grany
-, nogy ~tl(j'-oen sernmíteíe ruvataios
apcstour vízítátor sem járt Bolognában,
a jelentest tehát vagy olyan megti
gyelo keszíthette, akit a Kúria titok
ban kuldött ,ki, vagy olyasvalakí, aki
elegedeuenxecett a helyi arlapotok
kar. "Azt mondják - folytatja O'Gra
ny -, nogy a Hittani Kongregáció
egyik olasz beosztottja juttatta el ezt
a Jelentést a szelsojobboldalí sajtóhoz,
ugyanaz a beosztott, aki az utóbbi
éveleben ismételten felhasznált ha
sonló bizalmas okmányokat a haladó
szárny Jj,ompromittálása céljából. A
jelentés mindenképpen maradandó do
kumentuma azoknak az állandó erő

feszíteseknek, amelyeket az olasz egy
ház Iegreakcíósabb elemei fejtettek
ki Lercaro díszkredítálására," •

Ilyen körűlmények között nem igen
ütkJözhetüIllk meg a kemény 'hangon,
amelyet az üggyel kapcsolatban ka
tolíkus lapok és folyóiratok is meg
engedtek maguknak. "Ami történt,
rendkívül. kínos - -rögzíti Massima
Olmi a párizsi Témoignage Chrétien
március 7-i számában. - Azt a fő

pásztort, akit a legjobban szeréttek
Olaszországban, a .jó és hűséges szol
gát' úgy bocsátották el, mint egy cse
lédet, akit lopással gyanúsítanak." A
firenzei 'l'estimonianze, amely februári
számához külön mellélkletet csatole,
részben Lercaro beszédeiből, részben
távozásának olasz és külföldí víssz
hangjaiból. ekként foglalja össze né
zetét: "Giacomo Lercaro bíboros le
tétele talán a legsúlyosabb eseménye
Olaszországban a zsinat utáni időnek

s mint ilyen, lehetetlen, hogy ne kész
tessen aggódó elmélkedésre. Bizonyos
azonban, hogy Lercaro, rnint lelki
pásztor és az evangélium tematikája,
az a püspök marad előttünk, aki itt
Olaszországban a legkövetkezeteseb
ben testesítette meg János pápa és a
zsinat szellemét." O'Grady pedig már
említett cikkét így fejezi be: "A Ler
caro-eset olyan kérdéseket vet fel,

amelyek túlhaladják Bologna terüle
tét. Az 'első gondolat az, hogy ameny
nyiben a 75. évüket betöltött püspö
kökmind elbocsáthatók, akkor azok,
akiket a' Szentszék megtartott hiva
talukban nagyobb megelégedésére
szolgáln~k, mint azok, akiiket elbocsá
tott: ez nyilvánvalóan különös össze
hasonlításokra adal~lmat, mert ak
kor például McIiityre 'bíboros a Vati
kán szempontjából látszólag közelebb
áll aminat szelleméhez, mínt Lerca
ro bíboros. A második gondolat, amely
szintén felmerülhet, hogy Lercaro
bűne talán éppen az volt, hogy a zsi
nati elveket igyekezett átvinni a va
lóságba."

,.

Lercaro jamuár második felében
még részt vett az olasz püspöki kon
ferencia elnöki tanácsának ülésén, de
Michele pelleqrino bíboros és Salvato
re Baldassarri érsekekkel egvütt hasz
talan érveltek ellene, nem akadálvoz
hattáJk meg, hogy oa parlamenti válasz
tásokkal kapcsolatban a püspöki kar
ezúttal· ts felszólítást intézzen a hí
vekhez.

Az Osservator'é Romano január 22
23-i számában hivatalos közlernény
jelent meg ezzel a címmel: "Teologi~
e l'IIagistero a servizio della pn.rola dt
Dio e del ponolo cristiano nell'n.ttuale
momento" (Teológia és Tanítóhtvatal
Isten tSiéiének és a keresztény néonek
szolaálatában a jelen pillanatban).
Aláírója "Giovanni Urbani bíboros,
Velence patriárkáia.az olasz püsnőki

konferencia elnöke" volt. A rákövet
kező napon, január 24-én az Osserva
tore Romano ..1 cri~\tiani e la vita 'Pub
lica in una Dichiarazione dell'Epis co
pato Italiano" (A ker€'s'lténvek és a
közélet az Olasz Püsnökí KA,r Nvilat
kozatában) címmel ú iabb közleménvt
adott ki. arnelvnek aláíróiként "Olasz
ország püspökei" szerspeltek,

Az Urbani által ellenjegyzett Nyi
latkozat három részre oszlik. Az első

kettő általánosságban taglalja, mínt
egy népszerűsíti a keresztények köz
életi feladataira vonatkozó zsinati
szövegeket, a harmadik rész azonban
már arra a konkrét helyzetre összpon
tosul, amely a közeli választásokkal
ám elő. Ez a harmadik rész lényegé
ben megismétli a püspöki karnak azt
a múltban szokásos és mindannyíszor
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"vallási engedelmességre" célzó állás
foglalását, hogy a katolikus választök
nakegységesen a kereszténydemok
rata pártra kell szavazníok, Igy óha
tatlanul az a benyomás támadt, hogy
az előrebocsáto1Jt tanbeli fejtegetése
ket kizárólag emiatt tartották szüksé
gesnek, Az okmányt - különösen a
katolikus világiak körében - sokan
kelletlenül fogadták és heves viták. is
indultak róla.

A velencei Questitalia és a firenzei
Testimonianze februári számuikban
elvi okokból is kifogást emeltek a
Nyilatkozat ellen. A Questitalia a
Gaudium et Spes konstitúció 75. sza
kaszára hivatkozik, amely ezeket
mondja: "Tudja meg minden állam
polgár, hogya közjóelőmozdításaér
dekében joga és egyben kötelessége a
szavazás szabad lehetőségével élni ...
Minden keresztény hívő érezze át sa
játos és küíön hivatását a politikai
közösségben . .. A földi ügyek rende
zését illetően ismerjék el a vélemény
különbség jogos voltát, és becsüljék
meg azokat a polgártársaikat, akik
egyénileg vagy társultan becsülettel
védik eltérő álláspontjukat." A zsinat
tehát - állapítja meg a Questitalia 
teljesen [ogosnak minősítette az evi
lági állásfoglalások többféleséget és
különbözőségét, a vélemények és ma
gatartások eltérő voltát. A mostaní
Nyilatkozat, amely kijelenti, hogy "bár
a nézetek és magatartások különbö
zősége önmagában gyakran jogos, eb
ből még nem következik, hogy álta
lános szabály lenne" világosan
szembefordult a zsinati határozattal.
Felveti a lap azt a kényes kérdést is:
ha egyszer katolikus kötelesség' a bé
ikéért síkra szállni, akkor mi alapon
követelheti meg a püspöki kar az
"egységet és egyetértést" egy olyan
kormány hangadó pártj ával, amely a
vietnami háború tekintetében is szo
lidáris az ameríkat politikával?

A Testimonianze a Gaudium et Spes
konstitúció 43. szakaszát idézi: "A vi
lági híveknek már kellőképp kialakí
tott lelkiismeretére hárul a feladat,
hogy az isteni törvény beleíródjék a
földi társadalom életébe ... Ne higy
jék, hogy pásztoraik mindig annyira
szakemberek, hogy az összes felme
rülő kérdésekben, még súlyos kérdé
sekben is, azon nyomban gyakorlati
megoldást tudnak ajánlani; vagy hogy
ez a papok küldetése. Vállalják csaJk
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a világi hívek a maguk sajátos szere
pét. .. Bizonyos korüimények között
akárhányszor épp a dolgok keresztény
szemlelete ajánl egyeseknek valami
lyen határozott megoldást. Más hivők

viszont, min:t. ez elég gyakran és.
egesz jogosan előfordul, nem kisebb
őszinteséggel másképp velekednek
ugyanarról a dologról. Ha már most a
míndkét felől javasolt megoldásokat a
felek szándékán kivül is sokan kap
csolatba hozhatják az evangéliumi ta
nítással, jusson eszükbe, hogy senki
nek sincs kizárólagos joga ilyen ese
tekben az egyház tekíntélyávsj elő

hozakodni a maga véleményének tá
mogatására." Következésképpen _
fűzi hozzá a lap - az olasz püspöki
konferencia okmánya .amikor nem
általános szabálynak': nyilvánItja a
vélemények és magatartások külön
bözőségének jogosságát, megmásítja a
zsinati konstitúciót és ellentétbe ke
rült vele.

*

Az előbbi folyóiratokon kívül a ge
novai Il Gallo is közreadta márciusi
számában iazt a nyílt levelet, amely
ben február ll-i keltezéssel 14 kato
Iíkus egyetemi tanár, író és szerkesztő,

valamint 34 katolíkus tanulmányi kör
és rnunkacsoport emelt óvást a Nyi
latkozat ellen.

"Megítélésünk szerint - hangzik a
levél - az okmány tűrhetetlen be
avatkozást jelent az olasz választók
irányában, akiknek - akár katoliku
sok, akár nem - teljes szabadsággal
és felelősséggel, az alkotmány, vala
mint az áLlam és az egyház viszonyát
szabályozó lateráni szerződés alapjárn
kell gyakorolniok politikai jogaikat. A
régi integrizmus új módon öltött tes
tet a Nyilatkozatban. Az olasz püspö
kök megint önkényesen használják
fel tanító tekintélyüket és lelkipász
tori eszközeiket kifejezeUen pártcél
ra, amilkor a híveket egységesen kí
vánják felsorakoztatni a keresztény
demokrata párt mőgé. Rá kell mutat
nunk arra az ellenmondásra, hogy az
okmány, amikori'ormálisan megerő

síti a lelkiismeret és a politikai döntés
szabadságát, ugyanakkor újólag egy
séges választásra kötelezi az olasz ka
tolikusokat, holott a keresztfny hiten
levés 'Olaszországban sem szabhatja
meg többé a politikai hovatartozást,



Minden ilyen beavatkozás csak nö
velheti az ellentéteket a hívők és a
nem-hívők között,"

Jelentős mozzanat, hogy ezt meg
előzoen már egyházi részről is történt
komoLy [etszouitás a Nyilatkozat el
len. A ravennai főegyházmegye papi
tanácsánaik tagjai Bauiassarri érsekkel
egyetértésben január végén határoza
tot hoztak, amelyet a sajtóhoz is el
juttattak, Ezeket rnondják:

"Elmélyült vizsgálódás után az
evangéliumi üzenet és a zsinati ok
mányok fényénél. valamint az utolsó
évek lelkipásztori tapasztalatai nyo
mán a következő mcgallapitásokra ju
tottunk: 1. Világosnak kell lennie
mindenki, hívők és nem-hivők előtt,

hogy az egyház természeténél és cél
jainál fogva semmi módon sem ke
veredik össze s nem is szabad össze
keverednie meghatározott politikai
renászerekkel. Az egyház az alapító
Krisztus szellemében az összes em
berek számára hirdeti Krísztus val
lási és enkölcsí üzenetet. - 2. Ezért
szükségesnek tartjuk az egyházi te
kintély teljes elhatárolását, egyház
megyei és plébániai színten is, politi
kai a1a!kulatokt61 és tevékenységek
től, meghagyva a keresztény lelkiis
meretük által irányított katolikus vi
lágiak teljes szabadságát és feleWssé
gét a politikai életben való részvétel
tekintetében. - 3. Szükségesnek lát
szik tehát, hogy az egyházi szemé
lyek, mint ilyenek, tartózkodjanak
minden beavatkozástól politikai téren
és egyre világosabban különítsék el
személyüket és tevékenységülket a po
litikai alakulatoktól és kezdeménye
zésektől. - 4. Éppen ezért nem tart
juk kívánatosnak az egyházi tekintély
beavatkozását a legközelebbi politi
kai választások alkalmából Olaszor
szágban. - 5. A lelkipásztorok 'kö
telességének tartjuk viszont, hogy
súlyt fektessenek híveik keresztény
lelkiismeretének helyes formálására a
polgári f'elelősséget és kötelezettsé
geket illetően is. Legyenek tudatában
a hívek annak, hogy a szolgálat ma
gatartásat kell tanúsítanlek a polgá
ri közösség irányában és hogy egy
folyton igazságosabb, a szükségtől és
tudatlanságtól mentes társadalom épí
tésén kötelesek fáradozni. Ezeknek az
elveknek fényénél és az evangélium
személyes átgondolásával hozzák meg
azokat a döntéseiket, amelyeket sza-

bad és felelős lelkíísmeretük szerírrt
a legcélszerűbbnek tartanak."

Ha persze sok ikatolikus ei is utasí
totta a Nyilatkozatot, más katolikusok.
nemcsak számoltak vele, de el is vár
ták a .püspököktől. Feltehetően utób
biak felfogását tolmácsolta Agostino
Greggi kereszténydemokrata képvi
selő, aJki a Relazioni Religiose hírügy
nökség :február 8-i kiadványában 011
vashatóan kijelentette: "Ha akatoli
kus Olaszország jövő sorsát és életét
ennyire megszabo pillan.aitJban püspö
'keink nem foglalnak világosan állást,
akkor nyájuknak nem pásztorai, ha
nem árulói lettek volna." A Gallo'
megjegyzi ezzel kapcsolatban, hogy a
katolikusoknak ez a szárnya sajná
latos módon még mindíg szükséges
nek és nélkülözhetet1ennek vélí az
evilági hatalmi bástyákat, mímt ame
lyek megvédik, ahogyan mondaní szo
kás, "Isten és az egyház jogait". Pedig.
az igazság az, hogy Isten míndig ön
maga védte meg magát és egyházát a
legjobban, visszautasítva az "angyalok
légióít" és nem híva segítségül Nagy
Károly lovasait. S azok a bizonyos
"bástyák" néhány század óta Erősen

perladásra hajlanak ...

*

Ebben a viharos légkörben ült ösz
sze február 18-án az olasz püspöki
konferencia teljes értekezlete, ame
lyen több mint 300 püspök vett részt.
A napilapok tudósításaíból, ideértve
az Osservatore Romanot is, kitűnik.

hogya püspökök nem mind értettek
egyet az első okmány tartaírnával. a
második okmánynak pedig sem a tar
talmával, sem az aláírásával. A má
sodik okmányt ugyanis, amely a Nyi
latkozat [elentőségét méltatja - mínc
emlékezetes - "Olaszország püspökei"
nevében adták ki, anélkül, hogy szö
vegét valamennyiüknek bemutatták
volna. Urbani bíboros, akii az értekez
leten elnökölt, végűl is röviden és ve
lősen odakövetkeztetett, hogy miután
az első okmány tisztán tanító jellegű,

szükségszerű, hogy a püspökök egysé
gesek legyenek annak értékelésében és
értelmezésében. "Még akkor is 
mondta -, ha ez bizonyos áldozatot
kivan tőlük, lemondást az egyéni né
zetekről, vagyeltekintést a helyi VÍ
szonyoktól ..." Ami pedig a 'külső, a
világiak részéről elhangzott bírálato-
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kat illeti" Urbani az Osservatore Ro
mano február 25-i kőzlése szerínt ki
jelentette: "A püspökök tudatában
annak, hogy pásztori kötelességüket
teljesítenték, nem szállnak vitába sen
kivel, rábízzák a dolgot Istenre és
megvárják az idők ítéletét."

Giuseppe De Rosa cikkéből, amely
"A .másgondclkodású' katolikusok"
címmel a Szeritszékhez lkörelálló La
Civilta Cattolica március 16-i számá
ban je'lent meg, azt is megtudiuk, hogy
február 23-áln, amikor az olasz püs
pökök a Domus Mariae épületében to
vábbi tanácskozásra jöttek össze, az
előteret fiatalemberek lepték el, akik
táblákat tartottak kezükben ilyen fel
Irásokkalt "Nagykorúaik vagyunk, mí
magunk választunk", "Autonómiát a
világíaknak a politikai választások
ban", "Nemet mondunk a 'katoliku
sok politikai egységére", "Nem hall
gatunk a püspök-grófokra". Ugyanak
Ikor az előcsarnokban "éhségsZltráj,ko
ló" fiatalok telepedtek le.

Mindezeket a jelenségeket - ír
ja De Rosa - elsősorban vafllási szem
pontból kell mérlegelnünk, míután
olyan személyekről van szó, akik ka
tolikusnak vallják magukat s akik
nek ebbeli őszinteségébennincs okunk
kételkedni. Katolikus ember azonban
- adja elő De Rosa - nem vonhatja
kétségbe elvileg a hierarchia közbelé
pésének. megengedett voltát evilági
ügyekben sem, ha a hit és az erkölcs
kérdései forognak kockán, vagy ha az
egyház és a hívek lelki javáról van
szó. Arról pedig, hogy szükséges-e vagy
célszeru-e az ilyen közbelépés, egye
düla hierarchia jogos határozni, mert
Krisztus a pápára és a püspökökre
ruházta rá, mint pásztorokra, a veze
tés felelősségét, Az olasz püspöki Mr
pásztori kötelességének fogta föl, Ihogy
a jelen körűlmények között szózattal
forduljon az olasz katoli'kusoklhoz.
'Tárgya ennek kétségkívül politikai, de
vannak benne vaflási problémák és 'a
püspökök főleg ezekre figyelmeztet
nek. Mondják meg a "másgondolko
dású" katolikusok: miért lenne ez a lé
pés megengedhetetlen beavatkozás, te
kintve, hogy politikai kérdésekbe ke
veredett vallási problémákról van
szó? De Rosa szermt nem lehet a hier
archiát azza!l vádolni, hogy nem tart
ja tiszteletben a világiak autonómiá
ját, mert hiszen nem kényszerít reá
juk meghatározott szavazást, csupán
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tájékoztatja lelkiismeretüket abból a
célból, hogy választásuk "keresztény"
legyen. Ettől az elvi kérdéstől elte
kintve azonban helyteleníteni kell a
"másgondolkodású" katolikusok ma
gatartását az olasz püspöki kar irá
nyában. Mert amennyire indokolt az
egyházban a lojálís párbeszéd, amely
nek során a világiak nyíltan fel tárhat
ják véleményeiket és kritiikáikat is a
hierarchia előtt, annyira nem enged
hető meg, hogy világiak nyilvánosan
kétségbe vonják a hierarchia olyan
lépésének jogosságát, amely a hier
archla iüetéteeesétn körén belül marad.
Ellenkeznék ez az egyház természe
tével, amely nem demokratikus, ha
nem hierarchikus, minthogy maga
Krísztus alapozta egyházát a pápára
és a püspöki kollégiurnra. Ami végül
a kérdés politikai oldalát Illetí - ír
ja De Rosa -, ez eléggé egyszerű,

"Egyetér1lhetüJ1!k azzal, hogy a .más
gondolkodásúak' többrendbelikriti
kája megáűlja a helyét. A bajok va
lóban súlyosak és számosak Olaszor
szágban, csak azt nem lehet mondani,
hogy a politikai szektor rosszabb,
mínt az olasz élet többi szektorai,
mert korrupciót, törtetést és címbe
raságot míndenübt találni. S llIkik új
baloldalt javasolnak. mint Wladimiro
Doriqo is, kénytelenek maguk elis
merni, hogy ez e pillanatban nem va
lósítható meg."

*
De Rosa érvelése - mint a Tablet

római Ievelezője is megállapítja a lap
áprtlís 20-i számában - éppen a dön
tő pontban nem fogadható el. Mert
ha betű szerint igaz is az, hogya Nyi
latkozat "osupán a katolikusok lelkáís
meretét kívánja tájékoztatni" abból a
célból, hogy választásuk "keresztény"
Legyen, nem képzelhetőmég olyan sko
Iasztikusan csiszolt elme sem, amely
félreismerhetné, hogy valójában mit
kell érteni ezen. A cikk így a maga
egészében soíokal inkább arra enged
következtetni, hogy a legfőbb egyház
kormányzati tényezőket is gondolko
dóba ejtették a vázolt események. S
ma már Olaszországban nem is tart
ják valószínűnek, hogy a jövőben

megismétlődhessenek olyancljárások,
amelyek csak súlyos ellenmondáso
kat válithatnak ki. Hírforrásaink sze
rínt egyébként több egyházmegyében
már most sem került sor a papság vá
lasztási mozgósítására,



A KIS ÚT

Ismert közmondásaink: "Hallgatni
arany", vagy "Nincs félelmetesebb a
hallgató embernél" ... Mást, majdnem
ellentétet fejeznek ki, de ide tartozik
ez is: "A gondolatokat etetni kell,
hogy csendben maradjanak" - ami
azt akarja mondani, hogy el kell fog
lalnunk magunkat, nehogy kellemet
len dolgok jussanak eszünkbe. Ezek a
mondások sokmindent elárulnak. EL
sősorban azt, hogy hallgatni lehet fé
lelemből, óvatosságból, ravaszkodva,
támadó szándékkal, töprengés közben,
vagyegyszerűenazért, m ert nincs mit
mondanunk: A beszéd viszont nem
mindig a nyiltság jele - ső.t, gyak
ran etbúiunk: mögéje, kendőzünk ve
le valamit s van, hogy önmagunk, kín
zó gondolataink elől menekilliink: ál
tala. Ezek a hallgatás és a beszélge
tés negatív formái, mikoris inkább
visszaélünk adottságainkkal, semmint
hogy felhasználnánk őket.

Tény, hogy zajos világunkban egy
re kevesebb a csend, a hallgatás le
hetősége.Hovatovább már meg sem tu
dunk lenni lárma nélkül. Zörög a 'villa
mos az utcán, kattog az írógép a hioa-:
talban, sikít a marógép, csattog a ka
lapács az üzemben, hangrobbanás ráz
za meg az ablakot s mindezek felett
úszva, mindig és mindenütt bömböl a
táskarádió. Mintha valami örökös me
nekülésben lennénk önmagunk elől,

mintha arra ügyelnénk, hogy azok a
bizonyos gondolatok meg se sziilet
hessenek. Eközben pedig megfeledke
zünk arról, hogy az állandó lárma, a
"fedőzaj" zsibbaszt ugyan, de roncsol
is.

Ki ne érezte volna pedig a csend
szükséges voltát, a hallgClitás édes
meghittségét? Hányszor áhítozunk
utána - hasztalan. Személyes élmé
nyem kívánkozik ide. Évekkel eze
lőtt hosszabb külföldi úton voltam egy
barátommal. Hálókocsi ablakából néz
tem az elsuhanó, idegen tájat, szeret
tem volna [eltoqni, megérteni valamit
lényegéből, személyes kapcsolatra ki
1Jántam lépni a látottakkal. Figyelme
met azonban minduntalan megzavarta
a [iillcébe épített hangszóró "szóra
koztató" muzsikája. El akartuk né
mítani, de nem volt kapcsolója; a ka
lauzt is hasztalan kértük, ő sem tudta

(CSEND ÉS HALLGATAS)

elállítani. Nem volt mit tennünk, el
kellett szakítanunk vezetékét, noha így
tudatosan kárt okoztunk. Am úgy vél
tük, a vasúttársaság magára vessen,
ha nem törődik az utasok csendhez
való jogával.

Már az összpontosított figyelem is
csendet kíván, hát még a behatóbb
szellemi tevékenység. Ki kell ilyenkor
zárnunk a világ' zajait és hallgatnunk
kell magunknak is. A hallgatás már
önkéntes cselekvés, amikor akarati
úton járulunk hozzá egy állapot lét
reiiittéhez. Három magyar ige plasz
tikusan fejezi ki ezt a folyamatot: ösz
szeszedi magát, magába száll, elmé
lyül - megjelölik ezek egyben a fo
lyamat lépcsőfokait, meghittségi szint
jét is. Össze kell szednünk magunkat,
ha figyelmünket a világ felé kívánjuk
fordítani, hogy egy bizonyos eseményt
érdeklődéssel lcísérhessünk; méginkább
szükséges ez, ha a világ és önma
gunk, egyéniségünk kapcsolatát akar
juk tisztázni, elemezni. Magunkba
szállunk, tehát mélyebbre hatolunk a
hallgatásba, ha ez a vizsgálat önma
gunk felé irányul. El kell mélyülnünk
önmagunkban, szinte fel kell oldód
nunk lelkünkben, ha a teremtett világ
feletti régiókkal szeretnénk kapcso
latTa lépni, ha Isten felé fordítjuk
belső tekintetünket. Ehhez már temp
lomi csend szükséges.

Nélkülözhetetlen számunkra e fo
lyamat mindhárom fokozata - ha em
berhez méltó életet akarunk élni, ha
szert kívánunk tenni a belső szabad
ságra. Ennek rendje és módja az, hogy
mindig több és több kapcsolót csa
varunk el, sziikitjük a csendet, szi
gorítjuk a hallgatást, hogy meghall
hassuk a bensőnkből feltörő hangokat.
Már az első, úgyszólván felületi lépi!s
nél, figyelmünk egy tárgyra összpon
tositásakor, bizonyos értékrendet álla
pítunk meg s a külvilág benyomásai
közül csupán azokat hagyjuk érvény
re jutni, amelyeket fontosnak ítélünk,
amelyek alátámasztják a figyelme,t
vagy kifejteni segítik az elemzett tár
gyakat . . . Meglepődve tapasztalhatjuk
ilyenkor, már a hallgatás első pillana
tában is, mekkora lárma, zajos össze
visszaság tör fel belőlünk. A külvilág,
a cllörömpölő élet számtalan, belénk
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ivódott penyomása szólal meg a csend
ben. Gondók és tennivalók, vélemé
nyek és elfojtott sérelmek mondják a
magukét. Bizony nem kis önfegyelem
re van szükségünk, hogy túljuthassunk
rajtuk, hogy fontosságuk sorrendjében
elhallgattassuk őket, hogy kettesben
ma'radjunk ilyetén a világgal, megha
tározhassuk benne a helyünket s el
tudjuk dönteni végül, mi is a célunk,
mire törekszünk, hol és miben aka
runk fogódzani vele és mitől kívánjuk
elhatárolni magunkat. Összeszedettsé
günk megéri azonban a fáradságot,
gyümölcsöző lesz számunkra, valóság
gal újjászületünk általa, más, tudato
sabb emberként lépünk ki csendünk
ből és térünk vissza a hangok és zaj
hatások birodalmába.

Az efezusi Diana-templom homlok
zatán felirat hirdette: "Gnoti seauton"
- ismerd meg magadat. Hogyan és
miként - kérdezik sokszor. Nos, hoz
zásegít gyaT_ran már a hallgatás első

lépcsőfoka, az az elmélkedés is, ami
kor a világhoz kötődő kapcsolatainkat
igyekezzük kibogozni. Az igazi meg
ismeréshez azonban tovább kell jut
nunk ennél, magunkba kell szállnunk,
le, tudatunk mélyére, hogy sorra kiolt
va az impressziókat szembe talál1wz
hassunk belső, lényünkkel, rádöbben
hessünk önmagunkra. Hangos szóára
dat fogad itt is bennünket - minde
nek előtt éppen rossz tulajdonságaink,
elkövetett mulasztásaink, vétkeink
mondják el sorra védőbeszédüket.

Hangosan szónokol a gőg, izgatottan
ágál az önzés, majd édes gyermekeik,
a mohó vágyak és kívánságok démonai
igyekeznek agyonbeszéIni bennünket.
Ékesszólásuk gyakran egy Demoszte
nészével ér fel, úgyannyira, hogy nem
egyszer csak rettentő erőfeszítés árán
tudjuk megragadni 'azt a bizunyos
kapcsolót, ami kiszűri szavukat, e!
hallgattatja beszédüket, hogy végre
csak az én, a benyomásoktól és rára
kódott szennyeződésektől megszaba
dult lélek nyilatkozhasson meg, sut
togja el halk ConfiteorjáL a meghitt
csendben.

Am semmi sem követeli ki inkább
a magáét, a továbbjutást, mint éppen
az én őszinte hangja - a magunkba
szallást az elmélyülés váltja fel, hogy
bensőnk teljességével, mint valami
pontosan beállított radar-készülékkel,
Isten felé forduljunk. Ne gondoljuk
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azonban, hogy itt, tudatunk legmé
lyén már teljes a hallgatás. Szorongá
sok és óhajok, rettentő félelmek és
izzón áhított kívánságok zajonganak
itt is, csakhogy már imává, gyötrődő

könyörgéssé változva. Különös "ma
gánszertartások", bókok légiója ostro
molja az Urat, valóságos listát zeng
ve el arról, hogy mit adjon meg szá
munkra és mit távoztasson el tőlünk.

Ezek az ékes szóvirágok mintegy be
akarják hálózni, meg akarják szá
munkra keríteni Istent - olymódon"
mint az udvaroncok a hatalmas ural
kodót, minél több kiváltságot csikar
va ki tőle. De itt mondják a maguk
hangos mondókáit a felületes vallá
sosság tradicionális szólamai is, vala
mint ítt dikcióznak az idők folyamán
beivódott teológiai tételek - vala
mennyi, a kételkedés által támasztott
ellentéziseikkel egyetemben... Nincs
már mit tennünk, a beállító, halkító,
kiszűrő csavarok sorra kifogytak.
El kell szakítanunk avezetéket.

Mert csakis akkor, e radikális cse
lekedet végrehajtása után lesz teljessé
hallgatásunk, fordithatjuk figyelmün
ket Isten halk, de végteleniil határo
zott és egyértelmű hangja felé. Cso
dálkozással vegyes örömmel tapasz
talju/c majd, milyen közelről, milyen
kristálytisztán hall juk: szavát, amit
nem nyom el többé sem a külvilág,
sem pedig belsőnk felbolydult zűrza

varának zsivaja. Érthetően szól szán
dékáról, bölcs akaratáról és már nem
is esik nehezünkre magunkévá tenni
azt, hiszen az elmélyülés intim csend
jébe'n megértjük a miértek összefüg
géseit, tökéletes harmóniába kerülünk
általa. Az elveszett paradicsom tün
c!öklésének egy hallatlanul tiszta fény
sugara ragyog ránk ezekben a ritka
pillanatokban . . . És visszat{~rve a hét
köznapok forgatagába - ha termé
szetünk, sajátságunk alapja nem is
változik meg teljesen - igenis meg
változik nézőpontunk, másként fog
juk szemlélni a világot és majdani
cselekedeteinket sil.eresebben. illeszt
hetjük Isten megismert akaratához,
rendeléséhez. Hallgatásunk emléke
velünk lesz a lárma közben is és úgy
tekintünk majd rá, mint egy számunk
ra mindig nyitva álló, biztos mene
dékre.

Bittei Lajos.



NAPLÓ
ÉRETTSÉG ÉS FELELÖSSÉG A SZEXUALIS ÉLETBEN. Ismét megélén

kült a vita különböző hazai sajtóorgánumainkban a szerelemmel és az ifjúság
szexuális életével kapcsolatos kérdésekben amelyek egyre komolyabb gondokat
okoznak. Az Élet és Irodalom, a Család és Iskola után legutóbb az Élet és Tu
domány című népszerű természettudományos hetilapunk indított országos vitát
Harsányi István témafelvetéséve1. A 'különböző korú és nemű olvasók hozzá
szólásaiból világosan kitűnik, hogy a szóbanforgó kérdésben a legszélsőségesebb

vélemények és magatartási forrnák tapasztalhatók napjainkban. Az eszmei és
gyakorl.ati zűrzavarban kívánnak rendet teremteni azok a -szocialista erkölcs
alapján álló - pedagógusok, pszichológusok, orvosok és szociológusok, akik hi
vatalosan, bizonyos normákban kívánják megfogalmazni a nemi erkölcsre vo
natkozó tételeket, meghatározni a kívánatos magatartást.

Azt mínden komoly szakember érzi, hogya szabados és felelőtlen nemi
élet összeegyeztethetetlen új társadalmi struktúránkkal ís, de még kialakulatlan
az az etikai alapelv, amely biztonsággal dönti el: mikor helyes és mikor hely
telen a megkezdett nemi élet. Szerintünk e kérdésben nem lehet döntő a szé
les körben kialakult gyakorlat, hiszen egy önmagában helytelen megoldást
nem szentesít a praxis, még akkor sem, ha tömegmagatartásról van szó, Úgy
gondoljuk, könnyebb rátalálnunJk az etikai alapelvre, ha a kérdést belsőleg, a
dolog természetéből vizsgáljuk meg. Mi a szerelern értelme és célja, milyen
biológiai és pszíchíkaí komponensek hozzák Iétre a szerelern élményét, mik a
szerelern fejlődésének fázisai, mit moridhaturik igazi és teljes szerelemnek?

Az összetevőket - a külföldi katolíkus szakirodalomban kedvelt - há
rom szóval határozzuk meg: szexus, érosz és agapé. Közülük az első kettő á1
talános és természetes tényezőkre utal, viszont a harmadik már feltételezi a
hitet és a természetre ható, de természetfeletti jellegű kegyelmi életet. Ve
gyük sorjába és rendezzük egységbe a felvetett kérdésekre adandó válaszokat.

A szerelern sajátosan emberi élmény, amely az ember egész testi-szellemi
lelki világát átjárja. Az embernél alacsonyabb rendű élővilágban a szó szo
ros értelmében vett szerelemről nem is beszélhetünk. Ott a fajfenntartás ösz
tönecsupán az utódok létrehozását és az azokról való ideig-óráig történő gon
doskodást szolgálja, Ez az emberi szerelemnek csupán egyrk, bár alapvető

célja. Az embernél a fajfenntartás ösztöne magasabb létsíkra emelkedíűc, mí
nőségileg változva, valóban "emberivé válik", a szerelemben tudatos, szemé
lyes élmónnyé nemesül. At érett és teljes értékű szerelern az ember személyes
szeretet-ígénvének szolgálatában áll, két ellentétes nemű, helyesehben "más
nemű" ember, egy férfi és egy nő személyes szerétet-kapcsolata. A szerelem
kibontakozásának sorrendjét tekintve előbb kiegészülésí vágy, majd megha
tározott vonzalom, végülis a5eteljesülé~ében: egyesülés. Az egyesillés testi
aktusa, a testí-lelki önátadás, a kölcsönös ajándékozás és egymásboldogítás
érzoktleg Ikifejezett szimbóluma,

Most tekímtsünk végig a szerelern említett összetevőín:

1. A testi összetevő: szexus. Ez a nemi ösztön primér megnyilvánulása,
az érzéki és nemi vágy (libido), valamint annak kielégítése,lti.élése a vele
kapcsolatos gyönyör megszcrzése érdokében. A szerelern ezen a szinten nem
több, minta másneműek általános, testies vonzódása, kezdve az érzéki vá
gyaktól a már kifejezetten nemi kapcsolatkeresésíg, a csóktól a nemi egye
sülésig. Ha a testies szerelern (másképpen: amor) a magasabb síkú összete
vőktől elszigeltelve marad, a szó mélyebb értelmében "személytelen", oly eset
leges és általános, hogy bárkire, bármikor irányulhat. Bár nagyon sokan a
nemi ösztönnek ezt az alacsony szintű kiélési formáját is szerelemnek ne
vezik (Harsányi szerirrt etikai alapját képezheti a kölcsönös megegyezés), mi
ezt a magatartási formát nem tartjuk annak.

A testi vágy és annak kielégítésére való 'törekvés a nemi érzést követően

hamar jelenkezik, különösen a férfi nemnél. Oly korán, amilkor az agykéreg
fejtlődését és az idegrendszer állapotát tekintve a fiatalok tulajdonképpen még
"éretle-nek" a szellemi és lelki szeretetre. Ha ösztöneiket fegyelmezetlenül ét:
zabolátlanul élik ki, súlyos tragédíákat okozhatnak maguknak. A vesztes fél
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elsősorban a leány, akinél a megkezdett nemi élet alapvető testi-lelki válto
zást okoz, akii a fiú partnernél 'Sokkal többet kockáztat és nagyobb terhei
vállai. A tapasztalat bizonyítja, hogy a korán megkezdett nemi élet képes
hosszú időre feldúlni a leány megszekott éíetrendjét, gyengíti az akarat erő

feszítését, olyan megtenhelést jelent, amely megakadályozza, sokszor pedig
kifejezetten visszaveti egyéniségének egészséges :kibontakozását (kötelességek,
tanulmány, családí közösséghez való tartozás szempontjából stb.). Az idő előtti,

szellemileg-lelkileg éretlen szexuálís kapcsolat, amikor a testi kielégülés nem
több, mint a nemi feszül tség közvetlen feloldása, végzetesen kíszoríthatja a
valóságban megérett emberi kapcsolatokat. A fiatalembernél hasonló vesZJé-'
lyeket rejt az éretlenül megkezdett nemi élet, különösen akkor, ha az a vál
tozatosságra tőrekszíík, hamis önéntékelésből, vagy játákos nagyképűségből ki
tűnni és érvényesülni akar. Az egyívású partnerek közönt kivívott "csodálat
és tekintély" felelőtlenné és teljesen szabadossá teszi, amely ahelyett, hogy
felnőtté alakítamá, infantilis fokra bénítja, meggátolva a személviség tovább
fejlődését. Mindez - fiúnál, leánynál egyaránt - a későbbi nemi ingatag
ság gyökere. A biológiai érettség tehát nem azonos a nemi érettséggel. A csu
pán szexuálís kapcsolat nem azonos az érett szerelemmel.

Magától értetődő, hogya szerelemnek ezt a testi-biológiai összetevőjét, a
szexus t nem tartjuk alapvető rossznak. A testi vágy és a vágy beteljesedése
az érő és megérett szerelern lényeges raktora. Az állandó és kizárólagos élet
és szerelem-közösség, vagyis a házasság, nélkülözhetetlen eszköze. A testi sze
relern táplálja a férfi és nő szeretet-kapcsolatát, egyben az élet továbbadá
sának, az utódoklétrehozásának forrása.

2. A szeliemí (értelmi, akarati, érzelmi) összetevő: érosz. Az eroszból kép
zett erotika szót a köznyelv ugyan azonosítja az 1. pontban felsorolt testi sze
relemmel, a szakirodalom azonban olyan értelemben használja, mint mi. Az
érosz a nemiség területére vonatkozó olyan szellemi iképesség, amely a tár
sat, rnint szeméíyt, egyedileg ragadja meg. Vonzódás a személy személyi ér
tékeihez. Az érzéki vonatkozásokon keresztül megsejti a személy belső, szel
lemi értékeit, s bár a 'kezdeti erotikus vonzódásban még tengernyi a megin
dokolhatatlan, .írracíonálís elem, hosszabb és kitartóbb kapcsolat után ké
pessé válik ezeknek az értékeknek tárgyjlagos felmérésére, kiértékelésére.
Ilyenek: a partner Intelligenciúja, műveltsége, egyéni kiválósága stb. Az érosz
tehát értékel, vagyis kíválaszt. (megfelelője a Iatinban : a dilectío).

Az erosz is kibontakozó, fejlődő képesség, amelyben szintén sajátos fo
kozatokat fedezhetünk fel. Megtalálható minden emberi rokonszenvben. min
den emberi vonzódásban. a barátságban ugyanúgy, mint a serdülőkorra jel
lemző "I1ajongáJsClkban" és 'első ún. "diákszerelmekben". Az erotikus vonzódás
ál'lítja a serdülő elé a magaválasztotta eszrnényképet, (nem egyszer utolérhe
tetlen, megközelíthetetlen ideálok, színészek sportemberek, írok, tanárok stb.
személyében). Ez az ábrándos, esztétikai szerelrní érzés. amely rendszerint
egyáltalán nem tartalmaz testi vágyat, valójában a legnemesebb vonzódás az
ideális és az abszolút felé. A 'szellemi fejlődésnek olyan lépcsője, amely nél
kül aligha lehet 'magasabb szírrtre lépni.

A kibontakozó éroszt az érő szerelern sem nébkülözhetí. Ez a kiválasztó
szerétet vezeti végülis egyetlen meghatározott személyhez. sokszor hosszas
válogatás, és nem egyszer keserű csalódások után. Az érosz dönti el, hogy az
adott körűlmények között kiválasztott partner megfelel-e a lelkünkben krala
kított ideálnak, egybevág-e az igényeinikben szmte meg sem fogalmazható
"ősíképpel". A szellemi szerétet dönt, hogy elfogadjuk-e a partnert erényeivel
és hibáival együtt élettársnak.

A serdülés éveit követő időszakban, a keresés, a válogatás és a választás
idején döntő fon tosság Ú, hogy az egyén türelemmel és felelősségének tudatá
ban érlelje, vizsgálja és értékel je ki kölcsönösnek látszó szerclmét. Legtöbb
ször csak 'az idő dönti el, hogy az igazi szerelemnek érzett vonzalom tényleg
az-e, vagy csupán annak álarcában jelentkező merő szexualitás. A rövid is
meretségekre és hirtelen fellobbanó, szenvedélyes "szerelmeikre" nem lehet
építeni. A szellemi szerelemre is "be kell érni", hiszen ez azonos az egyén
bíopsziohílkai érettségével. amely átlag tizennyolc, tizenkilenc éves korban
következik be. Ez az a legújabban sokat emlegetett időzóna, mely után a mai
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társadalmi morál értékelése szerínt hallgatólagosan tudomásul veszik, nem
egyszer pedig kifejezetten megengedik a fiatalok rendszeres szexuális életét.
Ennek amorálnak minirnália úgénye, hogy a két szerelmí partner között leg
alább ez a meghatározott szemelvre irányuló szerelmí vonzódás meglegyen.
Szerrntünk azonban még ez is kevés. A nemi érettség -teljes értelemben 
feltétolczí a társadalmi érettséget is, a fejlődésnek olyan fokát, amelyen leg
alábbis lényegileg biztosított az egyén anyagi önállósága és személyí függet
lensége. Az életközösséget kifejező nemi 'kapcsolat ugyanis ennek hiányában
könnyen dísszharmoníkussá, bizonytalanná és elsckélyesedővé válik Ez pedig
a szerelern legsúlyosabb betegsége.

A szerlemí szerclemnekezen a fokán jelentkezik egy alapvető erkölcsi
kontrol: a felelősség. Ennek a kapcsolatnak milyen következményei lehetnek
a partiner és a közös szerelern szempontjából? Vállalható-e, szabad-e kockáz
tatni a jelent és főleg a jövőt il'letően ?

Sok leány tudatlanságból, alkalomszerűensodródva, még több viszont a part
ner elvesztésének félelméből ad Lehetőseget a nemi kapcsolat, a szexuális vi
szony megkezdésére. A nyugtalan, türelmetlen, ostromló fiú-partner előtt ezzel
"kénytelen" bizonyítani szerelrnét ; különösen vakkor nehéz a vágyak fékezése,
ha a küJönbözőtesti manípulációk már fellobbantották benne is a szerelrní vá
gyat, az önajándékozás igényét. Az érőfélben levő szerelemnek ez a legnehezebb;
de egyben legértékesebb korszaka, A kölcsönösenelhatározott fegyelem (amely
a házastársi szerelemben semriélkülözhető magatartás), a szerelern e fázisához
illő testi jelek megadása és a megmaradás mellettük a legalaposabb "válogató"
eszköz. Akik kölcsönösen, az egymásban felismert és tudatosított szeméílyi ér
kkekhez ragaszkodnak, a jövő reményében ki tudjá" várni azt a pillanatot,
amikor felelősségük tcljestudatában, emberileg biztos alapokon kezdhetik meg
testi kapcsolatukat, valódi életközösségüket. Csak azok a kapcsolatok bomlanak
fel az ilyenfaj ta próbán, amelyekből hiányzott az igazi érosz,

Arról van szó, hogy a megfelelő alapok nélkül megkezdett nemi élet a leg
bizonytalanabb talaj a jövendő boldogság számára. Az elővételezett szerelmí
viszony - az otthon és családalapítás lehetősége nélikül - olyan "üresjárat",
amely a gyors 'bélés, a 'környezeti disszharrnónia, 'a különböző félelmek és ve
szélyek (pélrlául nem kívúnt terhesség stb.) miatt inkább aláássa, mínt építi a
szépen tC'l"vc;.;eti életközösséget.

3. Lcl,ki összetevő (hit-erkölcsi magatartás): agapé. Tulajdonképpen az ön
zetlen szeretetet értjük rajta. A testi-szellemi szerelern (szexus és érosz) az
agapéban válik teljesen éretté. Már isteni elemet is tükröz: az önzetlenséget.
Az önzetlen szeretet a másikat önmagáért, annak javáért és érdekeiért szeretí,
Nem akar úgy szeretní, hogy a másiknak abból erkölcsi, anyagi, vagy egyéb
kára származzék. Az önzetlen szeretet mindenekelőttboldogítani akar. Ha ez az
önzetlenség kölcsönös, akkor a szerelern igaz és teljes. Nincs tökéletesebb em
beri boldogság. mint a másikat boldogítani és a boldogítottól viszonzásul elnyerni
a magunk boldogságát. Ez a szeretet magában foglalja a Szent Páltól felso
rolt "erényeket": "A szeretet türelmes, ... jóságos ... Nem keresi a maga ja
vát, nem tapintatlan ..." (1 Kor 13, 4-5).

Ez a szerétet valóban megközelíti az Istent, mert az élmény elragadja a
kizárólagosság megéléséig. Szerelme tárgya nélkül el sem tudja képzelni a vi
lágot. saját létét és 'Sorsát. Az "egycetlen"-t 'sejti meg benne! Feltételként kö
veteli meg az állandóságot, mert "örök1.JévalÓinak" éli meg szerelmét: örökre
akar szeretní. Ilyen pszíchés élmények alapján vállalja az egy és felbonthatat
lan életközösséget: a házasságot. Ez a lelki szerctet tudatos és akart maga
tartással bővíti kettőjük személyí közösségót családi közösséggé, a gyermekek
elvállalásaval. Szerelmük két érték között feszül az új szeretetközősségen be
Iül: felelősség az élet ,továbbadásáJban és bizalom az isteni gondviselésben. A
lelki szerétet számol 'a szexus és érosz gyengéível. A természetes szerelern hul
lámzó, gyakrancsökkenőerőivel, ezért épít az Isten természetfeletti segítségére.
Az egyházi házasságikötésben nem csupán társadalmi szokást, hagyománytisz
teletből vállalt szép szer-tartást lát, hanem Krisztustól rendelt kegyelmi eszközt
életközösségüle megerősítésére és szerelmük folyamatos ápolására. A lelki sze
relemben kap jelentős hangsúlyt az áldozat, amely a szerelrnet és a személyi
értékeket a családi szeretet-közösség szolgálatába állítja.
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A lelki szerétet - az agapé - együtt fejlődik, mint vallás-erkölcsi faktor
az érosszal és a szexusszal, Azokat irányítja és motíválja. A három összetevő
egymást kölcsönösen és dínanukusan átjáró egésszé fonódik össze az ember
bio-pszichikai egységében. Bár - mírrt láttuk - fejlődésük során fáziseltoló
dások adódnak és hol azegyík, hol a másik 'Napja meg a hangsúlyt. A teljesség,
a harmónia létrejötte egybeesik az egyén testi-szellerru-Ielíki megérésével. vagyis
az egész személyíség "érettségével". Az igazi és teljes szerelemnek ez a szub
jektív feltétele. Objektíve pedig szükséges, mínt már célozturuk rá, az a társa
dalmi érettség, amely az életközösség tartósságát és stabilitását biztosítja.

(Farkas Attila)

KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK TÖRTÉNETKRITIKAI BIZONyíTÉKAI.
A Vigilia ezévi márciusi számában közreadta azokat az észrevételeket, amelye
ket Zempléni Pál plébános fűzött Szörényi Andor hittudományi akadémiai pro
fesszornak az előző, februári számban megjelent tanulmányához, s ezzel egy
idejűleg közreadta a szerző válaszát is. Megítélésem szerint azonban függőben

maradtak igen komoly kérdések, amelyeket az alábbi pontokba foglalva tísa
tázní szeretnék.

1. Szőrényí két ptllért állít fel: Krísztus halálát a kereszten és az aposto
lok pünkösdi hitét, s ezeket történetileg mindenképpen bizonyíthatónak mondja.
Aikét pillért összekötő hídat, vagyis magát a föltámadás tényét azonban nem
tartja történetileg bizonyíthatónak. Itt merül fel a lényeges kérdés: honnét eredt
és mi az alapja az apostolok meggyőződésének és a húsvéti feltámadás hité
nek? Szörényí az ún. régi apologétakkal szemben azt válaszolja: "A hit egyedül
és éppen a hit." Szerinte a két piblér beleágyazza ugyan a föltámadt Krisztus
hitét a történelembe, de ez pozitív tudományos vizsgálat számára nem bizo
nyítja magának a hitnek tárgyát. A föltárriadás tényének elfogadásához - írja
- "hit k€ill, laz 'egész életünket meghatározó döntés kell, mely már nem az ér
telemnek. [hanem a kegyelemre támaszkodó akaratnak a dolga". Az következ
nék 'ebből, hogya hit tárgyánakigazságát maga a hit bizonyítja. Em azonban
a logíkában "cirkulusnak" nevezik, mert ha a hitet hit által bizonyítjuk, ak
kor semmit sem "bizonyítunik". Ez esetben az egész hit ésszerútlenné válik, s
nem más, mint az akarat vak, meg nem alapozott döntése, ami erősen közele
dik a már régen elvetett fideizmushoz. Holott a hitnek mindenkor ésszerűnek

'-"ell lennie. Azt jelenti ez, hogy a hit aktusát meg kell előznie a biztos ítélet
nek a hit elfogadásának ésszerű voltáról és a megismert igazság elfogadásának
erkölcsi kötelességéről.

2. Hogy a föltámadás tényének hite ésszerű legyen, tanúk által, tehát törté
nelmi úton kell bizonyosságot szereznünk arról, hogy Krísztus halála után élt.
Matematükaí és fizikai bizonyítékole itt világos, hogy nem jöhetnek szóba, mert
sze1Jlemi, természetfölötti dolgokat nem lehet egyenletekkel és kísérletekkel bi
zonyítani. A történetkritikai bizonyítékok azonban nagyonis helyénvalók. Va
lamelyesemény megtörténtéről minden ismeretelmélet szerínt még két vagy
három teljesen megbízható tanú vallomása is teljes erkölcsi bizonyosságet nyújt.
Hát még tíz vagy ötszáz ember tanusága, amint azt Szent Pál elmondja (1 Kor
15,6-9.). Szent Pál emellett a saját megélt tapasztalatára is hivatkozik.

3. Zemplénfnek válaszolva Szörényi azt írja, hogy Zempléni "megfeledke
zett egy Iényeges dologról: ha az apostoloknak módjuk is volt Jézus föltáma
dásának valóságáról érzékszerveikkel meggyőződni, a mi számunkra csak a hit
meggyőződéséneklehetősége maradt". Okkal kérdezhetjük: milyen hit meggyő

ződése'? Osak az isteni hitet megelőző józan emberi hitről lehet szó, amellyel
az apostolak és 'tanítványok, a megbízható tanúk vallomását elfogadjuk Ellen.
kező esetben megint az a logikai hiba állana elő, hogy hitet hittel akarunk
bizonyítani.

4. Szörényí tanulmányában azt a látszatot kelti, hogy ő a hit aktusát az,
alkaratnalk tulaidonttja, nem különbözteti meg tehát a hit aktusának benső ter
mészetét annak végrehajtásától. A hit aktusa tudvalevően az értelem aktusa,
amellyel igaznak tartjuk lazt,amit Isten kinyilatkoztatott. A hit motívuma
tehát az értelern számára egyedül a lelnyilatkoztató Isten míndenexfölöttí te
kíntélye. Ez határozza meg a hit aktusának benső természetét. Mivel azonban
szellemi főleg természetfölötti dolgokban az igazság nyilvánvalósága (eviden-
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-cíája) nem hat kényszerítőleg az értelemre, azért az akarat parancsa szükséges
- nem ahhoz, hogy az értelmi aktus természetét meghatározza, hanem ahhoz,
hogy az értelern az aktust megtegye. (Csávossy Elemér)

CARSON BLAKE AZ EGYHÁZAK PRÖBATÉTELÉROL. Vajon a hit prob
lematikáját úgy, ahogyan ma a katoll'kus egyházban jelentkezik, tapasztalják-e
az ortodoxlábari és a protestantizmusban? Ezt a kérdést tette fel az Informations
Catholiques Internationales munkatársa Genfben Carson Blake-nek, a Conseil
Oecuménique des Ealises, az Egyházak Ökumenikus Tanácsa, a nálunk szoká
sosabb megjelölessel élve: "Egyházak Világtanácsa" főtitkárának. Blake, aki
ID06-ban született, előbb preszbí tcrtánus lelkészként múködött az Egyesült AI
Iamokban. később a preszbiteriúrius egyházak szövetségének főtitkára, a múlt
évben pedig Visser't Hoojt utóda lett az Egyházak Ökumenikus Tanácsában.

Arra az első kérdésre, hogy lehet-e a Vílágtanács tagegyházainak körében
"hitválságról" beszélni, Blake ezt felelte:

_ Nem mondhatnám, hogy általánosan hitválság lenne azokban az egy
házakban, amelyek tagjai a Világtanácsnak Mindenesetre a mi egyházainkban
is vannak, akárcsak a római katolikus egyházban, teológusok, akik a hitnek
a modern ember számára történő közvetítésével kapcsolatban igen komoly, a
dogmatikát is érintő kérdéseket vetnek fel. A Vüágtanács azonban főleg olyan
egyházukból szerveződött, amelyek hagyományaiknak megfelelően fogadják el
a hitet, beleértve a teremtésre, a megtestesülésre ésa megváltásra vonatkozó
klasszikus keresztény tanokat. A Világtanács úgy gondolja. hogy azokat, akik
az ősi dogmákat bírálják, helyesebb inkább lelkipásztori lelkülettel, mint
jogi alapon kezelni, rniként azt XXIII. János pápa is sugalmazta.

Muuittcozik-e feszültség egyfelől a fiatalok és az egyházak más haladó cso
portjai, másfelől az egyházi intézmények között? - hangzott a második kérdés.

- Igen, ez a feszültség fennál'l - válaszolta a főtitkár - éspedig élesebben.
mint más időkben, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy rendszerint adód
nak feszültségek a fiatalság és az idősebbek között. Utóbbiakat egyrészt fele
lőssé teszik a változások Iassúságáért. Ez a feszültség azonban nem olyan je
lenség, amelyet csupán az egyházakban észlelünk. Megnyilvánul ez a politikai
vagy kuítorális életben és az összes társadalmi intézményekben. Szeríntem az
egyházaík vezetóinek nagyon komolyan 'kellene Joeresztülvinníök a legszüksé
gesebb változtatásokat, mint ahogy ezt az idősebb felelős vezetők nagy része
kívánja. Nem szabad engednünk, hogy konzervatív hajlamaink gátolják az egy
házak megújhodásának folyamatát, amelyet Isten nyilvánvalóan elvár nap
jainkban.

Konkréten megfogalmazva, miben állnak ezek a feszültségek?
- A szentírásmagyarázat, a kifejezés és a nyelv kérdését tartom nap

jaink legkomolyabb teológiai problémájának. Meggyőződésem, hogy arneny
nyiben nem találunk közös alapot a Biblia megértése és értelmezése számára,
a hagyományos hittételek elvesztik vonzásukat és hatásukat erre a nemze
dékre. Különbséget kell tenni a Biblia mírrt tekintély, amire a protestantizmus
a hangsúlyt helyezi, és a Biblia mint a hit, a sugalmazás és az élet forrása
között. Legújabban a római katolíkus egyház az élő nyelvre fordított Bibliát
hozzáférhetőbbé tette hívei 'számára, s valóban úgy is van, hogy a Biblia ol
vasása csak erősítheti vallamennyi egyházban a keresztények hitét. Szerintem
bátorítani kell 'a történeti, krítíkaí és Iszövegmagyarázó tanulmányokat, de meg
győződésem, hogy a Bíblíát helyesen Iehet érteni és hasznosan lehet forgatni a
teológusok szövegrnagyarázatí problémáinak tudományos ismerete nélkül is.

- A feszültség másik forrását abban látom, hogy a legfiatalabb keresz
tények általában azzal vádolják egyházi tekintélyeiket,hogy tetteiket nem hoz
zák összhangba szavaikkal. Az egyházak kebelében a fiatalok azt kezdik mon
dogatní : "Nem akarunk többé olyan vitákat, amelyekből nem következnek meg
felelő cselekedetek is, így például, ha nem áldozhatunk együtt ugyanannál az
asztalnál keresztény barátainkkal, akkor mi visszaállítjuk _. mint Hoblandíában
történt - az "agapét", a "szeretetlakomát", úgy, ahogy az meg volt az Új
szövetségben és az apostoli egyházban." Tartok tőle, hogy ha mí, akik felelő

sek vagyunk cgyházainkért, nem járunk el gyorsabban ökumenikus felada-
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tainkbam, akkor a fiatalok teliesen elfordulhatnak hivatalos szentségeínktöl és
más dolgolekal válthatják fel azokat, hogy kifejezzék az ökuménikus egységet.

- Van végül egy harmadik oka ils a feszültségnek. Az egyház minden idő

ben egyszerre volt konzervatív és forradatrni. A fiatalok általában úgy talál
ják, hogy politikai és társadalmi vonatkozásban nem elég forradalmi a XX. szá
zad világa számára, Arra szorítanak minket, hogy azonosítsuk az egyházakat
a szegényekkel, az üldözöttekkel és míndazokkal, akik szükséget szenvednek.
Ez nyilvánvalóan kötelességünk, de mi magunk is hozzá vagyunk kötve a tár
sadalomban fennálló rendhez. Innen a nehézsége annak, hogy eleget tegyünk
a várakozásoknak.

További kérdésekre válaszolva Blake azt a véleményét fejtette ki, hogy
bár a problémák q világ különböző részein eltérő formákban lépnek elő, az
alapkérdések és indítákaik míridenütt ugyanazok. Az emberek ma mind az
atomháború fenyegetésében élnek. Míndannyíuknak szembe kell nézniök az
erkölcsöknek azzal a gyors változásával, amelyet a modern technika hozott
magával, köztük a városódással és a népesedési robbanással. Következéskép
pen meg kell érteni az ifjúság nyugtalanságát, s azt, hogy radikális kérdéseket
tesznek fel az idősebbeknek, akik még Hirosima előtt nőttek fcl. S ez így is
van rendjén. Az események, amelyekről hinnünk kell, hogy lsten uralma alatt
állnak, arra kényszerítenek miruket, hogy egy világméretű közösséget alakít
sunk ki. A dogmatikai lkérdéseket kétségkívül inkább tanulmányozzák Euró
pában és Eszakamerrkában, mint Azsiában, Afrikában és Latinamerikában.
Ezeken az utóbbi főldrészeken az új nemzetek fölemelkedésével előállott tár
sadalmi változások jelenleg inkább politikai, mint teológiai állásfoglalásokra
késztetik a fiatalokat. A keresztény ifjúság dinamikus színe-java azonban 
a protestantizmusban éppúgy, mint a katolikus egyházban - indításait a bib
likus megújhodásban 'keresi és találja. Manapság sok fiatal merít szociális
vagy egyéni ösztönzést a Szentírásból, jobban, mint elődei, akik gyakran be
érték annak hangoztatásával, hogy a Biblia igazat mond, de nem hallották ki
belőle azt, amit Isten üzenhet nekik a Biblián keresztül.

Mindezek a kérdések különbözőképpenmerülne·k-e jel az ortodoxiában és
a protestantizmusban? - hangzott az utolsó kérdés.

- Az Egyházak Világtanácsán belül az ortodox egyházak és a protestáns
egyházak kapcsolatai a kölcsönös megértés útjának még csak első állomását
érték el - válaszolta Blake. - Benyomásom az, hogy a fiatalok és a haladó
elemek itt is, ott is, ugyanazokat a problémákat állították előtérbe. Nem hi
szem, hogy ezek ürügyül szolgálhatnának arra, hogy visszaforduljunk az egy
ségre irányuló útról. Ellenkezően, szükségünk va;'! egymásra, hogya hagyo
mány és a Szeritlélek mai sugallata közti viszony új megértésére jussunk.
Ugyarrígy vazok az igazi problémák,amelyekről szóltunk, nem igazolhatnák
azt, ha nem törekednénk előbbre vinni a párbeszédet és az együttműködést a
római katolikus egyház és a Világtanács tag-egyházai között. A bíráló hango
kat is, amelyek egyházaink bármelyikében szólalnak meg, az összes egyházak
nak meg keila szívlelniök.

- Igen, van hitválság napjainkban. De akadt-e valaha is kor, amely men
tes lett volna tőle? All ez minden nemzedékre, akkor is, ha kifejezetten nem
ismeri el ezt a válságot. Am ha nincs meg minden nemzedékben a képesség
arra, hogy az utána következőnek átszármaztassa a keresztény hitet, elvész
az egyház. Isten azonban megígérte, hogya pokol kapui sem vesznek erőt

rajta. (Z. M.)

AZ OLVASÚ NAPLÚJA. "Tisztelgés a nemrég elhunyt Kassák Lajos élet
műve előnt" az a ikiáUításában is ritka szép kötet, amely - Bori Imre és Körner
Éva munkájaként - Kassák irodalma és [estészete címmel jelent meg." Amí
Kassálc festeszetét iUeti, amit, tudjuk, leülföldön általában sokkal komolyab
ban vesznek és jobban méltányolnak, mínt nálunic ezt a témát egyik legtájé
kozottabb és legfogékonyabb ízlésű, legnyiltabb gondolkodású műtörténészünk

és mükrítíkusunk, Körner Éva dolgozta föl; hogy hogyan, annak megítélése
píllanatnyílag nem "az olvasóra" tartozik (aki egyébként élvezettel és sok
tanulsággal olvasta ezt az érzése szerínt hézagpótló, jól tájékoztató munkát).

344



És Kassák "irodalma": egyáltalán a Kassák "j,elenség" irodalmunkban '?
Bori Imre tanulmánya körül máris kerekedett némi kis polémia, ha ugyan
annak lehet nevezni azt a többé-kevésbé egyhangú ellentmondást, amit egyes
megállapításai keltettek. Ezt az ellentmondást, nyilván szánt szándékkal, ő
maga provokálta ki "utószó 'helyett" írt sorai néhány mondatával, Még hagy
ján, hogy Kassák "a magyar líra forradalmára volt", ami olyan természetes,
hogy vitatni sem lehet; már valamivel "ingerlőbb" a mondatmásodík fele: "és
a magyar versízlés megújítója" - bár a Lengyel Balázs kitűnő Kassák-ta
nuimányából idézett soruk még így, kiszakítva is eléggé támogatják II meg
.állapítást. A záró mondat sem ütközik semmiféle közfelfogásba: "Kassále La
jos irodalomtörténeti helye nincs még megnyugtatóari kijelölve, értékei azon
ban magukórt beszélnek, és egy gazdag életmű változataira mutatnak." Ez
előtt azonban van egy bekezdés, amelyre a különböző érzékenységek inge
rülten,vagy legalábbis Jtiltakozva reagáltak. "A magyar avaritgarde és a XX.
századi magyar költészet elemzése vüágíthatná csak meg - írja itt Bori
Imre - míér-t maradt egyedül Kassaknál tartós hatású az avantgardizmus és
az újIcöltészeü eszmény, s miért nem ment át az irodalmi köztudatba. A mo
dern líra története tulajdonképpen Kassák Lajos felléptével kezdődik, s a
Tettnek és a Mának a szerepe van akkora, mint a Nyugaté volt indulása ide
jén a tehetségek fölfedezésében és esztétikájuk kialakításában."

Nem szeretnék annak a hibának a látszataba kerülni, ami, sajnos, iro
dalmi életünseben nem tartozik a fehér hollók közé: hogy tudniilLik egy köny
vet az elő-, vagy utászava alapján ítélek meg, vagy mert így kényelmesebb,
vagy mert egyáltalán tartózkodtamaz egész munka elolvasásától (nehogy
esetleg véleményem kialakításában befolyásoljon), Mégis úgy vélem: ma
gamnak is a Iegcélszerűbb a végén kezdenem. Az első kérdésre ("miért 'ma
radt egyedül Kassálcnál tartós hatású", stb.) nyomban számtalan válasz-le
hetőségkínálkozik, anélkül természetesen, hogy megelőzte volna őket az li
'bizonyos "tüzetes vizsgálat", 'amit valóban el kellene végezni. Gondolhatunk a
társadalnni okokra és körülményekre: arra, hogy egy "magyar avantgarde"
művészetnek nálunk alig-aU,g volt társadalmi hordozó eleme; arra, hogy II

két háború közt a iközismert "adminisztratív módszerek" éberen és hathatósan
működtek mindenfelé - pohtikailag is eleve "gyanús", vagy annak rnínő

sülő - avantgarde elfojtására, szétszórására (hogy mílyen sikerrel, azt a kül
földre került és ott igen jelentőssé vált művészek hosszú névsora is bizonyít
ja); arra, hogy a mi társadalmi és művészetí közszellemünk sajátosan politi
zált és konzervatív jel'legénél fogva az esetleges (és már természetük szerirrt
is, de részimt szükségszerűen is) provokatív avaritgarde kísérletek még sokkal
inkább minősültek kuríózumnak, "elmebajnak", jobb esetben mulattató cir
kuszi mutatványnak, mint egyebütt; - - gondolhatunk aztán irodalmunk
hagyományosan általános irányára, jellegére, esetleg még mélyebben, termé
szetére; gondolhatunk, és talán kevésbé elutasítóan, mínt Bori Imre (mert
azért elgondolkoztató ellenvetés ez) Vas Istvánnak a Nehéz szerelem-ben tett
megjegyzésére a magyar avantgardizmus "végzetes szervi bajáról": "hogy se
nyelvében, se rejtett zenéjében, sem észjárásában nincs semmi kapcsolata li
magyar költészet folyarnatosságával" - amire persze azt is lehet felelni, hogy
éppen ez a szakítás az avaritgarde jellemzője, valamint hogy azért olyan tel
jességgel mégsem előzménytelen, mert hiszen van a magyar költészetnek és
stílusnak egy rejtett, "földalatti", ha nem is folyama, de ere míndenesetre,
amellyel Kassaknak nagyon is megvannak a maga kapcsolatai: Berzsenyi, egy
bizonyos Vörösmarty például (s itt gondolhatunk aztán arra is, hogy a másik
nagy "avantgarde" költő, a'ki kívül áll minden ilyen "mozgalmon", és akit ki
is félejtünk áltatában ezekről ,a tájakról, holott, úgy vélem, valójában ide tar
tozik: Füst Milán, ez a másik nagy versújító mermyíre - és mílyen tudato
san - áll a Berzsenyi-hagyomány folytonosságában) ... Menjünk azonban egy
Iépéssel tovább.

• Bori =e-Körmer :o:va: KalSBáIk írodatma és festésrete. A képeket és dOlk'Umentunlokat

összeáljította KÖiI'!ner :O:va. Magvető, 1007.
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Hogya "modern magyar líra története tulajdonképpen Kassák Lajos fel
léptével kezdődik": ezt, ha a "modeI'lJl" szónak megadjuk a maga sajátos ér
teimét,azt hiszem, lényegében el.fogadhatjuk; nem egyedül Bori Imre ~átja

így. De hozzá 'kell tennem: utólag látjuk így; illetve ez a tény valahogyan
utólag érett be. Kassák (de mindig melléje kell tennünk Füst Milán nevét is
ebben a vonatkozásban) Illyésnek. József Attilának, Szabó Lőrincnek, Rad
nótinak, másoknak is, inkább "titkos tápláléka" volt; főlszívták asszimilálták,
túl is jutottak rajta; nem lett belőle irány, úgynevezett "modern lira" (a maga
sajátos verseszményével. kép- és nyelvkezelésével. stb.); Kassák csak ret
rospeletíve lett valóban a ~létjogában máig, de legalábbis tegnapig vitatott)
"modern" költészet kezdete, úttörőietulokor, amikor mindez ("modern" vers,
verseszmény. versépítés. stb.) más utakon, kerülőkön, más forrásokból fa
kadva (és bizonyos szintézisben már a Nyugat hagyományozta eredmények
kel) nemcsak eljutott hozzánk, hanem .már volt és élt, van és él nálunk. Kas
sák ennek a költészetnek legalább annyira fogadott, mint természetes apja.
Sőt, azt hiszem, még Inkább fogadott, mint természetes, Ami persze - ez
az utólag realizálódott apaság - végső soron mit sem von le a szellemi ro
konság tényéből és erejéből.

Éppen ezért úgy gondolom, valahogyan "elvileg" és "visszamenőleg" két
ségkívül igaz, hogy "a modern magyar líra története tulajdonképpen Kassák
Lajos felléptével kezdődik"; viszont ugyanakkor valahogy "gyakorlatilag" és
a történeti realitásiban legalábbis kérdőjelet lehet tenni az állítás margójára.
Azt pedig mindenképpen kétségbe vonnám, hogy "a Tettnek és a Mának a
szerepe van akkora, mint a Nyugaté volt indulása idején a tehetségek felfe
dezésében és esztétikájuk 'kiala:kításában"; kétségbe vonom mindaddig, amíg
keltő súlyú neveket és tényeket nem látok e - valószínűleg a kísarkítás szán
dékával és kissé hevenyében leírt - mondat igazolására. Magam egy külö
nős ellen-argumentumot vetnék a vita serpenyőjébe: Szabó Lőrinc 1929-ből

való Divatok az irodalom körül című, terjedelmes tanulmányát - (megje
lent rnost kíadott, A költészet dicsérete című válogatott tanulmány-kötetében)
- amely eígondclkoztatóan mutatia azt ·az iróníkusan ellenséges magatar
tást, amit szerzője már 1929-ben mindenféle izmus - és avantgardizmus 
ellen tanúsított.

Ennyit erről a "vita-kérdésről". Ami magát a tanulmányt illeLl: olyan
alapos és lelkiismeretes "alapmunika", amelynek az ismerete és földolgozása
nélkül eztán aligha 'lehet, és semmiképpen sem illik Kassakról beszélni. (Kár,
hogy helyenkint kemény próbára teszi az olvasót az előadás nehéz, túltömörí
tésre törekvő, és ennek folytán itt-ott szírite a megfejthetetlenségig homályos
etílusa.) Mindenképpen sokkal fontosabb és je1entősebb munkának érzem,
semhogy a méltánylás szokványos fordulatait méltónak tarthatnám hozzá; a
részletesebb méltatás pedig hic et nunc aligha lehet föladatom: ez végülis
szakkérdés. "EJlismerésü1" csak ennyit még: - Komolyabb könyvgyűjtő ol
vasák szokása, hogy könyvtáJrukban egy-egy író műveí melié "kézikönyvü1"
odatesznek egy-egy alaposabb, jól tájékoztató, hasznos és okos "bevezetőül"

szolgáló tanulmányt az illető íróról. Kassák Lajos művei mellé ennél a könyv
nél jobbat egyelőre nem tudnék ajánlani; ezt viszont Kassák mínden olva
sójának ajánlom. Többek között azért is, mert bőséges idézetekben közlí a
kassáki avantgarde-nak azokat a fontos szövegeit, amelyeket az olvasók több-
ségelegföljebb csak hallomásból ismerhet. .

(Legvégül mégsem állhatom meg, hogy föl ne vessek egy irodalomtör
téneti - ha tetszik, stílustörténetí - kérdést, amit, úgy gondolom, nem árt,
még elvetés esetén is megfontolni, ha egyszer valóban sor kerül, akár Borí
Imre jóvoltából, a magyar avaritgarde "tüzetes elemzésére". A Tett-nek, Kas
sák első ",avantgarde" folyóiratának. tudjuk, Szabó Dezső volt a "keresztapja".
És nem véletlenül. Túl bizonyos, ekkor még meglévő - és a szó legáltaláno
sabb értelmében '.'ett - "ideológiai rokonságukon" : erősen rokon volt a stí
luseszményük, és az a dinamikus életérzésük. ami a stíluseszményüket su
galita. Érdekes lenne egyszer ezt is alaposabban megnézni: ezt az "erős", el
sősorban igékkel - vagy ha jelzőkkel: Igeértékű jelzőkkel ...,.... dolgozó, mint
Bori Imre mondja, "immár a futurista-expresszionista stíluseszmény vonzáskö
rében" álló stílust Kassák egykori verseiben egyfelől, Szabó Dezső prózájá-
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ban másfelől. Egyáhtalán: Szabó De?JSő helyét és szerepét a magyar avarit
.garde első fázisában; és ezt a, nagyjában a tízes évekre eső, "magyar dína
rnízmust", a Nyugat-tal szemben másfajta stíluseszményét, és a rokon stílus
egymástól élesen eltérő világnézeti változatait.)

* * *
Bori Imre másik könyve Iegmaíbb irodalmunkban két jelentős és fonto il

költón:k, Juhász Ferenc és Nagy László költészetét vizsgálja és eddigi pálya
képét rajzolja meg.** Jórészt a két, sokat vitatott költő körül zajló irodalmi,
és méginkábbirodalompoliti:kai polémíákon kívülről, tehát jobbára tőlük füg
getlenül is, vagy legföljebb olyan függésben, hogy reflektál rájuk és igyekszik
korrtgálni, vagy cáíolni, olyan megállapításalkat, amelyeket sommásoknak,
vagy tévesoknek tart. Ebbe a nézeteltérésbe természetesen a legtávolabbról
sem kivánok beleavatkozni. Bori Imrének azonban, úgy gondolom, mégiscsak
igaza van, amikor Nagy Lászlóval, illetőleg krrtikusaíval kapcsolatban - de
általános érvénnyel - József Attida Eszmélet-ének két sorát idézi: "Im itt a
.szenvedés belül, - ám ott 'kívül a magyarázat", és azt rnondja: ebben a Jó
zsef Attila féle értelemben "a kornak, a világnak a válságáról" kellene be
szélni, Icgalábbís annyira, mínt amennyire 'kriti:kánk "a költő válságaíról" be
szél, iUetve beszélt, Valóban túl sok volt egy időben az effajta válság-diagnó
zis, és voltak kritikák, amelyek mintha föladatukul tűzték volna ki, döntő

szempontjukul fogadták volna el egy-egy művel és költővel kapcsolatban a
válság-periódusok meghatározását, vagy a költő "fközér:zJetének" állandó ellen
őrzését; holott a rnűnek aligha tesz jót, ha alkotójának mindúntalan alázát
mérik, szívrnűködését ellenőrzik és anyagcseréjét vizsgálják. Egy műnek meg
van a maga kihordásí, és egy-egy alkotói periódusnak is a kiérlelődési ideje;
ebbe nem hasznos se siettétéssel beleszólni, se elsietett és .türelmetlen vizs
gálatokkal beleavatkozni. Sokat hangoztatták egy időben azt a "segítséget",
amit egy-egy krrtíka, Mtalában a krrtíka adhat a költőnek, művésznek ahhoz,
hogy "válsá:gMból" kiláoaljon. A tapasztalat - csak a szóban forgó ikét költő

esetében is - nem azt mutatja, hogy költő és mű különösebb hasznát venné
az effajta segítő 'készségnek. Itt nem sokra rnegyünk a készen kínált megol
dásokkal; itt a maga dolgait, és a maga és magán át a világ számára magá
nak a költőnek kell megoldania, és sokkal szövevényesebb rétegekben, mint
ameddig ez a ,,;segítőkészség" akár a legjobb müszerekkel ils lehatelhat. Hi
-szen - többek között - mínden megoldás szükségképpen "sWáris" megoldás
is, minden megoldásnak ki kell harcolnia a maga új kifejezésmódját, mín
den új Iélekrrek a maga új testét; és hiába kínál ra segítő készségű krítíka
ilyen vagy olyan megoldást: ez a dolog természeténél fogva csak már más
megoldásokból való dedukció lehet, az író útja pedig éppen a fordított ja en
nek, indulotív és teremtő, mégpedig nem kész - egyébként bármilyen becses
--, sémák szerint, hanem mindíg azon egyszeri és egyedi érvényességgel. ami
aztán éppen azzal lesz "általános" (de nem megismételhető), hogy megva
Iósult,

Ha e két költőnek válságaí voltak, ezek végső soron az alkotó, a teremtő

válságai (mert költőről lévén szó, rninden egyéb válság végül költőívé, 'költői

színtűvé és intenzdtásúvá integrálódik); csak a teremtés síkján oldhatók is meg,
és az idő előtti beavatkozás éppen ezeikben a legbensőbb, legkreatívabb kő

Tökben okozhat (okozott is) zavart, és mélyítette el, amit nyilván orvosolní
akart: sommásan és nagyon pontatlanul, nagyon félreérthetően' mondva ,,8
válságot". Ami az esetek - az ilyen súlyú és színvonalú esetek - többsé
gében nem is annyiva "válság", mínt "emésztés", vagy "terhesség" és 'hosszú,
egyáltalán nem fájdalommentes vajúdás.

De nem esik-e végül ~s hasonló tévedésbe, és nem kockáztat-e hasonló ve
'f1:?Jélyt egy-egy ilyen Bori Imre féle fölmérés is? "Lehetséges-e még be nem
fejezett életműveket tárgyalni az irodalomtörténeti szemléletet és módszert
megközelítő vonatkozásokban?" - teszi föl a kérdést a könyv utószava, A vá
lasz,az előzmények ismeretében, javalló. Lehet, kétségkívül; csak jól kell

,.. iBOIrl :Emre: Két költö, F'órnirn. Nov! Sad, 100'7.
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csínélni. Bori Imre szemléletét, és még inkább médszerét voltaképpen nem
is nevezném "irodalomtöI1ténetinek"; én a magam részéről - lehet, hogy té
vedek - inJkább azzal a fajta "új kriti'kával" látom rokonnak, persze a maga
rnódján, amelyet például Jean-Pierre Richard esszél képviselnek, vagyame
lyet - mutatis mutandis, és irodalomtörténeti fekvésben - Serge Doubrovsky
körvonalaz Corneille-'könyveelőszavában;és aminek vulgártsan fogalmazott
lényege körülbelül ez: a művet elsősorban a műből kell értelmezni és magya
rázni. Ami persze nem jelenti a mű ízolálását a környezetétől, hanem csak azt,
hogya környezetet a műből nézzük és érzékeljük, nem pedig fordítva, mínt
egy a környezet Illuszitrációjául fogva föl a művet. S ami egyébként az imént
előhozott JÓZJSef Attna idézetnek is megfelel.

Mű és környezet, vagyis társadalom, történelem közt a közlekedés hajszál
gyökerest és hajszálereit Bori Imre jó érzékkel f,ejti föl. Példaként utalok, töb
bek kÖZJÖtt, azokra a fejtegetéseire és elemzéseire, amelyekben Juhász Ferenc
első, "paradicsomi" korszakát mutatja be. Magának a műnek a .természetét,
[ellegét, sajátságait illetőleg is ··csupa találó, lényeget meglátó megállapítást
tesz, akár xirról, hogyan és milyen eredökből fejlődik ki Juhász Ferenc "bio
Iógizmusa", akár versei ",láncreakcióiról", hogy "az egyik vers sora vagy
képe magként tartalmazza egy másik, később felbukkanó teljes versének
anyagát vagy indítékát", akár költészete ládomásos-asszocíatív természetéről,

akár arról, hogyan válik költészete alapkérdésévé maga a "költőség" , és igy
.továob.

Sokkal kevesebbet hallunk viszont - valarnílven, végül is igen rokon
szenves tapintattal, ami az egész könyvre jellemző - az úgynevezett "hatások
ról" (,természetesen nem a szó vulgáris értelmében gondolom): mindössze egy
kurta végső fejezet utal ezekre Juhász Ferencnél (de ennek külön érdeme,
hogy fölhívja a figyelmet Bányai Kornélra, nem is mint lehetséges hatásra,
amit magam sem hinnék, hanem mint rokonra), és ezt a pár lapot kevésnek
érzem. Nem azért, míntha valamiféle "hatásvadászat" filológiai aprómunká
ját kérném számon Bori Imrén; de úgy gondolom, a korai esztendők "pew
fízmusánál" is fontosabb és lényegesebb Juhász Ferenc esetében az, amit Ady
jelentett és jelent a számára: az az Adytól is ihletett, és Ady példájára is
vállalt költőszercp és sorsszerűség. amit Juhász Ferenc testesít meg ("látomá
sokkal áldett életem", "Isten szájában", stb.), és aminek solekal több, és sok
kal lényegesebb, egzisztenciálisabb stííárís nyomát vélem Iáthatmi költésze
tében, rnínt amennyire a korai Petőfi-nyomokat minősíteném. És éppen iro
dalomtörténeti szempontból ebben látom Juhász Ferenc egyik "specifikumát" ~

hogy visszanyúl a maga médján és mélységében Adyhoz. mintegy "rehabilii
tálja", revitallzálja, visszakapcsolja Iíránkba azt az Adyt, akí - mint sors,
mint magatartás, mírrt "küldetés", és mint stílus - Iíránk életéből (líránk
életéből, mondorn, s nem az irodalmi köztudatból) legalább két, de Inkább
három nemzedékre jobbára kiesett.

Bori Imre "költő-hőseit önkörükben igyekszik vízsgální, sem egymás mel
lé, sem egymás ellenébe nem igyekszik őket állítani", 'ami élő iróknál végül is.
az egyetlen helyes álláspont; és abban is tökéletesen igaza van, hogy az író
ikat "nem egymással szembesítve lehet ínterpretálni, hanem csakils önnön élet
művük és művészí ternperamentumuk tanulságaíból ikiindulva". Mégis, éppen
ebben az esetben, óhatatlanul fölmerül egy kérdés, amely valamiféle "szembe
sítést" kívánna, ha másért nem, hát azért, hogy elváljanak a különbségek: an
nak a bizonyos "hosszú versnek" a kérdésében, amely Nagy Lászlónál nem
~áts:mlk olyan, tehetségének természete szerínt elemien adott formának, miné.
Juhász Ferencnél .(sőt ellenkezőleg, mondhatnám, nyilván Bori Imrével egyet
értésben, a Zöld angyal és a Mennyegző ellenére is).

Aztán szívesen látnék többet magukból a "művészi temperamentumok.
ból", több érdeklődest a karakter Jcitapintására a műben (és a stílusban), ami
ből aztán többnyire fontos következtetéseket lehet vonni magának a műnek a
természetére vonatkozólag is (gondolok például Nagy László jelilegzete8en "in
dulatí ritmi'kájára"); örömest látnám tehát a módszent - éppen eredményes
sége fokozására- némi lélektani és "strukturális" tájékozódással is megte
tézve, (Rórw.y György)



SZfNHAZI KRONIKA. A Nemzeti Színház mutatta be Gyurkó László:
"Szere/mem Elektra" című drámáját. A régi görögök annyi lényegeset tudtak
és mondtak el az emberről, az emberi relációkról, bűnről és bűnhődésról, hogy
a későbbi korok írói, művészei, újra meg újra hozzájuk' fordulnak, ha úgy
érzik, hogy valami hasonlóan lényeges mondanivalójuk van az emberről, s
ezzel az új mondanivalóval termékenyen gazdagítható a régi és öl'őkérvényíi

szituáció. Gyu1'kó László is nyilván úgy érezte, hogy fontos és időszer{i, motí
vummal tudja kiegészíteni az ősi Elektra-konfliktust, amennyiben közéletivé
szélesíti ki azt. sok szenvedéllyel és belső tűzzel. vitathatatlan jószándékkal
és őszinteséggel igyekezett megoldani a maga elé tűzött feladatot, s nyilván
nem ezen az irói hozzáálláson múlott, hogy egy, bár szépen hangzó, de sem
miképp sem meggyőző darab sikeredett belőle.

Gyul'kó Elektrájának cselekménye lényegében híven követi a klasszikus
mondát és ugyanrLkkor e különös hősnő megrajzolásánál erősen hatott rá az
Elektra (nálunk is nagy sikerrel játszott) görög filmfeldolgozása is. A Gyurk6
féle Elektra is zord keserűséggel él férjgyilkos anyjának, Klütaimnesztrának
és a trónt szerinte jogtalanul bitorló mostohaapjának, Aigiszthosznak udvará
ban, várva öccsének, Oresztésznek hazatértét. Amíg azonban a klasszikus
Elektrát csak apja meggyilkolásának megtorlása, egy személyes bűnnek bün
tetése érdekli, addig Gyurkó Elektrája a zsarnoksággal szembeforduló közvé
lemény megszemélyesítője.Az ő szemében Aigiszthosznak nemcsak az a bűne,

hogy közreműködött Agamemnon meggyilkolásában, hanem még., inkább az,
hogy zsarnoki uralmat vezetett be, félreállított, megöU mindenkit, aki szembe
fordult vele, ki merte mondani az igazságot. Bűne továbbá Aigiszthosznak, hogy
hazugsággal telítette a közéletet, hiszen még akik: hajbókolnak előtte, azok is
tudják, hogy igazságtalanul bitorolja a hatalmat. S ez a kikezdhetetlen tiszta
ságú, puritán Elektra, persze elítéli azokat is, akik akár passzívan, akár ak
tivan támogatják az igazságtalan rendszert.

Mi sem természetesebb, mint hogy egy ilyen fölfogású Elektra, elkerül
hetetlenül összeütközésbe kerül várva-várt öccsével is. Oresztész végrehajtja
a bosszú és megtorlás művét, de Aigiszthosz után már kelletlenül, és inkább
csak Elektra erőszakos követelésére öli meg anyjukat, Klütaimnesztrát is. En
nél tovább ezenban. már semmiképp sem akar menni, hiszen, ha igazságos,
humanista rendszerrel akarja fölváltani az elnyomást, ezt nem kezdheti álta
lános vérengzéssel.

A már kezdettől fogva érvényesülő tendenciának megfelelően, itt, a kf1
testvér vitájában siklik át végérvényesen a darab konfliktusa a személyes ról
a kiizéletire és válik ezzel párhuzamosan nem csak fárasztóvá, hanem helyen
kint unalmassá is. Erény és bűn, hősies helytállás és gyáva meghun1Jászkodás
ugyanis csak addig érdekesek, amíg X-nek vagy Y-nak személyes magatar
tásáról van szó. Ha közösségi magatartásként emlegetjük őket, nemcsak ér
dekességüket, hanem emberi hitelüket is elveszítik. Ha Aigiszthosz kijelenti,
hogy az emberek szolgalelkűek és csak: a hasukat imádják, ez a kijelentés leg..
följebb róla mond el valamit, de semmiesetre sem az alattvalóiról. "F:s hiába
panaszkodik Elektra a város lakosságának körében elhatalmasodott hazugság
miatt, az ilyenfajta látszólagos közösségi, magatartás erkölcsileg értékelhe
tetlen,

Aigiszthosz, Elektra és Oresztész szövegével Gyurkó László három kül6n
bőző és szerinte összeegyeztethetetlen magatartásformát kívánt szembeállitarH.
S látszatra valóban áthidalhatatlan közöf,fük az ellentét, hiszen Aigiszthosz
zsarnoki elnyomást vezetett be, amelyben megaIázó meghunyászkodásra kény
szeríti az embereket; Elektra minden idegszálával tiltakozik ez ellen és a ha
zugság iránti gyűlöletében legszívesebben mindenkit megsemmisftene, aki akár
cselekvŐleg akár szenvedőleg hozzájárult az igazságtalan rendszer fönnmq:ra..
dá.~ához; Oresztész végül, bár az emberek megítélésében igazat ad nővérének

(sőt bizonyos mértékig még Aigiszthosznak is), nem akar ellen-terrort alkul
ma.zni, hanem bízik abban, hogy majd kiegyenesíti az emberek gerincét. Hér
m6juk ellentéte mégis kisebb jelentőségű ahhoz képest, a.miben megeg1Jezne~,

nevezetesen, hogy egyformán rossz véleménnyel vannak az emberekr61 (hol
ott az emberekről nem véleményt kell alkotni, hanem segíteni kell rajtuk), és
ami még lényegesebb, hogy amikor "az emberekről" beszélnek, valamiféle
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absztrakció lebeg mindhármójuk szeme előtt, nem a konkrét ember, aki _
különböző helyzetekben így vagy úgy viselkedik.

Ennek következménye az, hogya darabban a jó· és rossz front ja csak addig
van élesen elkülönítve, amíg a cselekmény (illetve a szöveg) nem lép ki az
eredeti görög keretból, de elmosódnak és bizonytalanná válnak ezek a frontok
abban a pillanatban, amikor a dikció mintegy "közéleti" jellegűvé válik, hi
szen az a magatartás, amit Elektra bűnösként bélueqez meg, al)alóságban, bi
zonyos helyzetben és bizonyos szempontból erény is lehet. Bármilllen szépen
hangzanak is, nem meggyőzőek azok a mondatok, amelyeket saját erkölcs!
kitartásáról és a többiek gyávaságáról mond. S erre elsősorban Oresztész fi
gyelmeztethetné, de ő is adós marad a mondatokkal amelyekben megmaqya
rázná, hogy szerinte hol fut az erény és bún választóvonala, amit a régi göröa
szerzők pontosan tudtak és éreztek.

A Nemzeti Színház előadása jó. Both Béla rendező irányításával egy sor
kitűnő színésznek nyílik alkalma, hogy bebizonyítsa, nem áll távol tőle a mes
terségesen fölfokozott színpadi pátosz sem. Aigiszthoszt és Kliitaimnesztrát
Bessenyei Ferenc és Lukács Margit alakította a nevekhez fűződő klasszikus
hagyományok szellemében. Elektrát Berek Katalin vitte színpadra, tehetsé
gének és színészi hitének teljes latbavetésével. Nem kecés szerepe van a si
kerben és a tapsokban. amelyeket ő, a szerzőtől eltérően, fönntartás nélkül
elfogadhat. Oresztészt Kálmán György alakítja a szokott mértéktartás5al. Bé
res Ilona Khrüszothemisze kissé bizonytalan. Major Tamás testére szabott
szerep az "egyszemélyes" kórusé. Ennek a formabontó rezonőrnek azt a sze
repet szánta Gyurkó, hogy enyhítse némiképp a darab (egyébként kissé mű

anyag) pátoszát, és bemondásokkal szórakoztassa a közönséget, amely a jelek
szerint hálás is ezért. A díszletek Bakó József, a stilizált jelmezek Schiiffer
Judit ízlését dicsérik.

(Doromby Károly)

KÉPZÖMÚVÉSZET. Modern francia grafikai kiállítás. A Szépművészeti Mú
zeumban - amely a közelmúltban több kellemes meglepetést szerzett a mű

vészetbarátoknak (olasz reneszánsz és barolek kisplasztaka! kiáHítás; a Lon
donból hazatért magvar gótikus táblaképek és fa:szobrok bemutatása) - már
ctusban modern francia grafikai tárlat nyílott, Pass1,th Krisztina rendezésé
ben.

A lkiánlHoút művek sora a századforduló 'két posztlrnpresszionista alkotó
[ának; a "Nabi"-csoporthoz tartozott Vuillard-nak és Pierre Bonnard-nak
muokáíval kezdődik, s a kubizmus vezéregvéniségeinek, így Metzinaer-!1~k,

Léger-nek és a művészetét az aranymetszés törvényére építő ,Jacaues Villon
nak lapiaival folytatódik. A kubisták köréhez tartozott a néhány éve elhunvt
AndTé Lhote is, akinek ,.Csendélet" círnű tollrajza művószí kvalitásain kívül
is megérdemli ftgvelmünket, mint a francia-magyar képzőművészeti kaneso
tatok számos dokumentumának egyike: e rajzzal ugyanís (rnínt ez a dedíká
cíóból kitűnik) kollégája: Márffy Ödönt nrezentáhta meg a francia festő.

Nélhány remok Lap képviseli Marc Chaoaű-«, a poétikus látomások mes
teret: "A zöld Eiffel-torony" és a ..Nő virág:kosárral". valamint egy hidegtű

iHusztráció Gogoli "Holt Ielkek't-téhez, Kiváló művekkel szerepel a spanvol
nemzetíségű - de az ..École de Parisv-hoz sok szállal kötődő - Joan Miró,
akinek ..művészebét kiapadhattatlan fantázia. humor, zvermr-kí naivitás [el
Iernzt" <Németh Lajos). cs akit - 75-ik születésnapia alkalmából - éppen az
elmúlt het(';kbei11 (ez év áprilisában) részesített meleg ünneplésben a nem
zeüköz! művészeti élet.

A tánlat számos műve azt blzonvítia, hogy az immár több mint fél évszá
.zados rnúltra visszatekíntő nonfí01lrrttív művészet - bárrniként vpleker'liüpk is
f€Ilőle - fontos és, i7IDOS áza a XX. századi pí'ktúra, szobrászat és ratzművé

eret fái~n:'\'k. A tárlat ízelítőt ad mind az p]ső absztrakt nemzedék (Kandfnsz
ldi. a két DA1~u.,,'llY, Bans Arn). mind a később! nonftzuratívok (Bloc, Bazaine,
Man"'AAler. Gi~,('hia. Doucet, C01'IJ1~me) munkássáeából.

Igen sok akvarell. rajz. és sokszorosított grafilkta szerepel a kiállításon ma
gyar származású párizsi művészektől (Pán Márta, Kolos-Vary stb.); különö-
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sen szépek Beöthy István szebrász (1897-1962) munkáí, elsősorban egy tán
coló figura 1946-ból és egy "Feszület" című tusrajz 1947-iből.

Passuth Krisztina a 'katalógus élén közölt értékes kis íráshan utal arra,
hogy az újabb francia művészet több prominens mcsterétől (Rouault, Dufy,
Utrillo, Gris, Derain, Gromaire stb.) sajnálatos módon nem szerepedhetett egy
mű sem a kiállításon, minmhogy e művészektől a hazai köz- és magángyűj

teményekben még egy apró rajz vagy metszet sem akad.
A hiányokért viszont kárpótlást nyújt a pompás Picasso-anyag: csodála

tos lapok a mester korai, 1905 körüli periódusából ("Heródes király", "Pihenő'
clown", "Szegényes étkezés") és a művész második világháború utáni grafikai
ciklusainak válogatott darabjai, a "Kalapos nő mellképe", a "Szalag a !hajban"
vagy a "Férfi spanyol gallérral".

Czóbel Béla egyik (néhány év előtti) levelében - Picassónak a párizsi
Leirís-galértában megrendezezt kiállítása kapcsán - 'a spanyol-francia mes
ter "frisseségéről, vitalitásáról" emlékezett meg. "Női aktjai, csendéletei, táj
képei a kortársak közül senki által felül nem múltak, - napjaink legjelentő

sebb művei", - ím e levelében Czóbel.
Az a mintegy két tucat Picasso-grafika is, amellyel a Szépművészeti Mú

zeum legutóbbi kiállftásán találkozhattunk, Czóbel mester szavainak igazát
ianúsítja.

* * *
Mai magyar grafika. Negyvenöt magyar művész munkái láthatók a Nem

zeti Galéria - Solymár István és Kass János által rendezett - kiállításán.
A tárlat résztvevői között vannak idősek (Tarjáni Jenő, Varga Nándor Lajosj..
középkorúak (Kerti Károly) és fia;talok (Agotha Margit, Bálványos Huba); van
nak közöttük tradicionális szemléletűek (Aszódi Wei! Erzsébet, Ék Sándor) és a
művészetí kifejezés útjait kutatók (Lakner László, Pásztor Gábor, Rozaníts
Tibor); a bemutatott művek technikai tekintetben igen változatosak, - egyedi
darabok (<tus- és ceruzarajzok) csakúgy szerepelnek az anyagban, mint rézkar-·
cok, Iinóleummetszetek, kromolitográfiák és egyéb fajta sokszorosítási eljárás
sal létrehozott grafikák.

A kiállítás tehát nem egyhangú, és az általános színvonallal sincsen baj..
Aikadnak ugyan konvencionálís (Reich Károly), üresen bravúros (Híncz Gyula)
vagy pszeudo-rnodern művek (Szász Endre), felvonul viszont egy kitűnő feil:ké
szültségű és önállóarculatú, népes fiatal gárda (Gy. Molnár István, Major János,
Maurer Dóra, Gyulai Liviusz). Gross Arnold munkái előtt ("Római ünnep", "Via
Margutta", "OLasz kisváros") ismét szívesen időztünk el, bár Grosst - mínden
ízessége, bája, nagy talentuma ellenére- mintha az önisrnétlés veszélye femye
getné, Kondor Béla alkotásai ("Betlehem", "Szt. Anrtal megkísértése", "Madách
illusztráció") -amelyeknek la rendezők méltán juttatta:k kíemelt helyet - meg
érdemelten fogják képviselni a magyar grafikai művészetet az idei Velencei
Biennálén,

Az idősebb és középkorú generáció tagjainak lapjai közül kiemelkedtek Bar
csay házfalakat, dombokat, női alakokat ábrázoló tanulmányai, Szántó Piroska
"Transzfiguráció" és "Robbanás" című monotypiái, Szabó Vladimir nagyszerű

rajztudását elárulá, groteszk hangulatú ceruzarajzaí, Duray Tibor "A tenger",
"A festő" és "Halak" című kis kompozíciói és Martyn Ferenc tollrajzai ("Íror
szágí táj", "Lovas", "Alló alak II.").

Nagyon jó ötlet volt Koftán Károly - akiáHító grafikusokról készült - a
'karaktert 'tévedhetetlenül .kítapintó fotoportréinak a művek fölött való elhe
lyezése; a tárlat bőkezűert íflusztrált katagólusa (amely 370 reprodukciót tartal
maz!) elismerést érdemlő művészetí kiadvány - bár egyik-másik iJlusztrácl6t
(így például a 13., 251fa., 251/b. szárnúakat) a túlzottan apró méret szinte élvez
hetetlenné teszi.

(D. I.)

ZENEI JEGYZETEK (O t t ó F e r e n c: E k u m é n i k u s N a g y f a n f á 1'.)
A Magyar Rádió és Televízió Szimfóníkus Zenekara szólistái Hidas Frigyes Vli~

zényletével két alkalommal szólaltatták meg Ottó Ferenc Ekuménikus Nagy
fanfárát, amelyet a második Vatikáni zsinat inspirált, s magát a múalkotást a

351



szerző XXIII. János pápa emlékezetének és VI. Pál pápának ajánlotta. A mú
szerkezeti felépítése is az ökumenikus szándékra utal: az I. részben a nyitó és
záró Alleluja között egy protestáns és egy bizánci korál csendül fel közrefogva
a Rorate coelit. A II. részben az internacionalizmus gondolatát hangsúlyozza a
szerző, amikor az Alleluják közé lengyel és afrikai korálokat illesztett, és ezek
a Victimae pascalit fogják közre. Egyike ez a mű az első kísérleteknek, melyek
arra irányulnak, hogy az ökumené gondolata a vallásos ihletésű zenében is meg
nyilvánuljon. Jelentőségét csak növeli, hogya kísérletet Ottó Ferenc igen ma
ga.s mŰt'észi szinvonalon valósította meg: sokat tanulmányozta megírása előtt a
fúvószenekarok hangzását, s az egyes hangszerek színhatását- és lehetőségeit.

A huzsonkét főből álló együttesben 6 trombita, 4 kürt, 4 szárnykürt, 3 harsona,
2 tuba és 3 ütőhangszer szerepel. Ebből a gazdag hangzású és imponáló }tang
erejű együttesből Ottó Ferenc olyan zenei egységet teremtett, amely egyaránt
alkalmas a patetikus és lírai hangok megs.:ólaltatására. A mű valamennyi té
tele nagy gonddal és tehetséggel megirt zenét tár a hallgató elé, s a szokatlan
hangzások csak fokozzák az Ekuménikus Nagyfanfár hatását. Az előadás min
den tekintetben kifogástalan volt, és örömmel vennénk, ha a rádió után a hang
versenyteremben is megszólalna Ottó Ferenc érdekes, színes, tetszetős műve.

(Mint ahogyazeneszerzőnekművéről írt rövid ismertetése is megérdemelné,
hogy nyomtatásban olvashassuk.)

(S z e n ved é l y é s j ó z a n s á g.) Milyen furcsa élmény volt két hét
alatt meghallgatni az IMusici di Roma együttest, majd Sándor Frigyes ve
zényletével a Zeneművészeti Főiskola Kamarazenekarát, végül pedig korunk
egyik nagy alkotójának és karmesterének, Pierre Boulez-rak: aResidentie Or
kest élén adott hangversenyét! Az egyik estén Vivaldi szárnyaló zenéje töl·
tötte be a hangversenytermet, és a tündöklően kék velencei égbolt borult a
hallgatóság fölé, messziről pedig visszhangozva megzendülni véltük a malo
noccoi asszonyok szomorú énekét. S mindezt olyan spontán természetességgel,
a. pillanat ihletéből adódóan, hogy az valóban varázslatnak hatott. Az IMusici

-ai Roma kamaraegyüttes budapesti szereplése után ugyan többen elmarasz
talták az együttest, mondván, hogy sokat veszített régi tökéletességéből és bár
sonyos tónusábóZ. a valóság azonban az, hogy. ez a néhány nagyszerű muzsi·
kus mindig a pillanat ihletéből is merít, és így válik produkciójuk igazán tel
jessé és tökéletessé. Aligha akad rajtuk kívül a világon még egy kamarazene
eoyüttes, amely Vivaldi tündökletesen szép, szinte motorikusan dinamikus mű·

fJészetét hasonló színvonaIon tudná tolmácsolni. S csak büszkeséggel tölthet el
mindnyájunkat, hogy Sándor Frigyes vezetésével a fiatal művészekből verbu
válódott főiskolai kamaraegyüttes még e nagy teljesítmény után is tudott újat,
szokatlant mondani Vivaldi 'művészetéről. Ahogy Tóth Lajos és Eisenbacher
Mihály puha hangzással, a messzi tájak, távolságok és távlatok hangját is ér
zékettetoe megszólaltatta a d-moll versenyt, ahogya Drezdai koncerto eleven
izzása kibontakozott a meglepően nagy látszámú de fegyelmezetten muzsikáló
együttes játékából, ahogy Kovács Lóránt egyre gazdagodó tehetséggel elfu
fJolázta. A tengelice melléknevet viselő concertot, amely mintha tavaszi erdőbe

vezetne, és végül ahogy a fiatal művészek úrrá lettek a közismert és számta
lan remek lemezfelvétel nyomán szinte slágerré lett a-moll concerto grosso
nehézségein, az mind azt jelezte, hogy nálunk is megvan a púrenciális lehe
tősége annak, hogy világszínvonalon muzsikáló kamarazenekart szervezzünk.
(Ha a Tátrai Vilmos vezetésével működő - és sajnos meglehetősen ritkán
pódiumra jutó Magyar Kamarazenekart nem tekinthetjük máris annak. A ki
váló együttes legutóbb nagy sikerű Mozart művekből összeállított estet adott
a Zeneakadémián, s ha probléma is adódott játékuk kapcsán, az csak azért:
vajon mind egyik produkciójuk kellő intenzitással szol-e karmester nélkül ís.
Ezen a Mozart estén megint fel kellett figyelnünk a bécsi mester zenéjének
szenvedélyes élénkségére, sokszínű lendületére, amelyet a Magyar Kamara
zenekar hitelesen adott vissza. Az est csúcspontja ezúttal' ís Siro/wy Z3uzsa
szereplése volt, aki a K. 449-es jelzésű Esz-dúr zongoraversenyt szóla!tatta
meg azzal a "gyöngyöző" zongorahanggal, amely a legnagyobbak Mozart-játé
kát jellemzi. Ez a rendkívül tehetséges és igen nagyrahivatott fiatal művésznő
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olyan töretlen, egyenletes ívben fejlődik, hogy márís egyik legjelentősebb mú
vészegyéniségünk.

Talán meglepő, hogy eddig a szenvedély okán a preklasszikus és klasszi
kus szerzők műveiről szólottunk, de mintha a mai kor hangzásigényéhez kö
zelebb állna ennek az időszaknak a zenéje, mint a romantikáé. Armando La
Rosa Parodi hangversenyén például Antal Imre Brahms interpretációja meg
lehetősen rés.zvétlenül hagyta a hallgatóságot (részben persze azért, mert nem.
készült fel szereplésére elég alaposan), s nem keltett túlságosan meggyőző be
nyomást Budapest egyik kedvenc fiatal művészvendége, az olasz Dino Ciani
sem. Hogy milyen az igazi romantikus szenvedély, arról inkább a másik olasz
vendégművész, a karmester Claudio Abbado adott hiteles képet.

Mégis honnan vezethet a klasszikusok és romantikusok, de még Bartók
szenvedélyétől is út a mai zenéhez, amely inkább száraz, józan és racionális,.
mint szenvedélyes? Honnan és hogyan vezet az út a romantikából Webernhez,
és még inkább Boulezhez, akinek műve ugyan jelentős közönségsikert aratott
az Erkel Színházban, de nem lehet tudni a vendéget köszöntötte-e a taps, vagy
művét, amely bizony inkább hatott érdekes hangzáskísérletnek, mint össze
függő és logikusan egymásból következő és egymás létét föltételező hang
sornak. Merre tarthat a mai zene, korunk zenéje, és a kor hangzáseszménye,
amelyet ezek a művek reprezentálnak? És a ma emberét vajon annyira deter
minálja a rémület és reménytelenség, mint az Webern zenekarából sugárzott?
Meg kell vallanom, önmagamnak tettem fel ezeket a kérdéseket, és ezen az
estén nem találtam rá a megnyugtató választ. Még akkor sem, amikor Pierre
Boulez a zenekar élén remekül és óriási sikerrel szólaltatta meg Bartók Ze
néjét. "Nemzetközi" rangú volt ez az interpretáció mondta mindenki, ez a "ma"
Bartokja. Ebből a felfogásból azonban hiányzott - vagy legalábbis úgy érez
tem, hiányzott - a bartóki humanízTftUs egyik aspektusa, s ami nála a remény
és reménytelenség folytonos ütközése, az itt a végzetbe való rohanásnak. ér
ződött, és ami nála a harc, az emberség vállalásának gesztusa, az itt a végzet
elkerülhetetlenségének felismerése, belenyugvás, passzível'vállalás lett. Ez is
egyfajta lehetséges világérzés, tagadhatatlan. Nem is kevesen vannak, akík
azt érzik manapság, hogya végzet, a kollektív végzet elkerülhetetlen. De eh
hez hasonlítani miineket, amelyek épp az ellenkezőjét sugallják, nem feltét
lenül méltányos és helyes.

A kor kétségkívül az exakt tudományok kora, s mint a többi korban, a
zene nalanol, valamilyen formában, adekvát módon igyekszik felelni a kor
hívására. Nem tartom azonban kötelezőnek a racionális szárazságot az exakt
sággal kapcsolatban sem. Elvégre a köreit oly lelkes izzással védelmező Archi
medes is exalct tudományt művelt, és nem is akárhogyan. . . (Rónay László)

FILMEK VILAGABÖL. Gaál István: Keresztelő. Gaál számára a társa
dalmi lét eszmél és intézményei szuverén, és minden kétségen felűl álló érté
kek. Az emberi magatartásformák különibözőségcinek láttán nem úgy teszi :f1öi!
a kérdést, hogy míként lehet a különbségekből származó destruktív és agresz
szív hatásaikat az elviselhetőminimumra csökkenteni, hanem hisz az íntézmé
nyesitett és eszmónyeloen alapuló társadalom, lényegében megváltó szerepében,
és keresi azokat az eszközöket, melyek segítségével bizonyos magatartásformák
a célnak megfelelő módon erősíthetőle. Vitathatatlan, hogy ebben a goridolko
zásban van valami ,.szakrális" vonás: szerinte ugyanis elsősorban az egyén fe
lelős az intézménynek, és nem fordítva. Gaál azonban sokkal jobb rendező an
nál, semmi!tllt hogvközvetleoül az eszközre mutasson rá, veszélyeztetve ezáltal
a műalkotás színvonalát. Inkább azt vizsgálja, milyen helyzetet teremt a hiá
nyuk. Ebben természetesen rejtetton mégis benne van a megfelelő eszközök
iránti sürgető váav. {gy kerül sor arra. hogya ,.múlt és jövő mezsgyéjén álló"
embereket ábrázoljon. akik a "visszatartó erőkkel" harcolva maguk is elbukria'k,
Hangsúlyos szerepet kap a negatív személviség bemutatása is: a bűnbaké, aki
nek magatartásán bukik meg újra meg újra minden szép és jó. Szüksógszerű

következrnénve ez annak a szubjektivista nézetnek, mely szerint az intézmény
világ az abszolút, nem pedig a nézetkülönbség,

Hogyan fest míndez a filmben? A Keresztelő két főhőse különböző módon
egyforma utat jár: be, azonos eredménnyel. Az ötvenes években a két férfi föl-
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morzsolódott (gyakori eset ez filrnjeinkben), s most a családi ünnepségerr talál
koma, egyik se hazudhat a másiknak. Az egyiik sikeremberré váht, álrnairól la
mentáló, vonalasalll nyilatkozó és pénzért formázgató egykori parasztművész,aki
a hazugsággal könnyen megalkuszík, A másik képtelen résztvenni a tülekedés
ben, kitant egyszerű elképzelései mellett, nem hagyja el szülőfaluját, a börtön
és a csalódások pedig megkeserftik ; hűsége most már nem meggyőződés, csak
.forrna. A Ikét embert gyerekkori élményeik, közös álmaik és eredménytelensé
zük fűzi össze, a családias fölszín alatt ellenszenv, szemrehányás és megvetérs
rejlik. Eredménytelenségüket már nem oldhatják föl azzal, hogy szembefordul
na'k eszményeíkkel, és így a kör kettejük között zárul: csak egymás torkának
eshetnek, mínt a ketrecbe zárt állatok. Gaál ezt a helyzeteit gazdagon áradó
ernlékképekkel motíválja, a társadalmi kérdést finom lélektani eszközökkel kap
csolja össze. A bukás drámáját a gyerekkori élmények erősítik, ezek emlékké
peit bevetíti a családi ünnepség látszólag meghitt jelenetei közé. Van köztük
néhány telitalálat, mírut a 'későbbi festő gyerekkori árulása, vagy a kislány meg
.szégyenítése. Bnnek az emlékképrendszernek a fölépítésében, s egyáltalán ab
ban, hogy ídyen történeti szálakból, reális környezetrajzból és barokkosan bur
jánZió eseményfolyamból állítja össze művét, mutatkozik meg Gaál jellegzetesen
"epikus" rendezői alkata. Nála a konkrét képi orientációnak - például Jancsó
val ellentétben - alárendelt szerep jut, nem a látványt abszolútizálja, hanem
a történetiséget. Azáltal, hogy rendelkezik az Igaz! tehetség számára elengedhe
tetlen sokoldalúsággal. a részletfínomságok iránti érzékkel, és valami harnisi
tatlan mesélőképességgel, a Keresztelőböl nagyon jó film készült. A Hideg na
pok, rnely szintén az ",epikus" filmek 'közé tartozik, hozzáképest iskelásnak hat.

Mi az, ami mégis kétségeket ébreszt? Kezdjük talán azzal, hogy a két fő

szereplő már túlságosan jól ismert prototípus: a lelkesen induló, ám az ötvenes
években utat tévesztett, kiszíkkadt tehetség. Lelkesedésük természetes alkalmaz
kodás volt, indulási helyzetükből következett. William Thomas találó társada
lomlélektani megállapítása szerírrt az egyén míndenhez alkalmazkodik, és min
.den magatartást magáévá ItesZ, ha ez csak a nyíivános akarat, vagy meghatá
.rozott csoport értékítéletének előírása. Hogy életútjuk során az egyiJk könnyebb,
a másik a nehezebb megoldást választotta (a film kliséinek megtelelően: egyik
.az áruló, a másik az elárult), a kudarc szempontjából mindegy. Ez a kettőség

csak arra szolgálhat, hogy az ábrázolás lehetőségeit, melyre Gaál "mesélő" al
katának szüksége van, bővítse, Most, hogy csődjüket beismerik, valójában újra
csak a nyílvánosság megváltozott akaratának vetették magukat alá. A közvéle
rnényhez alkalmazkodtak, mely elfordult az egyetemes megoldások eszményétől,

Azzal, hogy a rendező így ábrázolta őket, tulajdonképpen (talán még szándé
kael1enére is) maga is a nyilvános értékítélethez alkalmazkodott (lásd Thomas
megállapítását), és így a kérdés lényegéről nem mondott újat. És a fiatalok,
.!kérdezhetnénk? A fiatal nemzedék, akár többi filrnjeírrkben, itt is csak perif'e
rtáíísan jelenik meg, sablonos bemutatásban : racionális, pragmatikus szernlé
let, szokásos közöny jellemzi őket. De ez ugyanannyira nem érdem, mint a
negyvenévesek egykori lelkesedése, hanem csak alkalmazkodás. A koruíorm kö
zépréteg jól ismert magatartása ez; ha valaki csak ezt látja, akkor megakadt
a Iátszatnál. Ment a háttérben újra megszületett vagy szülőfélbenvan a fennálló
íntézményvilág utópisztikus elképzeléseken alapuló lcritrkája. Az új nemzedétk
pedig ezáltal ugyanannak a kísértésnek van kitéve valójában, akár a korábbiak.
Két negyvenéves "öregember" csődje "lejárt lemez", ha nincs ennek a kísér
tésnek a fényében megvilágítva.

Aleksander Petrovic: Találkoztam boldog cigányokkal is: "Az ördögök tehát
kimenvén az emberekből, a sertésekbe menének, és a nyáj a tóba rohana, és
megfullada" (Lukács 8, 33). A fHm drányadó idézetének célzása világos: a tár
sadalom szélén élő, kultúrális téren kiszolgáltatott cigányság a civilizált világ
áldozata lesz, átvéve az ipari társadalom selejtes tendenciáit. Petrovic doku
menturnfilrneskérnt kezdte pályáját. Az országot járva figyelt föl a vajdasági ci
gányokra. Az ott hallott dalokat, történeteket olvasztotta be.fílrnjébe, még a cí
met is egy cigánydaltól kölcsönözte. Nem összeütközéseket mutat be, hanem egy
önmagába merevedett, öngyilkos világot, amelyben az egyénnek nincs Lehető

sége arra, hogy főlemelkedjék a fogyasztás színvonalára. Így az alkohol, a pros
titúció és az erőszak akadálytalanul szedi áldozatait, Bbben a világban mínden



(Ungváry Rudolf)

mozdulatlan, nincs kiút belőle. Az egzonkumot fokozza a cigarettázó csecsemők,

pipázó vénasszonyok. árokban hentergő lányok, késelő férfiak látványa. A tes
pedést a film mozgalrnassága ellenpontozza. A kamera egy píllanetra sem ma
rad egyheryben, a színek és a dallamok tobzódnak: a "romantika" szándékosan
fbierősített jegyei .még a film túlszínezettségében is érvényesillnek..Elvállalt ki
fejezőeszköz ez, a leleplezés keménységét akarta fdkozni velük arend~ő;A

kocsmai duhaj jelenetek és a mesélőkedv azonban sokat tompított'8!krajcta,.:§,
így a film a new-yorki iskola intellektuális tisztaságát - persze más formá
ban - meg se közelítí. Ami még sokáig a néző emlékezetében marad, az a
szer-b-cigány népdal csodálatos, a néger folklórral egyenrangú, eleven gazdag
sága. Európa "négerjeinek"kiszolgáltatott sorsát azonban a magyar Sára Sándor
kísf'ílmjében (Cigányok) múvésztleg eredményesebben ábrázolta.

RöVIDEN: A kalózkapitány újra tengerre száll: A francia kalandfilmben
míndez az ötvenéves sémáknak megfelelőerrzajlik le. Szép idők, csodálatos tdők:
Az ellentétek szembeállítása gondolkodásra készteti a nézőt, a múlt dokumerr
t'umai nem vetnek hízelgő fényt a jelenre. Az amerikai film ezért csak kevés
nézőnek tetszik majd, azoknak azonban annál inkább. Tökéletes úriember: Léha
fíatalember, szereleméhes hölgy, együgyű arisztokrata francia filmen, ki tudja
hányadszor.

KERESZTÉNYSÉG, KERESZTÉNYEK - HINDU SZEMMEL. Az a mélyre
ható társadalmi és szellemi átalakulás, öntudatosodás, amely Ázsia és Afríka
fejlődésben levő országainak 'túlnyomórészt nem-keresztény társadalmaiban
végbemegy, új tájékozódásra készteti az Illető országok keresztényeit. Útkeresé
sük tapasztalatai annyira fontosak és érdekesek, hogy Európa keresztényei is
hasznot, tanulságot mcrítnetnek belőlük.

Az új utak keresésében gyakran a fiatalok járnak elől. A fiatal katolikus
értelmiségiek nemzetközi szervezete, a Pax Romana egyik tagozata például ez
{:;v február 12-17 között népes értekezleten tanulmányozta a kérdést: hogyan
vesznek részt a keresztények Ázsia országainak fejlesztésében. Az értekezleten
tizenegy ázsiai ország fiatal keresztényeinek képviselői tárgyalták és elemezték
a hatalmas és bonyolult probléma-kör elméleti alapiait és a belőle adódó gya
korlati tennivalókat. A szővetség lapja, a Pax Romana Journal egyik legutóbbi
számát szinte teljes egészében az ázsiai és afrikai keresztények útkeresésének
szeriteli.

Új tájékozódásukból és törekvéseikből két alapvető felismerés érdekes mind
nyájunk számára. Az első, amit a Pax Romana fentebb említett értekezléte leg
első és alapvető követelményként állapított meg: Ázsia keresztényeinek olyan
módon ikell tanuságot tenniük Krísztusról, hogy laz megfeleljen az ázsiai észjá
rásnak, figyelembekJelJl venniük annak az országnak sajátos kultúráját, szelle
rniségét, vallásos gondolkozásmódját, amelyben élnek és működnek. Az ázsiai
országok keresztényeinek gondolkodását és magatartását is annak a mély, őszinte

és áldozatkész patriotázmusnak kell áthatnia, amit az európai keresztény érez
a maga hazája iránt.

Ennek az őszinte patrtotízmusnak alapvető feltétele - s ez a második fel
ismerés -, hogy ki kell lépni a paternalista és apologetikus magtartásból, amely
fölénnyel, gyanakvással szemléli, kisebbrangúként kezeli a más kultúrájú, fel
fogású, vallású embertársát, A fölényeskedés ellenérzést szül. Krisztust pedig
nem lehet rákényszeríteni senkire, csak megszerettetní lehet.

Jcllemzésül, hogy milyen nyomokat hagyott az a bizonyos apologetikus fö
lény és merevség Ázsia nem-keresztény értelmiségi köreiben a Pax Romana
Journal emlitett száma egy danulságos beszélgetést közöl,

Az egyik indiai katolikus szemináríum benszülött papnövendékei. a ke
resztény tanúságtétel új útjait kutatva, felkerestekegy nagy műveltségű hindu
papot, brahmant, és kérdéseket tettek fel neki a kereszténységről és a keresz
tényekről vanott véleményére vonatkozóan. A lap nem közli sem a szemíná
rium, sem a brahman nevét, csak a .Icérdéseket és a válaszokat, amelyek így
hangzottak:

- Mi a mŰ'L'elt hinduk uralkodó benyomása a leeresztény közösségekről?
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- Először is elkülönülőknek,tartózkodóknak, féLrehúzódóknak látszanak.
Aztán, mint átalában a zárt csoportok, középszerűek és érzékeolenek az iránt,
ami más közösségek lelkében megy végbe. És önök úgy viselkednek. mintha
ebben az álíapotbanakarnánk megmaradni továbbra is. A keresztény közösség
látszatra vezetőinek magatartását tükrözi, akik a világtól elszigetelten élnek.
Hol élnek ugyanis önök, papok és szerzetesek ? Legtöbbször a periférián, az élő

valóság szélén, távol az egyszerű embertől. Az önök házai megannyi "szentek
szentje", vagy zárt cella. Nézzék meg szemínáríumukat: szép, európai sziget,
elkülönítve országunk életének áramlataitól.

- Miben látná e· helyzet orvoslását?
- Legyenek a papok dinamikus vezetők, tegyék magukévá Krisztus dina-

mizmusát. Legyen látásuk merész. Lépjenek ki az elzártságból. VEgyüljenek el
közöttünk, találkozzanak barátainkkal, éljenek együtt gyermekeinkkel. Ha van
valami, aminek nem tudunk ellenállni, ez a barátságuk. Azt szerotném, ha ke
vesebbet .törődnének a vallásunkkal és többet a testvériség erényeível. Önök
az Isten emberei akarnak lenni: legyenek hát barátságosak és jók ez emberek
hez, legyenek jók és szerrtek, olyanok, akik érdeklődnek irántunk. A mí sze
münkben csak az ilyen emberek képviselik Krisztust, N em a tudásuk lesz az,
ami hat majd reánk és ihlet bennünket, hanem a iszívűk melege. Feledjék el
egy időre a teológiajukat és inkább azon igyekezzenek, hogy megismerjék és.
szeressek az embereket. Az idegen származású papok e 'tekintetben gyakran job
bak indiai paptestvéreiknél.

- Hogyan győzhetik meg a keresztények Indiát az evangéliumi üzenet ér
tékéről?

- Ha a szegénységben találkoznak velünk. Mert ha nem: az önök evan
géliuma nem Krisztusé. Nem a tudós papok, hanem a szegény szerzetesnők azok,
akik valóban elhozták Krisztust Indiának. Ha több volna sannyasí papokból és
a Therese anyákból, Indiában Kriszóust jobban ismernék. jobban szerotnék és.
jobban elfogadnák.

- Mi a véleménye a nevelés érdekében kifejtett erőfeszítéseinkről?

- A kereszténység úttörői rendkívüli szelgálatokat tetteik e téren orszá-
gunkriak. Ma azonban India más problémákkal áll szemben. S önök, mintha
nem látnák ezt, vagy míntha félnének új válaszokat keresni. Intézménveik azon
az úton vannak, hogy az oktatásnak inkább műemlékeí, mint sem élő 'központjai
legyenek. Azt pedig sehogyan sem tudom megérteni, mi a keresztony abban az
igyekezetükben, hogy a gazdagokat szelgálják és neveljék. Nem látják, hogy ezek
kihaszriláják önöket, S önök még arról ábrándoznak, hogy majd .közöttük talál
ják meg a jövő vezetőit. Önök a statisztileára alapozzák reményeiket, közben a
szegények, akikben arinyi az igéret, méginkább belesüppednek nyomorúságukba.

- És az a szolqálat, amelyet az egyház társadalmi és gazdasági téren fejt
ki az ország érdekében?

- Ezen a téren ragyogó mumka folyik. De vajon a keresztény kőzösségek

nek mint ilyeneknek kell-e ezt tulajdonítanunk? Érezni benne a valódi célt:
hogy megkereszteljenek mánket. Mi ismerjük és szerotjük Krisztust, de önök és
egyházuk igyakran rejtély maradnak számunkra. Szerencsére a legutóbbi ídő

ben felhagytak agresszív és apologetikus eljárásaikkal. Örülünk ennek és bizo
nyosak vagyunk abban, hogya jövőben jobban megértjük egymást.

- A párbeszéd milyen formáját óhajtaná ön a hinduk és a keresztények
között?

- Nagy küzdelrnet kell vállalnunk. Vállal iu'k együtt. Többé mar nem a val
lások, hanem a jóakaratú emberek kategóriáiban gondolkozzunk Dolgozzanak
együtt velünk a szegények megsegítésében. Találkozzunk, imádkozzunk és mun
kálkodjunk együtt. Önök a Nyugattól nagyon értékes érzéket kapcak az emberi
élet szociálís oldalai iránt. Ez az, amit tovább kell adniuk országunknak. Miért
nem működnek össze velünk? Kértern már papjaikat, segítsenek engem a mi
egyeternünk hallgatóinak lelki-szellemi-Iormálásában: még semmiféle igéretet
sem kaptam, hogy segítenek. Hozzanak nekünk többet Krísztusból és kevesebbet
az egyházból, 'kevesebb dogmát és többet Isten gyermekeinek szabadságából.

(Sinkó Ferenc)
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•
MATURITÉ ET RESPONSABILITÉ DANS LA VIE SEXUELLE

Le vicaire Attila 'Fiarkas, auteur de l'arttele. parle de la discussion en COUTS
depuís assez longtemps dans diff'erents organes de la presse, de l'amour et de
la vie sexucllo de :la jcunesvo. La publication offfelelle de I'Assocíatáon des
Eerívaíns Él,e't és Irodalom (Vie et Littérature) puís I'hebdornadaire de vulga
risation scientifique É,l!et és Tudomány (Vie et Science) arnorca a ee suiet un
débat national. István Harsányi, psychologue renorrimé proposait les suiets il
tra:iteT. lJ ressort claírernont des. opímona énoncées pal' les lecteurs d'áge et de
sexe différernts, que de nos jours les avis et le comportement les plus extrémes
peuvént étre constatcs dans cette question. Les pédagogues, psychologues, mé
decins et socíologues basés sur la morale soctal lste qui veulent offícíellement
rédíger selon centaineis normes les thesos se rapportant il la morale sexuelle et
déterminer- le comportemerit souhaitable veulent mettre de I'ordre dans le
chaos théorique et pratíque.

Tout spécíalíste compéterrt sent que la vie sexuelle libcre et írresponsable
est incompatíblo avec notre nouvelle structure socíale, maís le príncípe Ionda
mental de monale qui décide avec sécurité: quand est il convenable de com
mencer la vie sexuel.le ri'est pas eneore constitué, A notre avis, la pratique for
mée dans un IiaTlg)€ cerele ne peut pas etre décísive dans cette question, car
une solution erroriée en elle-meme ne sanctifie pas la pratique, mérne s'il s'agtt
d'un comnoetement de masses, Nous pensons qu'il est plus facile de découvrír
le pri.ncipe tondamental moral en examínant la question de I'Intérieur, de la
nature mőrne de la chose,

L'auteur détcrmíns les facteurs de I'arnour par trois mots répondant a lia
pratique de la littérature carholique spécíale : le sexe, I'éros et I'agapé, Tandis
que 'les deux pnemierrs se réf'eremt a des facteurs généraux et natúrels que la
conceptáom matérialiste peut aussí reconnaitre, la broisierne suppose déja la
fai et la vie de ,~raee agíssant sur la nature, mais d'un caractere surnaturel.
L'auteurarnalvse en détait ees trois composanta et termine en ces termes:
L'amour de I'áme, I'agapé se développe en tant que facteur de morale religíeuse
en möme temps que I'éros et que le sexe qu'Il dirige et motáve, Les troís
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composante se confondent réciproquement en un tout pénétrant dynamíquement,
lunité biopsychique de l'homme. Bien qu'au eours de notre développement;
il y ait des déealages de phases et que tantót I'une tantót l'autre prevale. La
formanon de I'accomplissement, de I'harmonie concorde avec l,a maturíté cor
porelle, spírituelíe et morale de I'Indívidu, c'est il dire avec celle de la per
sonnalíté tout.entíere, C'est Ia conditdon subjectíve de I'amour vrai et complet.
Objectívement, la maturité socíale assurant la durée et la stabilíté de la vie
commune est nócessaíre.

•
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

Imre Bori est un eritique important de la littérature hongroise de Yougos
lavíe, et ses études soulévent touíours de vives díscussíons dans la vie Iittéraire
de la Hongnie. Le journal du lecteur cornmente deux de ses livres récemrnent,
parus, L'un d'eux parle de Lajos Kassálc décédé derníerement, qui fut le pion
nier des aspíratáons d'avant-garde en Hongrie, Dans les cercles compétents de
I'étranger, on consídére tout d'abord Lajos Kassák comme un des émínents rep
résentants de la peínture constructivíste. Par contre, dans sa patrie, son activité
de peintre fut moins appréciée. Ici, on I'estirne beaucoup plus en tant qu'écrívain
et poéte qui, dans les périodes d'avant et d' aprés la premiére guerre mondíaíe
avait été redacteur des jounaux Tett, puis Ma, qui étalent il la téte du mouve
ment d' avant-garde de la Hongrie, Cet ouvrage désigne sa place et son róle
dans notre nouvelle Iittérature. Le second Iívre analyse la carríére parcourue
jusquici par deux irnportants anteurs lyrdques hongrois d'aujourd'hui : Ferenc
Juhász et László Nagy. Le "lecteur" trouve les deux livres utiles et précieux
et pense que la méthode d'Imre Bori esi plus ou moins parente des aspiratlons
de la nouvelle crítíque, maas il aimerait toutetoís quImre Bori compléte sa
méthode par quelqu' intérét psyohologique et éventuellement par une certaine
"maniére de voir structurale" utílísée avec mesure.

C'est la pensée oecuménique du Concile du Vatican II qui a inspiré il.
Ferenc Ottó, disciple de Kodály l' oeuvre "Grande fanfare oecuménique" pour
ínstrurnents il vent. L'auteur a dédíé sa cornposítíon il la mémoire du pape
Jean XXIII. et au papé Paul VI. La Grande fanfare secompose de deux par-tles
dans Iesquelles les ohoeurs grégoriens entourent le choral protestant et la mélo
diecomposée de rnotifs populaires polonaís et afrícaíns ainsi que d'élémcnts
byzantins, L'ensemble intéressant de víngt-deux ínstruments il vent et il per
cussíon fait ressortir l'idée d'unité que 'La composition de la structure souligne
encore. L'oeuvre de tonaltté parfaite et de factüre claire est I'un des decuments
intéressants et précieux de I'aspíratíon internationale de la nouvelle musique
hongroíse.

Lachroníque des beaux-arts rend compte de l' exposition: Dessins francats.
modernes au Musée des Beaux-arts de Budapest. Les oeuvres de Bonnard. Lé
ger, Jacques Vi'llon, Robert Delaunay. Joan Miro, André Bloc, Corneille, Doucet,
Vasarely et celles d'autres artístes figuralent il cette exposítíon. Une collection
partícuheroment riche y représentait Picasso, aquafortiste, líthographe, et gra
veur 'sur Linoleurn, Ces feuiHes ont été offertes au Musée des Bcaux-art par un
ami du maitre: D. H. Kahnwefler, collectionneur et historien d'art.

La rubrique théátrale analyse la nouvelle píece de László Gyurkó: "Elel<tra,
mon amour" représentée au 'I'héátre National. C'est une nouvelle variante "vie
pubíique" de I'hístoíre traditionnel.le d'Elektra qui transposs les problemcs des
héros du plan personnel au plan ele Ia vie publique. La conséquence en est qu'
il devient pour ainsi dire írnpossiblo il l'écrivain de formuler le jugement moral.

La rubrique du filmcommente la nouvelle oeuvre du metteur en sicéne
István Gaál intitulée "Bapteme" quia remporté un grand succés aussi il l'ét'ran
ger. Dans son film, István Gaál a représenté le sort de deux hommes dont la vie
s'en brisée sous le poids des années 50. L'un d'eux, ,sculpt-eur pour gagner de
1'-aDgent devient un artiste rural, qui s',adapte facilement au mensonge. L'autre
n'a pas pris part il la bouscu:lade, il a conservé ses idées, mais le prison et les
déceptions l'ont aigri. Les deux hommes 'sont réunis par l'échec commun, et
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comme ils ne peuvént rcnier leur idéal, ils se rendent mutuellement resporr
sables de lcur ínsucces. La sitnation est motivée par l'affiux de nombreux sou
venirs et le probleme social est unifié par de délicats moyens psychologiques,
Gaáll se révele cínéaste caractérúsniquernent "épique" dans la construction du
systeme d'ímages de souvenírs, dans le rassemblement des évenements qui fo is
sonnent a Iamanióre des constructions baroques, Ohez lui, a I'opposé d'un autre
eínéaste hongroís renommé: Miklós Jancsó I'orientaeíon populaíre n'a qu'un rőle

secondaire; ce nest pas le speétaele qu'il placc au premier plan, maís l'hístoíre,
Pourtorit, les deux héros princípaux de son fflrn sont des prototypes déja trap
cormus qui ne différent l'un de l'autre que par leur personnalité, c'est pourquoi
ils sont égaux. A la véri té, le conflít ne Ise situe pas entre eux, maís entre eux
et la société. Toutefois c'esc ce que le fiilm n'a pas réussi il. représenter.

•
INFORMATIONS

Nouvelle publication catholique. Une nouvelle édition du livre de praeres
et de cantiques de Gyula Czapik intitulé ; "Bénissons le Seigneur" vient de pa
raitre it la maisen d'édítion de la Societé Szent István.

Mgr. I'évéque Pál Brezarióczy adrninistrateur apostolique d' Eger, secrétaíre
de la conférence du corps épíscopal a donné a Új Ember des informations sur
les résolutions les plus íntéressantes de la conférence de printemps du corps
épiscopal hongroís. Il a déclaré que la conférence avait accepté le réglement
unifié du consilium presbytetale (sénat des prő tres) a créer dans chaque dio
cesc, Cette corporation aura pour táche d'apporter par ses conseíls une aide
efficace au prelat dans ladminístration et dans les affaires du díocese. Les
deux tiers des mernbres du conseil seront élus par scrutinsecret, et le tiers en
sera nommé par le prelat. - La conférence du corps épiscopal a publié un
concours pour les nouveaux catéchismes hongroís, A ce propos, Mgr. I'évéque
Brezanóczy a dit que [usqu' ici les auteurs des catéchismes avaient pensé selon
les classes scolaíres. Maisaujourd'hui et demain il faudra adapter les catéchis
mes il i!'<1ge des éleves. Le corps épíscopal hongroís a publié des concours pour
cinq Iívres. Le premier est destiné aux enfants qui ne saverit pas eneore lire,
et le cinquieme aux adultes. Dans sa déclaration, I'évéque a annonoé que, sur
la dcmande du corps épíecopal I'Off'ice des Affaires Ecclésíastiqucs de l'Etat
avaít iassuré pour 1968 la somme totale des subventions d'Etat ordinaire et
extraordmadre. Mgr I'évőque Brezanóczy a exprimé I'espoir qu'a I'avenír aussi
les facteurs compétents de l'Etat seront compréhensífs envers les lourdes char
ges matériel'les qui pésent sur I'Eglise.

Du 17 au 19 avril, Ie Front Populaire Patriotique a tenu son quatrieme
congres, dans la présidenec duquel figuraien t deux évéques catholiques: Mgr
Pál Brezanóczy adminístrateur apostolaque d'Eger et Mgr József Ijjas admí
nistrateur apostolique de Csanád.János Kádár a aussí prís la parole au congres
et, parlant des táches du Front Populaire Patrlotique et en general de celle
de la nation, H a soulagná la nécessíté de la coopération entre matéríalístes.
et croyants. Mgr I'évéque Brezanóczv parlant au nom des catholiques a dit
entre autres: "La déclaratíon du troísiőme antiele de la prise de positiori du
congros qui nous concerne et qui énonce qu'ume unité nationale est possible
entre les différentes conceptions si elles coopércnt pour de grands buts natío
naux et socíaux nous Itouche de prés, C'est Iá-dessus que se base dans notre
pays I'accord entre l'Etat e't I'Eglíse, la coopération des croyants et des chefs
de I'Eglise dans lecadre de I'unité nationale populaire. A la séance de cloture,
le congres du Front Populaire Patriotique a élu, d'entre les ordinaires de l'Eg
lise caltholique, MagI' András András Hamvas, archeveque de Kalocsa, Mgr
l'Éveque Pál Brezanóczy et Mgr l'éveque József Ijjas au nombre des membre
de la direction du Front PopulaiÍre.

Le 2 juin le conseil plénier de l'ordre des Franciscains tiendra son conseil
annuel il. Rome. Ferenc Pacif.ic Király, conseiller du domaine hungaro-slave de
l"ordre prendra une partactive aux délibérations, en qualité de rapporteur spé- .
<:ial d'un des chapHres de la consti,tution de l"ordre.



AJ)res une absence de pl.usieurs dízaines d'années, le célebre sculpteur
-d'origine hongroise Arnerigo Tot a vísité Fehérvárcsurgó, son viliage natal,
Le curé du village a aussí salué l'artiste et l'a príé de sculpter une statue de
Christ pour I'église catholíque locale. Le sculpteur, d'origine protestante fit
preuvs d'um réel esprit oecuménique en acceptant la commande et promit que
ra statue du Chrüst arriveraít it Fehérvárcsurgó dans le délaí d'un an.

Comme le Magyar Kurtr en rend compte cette année, en Hongrie, un
nombreux public de fideles a assisté aux cérernonies de Páques et a celles des
triduums qui les ont précédées. Dans beaucoup d'églises, les confesseurs n'étant
'pas assez monbreux, les pénítents ont été contraints d'attendre leur 'tour en
Iongues fiies. Le nomore des communiants a été tres élevé, surtout le dimanche
des Rameaux et le dímanche de Páques. Dans la plupart des églises, les repró
sentarist de Ia communaité relígíeuso, le prósident lalque en téte ouvraient le
rang des communiants. Les processfons de la resurrection usuelles en Hongrie
se sont aussí dérou1ées avec un grand nomore de particípants.

Pour L'Instítut Pontifical Hongrois on a nommé une commássion de
con.tróle de quatre membres qui aura pour táche de donner des conseíls dans
les questions disciplinaires et matérielles de l'Institut et de procéder au rap
port annuel. Cette année cette táche a été accornphie par Vince Tomek, général
retraité de I'ordre des ptartstes, Franz Wasner, recteur de I'Anima Col legiurn,
P. Johnries Schasching, recteur du Collegium Hungaricum-Germanicum et P.
Stgmond Rajmund.

A partir du premíer dimanohe du grand carérne de cette année, une rnesse
,en langue hongroise a eté régultéremant instituée a Zágráb, en Croatie. La
messe hongroise est offérte 'a I'église franciscaine de la colline Káptalan.

Mgr, I'évéque József Bánk, administrateur apostolique de Győr a béni la
grotte de Lourdes de I'églísc de Bösárkánv. D'un geste svmboltque. il a égale
ment commencé [a restauratíon de I'églrse épiscopale ancestrale de Győr. en
errtamant Ie crépi de la cathédrale it I'aíde d'une truelle. .

La "troisieme assemblée mondíale des chrétíens", organisée par les Eglises
protestantes s'est déroulée it Prague dans les prerníers jours d'avril. Du cóté
hongrois y assístaíent an quahté d'observateurs: Imre Várkonyi chanome
prévót, directeur national de I'Actío Catholica hongroíse, László Semptev, cha
moine prctonotaríus, les chamoínes Elek Rákóczi .et János Timkó, substítut du
.directeur administratíf de Opus Pacis hongrois, La députation a remis le mes
sage ehaleureux de Mgr András Hamvas archeveque de Kalocsa it I'assemblée
rnondíale de la paix,

Dans Ie numéra de Páques de Új Ember, István Szántay, secrétaire national
de I'Actío Catholica hongroíse a parlé de I'assurance socíale des écdésiastiques
hongroís. II a déclaré qu'apres la nationatisation de I'assurance-maladíc, sur
la base de l'accord passé avec le corps épiscopal hongrois et personnellement
avec Mgr I'aroheveque Gyula Czapik le décret du conseil des mímístres publié
le 2 aoüt 1951. a englobé dans I'assurance socíale de l'Etat les personries ecclé
siastíques catholiques de rrte romain et grec, curés, vicaires et autres pretres
en fonctions dans l'adrninistration de I'Eglise aínsí que les professeurs de
theologie et les séminaristes. De plus, y sant aussi compris les parents on les
freres et soeurs de pretres catholiques romains qui s'occupent de leur ménage
.e.insi que les conjointes et les enfants des prétres catholiques de rite greco Done,
toute persona", éerli'8,iastique qui touche un cOlmplément de traitement de
vient automatiquement membre du Centre d'Assurance Sociale du syndieat,
par sa portion-,congrue. Les pretres et peDSOInnes écc1ésiasltJiques bénéficie~t de
1'.assurance sociale au meme titre et dans la meme mesure que les au1Jres assu
rés de HOIlJgrie, Les prétneis il portion cOlngrue ne touchent pas de prestation
,de 'maradie, par cont!'e, pendant la duDée de leur maladie on ne déduit rien
de leuI' >traJitement. En dehors de l'assurance officiélle de l'Etat, la présidence
de l'Actio Catholica par l'intermédiaire de la Cal1itas Internationalis aide les
pretres il 'se procurer desmédicaments étl'3ngers difficiles it trouver et d'autres
accessoires thérapeutiques. Le Groupe Ecclésiastique Catholique Romain
d'Entraide fondé en aout 1967. assume l'assurance des pretres contre les acci
dents.

F. k.: Slaád Béla - [0810-6S. Fóv,árr'OISi Nylomda 5. tel~p - F. V.: Ligeti Mi~ÓlS



KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

Új katolikus kiadvány. A Szent István Társulatnál új kiadásban jelent meg
Czapik Gyula: Aldjuk az UTat című ima és énekeskönyve. Ára 18.- Ft. Meg
rendelhető a Szent István Társulatnál, Budapest, V. Károlyi Mihály u. 4-8.
III. lépcső 1. em.

Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kormányzó, a magyar püspökkari
konferencia titkára nyilatkozatot adott az Új Embernek a magyar püspöki kar
tavaszi értekezletének legérdekesebb határozatairól. Elmondotta, hogy az ér
tekezlet elfogadta az egyházmegyériként életre hivandó "papi szenátus" a con
silium presbyterale egységes szabályzatát. Feladata lesz ennek a testületnek,
hogya főpásztort az egyházmegye kormányzásában és az egyházmegyei ügyek
intézésében tanácsaival hathatósan támogassa. A tanács tagjainak kétharmadát
az egyházmegye papsága titkos szavazás útján választja, egyharmadát pedig a
főpásztor nevezi ki. - A püspökkari értekezlet pályázatot írt ki az új magyar
híttankönyvekre. Ezzel kapcsolatban elmondotta Brezanóczy püspök, hogy a
hittankönyv író k eddig iskolai osztályokban gondolkoztak. Ma és holnap azon
ban már a korosztályokhoz kell a hittankönyveket igazítani. A magyar püspöki
kar öt könyvre írt ki most pályázatot; az első azoknak a gyereikeknek szól, akik
még nem tudnak olvasni, az ötödik pedig már a felnőtteknek. - Elmondotta
nyilatkozatában a püspök, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal a püspöki kar
kérésére 1968-ra is biztosította a rendes és rendkívüli államsegély teljes össze
gét. Brezanóczy püspök annak a reményének adott kifejezést, hogy az ille
tékes állami tényezők a jövőben is megértéssel lesznek az egyházra nehezedő

súlyos anyagi terhek iránt. Hiszen bármilyen áldozatkészséget tanúsítanak is
a hívek, ez egymagában nem lenne elegendő az egyházi intézmények és épü
letek fenntartására.

A Hazafias Népfront április 17-19-ig tartotta negyedik kongresszusát,
amelynek elnökségében ott volt két katolikus püspök: Brezanóczy Pál egri
apostoli kormányzó és Ijjas József csanádi apostoli kormányzó. A kongresszu
son felszólal t Kádár János is, aki a Hazafias Népfront és általában a nemzet
előtt álló feladatokról szólva ezúttal is hangoztatta a materialisták és a hívők

együttműködésének szükségességét, Katolikus részről Brezanóczy Pál püspök
szólalt fel a kongresszuson. Beszédében a többek között ezeket mondotta: "Kö
zelről érint bennünket a kongresszusi állásfoglalás harmadik pontjában ránk
vonatkoztatott kijelentés, amely arról szól, hogya világnézeti különbségek el
lenére is lehetséges a nemzeti egység, ha a különböző világnézetet vallók a kö
zös nagy társadalmi és nemzeti célokat követik. Ezen alapszik hazánkban az
állam és az egyház közötti egyezség, a hívők és egyházi vezetők együttműkö

dése a népi nemzeti egység keretében." A Hazafias Népfront kongresszusa a
záró ülésen a katolikus egyház ordináriusai közül Hamvas András kalocsai
érseket Brezanóczy Pál püspököt és Ijjas József püspököt választotta be a Nép
front vezető testületébe.

Az Országos Magyar Cecília Egyesület egyházi elnökévé az elhunyt Shvoy
Lajos székesfehérvári megyespüspök helyébe Klempa Sándor veszprémi apos
toli kormányzót választotta meg a magyar püspöki kar.

A [erencesresui teljes tanácsa június 2-án tartja évi kongresszusát Rómában.
A tárgyalásokon tevékenyeri résztvesz KiTáry Ferenc Pacifik a magyar-szlav
rendtartomány tanácsosa is, mínt a rendi alkotmány egyik fejezetének szak
előadója.

A Pápai Magyar Intézet számára négytagú felügyelő bizottságet jelöltek ki,
amelynek feladata, hogy az intézet fegyelmi és anyagi kérdéseiben tanáccsal
szolgáljon, valamint az évi jelentést is hitelesítse. Ezt a feladatot az idén
Tomek Vince, a piarista rend nyugalmazott generálisa, Franz Wasner az Anima
Collegium rektora, P. Johannes Schasching, a Collegium Hungaricum-Germani
cum rektora és P. Sigmond Rajmund látták el.

Magyarnyelvű szentmisét rendszeresítettek az idei nagyböjt első vasárnap
jától kezdve a horvátországi Zágrábban. A magyar mise színhelye a Káptalan
dombon álló ferences templom.
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Bánk József püspök győri apostoli kormányzó áldotta meg a bősárkányi

templom lourdesi barlangját. Ugyancsak a püspök egy jelképes aktussal - va
koló kanállal megbontotta a székesegyház vakolatát - megkezdte Győr ősi

püspöki templomának restaurálását.

A "III. keresztyén béke világgyűlés" április első napjaiban zajlott le Prá
gában. Magyar katolikus részről megfigyelőként jelen voltak: Várkonyi Imre
prépost kanonok, a magyar Actio Catholica országos igazgatója, Semptey László
protonotárius kanonok, budapesti helynök, Rákosi Elek kanonok, Száva János
kanonok és Timkó Imre professzor, az Opus Pacis ügyvezető igazgató-helyet
tese. A küldöttség tolmácsolta Hamvas András kalocsai érseknek a béke világ
gyűléshez intézett nieleghangú üzenetét.

A magyar egyházi személyek betegbiztosításáról nyilatkozott az Új Ember
húsvéti számában Szántay István a magyar Actio Catholica országos főtitkára.

Elmondotta, hogya magyar betegsegélyezés államosítása után a magyar püs
pöki karral és személy szerint Czapik Gyula érsekkel való megállapodás alap
ján, az 1951. augusztus 2-án megjelent minisztertanácsi határozat a római és
görögszertartású egyházi személyeket, - plébánosokat, lelkészeket, segédlel
készeket, az egyházkormányzatban működő papi személyeket, teológiai taná
rokat és kispapokat - bevonta az állami társadalombiztosításba. Bevonta ezen
felül a római katolikus szertartású papok szüleit, háztartásukat vezető testvé
reit, a görög szertartású katolikus papok házastársait és gyermekeit is. Min
den egyházi személy tehát, aki állami fizetéskiegészítést kap, kongruája révén
automatikusan tagja a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központnak. A tár
sadalombiztosításban részesülő papok és egyházi személyek ugyanazokat a szol
gáltatásokat kapják, mint az egyéb SzTK biztosítottak. Táppénzt nem kapnak
a kongruás papok, viszont betegségük idején nem is vonnak le kongruájukból
semmit. A hivatalos állami biztosításon kívül az AC elnöksége a Caritas In
ternationalis révén segítségére van a papoknak ritkább külföldi gyógyszerek
és gyógyászati segédeszközök beszerzésében. A papi balesetbiztosítást az 1967
augusztusában megalakult Római Katolikus Egyházi Biztosítási és Orisegélye
zési Csoport szolgálía.

Amerigo Tot a magyar születésű világhírű szobrászművész több évtizedes
távollét után meglátogatta szülőfaluját, Fehérvárcsurgót, A művészt a falu
plébánosa is üdvözölte és felkérte, hogy készítsen a helybeli katolikus templom
részére egy Krisztus szobrot. A protestáns családból származó művész igazi
ökumenikus szellemben fogadta el a megbízást és megígérte, hogy a Krisztus
szobor egy éven belül Fehérvárcsurgóra érkezik.

Mint a Magyar Kurir jelentése beszámolt róla, örvendetesen nagy volt az
idén is Magyarországon a húsvéti szertartások és az azokat megelőző trtduu
mok látogatottsága. Sok templomban kevésnek bizonyult a gyóntatók száma,
úgy, hogya gyónni kívánók hosszú sorokban kényszerültek várakozni. Magas
volt a szent áldozások száma is, főleg Virágvasárnap és Húsvét vasárnapján.
A szent áldozáshoz járulók sorát a legtöbb helyen az egyházközség világi elnö
kével az élén a képviselő testületi tagok nyitották meg. A Magyarországon szo
kásos feltámadási körmenetek is sok résztvevővel zajlottak le.

E számunk íróiról: Adrian F. Manning, holland vezető világi katolikus
személyiség a nijmegenl egyetem tanára. - Mikajel Satirjan örmény szovjet
Író. 1916-ban született és a második világháború idején tűnt fel novelláival. Ave
Maria című elbeszélése az örmény-szovjet próza 1960. évi reprezentatív gyűj

teményében orosz fordításban jelent meg..

Készpénzzel bérmentesítve a Bp. '72. sz. P08tahivatalnál.
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