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Ny í r i Tamás

TEKINTÉLY ÉS ENGEDELMESStG
AZ EGYHÁZBAN

Manapság sokan aggodalmaskednak az egyházban terjedő új vélemé-
nyek míatt. Vannak, akik teljes anarchiatól tartanak; azt mondják, hogy
regebben még szeritjeit is máglyára küldte olykor az egyház, ma pedig
már eretnekeit sem közösíti ki. Ezzel szemben mások azt nehezményezík,
hogy még mindig túl sok a rutin és formalizmus, és túl kevés a szabadság
az egyházban: a keresztény ember egyik legdrágább ajándékát hiányol
ják, evangéliumi szabadságát, amelyet Jézustól kapott. Sokan meglehetős

kétkedéssel fogadják, amit a II. vatikáni zsinat az emberi méltóságról és
a lelkiismereti szabadságról tanit. Hangoztatják, hogy csak aikkor Iesz hi
telünk a világban, ha úgy élünk az egyházban, mínt akik valóban elnyer
ték a szabadság és szeretet Lelkét.

A fegyelem és az engedelmesség azonban éppen olyan szükséges, mint
a szabadság. Az engedelmesség nélkülözhetetlen emberi erény: úgy va
gyunk teremtve, hogy emberi élet csak él tekintély és szabadság erőterében

valósulhat meg. Az engedelmesség szent erény: Krisztus Lelke az egyház
hoz való hűségben és engedelmességben igazolódik. De az is igaz, hogy
nemcsak a magasabb és legmagasabb egyházi tisztségviselők kapják meg
a Szentlelket, hanem kivétel nélkül mindcn megkeresztelt; nem mond
hatunk le egy tál engedelmességért az Isten gyermekeinek szabadságáról
(ApCsel. 2, 14-21).

Idézzük csak fel a tizenkétéves Jézus rnisztériumát Lukács evangéliu
mának második fejezetéből (Lk. 2, 41-52). Jézus fölment szüleivel Jeru
zsálembe, hagyott imádja az Atyát. Majd pedig mit sem törődve a termé
szetes követelmérmyel, hogy egy tizenkétéves gyermeknek szűlei mellett
van a helye, azok tudta nélkül Jeruzsálemben marad. Édesanyja szemre
hányó szavaival szemben felsőbb törvényre hivatkozik: "Nem tudjátok,
hogy Atyám házában kell lennem? De ők nem értették, hogy mit akar ez
zel mondani" (Lk. 2, 50).

Dialektikus fog-almak

Jézus engedelmeskedik az előírásoknak, de mindig rámutat a törvény
velej ére. Jeruzsálembe megy, hagyott imádja Jahvét. Az Isten Fia, aki
mindig az Atyánál van, akit Atyja sohasem hagy magára, aki nincs
alávetve szent időknek és helyeknek, mert onnét felülről való, eleget tesz
Mózes előirásainak. Ha pedig Jézus így viselkedik, akkor nyilvánvaló,
hogya keresztény ember egszisztenclájától sem választhatök el a vallási
előírások, törvények és szabályok.

Ez azonban egyáltalában nem magától értetődő, mert listen mindig na
gyobb minden jelnél. ami rámutat. Azok is megtalálhatják, akik kitérnek
a vallási előírások és szokások elől, amelyek gyakran kicsinyesek, szűkek,

jelentéktelenek. Minél mélyebb gyökereket ereszt az isteni Istenbe vetett
hit, annál kiáorándítóbb az evilági közvétítők, szó, intézmény, rítus vagy
tanítás elégtelensége. E hit növekedésével egyre világosabbá válik, hogy
csak "egy a közvetítő Isten és ember között: az ember Jézus Krisztus, aki
váltságul adta magát mindenkiért' (1Tirn. 2, 5). Nehezen oszlatható el a
gyanú, hogy akik láthatólag oly nagy örömmel oldódnak fel a vallási gya
korlatokban, azok nem ritkán nagyon messze vannak a vallás szellemétől.



Sokan közülük megragadnak a kategoriális vallásosság, szertartások, böj
tök és más effélék mellett, mínt a szamariai asszony, akinek az volt a fon
tos, hogy hol kell imádnia Istent: a Garizim hegyén, vagy Jeruzsálemben?
(Já. 4, 19.) Úgy viselkednek ezek, rnintha sohasern tapasztalták volna meg
lelkük transzcendenciáját, amelynek túlpartja az lsten végtelensége,
mintha sohasem hallották volna Jézus válaszát: "Asszony, eljön az óra,
sőt már itt is van, amikor az igazi imádók Iélekben és igazságban imád
ják az Atyát" (Já. 4, 23).

A teljes válaszhoz hozzátartozik az is, hogy Jézus Eukarisztiát hagy
hátra, törvénybe foglalható tételes vallást alapít: Péternek és az apos
toloknak az egyházát. A szamariai asszonyhoz intézett szavaiból kitű

nik azonban, hogy Istent mindenriel nagyobbnak tartja. Nemcsak annál
az elavult keretnél, amelyhez ő is alkalmazkodik egy csoport primitív
zarándokkal együtt, hanem még azoknál az előírásoknál is, amelyeket
ö maga hoz. Nem is várható más attól, aki mindig a törvény legbenső

magvára mutatott rá, akinek halálát is közvetlenül az okozta, hogy
szembeszállt a formalizmussal és juridizmussal, külsődlegességgel és ru
tinnal. ltppen ezért, ez a zarándoklat Jézus vallásosságának döntő vo
nására hívja fel Iigyelmünket ralázatos engedelmességére, amellyel ez a
legszellemibb egzisztencia is elfogadja, hogy rendelkezzenek róla. hogy
előirásokkal és törvényekkel szabályozzák azt, ami tulajdonképpen nern
iktatható törvénybe. Jézus zarándoklata világosan tanítja, hogy az en
gedelmesség vallásos erény, és hogy csak azok találják meg Istent, akik
hajlandók az engedelmességben önmaguk fölé emelkedni.

A kérdés másik oldala azonban az, hogy az engedelmességgel is visz
sza lehet élni. Az engedelmesség csak akkor erény, ha hitből és szere
tetből fakad, nem pedig kényelmességből, félelemből, a döntés kocká
zatának elutasításából. De az sem Erény, amikor azért menekül valaki
gyermeki engedelmességhe, hogy továbbra is fenntarthassa magának a
gyermekkor kiváltságait. Elutasítja az erkölcsi nagykorúságot, hogy ne kell
jen vállalnia a szabad választással járó esetleges tévedést. bűnt. lelk iismere.t
furdalást. Az engedelmesség erényének látszatával takarja el maga elöl
alapvetőerr amorális magatartását, hogy tetteiért nem hajlandó vállalni
a felelősséget. Jézus szavait, - "ha olyanok nem lesztek. mint a gyer
mek" (Mt. 18, 3) - sokan értelmezik úgy, mint aszketikus infantilizmus
ra kapott parancsot. Bizonyos egyházi kőrökben még ma is ez az ideál,
mert él tekintély mindig ki van téve annak a kisérté..snek, hogy előmoz

dítsa, biztassa és jutalmazza ezt a halvtelen engedelmességet. Helott már
Szent Pál megmagyarázta Jézus szavát: "Testvérek, gondolkodástokban
ne legyetek olyanok, mint a gyermek. Csak a gonoszságot illetően legye
tek kisdedek, gondolkodástokban azonban felnőttek" (IKor. 14, 20).

Úgy is vissza lehet élni az engedelmességgel, mint Svejk, a katona.
A betűszerinti engedelmesség is ézabctálhatja Jézus akaratát. A II. va
tikáni zsinat kifejezetten elítéli ,Cl vak engedelmességet", mert a pa
rancs senkit sem mentesíthet saját erkölcsi felelőssége alól (v. ö. Gau
dium et spes, 79. pont). Attól nem kell tartanunk. hogy az egyházi te
kintély erkölcstelen parancsokat vagy rendeleteket hozna. Az egyház
mindig ismerte saját tekintélyének határait, és mindig azt tanította,
hogy a törvény akkor orkölcsös, ha önmagában véve tisztességes, ha
keresztülvihető és hasznos. Napjainkban azonban az "erkölcsileg meg
engedett" fogalma egyre közelebb kerül a "tárgyilag helyes" fogalmá
hoz. A törvény vagy parancs akkor mondható csak hasznosnak. ha látja
il problémák súlyát, ha előmozdítja az igazi problémák tárgyilag helyes



megoldását. Ilyen döntések és rendeletek azonban nem születhctnek meg
szakértők közreműködése nélkül. A tárgyilag megfelelő és helyes döntés
napjainkban alighe vezethető le a Szentírásból és néhány metafizikaí
alapelvből. Ezenfelül szükséges még a konkrét helyzet alapos, tárgyila
gos, "profán" elemzése is, az arra hivatott szakemberek részéről.

Szolgálat s nem uralkodás

Az engedelmességgel való visszaélések lehetősége még inkább alá
húzza a tekintély szükségességét. Krisztus egyháza tekintélyre épült: az
erettünk meghalt és feltámadt Krisztus tekintélyére, amelyet ő a pápára
és püspökökre ruházott át. D-e ezt a tekintélyt a n:~p szolgálatában kell
gyakorolni. Szerit Agoston nem ok nélkül hivta föl hívei figyeimét arra,
hogy az újszövetség szolgáira is érvényesek Jézus kemény szavai, ame
lyeket az ószövetségi klerusról mond: "Az írástudók és farizeusok Mó
zes tanítószékében ülnek. Tartsátok és tegyétek meg tehát mindazt,
amit mondanak, de tetteiket ne kövessétek, mert mondják ugyan, de
nem teszik. Elviselhetetlen nehéz terhet rónak és raknak az emberek
vállára, de maguk ujjal sem hajlandók rnozdítani rajta. Minden tettük
kel a rra törckszenok, hogy főltűnjenek az emberek előtt. Szélesre szab
ják imaszíjukat és hosszabbra eresztik köntösük bojtjait. Szívesen fog
lalják el a Iönelyeket a lakomákon és az első székeket a zsinagógában,
és szeretik ha nyilvános tereken köszöntik és rabbinak szólítják őket az
emberek. Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mcstere
tek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyának se szólítsatok sen
kit a földön, mcrt egy a' ti Atyátok, a mennyei. 'Tanítónak se hívassátok
magatokat, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. A legnagyobb köztetek
legyen a szolgatok" (Mt 23, 2-12). Ezekből a mondatokból világosan ki
tűnik, hogy Jézus kifejezetlen megtiltotta egyházában a tekintély atyai
mcdelljének használatát. amelyet kizárólag Istennek, a mennyei Atyá
nak tartott fönn. Az egyházi tekintély f~(nkcionális jellegű: az egyházi
hivatal nem uralkodás, hanem szolgálat, amint azt újból hangsúlyozza
és kiemeli ic II. vatikáni zsinat.

Az egylüzi tekintély eleinte valóban szolgálat volt, amelyet testvéri
modell sacrint is gyakoroltak. Szent Péter a közösség előtt igazolja el
járását. hogy rniert fogadta be a pogányokat az egyházba (A.pcscl.
ll, l-j D). Szent Cyprián nyomatékosan utal arra, hogy egyházi kérdé
sekben ö sohasern döntött a papok és diakónusok megkérdezése, és a
nép beleegyezése nélkül (Ep 11, 4), A következő században is közrncn
dásos volt még a püspöki szelídség. Amikor Probus prefektus Milánóba
küldi az akkor még meg sem keresztelt Ambrust, hogy Liguria és Aemi
lia tartományokat kormányozza, ezekkel a szavakkal bocsátja útjára:
"Menj, cselekedj, nem mint bíró, hanem mint püspök" (Paulinus: Vita
AmbrcJsii, 3, 8). Szent Agoston sem tartja méltóságnak püspöki hivata
lát, hanem szolgálatnak: "Értetek vagyok püspök, egyszersmind veletek
együtt keresztény" (Sermo. 340, 1). A tekintély szolgálat-jellegét ha
marosan felváltotta azonban a méltóság. az uralkodás és a hatalom te
kintélyfogalma. Az egyház az első adandó alkalommal beleesett a hata
lom kísértésebe. A középkor azután a kárionjog Noé-köpenyet húzza a
k lérusra. hogJ eltakarja rejtegetn! valóját a világ elől. Az egyházjog,
amely a tekintélyi elv és az atyáskodó szellem ötvözete, abszolutizálja
él tekintélvr. Ennek következtében az engedelmesség lesz az alapvető

egyházi erény S nem a szcretet (v. ö. Yt'CS Congar: Für eine dienende
und arme Kirche, Mainz, 1965). Az újkorban már úgy beszélnek, mint-



ha Isten tekintélye testesült volna meg az egyházi tekintélyben, s az egy
ház nem lenne egyúttal az a bűnös asszony is, aki Jézus lábainál tér
del és remegve várja ura ítéletét.

A közmegegyezés bírálata

A tekintélyeltúlzása következtében válságba jutott és megrendült
az egyházi tekintély. Ez a válság akkor vált nyilvánossá, amikor az
egyházi tekintély szembe került az újkori tudományossággal. A termé
szettudományok modern igazságkritériuma ütközött meg ebben a küz
delemben a közmegegyezésból vett kritéríummal.

Mit értünk ezen? Az egyházak átvették pogány környezetükből azt
az ókori felfogást, hogy "amire közmegegyezés van a természet alapján,
annak igaznak kell lennie" (Cicero: Natura deorum, 1, 17). Aristoteles
alapozta meg, és használta először tudományos bizonyítékul a közmeg
egyezés kritériumát, amely a nyelv és a valóság mitikusan elképzelt
összefüggésére támaszkodik. A nyelv tévedhetetlenségére épített: ha
mindenki ugyanazt mondja egy dologról, akkor 'e kijelentésnek igaznak
kell lennie (I. Düring: Aristoteles, Darstellung und Interpretation seines
Denkens, Heidelberg, 1966). A mai gondolkodók közül már senki sem
fogadja el ezt a mitikus nézetet, amely szerint egy nyelv (görög vagy
latin) adekvát kifejező eszköze lehet a valóságnak. Nyilvánvaló, hogy
egy bizonyos korban és kulturális összefüggésben fellelhető közmegegye
zések nem lehetnek irányadók. különösen nem a természettudományokra
vonatkozóan, ahol míndig a kisérleté a döntő szó,

A kísérlet diktálja már évszázadok óta az egyházi tanítás és a teo
lógia visszavonulását a kulturális és társadalmi élet szamos területén.
s ennek ellenére sem vizsgáltuk még felül a közmegegyezésre épülő vi
selkedést. Azzal fenyeget például a születésszabályozás problémája, hogy
második Galilei-ügy lesz belőle. A hagyományos álláspont híveinek leg
súlyosabb érve még mindig az, hogy "a hittudósok egyértelműen taní
tották és az egyház tanítóhivatala (a pápák és püspökök) vagy két év
századon át egyértelműen hirdették a házassági fogamzásgátlás súlyos
bűn voltát minden körülmény között' (Vigilia, 1967. 702. o.) Nem vá
dolható meg az egyház dogmatikai tévedéssel, sem a Galilei-ügyben,
sem pedig a fogamzásgátlás kérdésében. Annál nyornasztóbb tehát a ha
gyományos nézet híveinek pszichológiai képtelensége, hogy tanuljanak
az egyház történetéből.

Az a felfogás, hogy nem szabad újabb megfontolás tárgyává tenni
a hit megszekott értelmezését és a nem visszavonhatatlan egyházi taní
tást, igen nagy károkat okozott az egyháznak. Még elevenen él emlé
kezetünkben, hogy sokan közülünk milyen kínos erőfeszítéssel nyomták
el - még néhány évvel ezelőtt is - saját kétségeiket. vajon Évát csak
ugyan Ádám oldalbordájának felhasználásával alkotta-e a Teremtő, az
özönvíz az egész földet elborította-e és Jónás valóban három nap és há
rom éjjel élt-e a cet gyomrában? Ma, amikor a Biblia tudományos értel
mezése kerekedik felül, hála a Szentírással foglalkozó tudósok bátor
ságának, inkább csak mosolygunk korábbi nehézségeinken. De nem sza
bad elfelejtenünk, hogy közben sok becsületes és értelmes ember el
hagyta az egyházat azért, mert úgy tűnt, hogy az egyházi tanítás nem
veszi figyelembe a tudomány eredményeit, és még többen vannak azok,
akik szellemi otthonra találtak volna az egyházban, de éppen emiatt ki
rekesztve érezték magukat onnét.



Ma a születésszabályozás kérdése okoz hasonló gondokat. A kérdés
gyökere Aristotelésig nyúlik vissza. Ö azt tanította, hogy azért van kü
lönbség a nemek között, mert célszerű, hogya magasabbrendű elkülö
nüljön az alacsonyabbrendűtől. A házasság egyetlen célja a nemzés,
mert az utódok biztosítják a férfi által képviselt faji forma fennmara
dását. Aristoteles felfogását a múlt század elején végzett biológiai kí
sérletek döntötték meg. Aristoteles nézete sem exegetikai, sem szccio
lógiai, sem pedig antropológiai szempontból nem helytálló. Ilyen belá
tások vezették a II. vatikáni zsinatot is, amikor így nyilatkozik a szülc
tésszabályozás problémájával kapcsolatosan : "Ezért igen fontos, hogy
rniridenki részére lehetövé váljék annak a helyes és valóban emberi fe
Ielősségnek ébrentartása, amely a hely és kor követelményeit figyelembe
véve igazodik az isteni törvényhez. Ehhez viszont az szükséges, hogy
mindenütt javuljanak a nevelési és társadalmi viszonyok, elsősorban pe
dig, hogy vallásos képzésben, vagy legalábbis teljesértékű erkölcsi ok
tatásban részesüljenek az emberek. Okosan tájékoztatni kell továbbá
öket a természettudományok haladásáról azoknak a módszereknek fel
derítésében, amelyek segíthetik a házastársakat a születésszabályozásban,
feltéve, hogya módszerek megbízhatósága jól igazolva van, és az er
kölcsi renddel való összhangjuk is bizonyos" (Gaudium et spes, 87. pont).
Annál rneglopőbb azonban, hogy amig az egyházi tanítóhivatal legma
gasabb szerve, az egyetemes zsinat, a tudománytól várja a megoldást,
addig bizonyos körök még mindig a közmegegyezésre való hivatkozással
védelmezik a hagyományos álláspontet. "Elviselhetetlen nehéz terhet
rónak és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók
rnozdítani rajta" (Mt 23, 4). A házasság elidegeníthetetlen funkciója az
emberiség fönnmaradásának biztosítása. A társadalmi körűlmények

megváltozása azonban megváltoztathatja azt a módot is, ahogya legcél
szerűbben lehet eleget tenni ennek il követelménynek. Lehetséges, hogy
nem a fogamzásgátlásban rejlik a megoldás. de akkor a mai tudomány
követelményeinek megfelelőert kell ezt kifejteni, és nem elég a közmeg
egyezésre hivatkozni.

Funkcionális felfogás

A közmegegyezés az "atyák" igazsága. Az ö világuk azonban el
tűnőben van, hogy helyet adjon a "testvérek" világának, amelyben alap
vetöen egyenrangú minden ernber. A modern világot az egyenrangúak
szelidari tása, közös felelősség-vállalása és kölcsönös tekintélye jellemzi.
A mai ember jogot formál nagykorúságára, elutasítja, hogy érvelés he
lyett engedelmességre hívatkezzanak olyan kérdésekben is, amelyekre
nem kaptunk isteni kinyilatkoztatást. Éppen ezért a pátriárkalis tekin
télyt fel kell váltania a testvéri tekintélynek. A pátriárkalis tekintély
modelljét az a tény szolgáltatta, hogya családban az atya minden téren
döntő fölényben volt gyermekeivel szemben. Az atya az erős és hatal
mas, gazdag és szabad, aki az élet mínden területén többet tud gyerme
keinél, De manapság már senkiről sem állítható, hogy minden vonat
kozásban fölényben van a másikkal szemben, hogy minden téren oko
sabb, jártasabb, kiválóbb és szentebb. A testvéri tekintély funkcionális
modellt tart szem előtt: a felelósségek és kötelességek megosztását, köl
csönös viszonosságát (reciprocitas) és sokrétű tagolódását. Ez a funkcio
nális modell szakít az egyoldalúan személytelen-jogi tekintélyfogalom
mal és kiegészíti azt az erkölcsi-antropológiai tekintélyfogalommal.
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Ez a funkcionális tekintély nem más, mint a szubszidiaritás társa
dalombölcseleti elvének következetes alkalmazása az egyházban. Ezt az
elvet XI. Pius pápa fogalmazta meg a Quadragesimo amw encikliká
ban. XXIII. János pápa így írt róla Mater et J\!lagistra enciklikájában:
"A társadalombölcseletnek ez ,2.Z elsőrendűen fontos elve, amelyet sem
félretenni, sem megváltoztutni nem szabad. továbbra is szilárd és ren
dületlen: miként helytelen elvonni az egyént ől és nagyobb közösségekre
bízni azt, amit az f'F{Yfni kezdeményezós és igyekezet megvalósithOlt.
éppen úgy méltánytalan és az Igazságcs rend megzavarása lenne maga
sabbrendű, szélesebbkörű testületekre hárítani azokat a feladatokat és
szolgálatokat, amelyeket alacsonyabb szinten kisebb testületek is elvé
ge7:hetnek." A szubszidiaritás elvéből következik, hogy az egyházi te
kintély nem veheti magára a felelősséget ott, ahol az egyház tagjai már
abban a helyzetben vannak, hegy maguk is tudják vállalni a felelős

sé:;:et tetteikért. Az egyházi tekintély elsőrendű feladatai közé tartozik,
hogy biztosítsa az egyház tagjainak nagykorúságát és szabad felelősség

vállalását. Ha pedig az egyház tekintélyével foglal állást valamely kér
désben. akkor ma már nem elégedhet meg egyszerű kijelentéssel, hanem
meg 1<::e11 akolnia döntéseit, hogy meggyőzze azokat, akikhez szólni kí
ván. Az egyháznak el kell jutnia oda, hogy tekintélye gyakorlásában pél
dakép legyen, máskülönben nem teljesíti hivatását a mai világban.

Szabadság jegyében

Az egyház elsőrendű hivatása a modern világban, hogy a szabadság
tekintélyét képviselje mind függőleges, mind vízszintes irányban. Mit
jelentenek ezek az irányok? A szabadság tisztelete függőleges irányban
azt jelenti, hegy az egyház fölfelé tiszteli Isten korlátlan szabadságát,
lefelé pedig a nagykorú keresztények lelkiismeretének jogait. A szabad
ság tiszteletének vízszintes vetülete abban áll, hogy kölcsönösen elis
merjük és biztosítjuk egymás jogait arra, hogy különféle nézeteket kép
viselhessünk az egyházon belül is.

Isten szabadságát akkor tiszteli az egyház, ha elismeri Isten legrel
sőbb irányítását. A Mystici corporis enciklika szerint J(::ws kö;wetlenül
is kormányozza egyházát és nemcsak az egyház tanítóhivatala és kor
mányzóhivatala útján. A "Lélek adományai" az egyház köznapi életéhez
tartoznak. A Szeritlélek mindúntalan megfellebbezi a meglévőt, az in
tézményesítettet, a törvénybe iktatott és szokásba foglalt módokat. Az
egyházi élet új formáit általába], nem a kongregációk zöld asztala í rnel
lett találják ki, é;; nem ott tervezik el, hogy miképpen alkalmazkodjék az
egyház a kűlőribőző korok és helyek történelmi követelményeihez. Az
egyház tisztségviselőinek számolniuk kell azzal, hogy Isten nem mon
dott le az egyházi közigazgatás javúrn. hanem egyszeru szolgáira és szol
gálóira is kiárasztja Szentlelkét (ApCsel. 2, 14--21). Az egyház nem
moridhat le az alulról jövő kezdeményezésekről, mert Isten itt nyi"
bele közvetlenül egyháza életébe. Sokáig úgy tűnhetett. mintha az lenne
az ideális, hogy a legkisebb lépést is pontosan előírják és szabályozzák.
Aki így képzelte az egyházi életet, az alaposan tévedett. A II. vatikáni
zsinat mindenkit meggyőzött arról, hogy nem szükséges hivatalos start
jel ahhoz, hogy történjék valami az egyházban.

Az egyházi tekintély feladata és kizárólagos joga, hogy elbírálja a
,.Lélek adományait", amelyek azzal az igénnyel jelentkeznek, hogy al':



egyház épülésére valók. De csak akkor tud eleget tenni ennek a fel
adatnak, ha valóban tiszteli Isten szabadságát, és tudatában van annak,
hogy az egyház hivatalai sem kapták meg a Szeritlélek valamennyi ado
mányát.

A Szentlélek a szabadság Lelke, mert kongeniálissá tesz a törvény
Urával. Mindekinek, aki úgy vélí, hogy megkapta Isten Lelkét (IKm"
7, 40), kötelessége tehát szólni, beszélni, hirdetni meggyőződését. Nem
szükséges hozzá előzetes jóváhagyás, híszen meglehet, hogy a Szentlé
leknek is ez a véleménye. A nyílt beszéd (parrhesia) nélkülözhetetlen
erény az egyházban. Ez vezette Szent Pált, amikor szembeszállt Péter
rel, "mert rászolgált" (Gal 2, 11). Azt tanítja Aquinói Szent Tamás, hogy
a keresztény ember kötelessége hibáikra figyelmeztetni az elöljárókat;
XII. Pius pápa pedig hangsúlyozza a szabad közvélemény fontosságát
az egyházban. Az egyházi tekintély úgy mozdítja eli) a keresztények
Ielklismeretí szabadságát, ha biztosítja a törvényes ellenzékiség lehető

ségét az egyházon belül. Nem az következik ebből, hogy azt teheti min
denki,ami éppen az eszébe jut. Saját adományára való hivatkozással nem
szegheti meg senki sem az egyházi törvényeket, előírásokat, utasításo
kat. Am ha az egyház tisztségviselőinek az a feladatuk, hogy lehetövé
tegyék a nyílt beszédet, akkor a keresztények súlyos kötelessége, hogy
elviseljék az önálló gondolkodás és az engedelmesség feszültségét. Krisz
tus Lelke senkit sem indíthat arra, hogy otthagyja az egyházat, még a
törvény, az előírás, a tekintély vagy a rutin egyházát sem. Aki hátat
fordít az egyháznak, mint Charles Davis angol zsinati teológus tette,
elveszíti azt a jogát, hogy bírálj on, ez viszont nem kisebbíti az egyházi
tekintély felelősséget mindazért, ami ide vezetett.

A szabadság tekintélye megkívánja azt is, hogy a keresztények köl
csönösen tartsák tiszteletben egymástól eltérő véleményeiket. A sokfé
leség (pluralizmus) ma már az egyházon belül is valóság lett. "Bizonyos
körűlmények közott akárhányszor épp a dolgok keresztény szemlélete
ajánl egyeseknek valamely határozott megoldást. Más hívők viszont,
mint az elég gyakran és jogosan előfordul, nem kisebb őszinteséggel

másképp vélekednek ugyanarról a dologról. Ha már most a mindkét
felől javasolt megoldásokat a felek szándékán kívül is sokan kapcsolat
ba hozhatják az evangéliumi tanítással, jusson eszünkbe, hogy senkinek
sincs kizárólagos joga ilyen esetekben az egyiház tekintélyével előhoza

kodni a maga véleményének támogatására. Mindig őszinte párbeszéd
útján iparkodjanak egymást felvilágosítani, megőrizve a kölcsönös sze
retetet, és a közjóval törődve elsősorban" (Gaudium et spes, 43. pont).

Azt írja Karl Rohner, nem igaz, hogy nekünk keresztényeknek min
dig, mindenben egyet kell értenünk. Soha nem lehetünk annyira "egy
szív és egy lélek", hogy ne legyen közöttünk véleménykülönbség, meg
nemértés, talán még küzdelem is, amelyet azonban a lélek és a szellem
legitim eszközeivel kell megvivnunk. Tudomásul kell vennünk, hogy "a
lelki adományok különfélék" (1 Kor 12, 4) és senki sincs valamennyi
nek birtokában. Mindenki a maga különleges adományával rendelkezik,
amelyet már ezért sem érthetnek meg a többiek, mert ők nem ezt kap
ják meg. Ha pedig különféle véleményeken vagyunk, akkor különféle
irányokat is kell képviselnünk. E különféle nézetek érvényesülése az
egyházban olyan óriási előnnyel jár, amit ma még alig tudunk felmérni.
Végtére az egyházon belüli sokféle keresztény vélemény ugyanolyan
sokféle nem-keresztény véleményre lehet hatással, ilyen módon tehát
"Isten sokféle kegyelmének" (1 Pét 4, 10) lehetünk közvetítői.



Az egyházon belüli pluralizmus természetesen feszültséggel jár, de
ezek a feszültségek és konfliktusok hozzátartoznak az egyház életéhez.
Ha nem akarjuk felhígítani az evangéliumot, akkor tudomásul kell ven
nünk azt a konfliktust, ami a tizenkétéves Jézus és szüleí között tá
madt. Igazi konfliktus volt ez, anélkül, hogy rosszindulatról, tévedésről,

vagy bűnről beszélhetnénk. Könnyen hajlunk arra, hogy nézeteltérések
és véleménykülönbség esetén rögtön bűnt, vagy gonoszságot ernleges
sünk. Pedig végzetes hiba azt hinni, hogy amikor összeütközünk elöl
járóinkkal vagy alárendeltjeinkkel, munkatársainkkal és keresztény test
véreínkkel, akkor legalább az egyik oldalon korlátoltság vagy gőg van
a játékban. Ez a rosszhiszeműség mérgesíti el a nélkülözhetetlen ellen
téteket az egyházban. Senki nem vonhatja kétségbe a másik hitét, hű

ségét, szeretetét azért, mert véleménye eltér az övétől. "Miért vessem
alá szabadságomat egy másik lelkiismeret ítéletének?" (l Kor. 10, 29).
Túl olcsón úsznők meg a szerétet parancsát, ha minden egyöntetű lenne
az egyházban. Nem a véleménykülönbségek ellenére, hanem éppen ezek
ben valósul meg az igazi egység és valódi összetartozás. Az egység kö
teléke nem;, a szabvány, hanem a kűZönbözőségeken jelüle7nelkedő sze
retet, amely akkor is elfogadja és engedi érvényesülni a másikat, ami
kor már alig tudja megérteni.
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ÚSZIK A HOLD

Hol van a régi tavasz? Pihenő pilláid az ében
éjszaka fényein elnyugvón pihegő remegéssel
úsznak a hold aranyán ragyogón, tova-tájak ezüstjén
holnapok újrakelő és titkos napjait várva.
Hol van a régi tavasz? - kérdem, mert bennem az emlék
egyre ködösb meredélyek alatt jár s visszaidézné
tündér tájak alól is tűnt napok égremosolygó
fényeit. Adáz nap tüze éget, s illan a fénnyel,
vissza se tér gyönyörű tavaszunk, csak a tétova évek
szállnak előre, s velük tova szállnak az ifjúi álmok ...

0, ha csak egyszer, még egyszer állnék a magasban,
vállad a vállamhoz simulna az esti homályban!

Villan a csillag kék tüze, és már gyújtja az égen
friss lámpását Vénusz anyánk is, s drága fejedre
Végánk fénye csobog s készülodaszállni hajadra
dicsfényül ragyogó csókját ölelő koszorűruik:

szórva. A fény sziszegőn hal el ajkad ívén, puha csókom
áldón vágy betakarni az esteli fény, neved áldott
hangjai szállnak az éjben, az éji sötétben a széllel ...

Eltűntél. Egyedül nézem bús csillagok édes
távoli fényét, míg a szememre hull a sötétség,
hull a homály, csak a sziv, csak a vágy dobogása
él még, álmos csöndje alá merülón ködös évek
csonkjai úsznak a hold aranyán pihegő remegéssel . . .
Hasztalan nyújtom béna karom, immár tova tűntél.

Hol vagy, régi napom? Hol van pillád remegése?
Hol van a régi tavasz? Hol van tüzes ifjúi lázam?
Úszik a hold aranyát pergetve az éjjeli fákra ...

Poór Bernát



Rónay György

PAUL CLAUDEL
TBg'- a Hra ndnt liturgia

Claudel 1868-ban született; 1886-ban tizennyolc éves. Keserű, "sze
rencsétlen" fiatalember. Émelyeg és fuldoklik; nem találja a helyét a
korában. Korának "lapos és hájas materialista pozitivizmusában", aho
gyan egykori iskolatársa, Romain RoUand mondja ernlékezéseiben. Meg
kezdődik, mindkettőjük számára, "a harc az életért".

A "megtérés"

A sivatag mohón szív magába minden C3ÖPP vizet. Claudelnak ezt az
első csöppet Rimbaud jelentette, "Sosem fogom elfelejteni azt a júniusi
délelőttöt 1886-ban, amikor megvettem a Vogue vékonyka számát; eb
ben volt az muminations első része. - (Más emlékei szerint nem jú
niusban, hanem májusban történt; a Vogue-nak az a száma, amely
Rimbaud prózaverseit közölni kezdte, mindenesetre májusban jelent
meg.) - Számomra valóban megvilágosodás volt. Végre kilábaltam Taine,
Renan és a többi tizenkilencedik századi Moloch utálatos világából, er
ről a fegyenctelep ről, ebből az iszonyú mechanizmusból, melyet minde
nestül teljességgel hajthatatlan, és borzalmas ráadásul megismerhető és
megtanítható törvények kormányoztak. (Az automaták mindig is vala
milyen hisztériás irtózást keltettek bennem.) Kinyilatkoztatást kaptam a
természetfölöttiről." Rimbaud-ban a saját szomjúságára ismert; Rim
baud-t a saját szomjúságán át látta olyannak, amilyennek látta: a ter
mészetfölötti kinyilvánítójának. Abban a bizonyos "harcban az életért",
amit Romain Rolland említ, Claudel Rimbaud-tól kapta az első jelet. Az
első látható, fogható jelet abban a keresésben és küzdelemben, amely
már megkezdődött. már folyt. Anélkül, hogy tudta volna, mit keres, és
mi folyik benne. "Úrnőm, mégiscsak te kezdted a dolgot."

A második, a döntő jel pár hónappal később következett, 1886 ka
rácsonyán. December 25-én "a szerenceétlen fiatalember elment a pá
rizsi Notre-Dame-ba, hogy meghallgassa a nagymisét. Akkoriban kezd
tem írni, és úgy véltem. a katolikus szertar-tásokban, melyeket fölényes
művészet-kedveléssel szernléltem, megfelelő ihletör találok és anyagot
bizonyos dekadens gyakorlatokra. Ilyen magatartással vettem részt, mér
sékelt örömmel, a könyöklő és Iökdősődő tömegben a nagymiséri. Aztán,
mert egyéb dolgom nem volt, visszamentem .a litániára." Áll a tömeg
ben, a szentély bejáratánál, a sekrestye oldalán, a jobboldalt a másodile
oszlopnál ; ma márványtábla jelöli a helyet, ahol állt. Odakint "esős, fe
kete délután"; odabent a liturgia színei, méltósága. Amiben oly szivesen
találtak esztétikai gyönyörűséget, Huysmans nyomán, a kor rnűvész

lelkei. A kórus énekel; később majd tudni fogja, hogya Magnificat-ot
énekli. "Ekkor történt az esemény, amely egész életemen uralkodik. Szí
vemet egyetlen pillanatban megillette valami, és hittem. Hittem, olyan
erőteljes ragaszkodással, egész lényem olyan fölindulásával, olyan ha
talmas meggyőződéssel, olyan semmi kételynek helyet nem hagyó bi
zonyossággal, hogy azóta sem a sok könyv, sem a sok érv, sem mozgal
mas életem sok véletlene nem ingathatta meg, igazában még csak nem
is érinthette hitemet."

ill



Ez volt az a pillanat, amikor .znínden visszájára fordult"; amikor
egyszeriben mindannak "vége lett, ami voltam"; "mintha valakit egyet
len rántással kitépnének a bőréből és idegen világban, idegen testbe
helyeznének : ez az egyetlen hasonIat, amivel ki tudnám fejezni tökéle
tes zavaromat". Minden tőle telhetőt megtett ez ellen a "támadás" ellen.
"Négy évig tartott az ellenállás. Bízvást mondhatom: keményen véde
keztem, egész lélekkel, tisztességgel harcoltam. Nem mulasztottam el
semmit. Föl!használtam az ellenállás minden lehetséges módját, és sorra
le kellett tennem a hasznavehetetlenné vált fegyvereket. Életem nagy
válsága volt ez, a szellemnek az az agóniája, amelyről Rimbaud ezt írta:
,A szellemi harc épp oly brutális, mint az emberek csatája. Kemény
éjszaka! a szikkadt vér füstölög arcomon!' A fiatalok, akik olyan köny
nyedén hagyják ott a hitüket, nem tudják, mibe kerül visszanyerni, és
milyen kínokkal kell fizetni érte."

Négy évi küzdelem után föladja a harcot. A döntő karácsonyi él
mény negyedik évfordulóján, 1890. karácsonyán azzal pecsételi meg a
végleges, egyszer s mindenkorra megingathatatlan "békét", hogy "Is
tennek oltárához járul, ki ifjúkorunk öröme".

Drámai kereszténység

Claudel "úgy engedett az isteni vonzásnak, ahogyan az érzékek hí
vására felel az ember". Számára a megtérés nem érzelmi dolog volt, s
első mozzanatában mégcsak nem is értelmi, hanem egzisztenciális. A
nyugtalan fiatalember a nyolcvanas évek Párizsának, mint Romain Rol
land mondja, "istengyilkos szellemi légkörében" eleinte voltaképpen nem
is Istent kereste, hanem az életet. Kiutat keresett egyrészt a tudományos
determinizmus, másrészt az esztétikai naturalizmus, illetve hermetizmus
z.irt világából; tágasságra. szabadságra, szabad alkotó tevékenység
re vágyott. Aztán, a Notre-Dame-beli döntő karácsonyi élmény
után. négy esztendőn keresztül ugyancsak az életért, szabadsá
gért, szabad alkotó tevékenységért küzdött, de most már Istennel,
míndaddig, míg meg nem találta. föl nem fedezte Istenben az élet, a
szabadság és a szabad alkotó tevékenység teljességét. Konverziója, ha
egyáltalán használhatjuk vele kapcsolatban ezt a szót, nem lemondás
volt, hanem birtokbavétel. Innét vallásos világképének, világélményének
erős realitása és dinamizmusa. Márhetetlen messze van tőle minden
pietizmus, kvietizmus, janzenizmus. "Az élet kellemetlenségeivel szem
ben a bölcsesség álláspontja nem a menekülés, hanem a hódítás" 
mondja egy jellemző nyilatkozatában, 1908-ban.

Ez élet birtoklása egyúttal az öröm birtoklását is jelentette számára.
Az elhelyezkedést, a helyére találást a világban. Ugyancsak 1908-oon
írja 'I'iencsínből (mert 1895 nyarától 1909 augusztusáig előző, new-yorki
és bostoni állomásai után Kínában teljesített diplomáciai szolgálatot: a
"planetáris költő" elindult, hogy mintegy földrajzilag is fölmérje, és
magába élje, tulajdonává, mértékévé asszimilálja a planétát) : "Odáim 
mert a század tköszöntőjének szánt Űt nagy ódán dolgozik - azt az örö
met fogják festeni, melyet az az ember érez, akit a végtelen terek örök
csöndje nem riaszt meg; családias bizalommal jár ott, mert tudja, hogy
Isten, aki csak tökéleteset alkotott, nem tud mit kezdeni a lezárt dolgok
kal, és nemcsak verebeinek számát ismeri, hanem csillagainak számáról
sem feledkezik meg. Vannak, akikiben folyton ott él a menekvés és az
elmúlás érzése. Bennem, nyilván mert mindegyre ezt a mindig tiszta eget
látom magam fölött, nagyon megerősödött az állandóság érzése,"
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Az állandóság azonban nem tétlenség, nem egyszer s mindenk orra
rnegszerzett nyugalmi állapot. Az, hogy Claudel kezdettől fogva drámá
han veti föl, ábrázolja és oldja meg válságait és kérdéseit, nála nem any
nyira műfaji választás, mint inkább életforma és világnézet: szemlelete
a sorsról és a létről alapvetöen drámai. "Mi tragikusabb, mint a látha
tatlan harca HZ egész látható ellen? _.- írja 1909-ben Gide-nek. - A ke
resztény nem egyensúlyi állapotban él, mint az antik bölcs, hanem kon
fliktusban. Minden tetiének következménye van; az állandó alakulás
állapotában érzi magát ... Csak a keresztény ismeri igazában a vágyat.
ts csak a hatalmas, élettelen keleti művelődések ismeretében érti meg
igazán az ember, milyen fölbecsülhetetlen kohász volt a kereszténység,
Éppen azzal, hogy egyetlen olyan r:s:.J~ sincs az emberi természetnek.
amelyet nyugton hagyna."

Aktivizálja a természetet; nem nWf;"jag'adja, hanem elfogadja. ebben
a claudeli. élesen antimanicheus élményében és értelmezésében. "Elfoga
dom a világot olyannak, amilyen; megrnásítva, rajta csak rontanék" 
mondja a Vasárnap reggeli könyörgt'i:. A vallás az ő szemében nem vala
milyen, világ fölé' épített szabályrendszer. hanem élő organizmus, "olyan
óriási ('éi monumentálís dolog, ruint a természet művei", és bizonyos mó
don egybeesik a természettel: úgy. hogy hozzáadja a kegyelmet, megte
tézi a kegyelemmel; nem megcsonkítja, hanem a saját fejlődésének irá
nyában beteljesíti. ,.Tisztán és egyszerűen katolíkus vagyok - írja Clau
del. - Katolikus, azaz egyetemes; nem látok ellentmondást különböző

képességeink közt, és azt tartom, az Igazságban mind megtalálják har
monikus és kielégitő tárgyukat." .

Devenir ce que l'onest, hirdette jelszóként Gide: váljunk azzá. amik
vagyunk. Claudel számára ennek az önmagává válásnak, önmag 'l teljessé
élésének lehetőségét, légkörét, talaját, távlatát a hit, a vallás adta meg,
az a fölismerés. hogy .,nem Isten van az emberért, hanem az ember Is
tenért". Abban a pillanatban. amikor az ember elkezd nem önmagáért,
hanem Istenért lenni.2gyben rálép arra az útra is, amelyen "az lesz.
aki", vagyis betölti a míndenségben azt a hivatást, amelyre Isten te
remtő terve szerint született. Elhangzik Isten egyenesen és egyedül neki.
az ő személyének szóló szava: "K,'lj föl!"; és az ember fölkel, mint hol
tából Lázár, és elindul. hogy "az legyen, aki". Ezzel egyszerre "új ado
mányok. új képességek jelennek meg bennünk". Ugyanazok maradtunk.
és mégis mások lettünk. halottból élővé váltunk; halott képességeink
életre kelnek és működni kezdenek. "Olyan ez. mintha új személyiséget
oltottak volna belénk. Isten megnyilatkozása bennünk ez a számunkra
is új jelenlét; általában inkább alakul ki hosszú és türelmes munka út
ján, mint csodálatos hirteler:,éggel... Az ember Isten által történt ki
hívásának megfelelője aztán az ember Isten-keresése. Míndegyikük Fl

maga módján jár el. Istennek az il sajátossága, hogy alkot, az emberé
pedig az, hogy hagyja, hogy alkossák, illetve - kijavítva a lomhaságnak
és tétlenségnek azt a benyomását, amit ez a kifejezés tévesen kelthetne
'- újraalkottatja magát, fölajánlja magát, odaállítja magát a teremté
tevékenység sugarába, és fönntartja magát benne. Ez a lényege annak,
amit konverziónak nevezünk. é:; ez nem egyetlen pillanat műve, hanem
egy egész élet munkája és erőfeszítése."

Egy egész életé; de a szó legteljesebb értelmében az egész életé is.
Egész létezésünké: testünké és lelkünké. érzelmi, értelmi és akarati vi··
lágunké. nem elkülönülten, hanem sokszoros összefonódottságban. bont
hatatlan egységben; az egész emberé, azé a páratlan' "kompozítumé".



amelyben test és lélek, természetes és természetfölötti ötvöződik eggyé,
mégpedig nem valamiféle skolasztikus elvontságban. hanem a lehető

legkonkrétabb. megélt valósággal (hatására nyilván azoknak a tomista
tanulmányoknak. Summa-olvasmányoknak, mclyoket Claudel kínai évei
alatt végzett).

,.V edd az egész vfiárot"

A kereszténységen belül, főként a janzenizmus óta, és főként fran
ciaországban föl-föltűnnek hajlamok és irányok, melyek egyoldalú spi
ritualizmusukkal és merevaszketizmusukkal túlságosan is kaphatok rá,
hogy alábecsüljék az anyagot, megvessék a testet és eleve bizalmatlanok
legyenek a természet iránt; mintha a rnediterrán medence partjain ös
időktől fogva kísértő manicheizrnus születnék újjá új és új változatok
ban. Az effajta világnézettől Claudel kezdettől fogva indulatosan ide
genkedik. 1910-ben - akkor már Prágában - Pascalt olvassa. "Legin·
kább azt rovom föl neki - jegyzi meg - hogy gyalázta és kárhoztatta
az emberi természetet, mégpedig nemcsak azt, amit a bűn bemocskolt,
hanem azt is, amit Isten teremtett és a kegyelem megdicsőitett. Ez nem
kereszténység, ez beteges rosszkedv."

Elvetni "a világ írott könyvét": erre Claudel semmiképp sem haj
landó. Nem veti el mint hívő, aki készséges szívvel és alázattal fogadja
el a teremtést, mint Isten művét; és nem veti el mint költő, akinek 
meggyőződése szerint - az a hivatása, hogy magába ölelve fölemelje,
tükrözze, képviselje és újra odaajándékozza. reprezentálja Istennek il

kozrnoszt. Ahogy a Dante-óda hirdeti:
Vedd "az egész világot", hirdeti a Dante-óda; vedd úgy amint V3n,

konkrét valóságában, kapcsolatai összességében és sokfélesége 'egységé
ben; mert úgy, amint van, "szent". Kettős értéke, kettős jelentősége van
Claudel szemében: egyfelől a természetfölöttitől.. "Ha igaz a mondás,
hogy per visibilia ad invisibilia - ícja egy Louis GiUet-hez intézett le
velében - a fordítottja sem kevésbé igaz: per invisibilia ad visibilia.
lVIegtanuljuk úgy nézni a természetet, mint elmondhatatlan igazságuk il
lusztrációját a szemünk előtt. Nem holmi olajnyomat ez, nem holmi
nyers és otromba színkeverék, hanern szerit prezentáció, mísztérium,
amelynek csodálattal, értelemmel és tisztelettel áthatott szereplői vu
gyunk. A viz, a levegő, a tűz, a nap, az ég, az állatok, a növények, egy
lámpa, egy gyermek arca, egy fal, egy ajtó: Istenem! mílyen szép mindez,
és rnilyen mély visszhangot kelt bennünk. Es milyen mélységesen je
lentős!"

Testi és lelki, szellemi és anyagi Claudel szemleletében nem alkot
külön-külön, és csak kényszerűen összekapcsolt birodalmat, mint a mo
dern gondolkodás szamos formájában. Az a vágy és magatartás, amely
valamilyen "abszolút" eszmény, abszolút tisztaság, abszolút értelem. só
várgásában megtagadja az anyagit, kikivánkozik a testiből, és legszíve
seibben tisztán szellemi lénnyé változtatná az embert; a tragikus pesszi
mizmus amiatt, hogy nemcsak szellem, nemcsak lélek vagyunk, hanem
"lomha", ,.alantas"· anyag is (aminek oly jellemző képviselője Valéry
Monsieur Teste-je): mindez, mánden ilyesfajta idealizmus teljesen idegen
Claudel (tomista alapú) realizmusától. Nemcsak elveti ezt az idealizmust,
hanem el is ítéli, mert életeljenesnek tartja. Az ő meggyőződése szerint
nincs külön szellemi és külön testi ember, nincs külön szellemi és külön
anyagi lényünk; a kettő egybe van gyúrva, egyik a másikba szervesen
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bele van ágyazva; szellemi világunk számtalan csatornán át érintkezik az
anyagival. táplálkozik belőle és táplálja is. Kettejük közt az érhálózat
az analógia: "A lelki világot az analógia kapcsolja az anyagi világhoz."
Mindig, életünk minden mozzanatában az egész ember műkődik, vála
szol, javall vagy tagad, elfogad vagy elutasit.

Claudel minden, csak nem platonista (vagy idealista, vagy karté
ziánus); és ha a kereszténység a reneszánsz óta fokozódó finnyássággal
hárította el magától az anyagi világot: Claudel hatalmas, ölelő mozdu
lattal újra birtokába veszi, fölfedezi a középkor óta mind jobban elho
mályosult szakralitását, és őseredeti rendeltetése szeránt fölajánlja, meg
szólaltatja Isten dicsőségére. Vallásos költők kétségkívül voltak a közép
kor óta is; de Claudel alighanem az első költő a középkcr óta, akinél ma
ga a teremtett világ, a kozmosz "vallásos". Nála a dolgok mind az isteni
világterv lendületében mozognak ; s így pusztán azzal, hogy van, hogy
létezik, egyúttal minden jelent is, képvisel is valamit, anélkül azonban,
hogy a jelentés halványítaná a létet, s hogy az, ami reprezentál, ezzel
saját léte hőfokából. értékéből és teljességéből bármit is veszítene. A
reprezentációban pedig minden egyformán fontos, mert minden min
dennel összefügg. s egyik jelentés a másikat támogatja; nem "mondha
tok", nem hívhatok elő valamely dolgot úgy, hogy ezzel egyben az
összes többit is ne hívjam, amelyek által létezik. "Vagyok - írja az Art
poetique-ban, - azaz nem vagyok mindaz a sokféle más dolog, amely
körülvesz; annyiban vagyok, amennyiben határolnak. és amennyiben ta
pasztalom határoltságomat; amennyiben formál ez a határoltság, és ér
zem magamon az érintését; vagyok, amennyiben látok és hallok; látok,
ízlelek, szagolok, látom ezt a tüzet, ízlelern ezt a gyümölcsöt, szagolom
ezt il rózsát." AihJhoz, hogy legyek, szükségem van az egész, velem együtt
létező világra. "A rész nem létezhet az egész nélkül, de a dolgok összes
sége sem minden egyes külön dolog nélkül" - olvassuk ugyancsak az
Art poétique-ban. A Vallás és költészet című tanulmányban pedig ezt:
"Ahhoz, hogy egy egyszerű kis lepke fölrebbenjen. szükség van az egész
égboltra. f~s sosem fogod megérteni a százszorezépet a pázsiton. ha nem
érted meg' a napot a csillagok között."

A költészet tárgya

Ez a hatalmas, egységes, összefüggő mindenség, és az a harmónia,
mely "az idő minden egyes pillanatában a teremtés minden egyes része
közt fönnáll, .a szeráftól a féregig" : ez Claudel szerint a költészet tárgya,
és ez a költő birodalma, Azé az egyetemes, vagyis "katolikus" költőé,

amilyennek Dantét látja, és ahogyan Dante-ódájának kommentárjában
írja, önmagát is jellemezve : ezek az igazán nagy, egyetemes költők Is
tentőlolyan hatalmas dolgokat kaptak kifejezésre, hogy művük meg
alkotásához az egész míndenségre szükségük van. "Alkotásuk képe és
látványa annak az egész teremtésnek,amelyool kisebb testvéreik csu
pán részleteket ábrázolnak." Ugyanebben a kommentárban mondja: "A
költészet tárgya nem az álmok, illúziók és eszmék, ahogyan gyakran
mondják, hanem ez az egyszer s míndenkorra adott szép valóság, mely
nek a kőzepébe helyeztettünk : a látható dolgok rnindensége, amelyhez
a hit a láthatatlanokét csatolja."

Ennek az univerzumnak célja, rendje, értelme, hierarchiája van,
"Gúlaszerű szerkezetével éppen az ellentéte a modern költők tér nél
küli ködfolt jainak" - mondja Claudel egyik elemzője, Michel Carrou-
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ges, Claudel nem akar kivonulni, vagy kimenekülni a valóságból, mint
annyi modern költő, akiben megrendült a világ értékében és értelmében
való hit, akár bizonyos (német idealista forrású) filozófiai, vagy eszté
tikai megfontolások a.apján, mint a szimbolizmusban a század forduló
ján, akár századunk történelmének, háborúinak és válságainak ama ta
pasztalatai és élményei következtében, melyek mintha csak minden
ségünk Iakhatatlanságát, képtelenségét és orvosolhatatlanul paradox vol
tát bizonyitanák. Claudel azonban a történelmet is a kegyelem távlatá
ban svmléli, és ebben a távlatban a látszólag legigazolhatatlanabb ese
mény is megokoltan és célszerűen helyezkedik el az üdvösség kozmo
szunk színpadán pergő világdrámájában.

Nála maga ez a kozmosz sem olyan ködszerűcn foszlékony és in
gatag, mint aminőnek egyes modern költői élményekben és törekvések
ben mutatkozik. "Claudelnál - írja Michel Carrouges - az egész anyagi
mindenség biztosan és ünnepélyesen helyezkedik el a tér és idő dimen
zióiban, és az isteni teremtés tervében ... Költészete nem álom, de nem
is csak lapos fényképe a valóságnak, hanem a teremtett lét lelkes, és
metszően világos ismerete."

Ismeret, connaissance; és ha ismerjük Claudel sajátos, az Art poéti
que-ban olvasható szófejtését, amely szerint az ismeret, connaissance
annyi, mint együtt-születés, co-naissance, és megismerni, conna'itre
annyi, mint együtt-születni, co-naitre: ha ismerjük ezt a természetesen
alaposan vitatható, de nagyon jellemző, és nagyon középkorias jellegű

etimológiát (mely majd egyik "módszere" lesz a claudeli exegézisnek is),
akkor világossá válik előttünk, hogy ez a költészet szándéka és maga
tartása szerirrt a legteljesebb részvétel a világban, együttélés a dolgok
kal, együttmozgás minden mozgással; nem leírás, hanem cselekvés; nem
magyarázata, kommentárja, vagy "képezése" az életnek és a dolgoknak,
hanem élése. Nem világteremtés ezen a meglevő világon kívül, hanem
ennek a teremtett, és számunkra teremtett világnak a megragadása.
"Nem az az igazi költő - mondja Claudel - aki kitalál, hanem az, aki
egyberak. és kapcsolatha hozva a dolgokat, hozzásegít a megértésükhöz."
A világ ugyanis nem értelmetlen halmaz, hanem könyv, melyben Isten
dicsősége van megírva, és nyomban olvashatóvá válik, ha egységben
látjuk a mindenséget: ha látjuk egyrészt a dolgok összefüggését egy
más kőzt, mintegy vízszintesen, amennyiben kölcsönösen egymás lété
nek meghatározói, másrészt összefüggésüket mintegy függőlegesen: ere
detüikben és céljukban, Istenben. Mert "a világnak szüksége van rá,
hogy az összes lények, amelyek alkotják, szabadon együttműködjenek

fejlődésében, és folytonosan együttmunkálkodjanak megalkotásában. A
világ ugyanis olyan képződmény, amely állandóan egy bizonyos irány
ban hozza létre önmagát; olyan képződmény, amelynek rajta kívül eső

célja van. Ez a cél egyúttal eredete is: Isten."
Ha összefüggéseinek ebben a rendszerében szemléljük, akkor meg

értjük, és a megértéssel birtokunkba is vesszük a világot. Comprendre,
megérteni: ez a claudeli etimológia szerint azt jelenti: magammal vin
ni, magamhoz venni, megragadni, con-prendre. "Claudel egész költé
szetének alapja - mondja Jacques Madaule - embernek és világnak,
e két közös eredetű ritmusnak az eredendő egybecsengése. Ez az össz
hang azonban, csak akkor lehet teljes és kielégitő, ha visszamegyünk a
forrásig. Egyedül Istenben birtokolhatjuk a dolgokat, egyedül Istenben
lehetnek igazán a míeink."
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Márpedig a világ azért van, hogy birtokunkba vegyük. "Arra szü
lettünk, hogy uralkodjunk a világon, nem pedig arra, hogy a világ ural
kodjék rajtunk." A birtoklás, birtokba vevés Claudelnál nem elméleti,
hanem olyan valóságos, mint egy tárgynak a tényleges megragadása,
mint egy ételnek a megrágása, megemésztése. Mintha ellökné a modern
fogalmi gondolkodás közmegegyezéseit, és a fogalmak mögül újra elő

rántaná az élő valóságot, a kép mögül azt, amit a kép ábrázol. Nála, mint
egy tengerben, derékig benne lábolunk a legsűrűbb konkrétumban. Azt
vallja: a költészet "lényegében vitális reakció". 1!:lni pedig annyi, mint
folytonos készenlétben lenni, állandóan megvalósítaní, "produkálni" ma
gunkat. "A dolgokat úgy ismerjük meg, ha alkalmat adunk nekik arra,
hogya mozgásunkra hassanak.' Együtt-születünk velük, és produkáljuk
őket a velünk való kapcsolataikban. Kezemet rnozgatní annyi, mint ke
zemet mozgatva magamat produkálnom; egy rózsát szagolnom annyi,
mint azt a bizonyos rózsát szagolva magamat produkálnom." Magamat,
és magammal együtt a rózsát is.

A rózsa azzal válik "teljessé", ha érzékelem, és ha "kimondom". De
azzal, hogy érzékelem és kimondom a rózsát, egy rózsanyíval magam
is teljesebbé válok. S a kettőnk kölcsönös teljesedésében a teremtés di
csérete és Isten dicsősége teljesedik.

Metafora és valóság

A claudeli líra élete, funkciója, mozgása: visszaadni a dolgoknak
eredeti üdeségüket. gazdagságukat, súlyúkat; előhívni a fogalmak mögül
a valóságot; az elvonatkoztató, fogalmi gondolkodás kétdimenziós vi
lága helyébe az érzéklés /háromdimenziós világát állítani. Claudel azon
ban nem úgy "frissíti meg" a dolgokat, hogy "kivonja őket használatuk
ból" (R. M. Albe1'es írja: "A szürrealízmus kivonja a tárgyat használa
tából, s ezzel a dolog egyszeriben új és eredeti Lesz; rést vág ezzel a lát
szatoknak azon a falán,amely körülvesz bennünket"); ő éppen megfor
dítva, elmélyíti őket 'használatukban, megadja használatuk teljes tartal
mát, értékét. jelentőségét; a világot nem kiemelni akarja reális össze
függéseiből, hanem éppen reális összefüggéseinek teljes föltárására és
érzékeltetésére törekszik; s aztán azt, ami érzékfölötti, azt, ami túlmu
tat ezen az érzékelhető valóságon (de nem kivüle, hanem benne mutat
túl rajta), azt, ami ebben a sajátos értelemben "szürreális" (azaz ke
gyelmí), éppen a teljes, organikus egységének delelőjén álló valóság
ban, éppen a valóság legnagyobb teljességében ragadja meg. Michel
CarTOuges találó jellemzése szerirrt: "Claudel költés:bete a legfantaszti
kusabb víziókat egyesíti a legerőteljesebb realizmussal, mert sosem kor
látozza magát a közönséges világra, hanem rést nyit az ég tüzei számára,
és sosem téved ködös bolyongásokba. mert lába biztosan nyugszik a
szilárd talajon... Realista teljességükben gyűjti egybe a világ napfé
nyes képeit és homályos jelenségeit ... Nem fogadja el a világból való
kimenekvésnek azokat az ábrándos lehetőségeit, amelyekkel annyi mo
dern költő kacérkodik, a költészetnek olyasfajta hatalmat tulajdonítva,
ami ki bir váltani hic et nunc kötöttségeinkből. Claudel kozmogóniájá
ban .a látható világ szígorú stabilitása megtörhetetlen kezességet nyújt
azokról a határokról, amelyek egyes modern költőket oly rnélyen elke
serítenek. Claudelnál állandó cserehatás működik a költői, meg a mín
dennapi gondolkodás közt, Rendkivül erős érzéke van amindenpapi
valóság iránt, és ez hatalmas költői ereje ellenére sem engedi, hogy va
laha is megfeledkezzék a föld súlyáról."
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A dolgok létezésben való állandó együttes jelenlétének és egymás
létföltételeként való együttműködésének kifej-ezése a claudeli metafóra.
Nem költői alakzat,. hanem létforma. "Semmi nem teljes önmagától,
minden csak az által válik teljessé, ami hiányzik belőle" - olvassuk az
Art poéLique-ban. Ametfora Claudelnál nem más, mint ez a folytonos
teljesedés, a dolgok folytonos kiegészülése azzal, ami hiányzik belőlük,

és ami létüket meghatározza; folytonos részvétel a folytonos teremtés
ben. Ahogy a claudeli stílus egyik legmélyebb elemzője, Jacques Ri
víere Írja: itt a rnetafora két, egyébként külön úton haladó dolog ta
lálkozása. A közönséges metafora két hasonló dolgot egyesít mestersé
gesen, a claudeli viszont két különbözőt természetesen, önkéntes egy
másmellettiségükben, Kapcsolatuk most először jön létre, és soha {lern
fog megismétlődni: egyetlen és páratlan instant total, teljes pillanat. A
claudeli metafora a világ örök ifjúságának kifejezése.

A metaforáknak ez a folytonos bugyogása adja, mint Riviére mond
ja, a claudeli költészet friss és naív érzékletességet. Nem "kivonatos" és
nem "múlékony", mint a szimbolizmus; reális, vaskos, és még "a dolgok
foglya". Alkotása, munkája "nem elvont fogalmak gépies kombinációja,
hanem inkább -a csírázáshoz hasonlít, lassú, homályos, tapogatódzó te
remtés, és végülis olyan kifejezesbe torkollik, amely, mint a virágzás,
csupa szín, és tele van a fény és a szépség hamatcsöppjeível", Nyelve
nem a gondolathoz alkalmazott képek sora, hanem maga a szavakban fej
lő gondolat: elsődleges, a friss tapasztalásból sarjadó képek együttese.
Képeké, melyek "nem pusztán vizuálisak, hanem egyszerre fogjuk föl
őket valamennyi érzékünkkel", Ahogyan Musique énekli A selyem
cipőben:

Nem mi alkotjuk a zenét, a zene itt van, mindent áthat,
éppen hogy csak hozzá kell- idomulnunk, épp hogy csak bele
kell merülnünk, s nemcsak fülünkkel, hanem mindenestül.

Inkább mintsem magunkat a dolgokra kényszeritsük, bíz
zuk hajónkat ügyesen boldog mozgásuk áramára.

Nem "eszmék" költészete ez, hanem a konkrét valóságé. Maga a
természet, maga a teremtés, maguk a dolgok jelennek meg és szólnak
benne, bontják ki szépségüket és fejtik ki értelmüket. A Présence et
Prophétie-ban mondja Claudel a látásról: "Mindenestül a tárgyra irá
nyul, teljességgel kívülre visz; annyira átadom magam a látásnak, hogy
egy pillanatra még létezésemről is megfeledkezem ; a tárgy elfoglal, be
lém helyettesíti magát, és helyettem működik bennem." Versében is
így van: mintha nem is annyira a költő beszélne, mint inkább a benne
megjelenő. magukat beléje helyettesítő dolgok a maguk létének teljessé
gében: nem csupán innét vagy amonnét mcgvílágttva, nem csupán rész
legesen, nem csupán annyiban, amennyiben -egy' gondolat érzékletesebb
kifejezésére a költőnek szüksége van rájuk, hanem úgy, amint vannak,
mindenestül, létük teljes tartalmában és jelentésében, összefüggéseik
egységében, létesítő kapcsolataik egész szövevényes hálózatával: egy
lepke az egész égbolttal. amely fölröppenéséhez szükséges, és amelyhez
viszonyítva "lepkesége" megvalósul.

Innét a claudeli költészetnek .a középkori katedralisokra emlékez
tető zsúfoltsága és monumentalitása. Nagyvonalú konstrukció, melyet
túlburjánzó valószerűségével elborít a részletek áradata, anélkül azon
ban, hogya szerkezet mindenek fölött érvényesülő, hatalmas íveit meg-



törné, vagy beroppantáná. Mert ezek a részletek, épp oly kevéssé Ön
célúak, mínt a gótikus dómok alakjai és ábrái; nem önmagukért van
nak, hanem vagy jelentésükért, vagy funkciójukért.

CLaudel szemlelete rokon a középkoréval, és túl a középkoron a
szentatyákéval, azzal a keresztény szimbolizmussal, amely a látható vi
lágban egyúttal a kegyelmi valóságok tükörképét és jelét is látta, úgy
azonban, hogy "a jelkép pontosan fedi a képet". Költészetében a meg
idézett valóság olyan hang, amelyben felhangként benne rezeg ennek
a valóságnak a jelentése is. 1VIint a régi szentírásmagyarázóknál a betű

szerint való, az erkölcsi és a szimbolikus értelem: úgy van itt együtt,
egybefonódva, hármas-egy szólamként a valóság a maga természetes
mivoltában, a valóság valamennyi kapcsolata, és mindaz a természet
fölötti tartalom, aminek a valóság a szimbóluma, edénye.

A líra liturgiája

Csatlakozik végül e három szólamhoz negyedikm magáé a költőé: az
emberé, aki, miközben dolgait megnevezve "teremti", re-prezentálja,
"produkálja" a világot, teremti, megvalósítja, "produkálja" egyúttal ön
magát is. Igy, ebben az egybefoglalásban és fölajánlásban, fölmutatásban
és értelmezésben válik a költészet Iiturgiává, a költő pedig e liturgikus
cselekmény végrehajtójává. lVIert bár Claudel költészete tele van a li
turgia hatásaival. végső soron mégsem csak arról van szó nála, hogy
egy költő a maga költői világának fölépít éséhez többé vagy kevésbé bő

ven a liturgia elemeit is fölhasználja, a liturgia gazdag költészetéből is
merít. Lírajának maga a struktúraja liturgikus. Azzal, hogya maga
módján "szent cselekmény": istentisztelet, s az ember és a világ meg:"
szentelése, fölajánlása, prezentálása, eredeti (teremtett) és visszanyert
(megváltott) szakralitásának kibontása, tudatosítása, "megnevezése"; 
és azzal, hogy a lét természetes folyamát egybekapcsolja a liturgikus
év Krisztus életéhez igazodó, s az Egyház életében ciklikusan megújuló ,
természetfölötti folyamáva1. Így lesz számára a Tér oltár, mely maga·
termi áldozati adományait, az Idő pedig maga az oltáron végbemenő

liturgikus cselekmény, melyben az áldozati adományok - kozmosz, föld,
természet, ember - fölajánlása és föláldozása végbemegy, mégpedig
hármas értelemben, három sikon : világtörténelmín, krisztológiain és sze
mélyin. A liturgikus év, az annns Dei ugyanis a maga egyetlen, s me
gint újra kezdődő körében összefoglalja egyrészt a mindenség, a terem
tett világ történetét kezdetétől a végéig, másrészt Krisztus történetét
születésétől halálán át mennybemeneteléíg; az ember pedig, ,a hívő a
maga életében és részvételével mindezt személyileg átéli és míntegy
"realizálja".

Hogy maga Claudel is mennyire érezte. és tudta Iírájának, sőt ihle
tének, költői alapmagatartásának ezt a liturgikus jel1egét és struktúrá
ját, azt mi sem mutatja jobban, mint az az 1909-ben jelzett terve, hogy
négy kötetben egész költészetét a breviárium adta keretekbe rendezi,
Corona benignitatis ann i Dei címmel. A terv ilyen arányban nem va
lósult meg (és valószínűleg nem is lett volna megvalósítható erőszakolt

ságok és mesterkéltségek nélkül); elkészült azon ban 1909 és a kötet
megjelenési éve, 1915 közt néhány nagy "liturgikus himnusz", nyitá
nyul a Claudel vallási életében és költészetében központi jellegű hús
véti mísztériumhoz és élményhez kapcsolódó, s a húsvéti officium ele
meiből épült Vasárnap reggeli könyörgésse1. "A költemény úgy áll előt-
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tÜnk - mondja ezekről a himnuszokról André Vachon - mint bibliai
szövegek mozaikja; a szövegeket többnyire a liturgia módszere, és min
dig a liturgia szelleme szerint válogatja egybe... Könnyen rájuk lehet
ismerni, s majdnem mind a címben jelzett ünnep rrnséjének vagy zso
Iozsmájának egy-egy szőveg-részletére utalnak... Claudel a liturgikus
ünnepek alkalmából elelmélkedett kapcsolatokon, melyek a folyamatos
időt, a jelen közvetitése által az örökkévalósággal egyesítik. Egy-egy
ünnep az ő számára mindenekelőtt kivételes pillanat, mely a folyamatos
idő vonalán virágzik ki."

'" '" '"
Adsum, "készen állok, itt vagyok", felelte Claudel arra a döntő,

egyetlen hívásra, amelyet Ábrahám is hallott Úr városában; teljes sze
mélyíségével felelt, és teljes művészetével is,

Kora esztétícízmusához nem volt köze; Gide-et, aki az esztétikum
ban vélte megvalósíthatni erkölcsi lényét, épp oly kevéssé értette meg,
mint Valéryt, aki a művészetet aszkézissá és a tiszta megismerés útjává
avatta. Gide 1905-ben így jegyezte föl, amit egy látogatása alkalmával
hallott tőle: "Műveim irodalmi értéke semmiféle értéket nem jelent
számomra. Az én szememben műveim irodalmi szépségének nincs na
gyobb fontossága annál, amit egy munkás tud találni a munkájában, ha
tudja, hogy jól teljesítette a dolgát. Egyszerűen megteszem. ami tőlem

telik; dEi ha ács volnék, ugyanazzal a lelkiismeretességgel gyalulnám a
deszkát, mint amivel írás közben törekszem arra, hogy jól írjak."

Hivatalát is ugyanilyen becsületes lelkiismeretességgel látta el Prá
gától BruxeUes-ig, Frankfurttól Rómáig, Tokiótól Rio de Janeiróig; majd
nyugalomba vonulása, 1935 óta ugyanezzel a lelkiismerettel és becsület
tel búv:árolta és értelmezte a Bibllát s áldozott utolsó két évtizede lan
kadatlan szenvedélyének, az exegézisnek (vitathatóan, inkább középkori,
mint modern módon, a Concordandák titkos szóösszefűggések költői ih
letését nyújtó segitségével), s abban a szellemben, azzal a lélekkel, ami
ről a Krisztus király himnuszának sorai szólnak :

V ége van mögöttem az útnak, véget értek az inasévek és a
gályarabság.

Ami eddig csak. ígéret volt az azúrban: ma enyém lesz már
a Magasság.

Tudod, többé semmi sem létezik, s mindenestül tiéd vagyok!
Ime a rettenetes diadém, mely a keresztények fölött rag'Y0g.
Valami az arcomba fúj, tüdőm a [riss szelet beissza.
Eljött a pillanat, hogy útrakeljek, nem térek többé soha

vissza!

A szörnyűséges hat nap elmúlt, itt avasámap!
Megyek, örökre eltemetkezem redőiben fehér ruhádnak.

1955. február 23-án, hamvazószerda hajnalán halt meg.
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Pályi András

CLAUDEL SZÍNHÁZA

Paul Claudel színművei tulajdonképp még nem jutottak el hozzánk,
irodalmi köztudatunkban sokkal inkább mint költő él, s nem mint drá
maíró. Igaz, már 1919-ben napvilágot látott L'annonce faite il Marie
című legismertebb drámája Kinyilatkoztatás címmel Réti Irén és Színes
Pál egyébként igen gyenge fordításában. (A darabot különben a magyar
Claudel-irodalom általában "Angyali üdvözlet" cím alatt tárgyalja; bár
volt még egy magyar fordítása, Pinczinger Lajosé, mely Az Ur angyala
köszönté Szűz Máriát címmel Buenos Airesben jelent meg 1950-ben.) Az
Angyali üdvözlet korábbi változatát, a Violaine-t Gyergyai Albert köl
tői fordításában közölte 1925-ben a Nyugat, a Selyemcipőt pedig, melyet
Semjén Gyula ültetett át magyarra, a Vigilia adta ki könyvalakban
1935-ben. S a teljesség kedvéért hadd említsük meg a Jean d'Arc a mág
lyán oratórium-szövegkönyv két magyar kiadását is: 1942-ben jelent
meg Lendvai László, 1958-ban Raics István fordítása.

Ezzel nagyjából össze is foglaltuk a drámaíró Claudel magyaror
szági útját. Holott ma már világosan látjuk, hogy Claudel a XX. szá
zadi európai drámatörténet egyik kiemelkedő alakja. S mégsincs okunk
a csodálkozásra. Bár már fiatalkorától vonzódik a színházhoz, s huszon
egy éves, mikor első drámáját, a később szintén átdolgozott Aranyfőt

megírja, az ismert költöt még sokáig nem tekintik drámaírónak. s akik
ismerik is darabjait, általában nagy ívű dramatizált költeményeknek
tartják, és senkinek sem jut eszébe -zínre vinni őket.

Több oka van ennek. Minden jel arra mutat, hogy valójában elő

ször maga Claudel sem szánta színpadra műveít. Nincsenek anyagi
gondjai, hisz nem írói tevékenységéből él, s - mint aktív diplomata 
darabjait szinte kivétel nélkül hazájától távol, Párizs légköréből kisza
kítva írja, nem igyekszik a színházak igényeit kielégíteni. S amikor
színpadi megvalósulásról álmodik, akkor is a közönséget kiszolgáló kom
mersz írók ügyeskedése helyett ő költőként akar rnegszólalni a színpa
don, míntegy felemeli a tömeget abba a szférába, melyet különben so
sem találna meg. A túsz bemutatóján úgy érzi, sikerült is: "A nézők

megérezték a tragikus erőt, megérezték. mit jelent, ha egyéni és minden
napi életünkben egy nálunk hatalmasabb lény hívása hangzik el. A töb
bé-kevésbé nyomorult viszonyok, amelyek között mindannyian élünk,
meghagyják azt az érzést, hogy van valami felhasználatlan bennünk,
valami, ami nem bír felszínre törni, ámbár ez bennünk talán a legjobb
és legértékesebb. Ezt a rejtett nagy vágyat a mai müvészet nem elégíti
ki, mert elfelejtettük a nagy hitet, a nagy tanítást, az energiának azt az
iskoláját, amelyben Európa nevelődött."

De Claudel drámái mégsem légüres térben születtek, mint ahogy
egész életműve is benne gyökerezik az európai és francia kultúrában.
Kétségtelen, hogy ·az európai dráma válaszúton áll ekkor: a múlt század
utolsó évtizedében mindenki előtt nyilvánvaló, hogy forradalom zajlik
le Európa színházi életében, a francia klasszicizmus, az ibseni színház
nyomán valami új szűletik. A század harmadik harmadában sorban nyit
ják meg kapuikat a kisérleti jellegű, zártkörű magánszínházak, s ezek
nek színpadán lel először otthonra az ifjabb nemzedék: Csehov, Strind
berg, Shaw, Hauptmann és a többiek. Rendezők tűnnek föl, akik már
a XX. századi színháztörténet neves alakjai lesznek, s kezük alatt ha-

523



sonló szellemiségű kis színházak kezdik meg működésüket Párizsban,
Londonban, Dublinben, Moszkvában, Berlinben. Végigsöpör Európán a
modernízmus árama. A naturalizmus a nagy romantika reakciójaként el
sősorban Németországban talál talajra; Hauptmann körülbelül egy idő

ben indul Claudellal, s amí Claudelnek oly természetes: az álom és a
misztérium megjelenítése, Hauptrnann-nak sosem sikerül. A Hannele
mennybemenetele című "álomjátékában" is kénytelen azzal indokölni a
természetes és természetfölötti között lebegő világ megjelenését, hogy a
dráma rekvizítumai mintegy a haldokló proletárlányka álombeli láto-
m~. .

Franciaországban is megszületik a naturalista szinház : 1887-ben
André Antoine gázgyári tisztviselő műkedvelőkből megalakítja társu
latát, a neves párizsi Théatre Libre-t. De valójában nincs is francia szer
zőjük: Zola-dramatízálásokat, Strindberget és Hauptmannt játszanak.
Néhány év múlva sokkal mélyebb gyökereket ereszt a szímbolista szín
ház, mely kétségtelenül Claudel drámáinak is bölcsője, ihletője. Claudel
és Valéry, Mallarmé és Rimbaud nyomdokain indulnak, s CLaudel első

darabjai az Aranyfő, a Város klasszikus példái a Iíríkus és monumentá
lis szimbolista színháznak, Az új utat keresők közül akkor Claudel ment
a legmesszebb, bár ezt csak jó negyven éves késéssel fedezik föl. Pate
tikus és "irodalmi" színház az ővé, mely merészebben hágja át a tra
dicionális polgári színjátszás íratlan törvényeit, mint Shaw, aki a bo
nyolult cselszövéseket átviszi a szalonból a dolgozószobába. Claudel vi
szont jó érzékkel tapintja ki, hogy sokkal mélyebb okai vannak a vál
ságnak. Épp ezért őt nem érdeklik többé az eszmék, csak az Eszme, mely
megragadja, fölrázza. ,a belső elkötelezettség szférájába emeli a nézőt.

Nem érdekli Pirandello alaptétele sem, mely szerint "nincsenek jellemek,
csak körülmények, melyeknek az ember kénytelen eleget tenni". Akik
ekkor olvassák Claudelt - nincsenek sokan - legfeljebb azt állapít
ják meg, hogy Maeterlinck rokona. Pedig Claudel ekkor már az Oresz
teiát fordítja: s ennek jelképes jelentése van, hiszen színházának a gö
rög dráma egyik legmélyebb inspirátora.

Paul Fort, a tizenhét éves kamasz-író szervezi meg 1891-ben a na
turalista Théatre Libre hangsúlyozott ellentétet, az új színházat, mely
a korszak legjelentősebb kulturális vállalkozásai közé tartozik, a fentebb
említett szimbolista Théisire d' ATt-t. Az új színház, mely mögött Mallar
mé, Verlaine, Verhaeren. Gauguin tekintélye áll, fanatikus hittel játssza
újszerű műsorát, melyen nemcsak darabok szerepeltek, hanem szim
bolista költemények is. Könnyen elképzelhető, hogy Claudel - már Mal
Iarrné révén is - közvetlen kapcsolatban volt a Théatre d' Art-ral, vagy
a késöbb ugyanebben a szellemben megalakuló L'Oeuvre vezetőivel, an
nál is inkább, mert 1912 karácsonyán a L'Oeuvre hozza színre először

az Angyali üdvözletet. A szirnbolista színház mélyén is ugyanaz a mísz
tikus mag rejlik, mint amelyet Mallarmé költészetében érzünk. Maurice
Maeterlinck a sejtetésnél marad: valami létezik, ami több, mint a ta
pasztalható dolgok. Maeterlinck minden művében csak az eltemetett
templom köveit kerülgeti, ahol a magnetizmus, spiritizmus, okkultizmus
erőire bomolva él tovább, s megváltatlan nyugtalansággal tölti el a lel
keket. Claudel viszont megnevezi a névtelent, hitével körülhatárolja a
meghatározhatat1ant, és tudja a megborzadás okát: elfordultunk a Tör
vénytől, mely az áldozat beteljesítéset követeli tőlünk. A Törvény is
teni eredetű - ezt minden claudeli hős érzi, még a lázadó is; drámái
nak orientációs szála épp az égi vonzásnak e bizonyossága. Senki és
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semmi sem vonhatja ki magát e természetfelettierötél'böl, s végül a
választás így fogalmazódik meg: vagy a lemondás, vagy ;:J bűn. S mí
közben Claudel keze alatt mindjobban kibontakozik a misztérium-drá
ma, tovább él a másik törekvés is: Artaud a harmincas évekbell fogal
mazza meg a mágikus színház elméletét. Artaud számára a színháznak
démonikus ereje van; s Artaud magnetizmusából és az általa képviselt
"kegyetlen színház" gondolatából nőtt ki a neves angol rendező, Peter
Brook koncepciója, vagy a lengyel Jerzy Grotowski Teatr-Laboratóriuma.
E törekvések valójában mind rokonok Claudelével: mind valamiképp
azt a spiritualitást kívánják visszaadni a színháznak, amit a XIX. szá
zadi polgári dráma végképp elveszített.

Szorosan összefügg ezzel a görögök kultusza, hiszen a görög szín
ház szakrális jellege nyilvánvaló. Claudelt is épp ez vonzza a görögök
höz: bennük sejti meg előképét annak a totális színháznak, melyet meg
akar teremteni. Jacques Madaule a Cserében mutatja ki először Aiszkhü
losz hatását, de jól tudjuk, hogy Claudel már jóval korábban is foglal
KOZIk az ókori színházzal, Már első darabjában kézzelfoghatóan érződík

a drámai formán, az alakok beállításán, a problémák lírai felvetésén a
görög hatás. Aiszkhülosz Oreszteiájának keresztény változataként írja
meg a Trilógiát , melyben - egyes kritikusai szerínt - drámaírói ereje
tetőpontját érte el. Mindenesetre a Trilógia három darabja, A túsz, A
kemény kenyér és A megalázott atya legszabályosabban megszerkesztett
drámái. De nem a legsikeresebbek: Claudel valójában nem a jellemek
drámai összecsapásával vonzza a közönséget a színházba, hanem a meg
fogalmazhatatlan érzelmi rétegek költői ábrázolásával. Akár a görögök
nél, nála is háttérbe szorul az egyén, s maga a történelem, a sors, s
végzet válik a dráma főszereplőjévé. A feloldást csak az isteni kegyelem
hozhatja meg: "Nincs többé halál, nincs többé éjszaka. Szeret, és én
Istenben hiszek" - mondja Pensée A megalázott atyában, mikor sze
relmesére ráismer. Claudelnél a szerelmi vonzódás mindig az Isten utáni
vágy legfelfokozottabb előképe - mint ahogy a Napóleon alatt játszódó
Trilógia is, mely a világi hatalom és a pápaság összecsapását dolgozza
föl, végül azt hirdeti, hogy új Rón.a támadt a kereszténység halottnak
hitt szívéből -, de épp ezért a szerelern végzetszerű ellentmondásokat
hord magában: az egymásért szinte misztikus tűzben égő szerelmese
ket valami í'elsőbbb hatalom mindig elszakítja egymástól. "Claudel egész
színháza kegyetlen színház - írja Jan Blonski - s a jó emberek csak
azért jelennek meg benne, hogy szenvedjenek."

"Claudel minden hőse - mutat rá Jacques Madaule Claudel szín
házáról írt könyvében - tele van a végtelen utáni vággyal, mintegy
valami eredendő nyugtalansággal megfertőzve, mely az emberi törté
nelem hajtóereje. Csak az Istenben találhatják meg nyugvópontjukat. De
míg egyesek egyenesen, a legrövidebb ösvényen jutnak el Istenhez (ek
kor viszont a dráma és a történet csak belső lehet), mások elkeseredet
ten törik át az akadályokat, mig útjuk végére nem érnek, oda, ahol az
út visszatér kiindulópontjához; talán hogy túl tudjanak lépni magukon
s hogy átléphessenek a transzcendeneiába, megszakítva az immanencia
örök visszatérését, a dolgok áradását, mely az elillanó végtelen helyett
csak a hasztalan és kimeríthetetlen földi sokszínűségét adja." Ez Clau
del színházának "teológiája". Ezt fogalmazza meg már a Delelőn-ben,

ahogy Ysé és Mesa beteljesületlen szerelmükben szentté nőnek, erről szól
az Angyali üdvözlet is, mely a középkori szent parasztlány, Violaine tö
kéletes kiszolgáltatottságának drámája, aki épp azáltal állítja a gono-
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szokat és gyávakat a végső választás elé, hogy a megsemmisülésig, a
szenvedés teljes magára vételéig vállalj.aaz ártatlanságot. S a Selyem
cipő Prouheze-e, aki a karcsú márványszobor-Szűznekadja zálogul ci
pőjét, mert:

Bevallom előre, hogy nemsokára nem foglak látni többé
és hogy mindent, mindent megmozdítok ellened,
de mikor megpróbálok majd a bűn felé sietni,
érezzem mindig, hogy egyi/<; lábam sánta.

A Selyemcipőn végig húzódik a Szerrt Agoston-i "etiam peccata" gon-
dolata: paradox módon a bűnök is Istenhez vezetnek. '

A Selyemcipö egyébként a leggazdagabb színekben játszó Claudel
dráma, melynek nyelve is az áradó lírától a vaskos groteszkig ível; van
itt szinház a színházban, marionett-jelenetek, pantomim, s a cselekmény
színte az egész világon játszódik: több tucatnyi kép - több tucatnyí
helyszín. Claudel már az Angyali üdvözl~tet misztériumjátéknak neve
zi, s a Selyemcipö sem igen vihető másképp színre, mint a naív népi
játékok analógiájára: egyik percről a másikra Afrikából Amerikába ke
rülünk, igazi pálma áll a színpadon, s élő szamarat vezetnek be, ami a
nézőtéren hangos csodálkozást vált ki: Claudel a totális színházra vá
gyik, s a játék minden lehetőséget ki akarja használni, hogya színhází
népünnepélyben mindnyájan részt vegyünk, igazi, szivből fakadó újjon
gással. Mert nemcsak a középkori misztériumnak és a Selyemcipöben
mindenekelőtt a barokk színház feltámasztásának lehetünk tanúi: leta
gadhatatlan a kínai színjátszás hatása is (mellyel kínai tartózkodása alatt
ugyancsak közelebbről megismerkedett Claudel, jól mutatja ezt a He
tedik napi pihenés), csakúgy, ahogy a Delelön-ben nyilvánvaló a japán
"No" ihlete.

Claudel színháza tehát nagyon is szervesen kapcsolódik színház
kultúránkba. Nehezen talált színpadot, de ma a legnépszerűbb szerzők

közé tartozik. Volt évad, amikor Párizsban négy darabját is játszották.
A múlt század végén egy új színház nagy látomásával indult: akkor ez
szinte teljesen gyökértelennek tűnt. Neki magának is meg kellett találnia
látomásához a megfelelő színpadí formát: darabjait többször is átdol
gozta, s általában a későbbi változatok voltak csak színre vihetők: az
Angyali üdvözlet harmadik és negyedik változata, a Delelőn második
változata, a Selyemcipő második változata, stb. így a francia színház e
nem míndennapi alakja valójában csak a második világháború után in
dult igazi hódító útjára.

Jan Blonski Claudel-tanulmányában Brechthez hasonlítja. Brecht
nél - írja - Isten helyett a történelmi szükségszerűség áll. De mind
ketten az epika felé fordítják a színházat - s hasonló okokból. Mind
ketten "megmutatják" a világot, hogy kiprovokálják a néző aktív rész
vételét. Brecht érvel és kigúnyol, Claudel viszont meggyőz és megráz:
mert költő volt, s ezért "számomra - írja Blonski - hatalmasabb és
teljesebb". S hozzáteszi: "így vagy úgy, korai lenne a döntés, s nem is
tartozik ránk.. Néhány évtizede gyakran beszélünk a színház kalandjá
ról, megtisztulásáról, a »liturgikus« színházról, a monumentális népi já
tékról:Claudel és Brecht megmutatják, hogy lehetséges ez a színház,
feltéve, hogy mélyebb és erősebb dolgokról vallunk benne, mint a szín
ház maga."
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LEVELEK JACQUES RIVFERE-HEZ
ITta P a u l C l a u d e l

Tiencsin, 1907. V. 23.

Kedves barátom!
Második, március 1O-23-ról keltezett levelét csak tegnap kaptam

meg. A szibériai úton küldték utánam, és ott felejtődött Kíatkában, a
negyvenhat postazsák egyikéfíen, amit a Góbi-sivatag tevéi mindmáig
vonakodtak elhozni. Ezek a tevék felülmúlnak minden képzeletet!

Ezt a levelet ugyanolyan érdeklődessel és meghatottsággal olvas
tam, mint a megelőzőt, Visszavitt saját lelki tusám napjaiba. A húsz
éves kor nagy lelki erjedése ez, amelyből kiforr az élet bora.

Bizalma meghat és meg is rettent egy kissé. Azt várja tőlem, hogy
megtaláljam a gyógyító és új életre keltő szavakat; nos egyedül Isten
és az ő szolgái vannak ezek birtokában, magam csak néhány baráti
tanácsot adhatok. Sorra veszem tehát levele különböző pontjait.

A Semmi: Aki tagadja a Legfőbb Lényt, tagad minden létezést. Aki,
elveszi a mondatból az igét, elveszíti a mondat értelmét. Aki tagadja az
egységet, tagadja a benne foglalt mennyiséget. Aki elveszti hitét Isten
ben, semmiben sem hisz többé. Luthertől kezdve Kantig és Nietzschéig
tökéletesen követhető az a hanyatlás, amely az embert a legrosszabb, a
pogány állapotba taszítja vissza. Ez utóbbi legpontosabb kifejezői a
hindu teóriák Mondjon le a világ vége fogalmáról (amely egyben kez
dete is), és megszűnik a dolgok összefüggése, csak a káosz marad, amely
megborzasztja önt, és amelynél az öreg Tathágáta többre tartotta a
Semmit.

De Istennek hála: ön nem él ebben a sötétségben; a keresztény ki
nyilatkoztatás egyszer s mindenkorra eloszlatta ezeket az árnyakat. Ne
fogja fel tehát gyógyíthatatlan betegségnek azt, ami átmeneti és üdvös
válság, és épp ellenkezőleg erős lélekre vall.

Mit mondhatnék, hogy megszabadítsam a Semmi gyötrő 8Z01'On
gatásától, amelyet annak ddején magam is jól ismertem? A Semmi az,
ami nem létezik. Ami nem létezik, hogyan létezhetnék egymagáhan?
De tudom, hogy holmi tisztán filozófiai fejtegetés nem elégíti ki. Nincs
állítás, amellyel az akarat nem próbálná szembeszegezni annak tagadását.
Egyébként érzékei is a dolgok múlandóságát tanúsítják: a dolgok, ame
lyeket elmúlásukban ismertünk meg, valamint a mozgásban lévők el
tűnnek, mánt minden, ami nem önmaga által létezik. Önmagától pedig
csak Isten létezik. Minden teremtménye a Semmi része, amelyből meg
teremtet1e, és ahová iemberi kevélységűk - az egyetlen nem Istentől

származó dolog - vissza is vetheti őket.

Az érzékek effajta bizonyságára én most egy másik hasonlóval fe
lelek. A dolgok bizonytalanságuk mellett magukon viselik az örökké
valóság képét, amely összetartja, és velünk is megérteti őket. Az anyag
elmúlik, a fonna örökké megújúlva önmagával azonos marad, mint maga
Isten,aJkinek részleges képmása. A Kant által felújított Eleata tanítások
ellentmondásossága abból ered. hogy ők a végtelent egyenes vonallal
ábrázoltak, olyan sorral, amelyhez mindig hozzátehetünk. De maga az
eih'enes sem más, mint elválasztás és megszakítás. A végtelen igazi
képe a kőr, a O Ca föniciaiak nyelvében tojás, mag), amely egyben a
véges, a realizált teremtés tökéletes képmása. Minden élőlény többé
kevésbé módosított, de mindig körülhatárolt kör. A forma: tökéletes,
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áttörhetetlen zártság, az örökkévalóság kezdet és vég nélkül; annak a
Lénynek a képe, aki elől nem bújhatunk el, bármit mondjanak Buddha
és az ördög tanai.

A bizonyosság egy másik forrása, amelyen érdemes elgondolkodni;
a homogénitás, az egyneműség elve. Az utóbbi évszázadokban a tudo
mányok fejlődése rendkívüli mértékben kitágította a látható világ ha
tárait. (Evvel kapcsolatban F. biztosan elmondja önnek. hogy bizonyos
okokból, amelyekről majd más alkalommal írok önnek, ha érdekli, nem
hiszek sem a látható világ végtelenségében, sem több létező világ lehe
tőségében.) A csillagok nagyrésze kiszámíthatatlan távolságra van tő

lünk, mégis összetételükben a spektroszkóp sem tudott Földünk anya
gától idegen elemet megkülönböztetni. Nincs más megoldás. mínt hogy
a világ elejétől végig egyazon alapelemekből áll, amelyeket a tudomány
elnevezése szerínt azonos törvények; szerintem azonos formák irányíta
nak. Evvel minden lehetőség ki is merült. Ön ismeri a külőnbséget ha
talom és cselekvés között. És most itt áll ön előtt a kettő együtt: a cse
lekvő mindenhatóság.

Látja tehát, hogy a dolgok nem alkotnak káoszt; rend, értelem és
szükségszerűség uralkodik bennük. A végtelen nem zárja ki a személyest:
a legszélsőségesebb forma szigorúságát. Adjon bármilyen tetszés sze
rinti méretet a derékszögű háromszög egyes oldalainak: tulajdonságai
nem változnak.

Ebből az is következik, hogy nem vesztünk el, vannak támaszpont
jaink, biztos jeleink, amelyek eligazítanak a csak látszólag zűrzavaros

világban. Ha egy kis rrÍágnesvas mozgása elegendő ahhoz, hogy meg
mutassa Északot, és egyetlen hajszál feszessége a levegő páratartalmát,
akkor ez az ember által szerkesztett nagyszerű építmény ne adna ugyan
olyan törvényszerű és csalhatatlan jeleket, és az egyneműség előbb fel
állított elvéből kiindulva, miért ne bízhatnánk meg ugyanúgy a belső

irányításban, mint egy kicsiny mágnesvasban, vagy egy kanálka higany
ban? Itt van például a nagy emberi vágy: a boldogság és 3Z öröm vágya.
A földi életben soha nem elégül ki, és nélkülözhetetlenségéből eredően

egyszerre kézzelfogható, durva és mély. Semmi okunk nincs arra, hogy
kevésbé bízzunk ebben a vágyban, mint mondjuk étvágyunkban, amely
jelzi, hogy ennünk kell. Olyan kérdések, hogy esetleg nem vagyunk éhe-
sek, vagy hogy ez a kenyér nem jó - fel sem vetődnek.

Ebből az elvből származik az egész keresztény hit. A pogány nem
látja az utat Isten és az ember között, és természetes, hogy elkeseredik;
a keresztény ember számára Jézus Krisztus vére megjelölte az Isten
hez vezető utat. A kereszténynek pozitív jogai vannak: hite és meg
bízatása.

Nincs létezőbb valóság Istennél, nincs erősebb a szónál, amellyel a
tökéletes szól agyengéhez : a szeretet szavánál.

Tetszelgés a semmiben: Ön nem is a semmiben érzi jól magát, hi
szen az nincs is, hanem szabadsága, veszélye, sőt gyengesége érzetében,
mint a megszidott gyermek, aki keserű gyönyörűséget talál a magány
ban és szerencsétlenségben. "Ez legalább az enyém." Szent Agoston sza
vai elég pontosan megfelelnek ennek a lelkiállapotnak: At eqo per ava
ritiam meam non amittere te volni; sed volni tecum posúdere mend:u
cium, sicut nemo ouli: ita falsum dicere, ut nesciat ípsp. quirl verum sit.'"

• Nem a.kairt.alaik kaipzeí.ságom ál.tal el"eszít€'l1Í téged, de veled akartarn a ha-zug
s :.~()t. mtrut ahogy senki sem mondnat szándékosar» hamisat améükül, hogy önmaga. ne
t u d.ná rnt az ]gaz.
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Hol találja meg az ember - ha nem a vallásban, saját kicsinységének,
méltóságának és egyben panaszának mélységes kifejezését? Olvassa el
a gyászmise kilenc komor zsolozsmáját. Mindenek elmúlnak, de Isten
ben, mint a gyermek, aki apja karjaiban, az ő ölén leheli ki lelkét. így
meghalni öröm.

Csak bátorság! A kinos érzések, az önmagukban nagyon jellemző

tünetek a kipróbált gyógymód, a Szeritlélek kegyelme által lassan el-
tűnnek. .

Az egyház hagyattása : kevéssé fontos. Az igazságnak 'Semmi köze
ahhoz, hogy hány embert győz meg. Kevesen járnak misére; nos, keve
sen értik Pindaraszt vagy a Parsifalt is. Saját lelkével, sohasem a má
sokéval kell válaszolnia. Különben ez is megjövendöltetett: "Azt gon
doljátok, hogy mikor az Emberfia eljön, hitet talál a Földön?"

"Ön ortodox?" Egyetlen parancs van: szeretní Istent minden erőnk

kel, teljes szívünkből, és az ezzel egybevágó: úgy szeretní felebará
tunkat, mint önmagunkat. Ha nyomorúságos könyveimben más lenne:
útálattal megtagadom és elítélem őket. Isten szeretete, teljes engedel
messég az egyháznak: mást soha nem tanítottam. Olvassa Szent Jánost,
Szerit Pált, és rátalál az igazság és dicsőség fényére; nem lesz többé
kedve visszatérni a szegény CLaudel szánalmas fecsegéséhez. Boldoggá
tesz vele.

"Nem szeretem a papokat". Magam sem szeréttem őket. Soha nem
éreztem hasonló borzadást és aggodalmat, mint első gyónásomkor. De ez
a borzadály is az ördög sugallata. Hamarosan megszabadul majd ezek...
től a méltatlan előítéletektől.

Tudom, !hogy szenved, de ez a szenvedés csak akkor tiszteletre mél
tó, ha győztesen kerül ki belőle. Máskülönben csak afféle "kölyökku
tyabetegség", amelyről Barres beszél. Vagy keresztény lesz, vagy mint
másokat, az élet örömei és tennivalói kigyógyítják a metafizikai nyug
talanaágból. Nekem sokan írnak, de kevés közülük az olyan bátor, hogy
gőgjénél többre tartsa üdvösségét, Úgy tesznek, mint az Evangélium
beli fiatalember, aki annyi buzgalommal kutatta Isten országát, és "szo
morúan indult el" a feléje vezető úton, amikor megmutatták neki. En
gedje hinnem, hogy ön nem tartozik az ilyen szánandó emberek közé,
és testvéremnek nevezhetem.

Amennyire tudtam, feleltem kérdéseire, de ne várja, hogy valaha
is választ tudjak adni minden kételyére. A harc 'egy részét mindig egye
dül kell végígküzdeni, a töviseket csak a használat koptatja el. De: Fa
cienti quod est in se non negatur gratia. Filozófiára kényszerültem, de
valójában az igazság ennél sokkal egyszerűbb: természetes mint a nap'
és a friss víz, könnyű táplálék a léleknek, mint a kenyér és a bor. Ne
higgye, hogy szellemi tompultság, lelki megcsonkulás kell ahhoz, hogy
kereszténnyé legyen az ember. Sokan vannak, akik az abszintot és a
zenés kávéházat is a lét elengedhetetlen feltételének tekintik, és cso
dálkoznak, ha az ember lemond róla. Az értelem megvilágosításá, a szív
pompás tisztasága, az akarat növelése és szabályozása a keresztény ta
nítás lényeze. A keresztény olyan ember, aki az állatoknál ártalmasabb
emberek között is - akik nem tudják a jót a rossztól, az igen-t a nem
tól megkülönböztetni -, tudja, hogy mit csinál és hova tart. Mint egy
isten, úgy él a nyomorékek és alkoholisták tömegében, csak azért, mert
rendben van a világgal, engedelmeskedvén annak, akinek engedelmes
kednie kellett. Neki egyedül adatott meg a szabadság al rabszolgák kö-
zött. '



Tiencsin, 1907. V. 25.

Innuit immerisa admiratione quod est,
mira hoec externis ostendendo quoe
non est.

(Szent Gergely)

Kedves barátom!
Alighogy levelem postára adtam, megkaptam az önét, az április he

tedíkit, Micsoda levelezésl Nem szemrehányásképp mondom: dehogy. Epp
ellenkezőleg: legfontosabb és legkellemesebb feladatom, hogy segíteni
próbáljak azoknak a fiatalembereknek, akik ugyanabban a válságban
vergődnek, amelyen valaha magam is keresztül mentem.

Még néhány sor filozófia feleletül arra, hogy az ön elképzelése sze
rint többféle igazság lehetséges... Egy bizonyos értelemben - úgy ér
tem, önmaga által - egyesegyedül Isten létezik. a többi lényeket és dol
gokat csak az ő' teremtő akarata hozta létre (Szt. Pál). Egyetlen Isten
van, tehát egyetlen igazság, hiszen ez a két fogalom egyértelmű. Egyet
len Isten van, tehát egyetlen lényeges szempontból különbözünk tőle;

minden jelenségben közös, hogy nem Isten. Ö egymaga a kezdet és a
vég, minden teremtményében, .amelyet kizárólag saját dicsőségére al
kotott. F:s ahogyan Isten az egyetlen igazság, úgy bizonyosság is csak egy
marad számunkra: a kinyilatkoztatásé. Ahol nincs Isten: nincs igazság;
ahol Ö nincs: semmi sincsen. De a világot teremtő, fenntartó és magába
fogadó Isten mindenütt jelen van. Meg-megújuló teremtés tanúi va
gyunk. De hagyjuk a filozófiát, térjünk rá egy biztosabb, célravezetőbb

útra - örülök, hogy ön is erre biztat - a gyakorlat útjára. Aki a pá
linka hatására kiváncsi, az ide vágó pszichológiai tanulmányok elolva
sása helyett igyék belőle néhány pohárkával.

Olvasnival6k: Mindenekelőtt Pascal, aki ad eteteros nekünk, fran
ciáknak igazi apostolunk. Misztikus könyvek: a Folignoi Szent Angéla,
Ruysbroeek, Szerit Teréz, A szentek élete - bármilyen rosszul is van
megírva, EmmeriCIh Katalin csodálatos látomásai a Mi Urunk életé
ről. .. F-nek Bossuet Szárnyalás a misztériumo!-eig című könyvét és az
Elmélkedéseket az Evangéliumr6l ajánlottam. Az utóbbit ugyan én ma
gam mélységesen csodálom, de a tizenhetedik század keresztény világa
dermesztően száraz és rideg. Dante. Minden, amit Newmantól talál.

Vallásgyakorlat: Az egyházi szertartások buzgó látogatásából a
könyveknél is többet tanul. Merüljön bele ebbe a hatalmas fürdőbe: a
dicsőség, bizonyosság és költészet áramába. Ne várjon hirtelen megví
lágosodásra, lelke árnyai lassanként oszlanak majd el. Mostantól fogva
önmaga szerint cselekedjék, ismétlem: Facienti quod est in se non ne
gatur gratia. Imádkozzon minden nap, ha figyelme elkalandozik, ha csak
szájával mormolja az imát: aikkor is. Imádságában benne lesz legalább
a szándék, és ki tudhatja. hogy ezeknek a szent ajkak által annyit ismé
telt imáknak nincs-e önmaguktól ex opere operato értékük? Aki mín
den reggel és este a tőle telhető legnagyobb figyelemmel imádkozik: bi
zonyos lehet üdvössége felől. Ha lehetséges, naponta járjon misére és
legalább egy teljes egyházi évet kisérjen figyelemmel. Hordjon skapu
1árét,. imádkozzon rózsafűzért, járja végig a Keresztutat, és mihelyt ké
pes rá: legalább naponta negyedórát próbáljon az Evangélium valame
lyik szavára vagy részletére koncentrálni. Ha vétkezik, ne csüggedjen
el, rendíthetetlenül higgyen lsten szeretetében, és ne felejtse el, hogy



nem a legszégyenletesebb bűnök a legártalmasabbak.Isten egyedül a
kevélységet gyűlöli. Cor contritum et humiliatúmnon despicies.

Mihelyt megtér. pontosan engedelmeskedjék gyóntatójának, aki biz
tosan azt kívánja, hogy mínél gyakrabban áldozzék. Gyakorolja az -ak
tiv jótékonyságot (erről a témáról lásd Joel fejezetét a hamvazószerdai
misében). Nincs csodálatosabb, szívből jövőbb érzés il szeretetnél. A lé
hető leghamarabb lépjen ibe a Szerit Vince Társaságba, amely megtisz
telt azzal, hogy húsz év óta tagjai közé sorol.

A biblia: Valóban lényeges, hogy elejétől végig elolvassa. Egyetlen
kiadást ismerek: a Fillion-félét; nem valami kiváló, de legalább szö
veghű. Bármilyen ostoba és idegesítő is a kommentár, mégiscsak ér
vényre juttatja a szöveg eredeti értelmét, amelyet egyedül nehéz lenne
megközelítenie. Sajnos ez tíz vaskos kötet, de kölcsönözni tudom.

A szentmise: Hogyan is szólhatnék méltóképpen erről a csodálatos
misztériumról? Többször megpróbáltam, de meghaladja erőimet. Csak
menjen el, kisérje figyelemmel, lassanként meg fogja érteni. Guéranger
A liturgikus év című könyve - egyébként nem ajánlom __o az egyetlen,
amely a mise összes Iatin nyelvű imáit tartalmazza.

Szerit Tamás: Olvassa, arnikor teheti, de ne most; később. Éveket
fog igénybe venni.

Szegény gyermekem! Ön Krisztus hálójába került. Induxisti nos in
laqueum, csapdába vezettél bennünket.. . Megértem, hogy retteg ettől

az új világtól, amelyben - nem titok ön előtt - le kell mondanunk ar
ról, hogy tetszésünk szerínt cselekedjünk és gondolkodjunk, és ki mon
daná meg, hol a határa Isten követelésének, amelyről a Szentírás azt
mondja, hogy keményebb a pokolnál. Nem csoda, ha egész testében re
meg ott, ahol a legnagyobb szentek maguk is reszkettek. "Minden meg
térés kisebb fajta ítéle!" - mondja Pascal. Mégse rettenjen meg. Isten
tudja, rnilyen mértékkel mérjen, és az öröm mérhetetlenül nagyobb az
áldozatnál! A halál, a megsemmisülés megszűnik az ön számára, mert
Isten örökre az öné, átformálja önmagában, hogy együtt őrvendezhes

senek (Zsoltárok könyve).
Gyakorlati tanácsok: Maradjon az előre kijelölt úton. Fogadja el

az Isten által önre mért keresztet. Az egyetemen sok hasznosat tehet, s
bőven marad ideje dolgozni és gondolkodni; erre pedig nagy szüksége
van. Ha Istennek nem ott lenne szüksége önre, ahol most van, nem he
lyezte volna oda. Eletemben egyetlen egyszer próbáltam letérni a szá
momra kijelölt útról, egy másik kedvéért, amit jobbnak véltem; az
eredmény szörnyű katasztrófa lett. Lehetséges, hogy Párizs valóban jót
tenne. Azt mindenesetre legutoljára ajánlanám, hogy otthagyja Francia
országot. Az itteni ügynök-életforma, mindenfajta erkölcsi támasz nél
kül, az emberek többségének erkölcsi romlást, és kivétel nélkül minden
kinek érőveszteséget jelent - sajnos, nagyon is jól tudom.

Búcsúzom, kedves barátom . .. Látom a Szűzanyát, közelről. csön
desen, véghetetlen szerétettel nézi önt. Egy napon megismeri majd a
csöndet, amellyel Isten vagy a Szűz szólnak önhöz,

Tiencsín, 1908. I. ll.
Kedves barátom!

Utolsó levelének nagyon örültem. Jó újévi ajándék volt öntől. Akár
mit gondoljon, soha nem közeledhetik az örömhöz anélkül; hogy egy
úttal ne közelednék annak forrásához: Istenhez vagy Krísztushoz. Any
nyit még, hogy Párizs sem máról holnapra épült, de Jeruzsálem ama
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titokzatos temploma sem, amelyből pedig egyetlen fejszecsapás vagy ka
lapácsütés hangja nem hallatszott (Királyok könyve).

Ma talán ne foglalkozzunk filozófiával. Úgy látom különben, hogy
nem tulajdonít túl nagy fontosságot saját ellenvetéseinek. Viszonzásul
elhatároztam, hogy rnindennap elmondok önért egy rózsafűzért, Örö
met szerezne, ha néha-néha ön is megpróbálkeznék vele. Az imádság
önmagában is érték: még hit és figyelem nélkül sem meddő. A lelket
csodálatosan megnyugtatja, és elindítja az elmélkedés útján. Ha ön 
ahogy mondja - szeret, nem tagadhatja meg tőlem ezt a jócselekedetet.
amely naponta egy gondolatban, ugyanazokban a szavakban egyesít
bennünket.

Részleteket kér pillanatnyi életemről: semmi említésre méltó vagy
érdekes. Naponta félórát szeritelek a költészetnek, a többi időt csalá
domnak és a kisváros irányításával, birói és polgármesteri hivatalom
mal járó elfoglaltságaimnak. Pillanatnyilag a Nagy ódák utolsó, negye
dik darabját írom. Ezek az ódák tulajdonképpen zsoltárok vagy mono
lógok, amelyekben újra felvetem és kifejtem - szóelrnéletemmel és múlt
és jelen életem epizódjaival vegyítve - két értekezésem elméletét. Az
egész egy kötetnyri lesz: a Múzsák ódája formájában és betűivel szerét
ném kinyomatni. Együtt ez lesz a CÍmük: Öt nagy óda és kÖ1'7nenetí
énekek.

Ami kifejezetten irodalmi teóríáímat illeti, őszintén bevállom : nin
csenek Hajdan még voltak - a Medárd-nappal vagy a reggeli esővel

kapcsolatos paraszti közmondásokhoz hasonló - bölcs elveim, pl. Ne
vigyünk semmit túlságba, óvakodjunk a túl sok [elzőtől, stb. Ma már
ezekben az egyszerű szabályokban sem bízom. Az egyetlen követendő

elv, hogy mindent a lehető legjobban csináljunk.
Várom az említett cikkeket - amelyekről F. és Jammes már be

széltek nekem. Ön kedves fiu, hiszen előnyösebb lett volna talán más
témát választania: a görög, latin írókat, Shakespeare-t vagy Dantét. De
végül is, hátha az lehetnék önnek, ami Rimbaud volt nekem.

Kicsi lányom elragadó, de ön még túl fiatal ahhoz, hogy megértse
egy apa örömeit.

'I'iencsin, 1908. r. 28.
Kedves barátom!

Végre megkaptam kiváló cikket, és minden álszemérem nélkül be
vallom, nagy örömet szerzett vele. Azoknak, akik mint én, nemigen
szekták meg a dicsőséget, az az érzés, hogy szeretik és főként értik:
mélységes boldogság. írásaimmal első ízben foglalkozott médszeres ta
nulmány. A szel"ZÓ számára is rendkívül sok tanulsággal jár, ha mun
káját így kívülről, tárgyként, önmagát pedig egy figyelő szempár tük
rében szemlélheti. Analizise számomra is megvilágította. hogyan fakad
nak egy tőről, ugyanabból a hol békés, hol hirtelen vágvakózásból köl
tői, drámai és elméleti műveim. Lehetséges, hogy evvel segít Iecsilla
pítanom a régóta érzett lelkiismeretfurdalást, amiért soha nem tudtam
szabályokhoz kötött versben írni? A rím és az előre megszabott szótag
szám, a kívülről rákényszerített forma megkötik a szavakat, lehetetlenné
tesznek bármilyen változtatást. Az én versem pedig csupán egyetlen
kiáltás, egy mondat a pusztaságban, amelyet a hit ereje és egy értő

barát segitenek tovább élni. A klasszikus verselés merev és meeterkélt
II drámaban és a versben, bizonyos mértéken túl unalmassá sőt elkese-



ritövé válik (Lásd Leconte de Lísle-t). A hím - és nőrímeknek ez II
szabályos váltakozása olyasfajta lüktetést kelt, mint a nap egy lécke
rítés mögött. Sajnálom a jambikus verset; olyan tiszta, dísztelen, köny
nyed. (Lásd Catullus: Thetis és Peleus lakodalma című elragadó költe
ményét.) Nálunk Racine és Chénier az utolérhetetlen mesterek.

Álláspontja szükségességét természetesen megértem, mégis egy kissé
fájlalom. hogy elemzésében nem tér ki arra a két fogalomra, melyet
alapvető felfedezésemnek tartok: a tevékeny élményre és a helyváltoz
tatástól független mozgásra. Kűlönben elemzése megkapóan mélyreható,
még azokban a részleteiben is, amelyek számunkra is fölöttébb helyesek.

Előfordul egy - felteszem tisztán fogalmazásból eredő - túlzás,
amikor azt állítja, hogy az én felfogásom szerint a nagy, az egyetlen bűn,

ha az ember nem marad meg a sorsában. Természetes, hogy mint min
den keresztény, én is azt tartom, hogy a bűnök elkövetése a Tízparan
csolat megszegését jelenti, a bűnök súlyosságát pedig egyedül jellegük
és szándékuk szabja meg. De mint művész a bűnt kétféle módon is fel
foghatom: egyrészt szimbólumként, ahogy Urunk teszi a példabeszéd
ben, amikor a hűtlen intendánst dicséri, másrészt mint Szerit Pál kö
vetkező szavainak alkalmazását: Omnia cooperantur in bonum, Szent
Agoston értelmezésében: etiam peccata. így származhatott Dávid oly szí
gorúan büntetett házasságtöréséből az Urunknak életet adó Anya, és
igy került bele Dávid - épp bűne által - a krisztusi családfába.

Türelmetlenül várom tanulmánya folytatását.
Nagy örömmel dolgozom tovább Ötödik ódámon. A Coventry Pat

more-ban talált és a Wallace által tudományosan is megerősített elkép
zelés arról, hogy a világ zárt és véges, és csak a Földet lakják élő és
értelmes lények, valóságos fényforrás számomra. A végtelenség eszméje
viszont, amellyel Renan ostoba módon úgy kérkedik, mint valami ké
nyes hódítással, nem más, mint gyermekes és barbár agyszülemény.
Ilyenformán népesítették he a régi térképek a világ elnagyoltan megraj
zolt határait szörnyekkel és csodalényekkel. Kolumbusz Kristóf egy új
földrésznél is többet fedezett fel: azt, hogy a végtelen világ véges. A lé
lek mindenütt egyformán borzad, irtózik a végtelen fogalmától. (A vé
ges természetű dolgok végtelenségéről beszélek.) Az ellenvetés: hogy mi
van ott, ahol a világ kezdődik, vagy végződik, épp olyan gyerekes, mint
HZ, amelyik azzal tagadta a Föld görnbalakját, hogy sohasem vagyunk
fejjel lelelé.

Csillagászati értekezéseknek - például Lagrange a bolygók per
turbációjáról szóló munkájának - olvasásakor az ember elnémul a cso
dálattól: mennyi gondosság, hogy minden bolygó pontosan megőrizze

a pályáját. Az ég: csodálatos matematika, és a végtelenségnek, amely
nem más, mint befejezetlenség, nincs helye rajta.

Zempléni Mári~ fordítása

A kereszténység kétezer éve után még mindiq vanlln.k tn.ii és társanalmi
válaszfalak. A keresztény ember szégyene ez. Vannak, akik elfogadják, ,6t vé·
delmezik ezeket a megkülönböztetéseket. Ha a válaszfalakat elismerJilk, nem
vagyunk többé testvéreinkkel semmiféle kCJzösségben, tehát Krisztustól iB el va
gyunk vágva. Ezzel a pogány felfogással fert6zlJtten többé-kevésbé részesei va
gyunk az általános testvériség ellen elkövetett bitnöknek, melyek már ,okIzor
égbe kiáltanak.

Michel Quohi



PAUL CLAUDEL VERSEIBÓl

1886. DECEMBER 25.

úrnőm, mégiscsak te kezdted a dolgot.

S én nem voltam, csak egy valaki, "mint a többi", a tömegben mely
rosszkedvűen toporgott,

Egy elem, "mint a többi", elmerülve ebben a figyelmetlen, zsúfolt soka
ságban,

Amely az oszlophoz nyomott, ütköző lagymatag szívekből, és egyszerű

testekből a ruhákban.
A legsötétebb téli nap volt, esős, fekete délután Párizs fölött, a karácsonyi

vesperás e félig-éjben:
A szőnyeg, és a papság gyolcsban és aranyban, elrendezve agyolcsban

és aranyban úszó fényes szentély közepén fenn,
A szertartás, tőlem rézsútosan, s kigyúlva fönt c nép, amint végrehajt

valamit a valóságos időben fehéren.
Enekel, ámbár inkább azt lehetne mondani, hogy recitál, és valamit el

szabadít, 'Újjongva és gáttalanul,
úgy harsog egy mindenható, hatalmas mondatot, me ly elindul és földagad

és hömpölyög és Ó'riás csigavonalba tornyosul!
Es van egy pillanat, mikor az orgona egyedül meditál, s aztán újra a

roppant mondat és a hullám, az álló, ellenállhatatlan mondat, ahogy fölkel
és újra föltalul!

Izrael üvöltése Istenéhez, véget érő századok vúgén! ahogy a füstben
fölcsap s szétterüL

Miasszonyunk, Anyánk az Egyház, Istennel telve, fennszóval kiált, és
önnön Magnificatjává lényegüll

És akkor én - nyomorult gyermek - igen, én! - mit tettem én, hogy
fölkapjon az elragadtatás?

S a hatalmas könnyek edénye, ahogy most széttörött: honnét van ez? s e
'!Jad kiáltás, és e sziv, meiuet hirtelen útra tép a láz?

Vége mindennek, ami voltam, s amit az iskolában belém vert az oktatás.
Nyomorult, akit megláttak a tömegben: minden a visszájára fordult! s

nincs mit tenni a remény vad kiáradása ellen!
Nincs mit tenni a Hit ellen, mely úgy tőr ki bensőmben, mint egy új világ.
Nincs mit tenni a Hang ellen, mely volt, mielőtt a világ, és "Enyém

vagy!" - kiált.
Nincs mit tenni e támadás ellen: mint ha valaki fejtől lábig széthasad,

s az állat megszólal: hiszek!
tgy aztán mindazért, ami utána történt, a felelősség, úmőm, a tied!
A tétova fölfedezésért, amit a világ egy végétől próbáltam a másikig,

elképesztő rendetlenségben, konokság és tisztátalanság közepett;
A tétova fölfedezésért, lsteti igazságán s dicsőségén keresztül, egészen

egyedül;
S hogy könyörögtem Anyjával az Atyához, aki a mennyben ül;
Meg hogy faggattam a világgal, s mindennel, ami létezik, s a bűnnel,

Es a földdel, határáig a földnek, amit az ember megfejt és termőre művel,

Azt a Valakit, aki alibit, ha sarokba szoritják, nem keres;
S egyszerre ott dz egyetlen válasz karunkban: a gyermek mosolya, amely

elképeszt és lefegyverez!
Nos, ha nem vittem többre, nem az én hibám!
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Es hadd monáiam. meg, hogy, szavamra, akk01', akkor bizonll Jobb lett
volna máshoz fordulni tán!

Mennyi papírt halmoztam föl magam mögött! és mindez kész. nevetség!
vagy kész siralom!

És milyen képet vágnék hozzá, ha az lenne a büntetésem, hogy az egészet
újraolvasom!

0, ha lehetne, hogy olyan megállapodás kötne minket,
Hogy mindazt, Úrnőm, amit tettem s amit írtam, kegyesen semmisnek

tekinted!
S úgy állhatnék eléd, üresen, folttalan örömben,
Az egész ostoba irodalomtól tetőtől talpig kisöpörten!
Csak engedd, hogy magamba szálljak, míg várom, ami csakhamar elér,
Mint akivel félelmesen mindjárt történik valami, például az, hogy fölnéz,

s meglát téged! de úgy tesz, igen, úgy cRinál, mint aki egy csöppet se fél!

Rónay GYÖTg1l fordítása

VASÁRNAP REGGELI KÖNYÖRGÉS

Amen! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében! Készen állok, én
vagyok Istenem, föltámadtam, Tőled nem tágítok!

Aludtam, úgy feküdtem éjjel, mint a holt.
Isten szól: Legyen világosság! És !ölébredtem, mint ki eoue: sikolt.

Fölébredvén fölkeltem, talpon vagyoIc, kezdem a kezdődő napot!
Atyám, ki nemzettél Hajnal előtt, Jelenlétedben megbúvok.

Szívem szabad, tiszta a szájam, s itt állok testben s lélekben éhen.
Feloldozták, mit elkövettem, egytől egyig meggy6nva vétkem.

Jegygyűrűm ujjamon, arcom tisztán ragyog,
Kegyelmed által ártatlan lény vagyok.

Mit kérjek Tőled? Olyat nem adhatsz, mi ne volna Tiéd!
Ezt az aranypénzt Cézár vésett nevével s e szót, mellyel megnyerhetem

mások szívét?

Magát a Napot akarom, ölelésem a Te méretedre szabván,
Egy arany pontra meredek az égi messzeségben, mint mennybemeneteled

napján.

Elfogadom a világot olyannak, amilyen; megmásítva, rajta csak rontanék.
Csupán Magadat add nekem, Uram, és ez elég.

A Hetedik napot, a Magadét, add ráadásul a többi Hatra.
Ez pedig nem a Szombat, hanem a Vasárnap; s csendül már az első mise

harangja!

Az új és elhagyott Napkelet terében a hajnalcsillag ragyog egymaga.
Kakas rikolt, siet a sírhoz a magdalai Mária.

Légben [bltetszo gyémánt! Igaz nappalnak kezdete!
Eljössz végül te is, örök menyegzőm reggele!

Az idő rövid; egy perc, és már Napkelte van.
Igy hát ami tennivalónk, tegyük meg haladéktalan.



Mint komoly s buzg6 pap az Áldozatra magdba szállva öltözik,
Sietség él késlekedés nétkiű készüljünk mi is arra, ami mireánk tartozik.

Új ember lévén, frissiben feltalált, s még érintetlen szerkezet.
Minden képességemnek tere van, és imáim mindegyike: tett.

Isten, Három Személyben Egy, Krisztus, ki biztos Kapocs vagy kereszteden,
Ige, mely csupa szö, amit Te állitasz: hiszem.

Az adott Szó vagy Te, vasszegekkel elnémított.
Jogcímemet a Reményre kitárt két karomban találhatod!

A sebedet érintő ujj vagyok, a kéz me ly megtapint ja szivedet.
Mindenható vagy, mégsem gátolhCltsz abban, hogy szeressetek.

Peregjen hát gyorsan a szertartás, melg minket örökkévalóságoddal egyesít.
A perc, mikor bennünk az oszthatatlan lsiten, elég hamar sosem érkezhetik.

Tartsuk e szövetséget! Pecsételj meg, ne szóródjam a szélbe.
Jelöld meg szívem s gyökerem, ki nyelvemen vagy. Isten Embe'rsége!

E Hetedik Napon, melyet alkottál, Istenem,
Nyugvó1:z,elyed mi lenne más, mint a szivem?

Szedő Dénes fordítása

A LÁTOGATÁS

Zakariás, hebroni pap, János atyja, egyfajta pópa volt, olyasféle, mint nálunk
a plébánosok,

Azidőben ugyanis a papoknak szabad volt házasodniok.
És nyilván e'gy kis kertje is volt a paplak megett,
Virágokkal teli; szturuk, kivált kánikulai napokon, erősen fűszeres.

Itt kereste föl Mária - a b i e n s i n m o n t a n a - Erzsébetet, a néniét.
Ez rátekint s szól: Ah! Csak ennyit: Ah! - és süti le fejét,
Mert egyszeriben mindent megértett, méhét rándít ja valami,
S összekulcsolván szegényasszonyos kezét, suttogja: V n d e h o c m i h t?
Rémlik, mintha magam is ott lennék, mindent látva.
Látom a szegény száj remegő szögletét, s hogyan tör ki hirtelen könnye árja.
Az öregedő ember felcsukló sírása ez, egy kihagyó és önemésztő szívből fakadva,
A sírásra torzult arc mint hogyha nevetni aka.rM:
Erzsébet sír, de szeme tükrözi felmérhetetlen örömét.
Keresztelő János anyja az én Istenem anyjára néz.
Ö, Boldog Erzsébet, láthattad Máriát, mikor először S t a b a t,
M ag n i f i c a t - ot pedig Isten örök bölcsessége recitálgat.
Ö,bár veletek barangolhatnók be nyomról nyomra ez estén
A Juda-beli kertecskét. mint minden hívő keresztény,
És miután mindent elbeszélve, bűnös szívünk kitártuk,
é1'eznők remegő kezünkben ujjait anyánknak, Máriának!

"űdvő:i:légy, malaszttal teljes, Veled az Úr, Te áldott."

Szedő Dénes fordítása



KOLUMBUSZ KRISTÓF K(jNYVJt
Irta p a u l C l a u ri e t

Második rész

Közjáték

Kolumbusz Kristóf fölfedezésének híre betölti az egész földet.
Tárgya minden beszélgetésnek. Ez nyilvánul meg a Kórus tagjainak
mozdulataiban és csevegéseiben is. A közjáték alatt a proscénium
ban lévő Kolumbusz mély imába merül. A Magyarázó a szünetben
elhagyott helyére lép. Újra kinyitja a Könyvet és többször is rácsap
a kezével. A zenekarban egy trombita próbálkozik, de néhány ha
mis hang után abbahagyja.

MAGYARÁZO Kolumbusz fölfedezte Amerikát és dicsőséggel tért visz
sza Spanyolországba. De jöttek a csalódások és Kolumbusz újabb
útjai csak fokozták a csalódottságot, Az új földről semmi aranyat
sem hoztak, csupán alig egy maréknyi gyöngyöt. A vadak, miután
rútul becsapták őket, lemészárolták a betolakodókat. Ez persze ke
gyetlen megtorlásokat vont maga után. Hogy ezt a veszélyes földet
megművelhessék, vissza kellett állítani a rabszolgaságot. Közben
Kolumbusz Kristóf, mint a zavarodott, össze-vissza bolyongott az új
szigetek között, és anélkül, hogy tudta volna, érintette a kontinenst
is. Ellenségeinek száma egyre nőtt, a hatalmasok bizalmatlansága is
mindinkább megmutatkozott. A vizsgálat ideje elérkezett. Spanyol
országban a király összehívta tanácsadóít, hogy mítévő legyen, íme
a király három bölcs emberrel ... Csendet kérek! Igen, igen! Nek
tek szólok l Figyeljetek!

l. Spanyolország királya és a három bölcs

A KIRÁLY Most, hogy megvitattuk az Itáliával, Flandriával és Német
országgal való ügyünket, szenteljünk néhány percet kevésbé komoly
ügyeknek is. Kolumbusz Kristófról szerétnék beszélni veletek és az
ő új Indiáiról, amit fölfedezett.

1. BÖLCS Nagyon sok panasz és vád jutott el hozzánk az Admirális
ellen.

2. BÖLCS Nagyon sok pénzt kölcsönöztünk az Admirális úrnak.
3. BÖLCS Nagyon sok pénzt kölcsönöztünk neki, de eddig még semmit

sem kaptunk vissza.
A KIRÁLY Kasztília királynője, asszonyunk és uralkodótársunk nagy

rokonszenvvel viseltetik iránta.
1. BÖLCS Hogy van őfelsége, a királyné?
A KIRÁLY Beteg! Beteg! Nagyon beteg! Már az orvosokat sem akarja

látni. Szinte a végét járja.
1. BÖLCS Az angyalok jöjjenek segítségére és vigyék az Isten elé Ka-

tolikus Izabella lelkét.
2. 3. BÖLCS Ámen!
A KIRÁLY Mi a véleményetek Kolumbusz Kristófról?
1. BÖLCS Azt állítja magáról, hogy az Isten követe.
2. BÖLCS Azt állítja, hogy talált egy másik világot.
3. BÖLCS Azt állítja, hogy Spanyolország nagyon kicsike valami.
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1. BÖLCS Mi úgy véljük, hogy a király sokkal nagyobb, mínt alatt
valója.

2. BÖLCS Mi úgy véljük, hogy a szolga nem lehet nagyobb uránál.
3. BÖLCS Mi úgy véljük, hogy túl sokat beszélnek erről a Kolum-

buszról.
1. BÖLCS Mi úgy véljük, hogy valami egészen ismeretlen dolgot talált.
2. BÖLCS Mi úgy véljük, hogy ami ismeretlen, az mindig zavaró is.
3. BÖLCS Mi úgy véljük, hogy sohasem tisztességes ember az, akinek

sikerül valami kincset találnia.
A KIRÁLY Mi a véleményetek arról, amit eddig tettem Kolumbusz

Kristófért ? Mí a véleményetek a neki juttatott adományaimról ?
1. BÖLCS Más dolog bőkezűnek lenni, ha valami bizonytalan, mint

hogyha valami bizonyos.
2. BÖLCS Felséged neki adta azokat az új földeket s nem adta neki

Spanyolországot. Csupán Spanyolország segítségét nyújtotta neki,
hogy teremtsen egy új Spanyolországot.

3. BÖLCS Ha a sólyom megtette a kötelességét, a solymáron a sor. Ha
a kormorán elkapta a halat, a halász megfoghatja a halat.

A KIRÁLY Mít tegyek hát Kolumbusz Kristóffal?
1. BÖLCS A közelemben lakik egy barátom, úgy hívják, hogy Don

Jaim.
2. BÖLCS Hallottam beszélni egy haliciai emberről. A neve Don Pedro.
3. BÖLCS Az öregek még nem felejtették el egy földim nevét. Úgy

hívták Don Baltazár.
A KIRÁLY És mit cselekedett az a Don Pedro, az a Don Jaim és az a

Don Baltazár?
1. BÖLCS Don Jaim kártya-játékon egyszer száz aranyat· nyert. Má

sodszor is játszott és ezret veszített.
2. BÖLCS Don Pedro egyik tengeri útján ezer aranyat szerzett. Vala

mennyi gyermeke, szolgája, de még a zsellérei is elhagyták, hogy
tízezret szerezzenek.

3. BÖLCS Don Baltazár száz aranyat kölcsönzött inasának. Az inas az
Indiakra utazott a pénzen és sokkal gazdagabban tért meg, mint
a gazdája.

A KIRÁLY Hallgatlak titeket és megköszönöm becsületességeteket.
1. BÖLCS Meg kell becsülni Kolumbusz Kristófot.
2. BÖLCS Szemmel kell tartani Kolumbusz Kristófot.
3. BÖLCS El kell feledtetni Kolumbusz Kristófot.

2. A vita

Az egész következő jelenet alatt, mivel a Kórusnak semmi dol
ga sincs, élénken, felszabadultan, mindenféle beszélgetésbe kezde
nek a kórustagok. Itt is, ott is, kisebb csoportok halkan. énekelget
nek, próbálgatják a következő jelenetet.

MAGYARÁZO (szigorúan) Nagyon kérem a hölgyeket és az urakat,
szíveskedjenek kevésbé zajongani. Egy kissé mérsékeljék magukat.
Azzal az ürüggyel, hogy nincs dolguk a most következő jelenetben
s valószínűleg az azután következőben sem ...

1. KORUSBELI Azt mondja, hogy nincs ránk szükség a most kezdődő

jelenetben?
MAGYARÁZO Nem tudom pontosan, csak gondolom.
1. KORUSBELI Nos hát! Majd meglátja!
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MAGYARÁZO Bárhogy Íesz is, nem akarom ezt a [övés-menést, ezt
a traccsolást. Illetlenség úgy Iélrehúzódni is, hogy mit tudom én mit
próbálnak. Nagyon kérem, legyenek belátóakés maradjanak nyu
godtan, amíg a karmestertől jelt nem kapnak.

1. KORUSBELI Ön azt hiszi, hogy nyugodtan tud maradni bárki is
akár Spanyolországban, akár Amerikában, miközben híre terjed
Kolumbusz Kristóf csodáratos fölfedezésének?

2. KORUSBELI Miért <beszélünk Amerikáról? Még szó sincs Ameri
káról.

1. KORUSBELI Bocsánatot kérek, kedves kollégám. Igenis van Ame
rika, de még homályban. Földjét Kolumbusz Kristóf lába megrész
kettette egyik végétől a másikig. Az egész világ megmozdult. A vi
lág minden sarkából igyekeznek eljutni oda. Es mégis, nevetséges
figura ez a Kolumbusz Kristóf, ha úgy tekinti ezt a fölfedezett vi
lágot, mint a saját birtokát, és meg akarja tartani magának. És
ugyan miért? A világnak csak egy' ujabb részét fedezte föl. Tegyük
fel, hogy egy orvos újabb testrészünket fedezi föl, vagy egy újabb
combot ad nekünk, amiről mi már megfeledkeztünk, mégis, az a
comb nem az orvosé, hanem a míenk. Nem igaz?

2. KORUSBELI Az igazság az, hogy a kórus tagjai, a hölgyek és az
urak, elégedetlenek.

MAGYARAZO És miért elégedetlenek?
KÚRUSVEZETÖ Mindenkí nagy diadalmi jelenetet vár. Kolumbusz

Kristóf visszatérését Spanyolországba. Lenyűgöző festői és zenei be
állításban. (Csettint a nyelvével.) Pompás ruhákban, a meghódított
Granada festői környezetében. Trombiták harsognának, harangok
zúgnának. Tarka menetben tollakkal díszített vademberek. új gyü
mölcsfajták és őfelségeik, amint kegyesen fogadják Kolumbusz
Kristóf hódolatát. Kolumbusz meghajtja térdét a trón előtt és át
nyújtja őfelségeiknek az új világ hódolatát. Bámulatos lenne! Mint
ha máris hallanám a diadalmi zenét... És micsoda öröm a Kórus
nak, hogy végre tele tüdővel fújhatja a szólamát!

MAGYARAZO Talán még egy kis granadai ballet is legyen benne?
KORUSVEZETÖ Úgy van! Egy kis balett senkinek sem ártana.
MAGy ARAZO Fandangóval és hastánccal. Vagy valami ilyesmi.

(A zenekar félénken intonál valamit.)
KÚRUSVEZETÖ Egy kis ballet senkinek sem ártana. Én úgy találom,

hogy eddig igen kevés női szereplő volt. Ha tudni akarja, ez az én
véleményem.

MAGYARAZO Nos, engem is bosszant, de ez a jelenet el van hibázva,
(Egy ideje viharmomj kezdődött a zenekarban és a Kórusban.)

KÚRUSVEZETÖ És miért elhibázott ez a jelenet?
MAGYARAZÚ Elhibázott, mert egyszerűen nincs. Egyszeruen nincs,

rnert hiányzik, és hiányzik, mert egyszerűen nincs. Nem tudok önök
nek más magyarázátot adni. De mégis, úgy tűnik nekem, hogy kez
dődik valami, amit velem nem közöltek előbb. A Könyvben ez van:
Kolumbusz Kristóf és a patkányok. De nem látok patkányokat, el
lenben míntha nagy vihar kerekednék. Bárhogy van is, azt mond
ták, hogy ezt közöljem önökkel. - Ha a lárma tovább is tart, kény
telen leszek hangszórót használni. - Ami a harmadik utazást il
leti, önök is tudják, a Könyv téved, - a lapok is össze vannak ra
gadva - az tulajdonképpen a negyedik utazás ... Kolumbusz Kris
tófot visszahívták Spanyolországba. Jogaiba pedig a király helyet-
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test állított. Bogy is hívták a helyettesét? Már nem emlékszem a
nevére. (Felteszi a pápaszemét.) El van mosódva a Könyvben ...
Megláncolt fogoly... Éppen itt nyitottam ki újra a Könyvet ..
Figyelem!

3. Kolumbusz Kristóf az árbóchoz kötözve

MAGYARÁZÖ Határozottan, - nem csalódtam - alapos vihar készü
lődik. A kép, ime, egy hajófenéket ábrázol. Szeretném önöknek a hajó
nevét is megmondani, de sajnos, sehol sem találom a Könyvben. Ko
lumbusz Kristóf, amint látják, a hajófenéken oda van láncolva a
nagy árbóc lábához. Körülötte a hajó vázát és bordazatát látni,
amely a Jónást elnyelő bálna bordázatához hasonlít. Köröskörül éj
szaka, és a zúgó vihar az Atlanti Óceán örvényei fölött. (A Kórus
ban halkan felzúg a vihar.) Csend! Hagyjanak beszélni! ... Körös
körül éjszaka, és a zúgó vihar az Atlanti Óceán örvényei fölött! A
hajó parancsnoka meglátogatja Kolumbusz Kristófot. Vele, mögötte
jön a hajószakács. Furcsa szakács. Tudnick kell ugyanis, hogy senki
sem akadt, aki megkötözte volna Kolumbusz Kristófot. A hajósza
kács vállalkozott rá. Íme a hajószakács ... l\ színpadot furcsán vi·
lágítja meg egy lámpás.

PARANCSNOK Jövök megtudni. hogyan érzi magát, uram.
KOLUMBUSZ L Halódó hajó parancsnoka, míért nincs a helyén ilyen

kor?
PARANCSNOK Más valaki talán parancsolhat odafönt a szélnek és a

suhogó halálnak, de az én helyem most a hajófenéken van, Kolum
busz Kristóf mellett. Ments meg minket, Kolumbusz Kristóf! Tartsd
magad, Kolumbusz Kristóf l Tartsd jól az árbóeot. Kolumbusz Kristóf!

KOLUMBUSZ L Talán én tartsam az egész hajót is?
PARANCSNOK Amíg erősen tartod az árbócot, a Kháosz minden dü

he sem tehet ellenünk semmit, és hajónk megtalálja a biztos utat
az elszabadult elemek között is.

HAJÖSZAKACS Nem tettem-e jól, hogy megkötöztem?
KÖRUS Tartsd magad, Kolumbusz Kristóf! Tartsd az árbócot, Kolum

busz Kristóf!
KOLUMBUSZ L Így hát én, a szegény öreg, a kisemmizett, a bűnös, a

megláncolt, én egyedül tartom fenn az árbócot?
PAHANCSNOK Ha el-engeded az árbócot, mind elvesztünk.
KOLUMBUSZ L És mit adsz nekem azért, hogy tartom az árbócot?
PARANCSNOK Akarod, hogy levegyük a láncodat?
KOLUMBUSZ L Nincs is szükség a láncokra! Sokkal erősebb a szen

vedély, amely ehhez a fához odaköt.
PARANCSNOK Mi az a szenvedély?
KOLUMBUSZ L A neve: Igazság! A neve: Igazság! Én az Isten Igaz

ságának nevezem! Csapkod a vihar szele mínket, de csak miattam
nem tép ki gyökerestől titeket.

HAJÖSZAKÁCS Úgy van! Tépd ki gyökerestől! Döntsd el az oszlopot!
Szakítsd ki az árbócot! Tégy úgy, mint egykor a megvakított Sám
son, amikor a filiszteusok fejére döntötte a házat.

KORUS Tartsd jól az árbócot, Kolumbusz Kristóf!
HAJOSZAKACS Bánj el velük, amint megérdemlik! Gondolj rá, hogy

mit tettek veled! Te egy egész' világot adtál nekik, ők meg láncot
raktak rád! Engedd el az árbócot, Kolumbusz Kristóf!



KORUS Tartsd jól az árb6cot, Kolumbusz Kristóf! .
PARANCSNOK Figyelj! Az ilyen viharban három borzasztó pillanat

van! Az első most jön! Jön! Már jön! Érzem! Már a hajam is égnek
áll! A Pokol nehezedik ránk! Behemót és Leviathán súlyát érzem
rajtunk! Tartsd jól az árbócot, Kolumbusz Kristóf! Segíts, segíts,
Kolumbusz Kristóf! Találd meg a most szükséges szót! Az elszaba
dult Kháosz ellen rántsd elő a szó fegyverét, amely kettévágja a vi
har harsogását! (_4 vihar nyomása rémitő bömbölésben tör ki. Az
egész színpadot vizet jelző vászon borítja be, amelybe a villám füs
tölgő csóvái csapnak. De Kolumbusz Kristóf mond valamit, és a sö
tétből hatalmas betűkkel rajzolódik ki Szetii János Evangéliumának
egy mondata: KEZDETBEN V ALA. AZ IGE. - A vihar lecsillapul,
a szín kitisztul.)

KOLUMBUSZ L "Kezdetben vala az Ige!" "Kezdetben vala az Ige l" E
szavak nevében parancsolok nektek, vak és dühöngő erők!

PARANCSNOK Az első próbát kiálltuk.
HAJOSZAKÁCS Közeleg a második pró bal.
PARANCSNOK Már itt a második próba.
KÚRUS Már itt a második próba! Már itt a második! Már itt van! Se

gítség! Ments meg minket, Kolumbusz Kristóf!
HAJÚSZAKÁCS Hagyd magukra őket, Kolumbusz Kristóf! Maga az Is

ten is megbánta, hogy embert teremtett, és vízözönt zúdított rá! Mire
jó új világot felfedezni? Hogy az embert kiszolgáltasd Bobadillának?
Megbüntet az Isten ezért! Az Isten ellen repültél! Átlépted az át
léphetetlen határokat! A végsőkig feszítetted a húrt. Add vissza a
tengernek felkavart álmait! Add vissza a nagy nyugati tengernek
szűzi álmait! Figyelj! Még a tenger is kérve-kér! Ne kavard fel a zúgó
mélységeket!

FÉLKÚRUS Itt a második próba! Itt a második próba!
MÁSIK FÉLKAR Jön a második próba! Jön a második próba! Segítség!

Ments meg minket, Kolumbusz Kristóf!
KOLUMBUSZ L Tenger! Dacolok veled! Zúgó tajtékok, el a lábam

elől! Erősebb vagyok nálatok! Elemek, szabaduljatok el! Ti vagy
tok az én utam! Szolgáim vagytok! Vége! A láncokat, miket én rak
tam rátok, többé emberfia le nem veszi rólatok!

HAJÚSZAKÁCS Te parányi, percnyi-létü ember, te fitymálod így a
tengert? Ami kétségbeesés csak van a magas ég és a föld határai
között, mind meg fogod ismerni! Tartalékai kifogyhatatlanok! ... A
szivattyúkhoz! A szivattyúkhoz! A szivattyúkhoz! Lezúdult az ég!
Kiönt a tengerár! Örökre elveszett dolgok, melyek öröktől keresik
útjukat, ime, mind megtörténnek !

KOLUMBUSZ J. Ha az egész tenger kiörnleni látszik is, én csendben át
megyek raj ta!

HAJÚSZAKÁCS Talán bizony te állítod helyre az eget és a földet?
KOLUMBUSZ L Az én dolgom nem helyreállítani a világot; az én dol

gom fölfedezni a világot.
HAJÚSZAKÁCS A világ gonosz.
KOLUMBUSZ L Ha a világ gonosz, annál rosszabb neki. Én fogom a

fátylat lerán~i róla!
KÚRUS Jön a második próba! Jön a második próba!
KOLUMBUSZ L (teljes erőből kiált) "Megjelent egy ember, kit az Isten

küldött; János volt a neve."
(A második roham kitör,. hasonlóan az elsőhöz. Ragyogóan fényes
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körben, fekete betűkkel kirajzolódnak az Evangélium szavai: MEG
JELENT EGY EMBER, AKIT AZ ISTEN KOLDÖTT; JANOS VOLT
A NEVE.

KOLUMBUSZ L Volt egy ember: a neve János! Volt egy ember: a
neve János! Volt egy ember; a neve: Kolumbusz Kristóf!

PARANCSNOK (Eltűnik.)

HAJÚSZAKACS Most jön a harmadik roham.
(Hirtelen teljes csönd lesz.)

KOLUMBUSZ L Mit jelent ez a csönd?
HA.JÚSZAKACS Nem tudod, hogy megtörténik néha, amikor a ciklon

közepe elvonul? A szél megáll, csend lesz, a csillagok kigyúlnak az
égen. Ezt 'hívják a "ciklon szemé"-nek. A. pokol szeme rajtunk. (A
szín megváltozik. A színpad hátsó részében csak a fehér vászon
látszik.)

4. Kolumbusz Kristóf lelkiismerete

RCJLUMBUSZ L Hol vagyunk?
HA.JÚSZAKACS A lelkiismereted belsejében vagyunk.

(Naqy fJyorsasággal árnyak suhannak át a vásznon.)
KOLUMBUSZ L Nem látok semmit.
HA.JÚSZAKAcs Figyelj csak.

(Mint a szél, úgy viharzanak át a vásznon killőnnöző alakok töme
gesen. Vademberek tollakkal díszített feje. Vademberek dárdákkal
és n1filakkal.)

KOLUMBUSZ L Kik ezek: a száguldó alakok, hasonlóak a szálló pi-
héhez? ,

HAJÚSZAKÁCS Egy egész nép. Mérhetetlen sokaságban. Akiket te ki
irtottál.

KOLUMBUSZ L Kárhozott a köd, ha a felkelő nap sugarai is szétszór
hatják. (Az Óceánon megláncolt fekete rabszolgák csapata jelenik
mea.)

KOLUMBUSZ L Kik ezek a láncravert négerek?
HAJÓSZAKÁCS Megszűnt a rabszolgaság a földön, de te vissza álli

tottad.
KOLUMBUSZ L Azokról a szarencsétlen indiánokról beszélsz, akiket

rabszolcaként próbáltam meg eladni Sevilla piacán?
HAJÚSZAKÁCS üdvözlet a rabszolgaság vísszaállítóiának!
KOLUMBUSZ L Bűnt követtem el. De nem volt pénzem. Arany nélkül

jöttem meg Nyugatról. Valamivel ki kellett fizetnem kapzsi hite-
lezőimet. ,

HA.JÚSZAKÁCS Emberi lelkekkel fizettél.
KOLUMBUSZ L Mezígértem, hogy mezszabadítom a földet a sötét

séztöl, de nem ígértem, hogy megszabadítom a szenvedéstől,

HAJÓSZAKÁCS Látom, az emberekkel últY kereskedtek, mint az ál
latokkal. Látom, Afrika küld az Új világ számára emberi testi-ra
kománvokat.

KOLUMBUSZ I. Akkor hát nemcsak az Új Világot, hanem Afrikát is
szüksécessé tettem az emberiség' számára.

HA.TÓSZAKACS A szenvedés által?
KOLUMBUSZ L A szenvedés által, ha más mód nincs rá.

(A vásznon egy csapat kusza árnyat látni.)
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KOLUMBUSZN~ Kolumbusz Kristóf, én a feleséged vagyok. Szeret
telek. Miért hagytál el engem?

KOLUMBUSZ ANYJA Kolumbusz Kristóf, én az édesanyád vagyok.
Szerettelek. Miért hagytál el engem?

KOLUMBUSZ I. Kolumbusz Kristóf vagyok!
FIATALEMBER Miért hívtál el, hogy odahagyjam Genovát?
KOLUMBUSZ l. Kolumbusz Kristóf vagyok!
EGY F~RFI Miért hívtál magaddal, hogy odahagyjam Lisszabont?
KOLUMBUSZ l. Nem, ez nem igaz! Nincs senki ítt! Csak a magam

árnyékát látom a vásznon! .
AZ ÁRNYÉK Igazad van. Én te vagyok. Miért nem hagysz nyugtot

nekem?
KOLUMBUSZ L Hagyj! Nem akarok rádnézni!
AZ ÁRNYÉK Vádollak! Hová vezettél engem? Hát ezt ígérted nekem?
KOLUMBUSZ I. Rút emberváz. nem ígértem neked semmit! És amit

ígértem is, megtartottam! Megígértem az egész mindenséget, és meg
is szereztem!

KÚRUS J ól feleltél! J ól feleltél, Krisztushordozó !
HAJÚSZAKÁCS Miféle mindenségről beszélsz? Kolumbusz Kristóf, mi

is hát az valójában, amit fölfedeztél, amit a sötétben tapogatózva,
kinyújtott karoddal elértél?

KOLUMBUSZ L Igen; mi is valójában? Elemészt a kiváncsiság, Talán
a vén Ázsia egyik karját értem el? Vagy valami mást?

HAJÚSZAKÁCS Nos, jó vagyok hozzád! Lámpám egy sugarával meg
világitom neked.
(A vásznon megjelenik a Glóbusz. és ferdén kirajzolódik Amerika,
vagy legalábbis a két kontinensnek az a része, amit a Panama-szo
ros köt össze.)

KOLUMBUSZ L Hát ez az, amit én fölfedeztem? Hát ez az a világ,
amit én a semmiből előhoztam?

(A Kórus és a zenekar tompán felhangzik)
MAGYARÁZÚ íme a Galamb, a vizek alatt újra megtalálta a földei.
KOLUMBUSZ L Mily szép l
HAJÚSZAKÁCS A földgömb fordul, és a végzetes szoros mögött, amely

elzárta a látást az ember elől. új Öceán nyílik.
KOLUMBUSZ L És mi a neve annak, aki azt fölfedezte?
1. KÚRUSBELI A neve: Balboa.
HAJÚSZAKÁCS Egy másik Óceán, sokkal nagyobb, mint ez itt.
KOLUMBUSZ II. Ah, ez még mindig nem elég nekem.
KOLUMBUSZ I. És mi a neve annak, aki ezt fölfedezte?
2. KÚRUSBELI A neve: Magellán.
KOLUMBUSZ I. így hát sohasem értem el Cipangot? Sohasem értem

el aranyban dús és hóval borított szigeteit, amit e vásznon látok
itt szinte egy kődobásnyira? ,

HAJÚSZAKÁCS Sohasem érted el. Nem te vagy, aki egyesíted az Uni
verzurnot. Más hódítja meg a Földet.

KOLUMBUSZ L Akkor hát megelégszem azzal a másik világgal, amit
én teremtettem, és amely az 'én nevemet viseli.

HAJÚSZAKÁCS Nem a te nevedet látom írva ott.
KOLUMBUSZ L Hogy hívják hát az utódomat? Milyen nevet visel?
HAJÚSZAKÁCS Emlékszel-e arra a kis itáliai kereskedőre, aki fával

és festékkel kereskedett, és egyik hajódon is utazott egykor? Em
lékszel-e Amerigo Vespuccira ?
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KOLUMBUSZ 1. Már alig emlékszem.
HAJOSZAKACS Ö adott nevet annak az új világnak, amit te fölfedez

tél. Azt kérded, mi a neve annak az új világnak? A neve: Amerika!
KORUS (Teljes erővel.) A neve: Amerika! A neve: Amerika!
KOLUMBUSZ 1. Mélységekből kiáltbk hozzád, Uram ...

5. Kolumbusz Kristóf és IzabeIIa

KORUS (A következő jelenetben tovább folytatja a De profundis-t.)
... Uram hallgasd meg szavamat!
(A De profundis-t felváltva tompa és fájdalmas férfiszólam és szív
szaggató, siránkozó női szólam énekli.)

VALAKI A KORUSBOL Hol vagyunk?
MAGYARAZO A hajó megérkezett. Kolumbusz Kristófról levették a

láncokat. Spanyolország egy festői vidékén vagyunk. Jobbra kápol
na. Balra, ott fenn a dombon, Kálvária a három kereszttel. A hát
térben fák. Olybá tűnik, mintha ott mögöttük majd történnék va
lami.

HíRNÖK Ha tetszik, itt megállhatunk. A királyné úgy parancsolta: itt
várjuk meg őt.

VALAKI A KORUSBOL Ki ez a feketébe öltözött ember?
MAGYARAZO Ez az ember Izabella királyné követe, öt küldte el, mí

helyt megtudta, hogy Kolumbusz Krisrtóf megérkezett.
KOLUMBUSZ 1. A sötétség óráiban őfelsége bizalma volt egyetlen

csillagom. Hajdani két szép szeme az egyetlen tekintet, amely mín
dig vigyázva nézett rám.

HíRNÖK Még most is figyel téged.
KOLUMBUSZ L Az ijesztő hírek után milyen öröm számomra, hogy

őfelsége ily hamar fölépült.
HíRNÖK Nem kell aggódnod érte. Már nem beteg többé.
KORUS (Halkan.) .,. Legyen füled figyelmes hangos esedezésemre.
KOLUMBUSZ L Lehetséges-e, hogy annyi szenvedés közben, őfelsége

gondolt néha legalázatosabb szolgájára?
HíRNÖK Csak rád gondolt és az Indiákra. .Szüntelenül a te neved v,Jt

az ajkán: Kolumbusz Kristóf.
KOLUMBUSZ L Őfelségének mi a szándéka velem?
HÍRNÖK Nem elégszik meg azzal a jósággal, amivel idáig elhalmozott

téged. Azt akarja, hogy mostani állásodat sokkal magasabbal cse
réld fel.

KOj..UMBUSZ L Az új Indiák, amit neki ajándékoztam ... Csak ó ért
meg engem! Igen, csak neki ajándékoztam az új világot.

HíRNÖK Ajándékodat magához vette. Azt mondta, hogy a legszebb
ékszere, Kolumbusz gyűrűje az ujján. így mondta. Ezt a gyűrűt

mindig a jegy-gyűrűje mellett fogja hordani.
KOLUMBUSZ L Kolumbusz Kristóf gyűrűje? Ezt mondta?
HíRNÖK Az én Kolumbusz barátom gyűrűje. Igen; jól hallottad. Mondd

meg neki, tette még hozzá, hogy amit fölfedezett, az semmiség ah
hoz képest, amit a mi Urunk Istenünk tartogat számára.

KORUS ... Uram, haa vétkeket figyelembe veszed, Uram, ki állhat
meg előtted?

KOLUMBUSZ L Ilyen szavakra az örömtől kellene repesnie szívemnek.
HÍRNÖK Igen; ilyen szavakra az örömtől kellene repesnie szívednek,
KOLUMBUSZ L De éppen csak szelídebbé válik a szívem.



HíRNÖK Vajon nem örömhírt hoztam-e számodra, Kolumbusz Kristóf?
KOLUMBUSZ r. Aki annyira megízlelte a fájdalmat, mint én, nehéz

annak megszoknia az örömet.
HíRNÖK Felejtsd el régi háborgásaidat.
KOLUMBUSZ L Ö, rnilyen gyötrelmes volt annyi fáradtságot elviselni.

Elhagyni családomat, hazámat, barátaimat, mint félig elégett hajó
kat, mint féregrágta, lyukas bárkákat!

HíRNÖK Igen, Kristóf, sok volt a gyötrelmed.
KOLUMBUSZ L Milyen gyötrelem volt az elképzelhetetlen messzeség

ben új földeket fö1fedezni! Majd pedig rablánc lett a jutalom!
HíRNÖK Az igazságtalanság láncai súlyosak. De még hátra van, hogy

megtudd. ezeknél súlyosabb lánc is van.
KOLUMBUSZ I. A láncok a testem, a karom, a lábam körül, igen, föl-

érnek egykori vágyaimmal és a végtelennek tűnő tengeri utakkal.
HíRNÖK A szeretet kötelékei mindennél súlyosabbak.
KOLUMBUSZ r. Nézd, mennyi sebet vágtak húsomba a láncok.
HíRNÖK Felséges asszonyod tekintete bőséggel megvigasztal.
KOLUMBUSZ I. Aki egyszerre itta ki a keserűség poharát, nehéz an-

nak a pohártól elvonni ajkát.
KÖRUS ... Am tenálad bocsánat vagyon, törvényed miatt bízom ben

ned, Uram.
(Ebben a pillanatban a ciprusok kőzött gyászmenet tűnik fel. Elől

kereszt és égő gyertyák. Utánuk pompás halottaskocsi, körülötte
előkelő udvari emberek. A menet megálL)

KOLUMBUSZ r. Értem már!
KÖRUS Lelkem remél az Ö szavában.
HíRNÖK Lelkem remél az Ö szavában, lelkem bízik az Úrban.
KÖRUS A reggeli őrváltástól éjjelig, bízzék lelkem az Úrban.
KOLUMBUSZ L Nem volt joga meghalni, mielőtt bevégeztem fölada-

tomat, és míelött az ügy, amelyetrníndketten szolgálunk, már szük
ségtelen.

HíRNÖK Az Iridiáknak. amit fölfedeztél, nincs többé szüksége sem
őrá, sem terád, de talán Kolumbusz Kristófnak szüksége lesz felsé
ges asszonyára.

KOLUMBUSZ Ha olyan nagyon szűkségem van rá, miért hagyott el?
HíRNÖK Csak te vagy az, aki elmehetsz.? Csak neked lehetnek vá

gyaid? Csak téged táplálhat a vágy, hogy megismerj egy másik vi
lágot? Olyan szép az a másik világ? Azt a királyi utat, amit a lába
elé terítettél. ő miért ne követhetné?

KÖRUS ... Mert az Úrnál van az irgalom és bőséges nála a szabadítás.
KOLUMBUSZ r. A vágyat, amely az én szívemet remegtette, ő is is-

merte hát?
HíRNÖK Ö csak egy dolgot ismert.
KOLUMBUSZ r. Mit ismert?
HíRNÖK Hogy az Isten, kit a végtelen idő sem korlátoz, a lelked üd

vösségét és szertelen szíved kulcsát az ő kezébe tette. Az ő kezébe
tette kemény szíved kulcsait. És ő tudta, hogy üdvösséged nyitja az
ő kezében van.

KOLUMBUSZ L Én is tudtam. Mindig tudtam.
HíRNÖK E kicsiny játékszert, a Földet, e csöppnyi golyót, amit te any

nyira szerettél, nem hódítottad-e meg? Ezt a glóbuszt, amelyet szel
lemed szárnyaival akartál körülvenni és bevonni.

KOLUMBUSZ r. Igen! Az Isten nekem adta és én megtartom, nem en-
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gedem el! 0, sohasem hittem volna, hogy ez a kerek Föld, amelybe
a kereszt van ültetve, s amelyet én vezettem a kereszt alá, ennyire
ne legyen fontos.

HtRNÖK De nincs-e vajon annál fontosabb dolog is?
KOLUMBUSZ I. Mi lehet annál fontosabb?
HtRNÖK E név: Kolumbusz Kristóf, amely az ajkán volt akkor is,

amikor meghalt, szerető és szánakozó szava, sugárzó mosolya! Ú de
édes mosoly volt az! Ezzel a mosollyal vár téged ama másik világ
kapujában. Azt hiszed talán, hogy mindig magad leszel a mögöt
ted járók előtt?

KÚRUS '" És ő megszabadítja Izraelt! ... Mélységekből kíáltok hoz
zád, Uram! ... És ő megszabadítja Izraelt minden gonoszságától! ...
(A gyászmenet újra megindul.)

6. A Valladeltd-! fogadó

MAGYARAzú A Könyvnek majdnem vége már. Csak egy lap van hát
ra. Ime; újra a Valladolid-i fogadóban vagyunk.
(Belép a fogadós szolgája.)

A SZOLGA (Kolumbusz I.-hez) Uram, a fogadós azt üzeni, hogy fi
zesse meg a számláját.

KOLUMBUSZ L Barátom, mondd meg a gazdádnak, hogy Kolumbusz
Kristóf, a Nyugati Indiák Admirálísa arra kéri, szíveskedjék néhány
napot várni még.

A SZOLGA Nem mondhatok mást, mint amit a gazdám üzen: fizesse
meg a számláját.

KOLUMBUSZ r. Amikor először vágtam neki a tengernek, a matrózok
meg akartak ölni, s én arra kértem őket: várjanak még három na
pot. Megadták a három napot, és én fölfedeztem egy világot. Most
a gazdádat kérem: adjon nekem még három napot.

A SZOLGA Majd megkeresem.
(A szolga elmegy. Belép a fogadós.)

FOGADÚS A szolza azt mondja, hogy nem fizeted meg a számlád,
KOLUMBUSZ L Ha akarod, vedd e láncokat.
FOGADÚS Mihez kezdjek ezzel az ócskavassal?
KOLUMBUSZ L Már csak ez maradt meg nekem.
FOGADÚS Azt mondják, hogy ott Nyugaton aranyat találtál. Azt

mondiák. hogy ott Nyugaton még a folyókban is arany folyik.
KOLUMBUSZ L Igen. még az ujjamat is belemártottam.
FOGADÚS Megmaradt az őszvéred.

KOLUMBUSZ L Barátom, ne vedd el az öszvéremet.
FOGADÚS Akkor fizess!
KOLUMBUSZ r. Hallvass meg! Fizetni fogok! ... Könyörgök, ne vedd

el az öszvéremet. Rajta kívül nincsen barátom. Mindenki más meg
tagadott engern. Csak ez a szegény állat maradt meg nekem, e hű

séges szolgáló, e derék társ, aki hisz bennem, aki soha nem veszek
szik velem és mindig megteszi azt, amit mondok neki.

FOGADÚS Ha holnapig nem fizetsz, elveszem az öszvéredet. (Kimegy.)
KOLUMBUSZ L Kolumbusz Kristóf, miért hagytál el engem?
1. KORUSBELI Mit mond?
KOLUMBUSZ r. Nincs többé Kolumbusz Kristóf, csak egy szereneset

len van a szalmazsákján, egy szegényember, aki azért könyörög,
hogy ne vegyék el utolsó barátját. Igen, hogy hagyják meg az ősz-
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véremet, ezt a vén. öszvért arra a néhány órára, ami még életemből

hátra van.
KOLUMBUSZ II. Itt vagyok és hallgatlak téged!
KOLUMBUSZ I. Elhagytál engem! A dicsőség fényébe léptél! Hallgass

hát onnan, ahol VIélgy, dicsőségedben! Az Emberiség tiszteli a neve
det, én viszontemeghalok egy halom szalmán.: és nem tudod meg
gátolni, hogy elvegyék tőlem ezt a szegény állatot, egyetlen baráto
mat és egyetlen megmaradt' javamat!

KOLUMBUSZ II. Visszatérek hozzád! Máris megyek feléd!
KORUS Kolumbusz Kristóf! Maradj velünk! Maradj az utókorral,

amelyhez immár tartozol.
KOLUMBUSZ II. Tudtok-e tenni valamit ezért az öregért, aki egyedül

s elhagyottan haldoklik itt?
MAGYARÁZO Istenné teszünk téged! Arany és bronz diadalszekéren

röpítünk át a tengereken!
KOLUMBUSZ II. Vissza tudjátok-e adni neki az öszvérét?
MAGYARÁZO Nem tudjuk.
KOLUMBUSZ II. Ha nem, hát engedjétek, hogy újra egyesüljek vele.

Engedjétek, hadd élvezzem a kárpótlást, amit számomra tartogatott.
Veletek nincs többé dolgom.

KORUS Kolumbusz Kristóf, bocsáss meg nekünk.
A KÉT KOLUMBUSZ (egymásbafonódva) Az Ég legyen könyörületes

hozzám, a Föld pedig sirasson meg engem.
MAGYARÁZO Vége!

(A függöny összemegy.)
.VALAKI (kijön a függöny redői között) Nem! Nem! Még van egy je

lenet!
MAGYARÁZO Igaz, igaz! Még van egy lap a Könyvben!

7. A tiszta eszmék paradicsomában

1. KÚRUSBELI Hol vagyunk?
2. KÚRUSBELI Mintha ismerős lenne nekem ez a díszlet.
3. KÚRUSBELI Már láttuk ezt a díszletet az első részben.
MAGYARÁZO Igen. Szinte ugyanaz a majorkai díszlet. arnelvben Iza-

bella királynő egy fogoly galamb lábára gyűrűt húzott. De amint
látják, minden fehérré változott. Kristállyá és ezüsttél Szinte azt
mondhatnánk, hogy zúzmarás a vidék! Vagy olyan. mint egy fehér
selyem-mántilla. A gyümölcsök, a virácok, a levelek, az ázak mind,
mind ezüstösek. Valami. mindent túlélő színesoda a táj. Még maga
a föld is, mint a porcukor. Valami különös módon a képben nin
csen távlat. Mondhatnánk, minden egy sikban helyezkedik el. Né
hány ciprus, mint fekete poharak, ágaskódnak a háttérben. Maguk
a szeraplők is tiszta fehérben vannak. Ugyanazok a szereplők, akik
az első részben is felléptek.
(Ugyanazok. a szereplők, ugyanaz a zene, tánc és felvonulás, mint
az első részben.)

1. KORUSBELI (Magyarázó hoz) Uram, nem tévedett? Véletlenül nem
az első oldalon nyitotta ki újra a Könyvet?

MAGYARÁZO Úgy van. Minden újra kezdődik a magyarázat fényé
ben. Nem látják-e, milyen tiszta és hófehér lett minden? Sűrű fény
árad, szinte zuzmarássá teszi a levegőt. A dolgok a tiszta intellektus
fényében rajzolódnak ki, a személyek pedig mintha a szerétet pa-
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radicsomába tartanának. Láthatják, milyen jól érzík magukat a
tiszta eszmék paradicsomában.

KORUSVEZETÖ Halottakat látunk/ hát itt és nem élőket?
MAGYARAZO Csak számunkra halottak a bomló tetemek.
KORUSVEZETÖ Ez a harmatcseppel ékesített tiaránál is fényesebb kö-

vekkel kirakott koronájú gyermek, ez lenne a nagy Izabella?
MAGYARAZO Nincs-e megírva: ha nem leszünk olyanok, mint a gyer

mekek, nem rnehetűnk be a Mennyek Országába?
(A szinpadi ceremónia pontosan 'Úgy zajlik le, mint az első rész 9-ik
jelenetében.)

IZABELLA Mily öröm, hogy mind itt látlak, kedves barátaim! Mind
elkísértetek. senkisem hiányzik. Mind siettetek. hogy megelőzzetek

új helyem előkészítésében. De mondjam-e újra, hogy semmi sem új.
és lám, enyhe csodálkozással mindent fölismerünk. Annyira, hogy
amikor szellern járul szellemhez, felismerjük a vidám arcok koszo
rúját a változhatatlan fény első sugaraiban.

MEDINA SZIDONIA (Vele együtt a gyerrn.ek-hőlgyek mélyen bókol
nak). Itt is, akár odalent, alázatos szolgálói vagyunk felségednek.
Minta bimbók, melyek fejüket tisztelettel a nyílt rózsa felé hajtják.

IZABELLA Köszönöm, kőszőnöm, kedves barátnőim! Köszönöm, kis
Medina Szídónía hercegnő! S vajon nem öröm-e számomra itt is
fogadnom. mint egykor Majorka ligetében. barátomat, a nagy Mira
molin szultánt, aki Granada kulcsait hozta nekem?

MEDINA Már itt is van!
(Előbb a szultán kisérete, majd maga Miramolin lép be. Ú is tetőtől

talpig fehérben. Egy párnán két nagy kulcsot hoz.)
MIRAMOLIN E kulcsokat alázatosan Felséged lába elé helyezem!
IZABELLA Hát ezek nem Granada kulcsai?
MIRAMOLIN Annál sokkal szebb ország kulcsai.
IZABELLA Emlékszem arra a nyári napra, amikor - mondtam is, hogy

először érzem a sors vonásait a szívembe vésődní - ajándékot hoz
tál nekem.

MIRAMOLIN Csupán egy kalitkába zárt fehér galambot!
IZABELLA Emlékszem! És gyűrűt húztam a lábára és visszaadtam sza

badságát. Hol van az a galamb?
MIRAMOLIN (az üres kalitkára mutat, amit egyik kisérője tart a ke

zében) Nem jött vissza.
IZABELLA Emlékszem! De hogyan lépjek be a Mennybe az én galam

bom nélkül? Hogyan lépjek be a Mennyországba a gyűrúrn nélkül?
Hogyan lépjek be a Mennybe a galamb nélkül, amely az én gyűrű

met hordja? Olyan kicsi gyűrű, hogy egy gyermek ujjára is rámegy.
Olyan nagy gyűrű, hogy az egész világot átfogja. Hogyan lépjek be
a Mennyek Országába a lélek nélkül, amely Krisztust hordozza?
Hogyan menjek be a Mennyek Országába az én szolgám, Kolum
busz Kristóf nélkül? Hogyan lépjek be a Mennyországba az én ba
rátom, Kolumbusz Kristóf nélkül, akinek a gyűrűmet adtam? Hol
van Kolumbusz Krístóf?

UDVARMESTER Felséges asszonyom, már kerestük Kolumbusz Krís
tófot, de nem találtuk.

IZABELLA Hol kerestétek?
UDVARMESTER Természetesen a királyi palotában és Spanyolország

valamennyi palotájában. Nem találtuk sehol. Nem látta senki.



tZABELLA De én innen is látom őt Valladolid legszegényesebb foga
dójában.

(Egy inas kimegy, majd visszajön.)
INAS Felséges asszonyom, megtaláltuk Kolumbusz Kristófot. Egy szal-

mazsákon haldoklik.
IZABELLA Megmondtad neki, hogy hívom?
INAS Nem akar jönni.
IZABELLA Menj és mondd meg neki, hogy királynője, Izabella hívja.

Szükségem van rá és várorn.
INAS (kimegy, majd visszajön) Nem akar jönni.
IZABELLA Menj újra és mondd meg neki, hogy kedvelem, és adja

vissza a gyűrűmct.

2. INAS (kimegy, majd visszajön)' Nem akar jönni és nem akarja visz-
szaadni a gyűrűt.

1. INAS Még mást is mondott, de azt nem merem elismételni.
IZABELLA Beszélj!
1. INAS Őfelsége hívott ugyan engem, de mondd meg neki, hogy nem

megyek, mert én a magam útját járom. Mondd meg neki, hogy nem
adom vissza a gyűrűt, mert nem metélhetí le az ujjamat. De adok
neki mást. Mindent odaadok neki, ami még az enyém. Az öszvére
met adom neki, hűséges társamat, amely a hátán hordott. Eddig
még nem vették el tőlem.

2. INAS Egy vén öszvért!
IZABELLA Hogyan? Csak egy őszvere maradt? Nem igazságos, hogy

ez az ember bármit is megtartson magának, amikor uralkodójának
örök tetszését és jóakaratát bírja. Hát ez nem eléggé nagy kincs?
Vajon nem elég nagy jóvátétel-e? Vegyétek el tőle az öszvért és
azonnal hozzátok ide! Ezen az egyszerű állaton lépek he a számomra
készített Királyságba, azon az úton, amelyre Kolumbusz Kristóf te
rített oly csodálatos szőnyeget nekem.
(Bevezetik az öszvért. Díszes ezüst pokróccal van letakarva.)

IZABELLA Menjünk míndnyájan együtt!
(Mindenki, Izabellát is beleértve, gyertyát vesz a kezébe és meg
indul a színpad háttere [eié.)

MAGYARÁZÖ 11:s hogy hívják azt a szőnyeget, amelyet Kolumbusz
terített a lábad elé?

KÚRUS A neve: Amerika! A neve: Amerika!
MAGYARAZO Az Új Világ az, amely a te kapud az Örökkévaló Vi

lágba.

8. Alleluja

il körfüggöny középen szétnyílik és jobb és baloldalra félrehú
zódik. ilz embernek az az érzése, hogy sok fátyol lebben széjjel. A
kék éjszakát látni.

IZABELLA Az Új Világ felé ki fog vezetni engem?
(A nagy kék háttéren, mélykék. majdnem fekete kontúrokkal, a. két
Amerika ferde rajza tíínik elii, középen a panamai szorossal.)

MAGYARÁZO Szerit Jakab fog vezetni téged.
KORUS Szerit Jakab fog vezetni téged az Új Világ felé.

(A nagy kék háttér vásznon megjelenik Szent Jakab hatalmas alak
ja. Vándorköpeny van rajta, széles kalap. Kezében zarándok-bot,
kagyló meg csígahéjak. lUak.iát köröskörül az Orion csillagkép dí-
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szíti. Vállán Herkules oszlopai. Derékig merül a tenger hullámaiba.)
MAGYARÁZO Maga a zarándok Szent Jakab apostol szeli át a ten

gert, hogy mutassa az utat előtted. Gyökerestől kitépte Herkules
oszlopait és a vállára vette.

KORUS Kitárul a vilag. A kapuk kitárulnak. Látókörünk avitt 08210-·

pai gyökerestől kitépve már!
IZABELLA Mi ez a remegő fehérség? Mit jelent a fehér galambok e

megszámlálhatatlan csapata? Szinte az eget is eltakarják.
(Az égboltot megszámlálhatatlan, remegő-fényű csillag borítja be,
akár valami asztronómiai térképen.)

KORUS Az ég galambjai ezek. Az Angyalok Királynőjének lába elé
gyülekeznek.
(A fekete háttéren kirajzolódik a Szetit Szűz alakja, karján a Gyer
mekkel.)

MAGYARAZO Megérkeztünk!
IZABELLA Megérkeztünk. Le kell szállnom az öszvérről.

(Leszáll az öszvérről.)

MAGYARÁZO És mennyí galamb ...
IZABELLA Mennyí galamb, de egy hiányzik belőlük. Hogyan?! Meg

érkeztem az Egbe az én testvérem, Kolumbusz Kristóf nélkül? ..
Térdeljünk le mind.
(A gyertyákat mindenki kioltja.)

IZABELLA Térdeljünk le mind.
(Mindenki térdre borul, még az öszvér is.)

KORUS Nyíljatok ki, Örök Kapuk!
IZABELLA Szent Szűz, Fiadnak Édesanyja ...
KORUS Szent Szűz, Fiadnak Édesanyja ... - Nyíljatok ki Örök Ka

puk!
IZABELLA ... alázatosan könyörgünk Hozzád szolgádért, Kolumbusz

Kristófért.
KORUS Alázatosan könyörgünk hozzád szolgádért, Kolumbusz Kris

tófért! ... Kérünk titeket, Örök Kapuk!
IZABELLA Kérünk Téged, miután átjutott az első nagy Örvényén ...
KORUS ... Miután átjutott az első nagy Örvényen... Nyíljatok ki

Örök Kapuk!
IZABELLA ... Elérje végre azt, amit vágya annyira keresett.
KORUS Elérje azt, amit vágyai szárnyával oly nagyon keresett. Elér

jen titeket, ó Örök Kapuk! Noé pátriárka galambot bocsájtott ki
a bárkából és az a harmadik nap végén visszatért ... Athágva az
első nagy örvényen, elérje végre, amire szíve oly nagyon vágyott.
Elérje a harmadik nap végén, amit a mi szívünk is annyira óhajt ...
Nyíljatok ki" Örök Kapuk!

NÖI HANG (Tisztán, élesen, a színfalak mögül.) Vox turturís audita
est! Alleluja! Alleluja! Alleluja!
(A vászon alján erős fény gyullad ki. A fényben a Földgömb felső

részét látjuk forogni. Egy galamb röppen el róla és átszeli a térsé
get. Minden elhomályosul, csak a galam,bot látjuk. A háttérvásznon
egy monumentális figurának csak a térde és a melle látszik. A Leg
főbb Bíró alakját csillagokkal ékes aranypalást fedi.

KORUS (mélyen zengően és diadalmasan) Alleluja! Alleluja! Alleluja!

(Vége)
Galamb György fordítása
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Ez évi januári számunkban foglal
komam azzal a szimpozionnal, ame
lyet az IDO-C mozaíkszóval jelölt
nemzetközi katolikus szervezet (In
formation Documentation on the Con
ciliar Church, tájékoztatás és adat
szolgáltatás a zsinati egyházról) "Egy
ház és közvélemény' címmel rende
zett Rómában. Ezen az értekezleten
Ismerkedtem meg Ernile Gabel atyá
val, a nemzetközi katolikus sajtóégye
sülés (Union Catholique Internatio
nale de la Presse - UCIP) főfitká
rával, aki fél évvel utána, március 6
án repülőszerencsétlenségnek esett
áldozatul. Arról azonban, hogy széles
kórökben mekkora tekintélynek ör
vendett s mílyen kiemelkedő szemé
lyiség volt Gabel, igazában csak most,
az UCIP nyolcadik világicongresszu
sán alkothattam képet magamnak. A
kongresszusnak. amely 46 országból
származó több mint 500 katolíkus új
ságíró és lapkiadó részvételével jú
lius 2-án kezdődött és 5-én ért véget
Nyugatberlinben, nem volt egyetlen
ülése sem, amelyen valamí formá
ban meg ne emlékeztek volna Ga
belről. ne idézték volna programként
szavait és írásait.

Az egyesülés elnöke, Raimondo
Manzini, az Osseructore Romano fő

szerkesztője, megnyitó beszédében
úgy méltatta Gabelt, mint a katolt
kus sajtó fáradhatatlan apostolát, aki
arra törekedett, hogy ez a saitó az
örök keresztény ige korszerű hirdeté
sével tegyen eleget a világ igényei
nek. "Ki tudja - mondta Franz Kő

nig bíboros, bécsi érsek -, létre jött
volna-e ez a kongresszus, ha Gabel
szelleme, akarata és ernyedetlen mun
kaereje nem önt lelket az egyesülés
be, ha Gabel nem míndig azon lett
volna, hogy egy mesterséges szerke
zetből élő szarvezetet alakítson." S
kiemelte a bíboros: "Gabel nyíltan
vallotta, nem az a célja, hogya fenn
állát vagy éppen elavultat védelmez
ze, hanem hogy az elkövetkezőt elő

készítse. Ha úgy érezte, hogy nem ér
tik meg egyházában, akkor megvolt
benne a bátorság, hogya rosszul tá
jékozott egyháztól ahhoz az egyház
hoz fellebbezzen, amely majd job
ban tájékozott 'lesz. Idegen volt tőle

lrja M i h e l i c s V i d

a doktrinális merevség, míndig a jö
vőbe vezető utat kereste."

Jean-Pierre Dubois,aiki Gabel ha
lála után átmenetileg a főtitkári

tisztséget viselte, beszámolóiában
megismételte Gabeinek a megelő

ző newyorki kongresszuson elhang
zott beszédéből: "Hiszem, hogy
a ku tolrkus sajto más lesz holnap,
mint amilyen tegnap volt, és hogya
katolikus újságíró magatartása és
szerepe is más alakot fog ölteni. Mert
ha az egyház valamennyi ember szol
gálatába kívánja állítani magát, ak
kora katolíkus újságírónak is ha
sonlóképpen kell cselekednie.' S VI,
Pál pápa a kongresszushoz intézett
üzenetében kijelentette: "Gabel he
lyesen jelölte meg a katolikus új
ságírók mindenkori feladatát."

A kongresszus annak jeléűl, hogy
hű kíván maradni Gabel szellemé
hez, a keretébe tartozó nuntegy 5000
katolíkus lap és folyóirat és 25 kato
likus hírügynökség nevében "Emile
Gabel-díjat" alapított, amellyel a
jövő évtől kezdve a katoliikus publi
cisztnka egy-egy kimagasló művelő

jét tűntetik ki.

•
A bevezetőben említett római szím

pozion során Gabel többször is el
mondta nekünk, hogy igen nagy vá
rakozással tekint a nyolcadik kong
resszus elé, amely az első ilyen ösz
szejövetel lesz a II. vatikáni zsinat
befejezése óta. Önként adódtak eb
ből fő témái is, amelyeket még Ga
bel jelölt meg: 1. a sajtó változása a
változó társadalomban, 2. a sajtó vál
tozása a tömegérintkezési eszközök
fejlődése nyomán, 3. a sajtó változá
sa az egyház megújhodásával kapcso
latban. Ezt húzta alá Manzini is: "A
kongresszus olyan időben ült össze,
amelyet a gyorsulás törvénye jelle
mez. Ez a törvény kényszer-íti ki és
határozza meg a változásokat nem
csak a profán világban, hanem az
egyházban is. Ebből következik a ka
toli'kus sajtónak az a szerepe És fel
adatköre, hogy közvetítő legyen az
egyház és a világ között. Az egyházat
a világhoz, a világot az egy(házhoz
kell egyre közelebb vinnie."
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Töm/ken és szabatosan világított rá
erre Pál pápa is üzenetében: "A ka
tolikus újságírók teendője, hogy tisz
tán és pontosan szernléltessék a jelen
kor fontos fejleményeit, segítsélc hoz
zá a közvéleményt azok hátterének és
horderejének megértéséhez. az ebből

eredő következtetések áttekintéséhez,
amellett pedig állandóan fáradozza
nak az egyetemes párbeszéden. Mun
ltájukban tiszteljék az igazságot, V1-'
seljék szívükön az egyesek és a kö
zösség javát, tanúsítsanaik komoly 10
jalitást az egyház iránt. Korszeru és
érthető formában hirdessék Krísztus
tanítását. Legyeneik tudatában annak
a küldetésüknek is, hogy a mai ne
héz időkben elő kell mozdítaniok az
emberek kölcsönös megértését, békés
együttéléset. Dolgozzanak keresztény
szellemben azon az úton, amely egy
új társadalomhoz vezet."

A kongresszus persze csak szemé
lyek nagyméretű és érdekes találko
zójává csökkent volna, ha megreked
az általánosságokban és beéri szét
folyó rnoralizáló elmélkedésekkel.
Igaz, hogy értéke így is lett volna,
érzésem szerint már azért is, mert
ezúttal vettek részt először az össze
jövetelen szocialista országokból meg
hívott katetikus újságírók. Annál ör
vendetesebb, hogya megbeszélések
elsősorban és főleg gyakorlati kérdé
sekre irányultak, ahogyan ez az egyes
munkaesoportok elé utalt térnáloból is
kí tűriik: tájékozódási és véleménysza
badság az egyházban a zsinat után,
sajtó és újságírók a fejlődő országok
ban, az egyházi közlöny, a katolíkus
napilap, a gyermek- és ifjúsági folyó
irat, koncentráció vagy kooperáció,
az újságíró helyzete a lapkiadó válla
latban és a társadalomban, a szer
kesztőségek nemzetközi együttműkö

dése, nemzetközi tapasztalatcsere.
Mínthogy a mí körülményeink sok

tekintetben mások, ezeknek a prob
lémáknak zöme, ha még olyan tanul
ságos viták támadtak is körülöttük,
eléggé távol esett tőlem. Figyelme
met így sokkal ímkább azok az észre
"ételek és megállapítások kötötték le,
amelyek részben a mi számunkra is
eligazftásul szolgálhatnak, vagy meg
könnyíthetik a mi eddigi munkánk
tárgyílagos mérlegelését.

•
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Lényeges problémának bizonyult II
tájékoztatás és tájékozódás az egyház
belső életéről. Kőnig bíboros sajná
Latosnak mondta, hogya zsinat má
sodik okmánya, a tömegérintkezési
eszközökről szóló dekrétum, teljesen
hallgatott erről a tájékozódási jogról
s csupán annyit jelentett ki, hogy "az
emberi társadalomban megvan a tá
jékozódás joga mindazokról a tények
ről, amelyekről az embernek, mint
egyénnek vagy a társadalom tagjá
nak, a maga küZön helyzete szerint
tudnia kell". Van ebben bizonyos
rncgszorítás - mutatott rá a bíbo
ros -, amely különbözőképpenértel
mezhető s amely nincs ősszhangban
az egyházra, valamint az egyház és a
világ viszonyára vonatkozó későbbi

konstitúciólokal.
Annak ellenére azonban, hogy ilyen

módon megnyílt később a lehetőség

a magatartásokon való változtatásra,
a jezsuita Antonio Molina megálla
pithatónak vélte, hogya katolikus
egyháznak "még mindig hiányzik a
korszerű tekintélví és információs
stílusa". Szerínte 'a tájékoztatás állá
sa az egyházban olyan jelenségeket
mutat, amilyenek "egy fejletlen tár
sadalom sajátjai"; a katolfkus újság
íróknak éppen ezért nem kevés or
szágban valami fajta gerilla-taktíká
val kell megkerülniök azoknak az
egyházi hatóságoknak nyomását, ame
lyek végsőikig védelmezik a régi po
zíciókat, jóllehet a "tisztító krrtíka"
az eredeti evangéliumi üzenet alap
ján elengedhetetlen az egyház irá
nyában is. A kongresszus határozat
ban ki is mondta, hogy minden em
bernek megkülönböztetés nélkül joga
van a kimeritő és hiteles tájé
kozódásra és tájékoztatásra az egy-
ház életéről. Ezzel kapcsolat-
ban talán jó, ha megjegyzem,
hogy nekünk itt Magyarországon so
ha sem kell szembe néznünk olyan
kontliktusokkal, rnirrt amilyenekről

egyes külföldi kartársaink szóltak.
Ugyanakkor viszont válasz a kong
resszus állásfoglalása az olyan kifogá
solásokra, amelyek azon a címen érik
egyí'k..másik közleményünket, hogy
"meg2)avarhatnak" egyeseket, vagy
"piis auribus offensiva" nézeteket tar
talmaznak.

A tálékoztatás jogának helyes hasz
nálata .magától értetődően megkí-



várija, hogy a köztes megfeleljen az
igazságnak - rögzítette magisztrális
előadásában Kőnig bíboros. Az "igaz
ság" azonban - folytatta a bíboros
- az 'Újságíró hivatásban egyike a
legnehezebb problémáknak. MelyiJik
újságíró kezeskedhet arról, hogy az az
értesülés, amelyet.Jcap vagy tovább
ad, míndenkor megfelel az igazság
nak? Objektív igazságra alig lehet kö
telezni az újságírót, rnert ez teljesít
hetetlen követelés lenne. Nagyon meg
kell azonban kívánni tőle az igazságra
való törekvést, a szubjektív igazsá
gosságot. A dekrétum, sajnos, erre a
fontos különbségre sem tért 'kJí. Túl
röviden intézte el a publicisztiikiai te
vékenység másik összetevőjét, asaj
töszabadságot is. A,z egyházról szóló
konstitúcíó viszont már hangsúlyozot
tan meghagyja a püspököknek, hogy
ismerjék el és mozdítsák elő az egy
házban a világiak megbecsülését és
felelősségét, "Engedjenek nekik cse
lekvési szabadságot és teret, sőt lel
kesítsék őket, hogy önként is kezd
jenek tevékenykedni... Az igazságos
szabadságot, amely az evilági dolgdik
körében rnindenkit megillet, gondo
san ismerjék el a pásztorok." A híe
rarchia és az újságírók együttműkö

désére is vonatkozik a konstítúoíó
utalása: "A világiak és a pásztorok
meghittebb kapcsolatából 50Ik jót vár
hatunk az egyház számára, Igy
ugyanis erősödik a világíakban saját
felelősségük érzése, felszítódiik cse
Iekvőkészségük és erejük könnyebben
társul a pásztorok munkájához. A
pásztorok a vílágíek tapasztalatának
segitségével mind Ielki, mind anyagi
ügyekben élesebb szemmel és megfe
lelőbben tudnak dönteni."

Hogy mi a katolikus újságírók fel
adata, azt az egyház és a világ viszo
nyát tárgyaló konstrtúció szövege
alapján taglalta a bíboros. "Hitük kö
vetelményeinek tudatáben és a hit
erejének birtokában maradiság nél
kül eszeljék kí és valósítsák meg a
szükséges újításokat, A világi hívek
nek már kellőképpen kialakított lel
Iciismeretére hárul a feladat, hogy az
isteni törvény beleíródjék a földi tár
sadalom életébe. A világiak viszont a
papoktól várjanak leNd világosságot és
erőt. Ne higyjélk azonban, hogy pász
toraik míndíg annyira szakemberek,
hogy az összes felmerülő kérdések-

ben, még súlyos kérdésekben is, azon
nyomban gyakorlatí megoldást tud
naik ajánlani, vagy hogy ez a papok
küldetése." Az újságírók segítséget,
támogatást és bátorítást várhatnak a
püspököktől. az egyes dolgokban azon
ban vezetést és utasítást nem várhat
nak, mert erre a püspököknek nincs
küldetésük - hangoztatta a bíboros.
Nincs szükségük semmiféle kleriká
Iís gyámkodásra, Tegyék szóvá, ami
ről azt hiszik, hogy szóvá kell ten
niök, sürgessenek ott, ahol azt hiszik,
hogy sürgetníök kell. A zsinat is el
utasított magától rninden klerikalrz
must és tmumfalízmust, ez az őnkor

Iátozás és szerénység azonban szol
gáljon mintául az újságíróknak is. "Az
egyház bírálása ne történjék a mín
dennél jobban tudás fölényével, mert
az újságírók nem azért vannak, hogy
egyedüli bírái legyeneik az egyház
naJk. Nem lenne jó csere, ha a kie
rokráciát zsurnalisztokrácia váltaná'
fel. Ha a zsinat annyira meghagyta a
püspököknek ffi a papoknak, hogy
feladatuk nem az uralkodás, hanem
a szolgálat, akkor a katolikus újság
írának is szolgálatként kell felfognia
hivatását, ám szolgálatként annyiban
is, hogy nyílt, sőt kemény szavakat
mond, ha becsületes meggyőződésből

'Úgy véli, hogy az egyház hibázott. Ez
az újságírónak nemcsak Ioga, hanem
a körűlmények szerímt kötelessége is.
Egyenesen az egyház iránti elkötele
zéséből folyiís; hogy neki magának is
együtt kell gondolkodnía, éreznie és
szenvedníe az egyházzal, de nem utol
só sorban az is, hogy bele kell szól
nia annak Ügyeibe. Ha országának
egyháza ebben. a döntéseikkel terhes
órákban nem tudná teljesíteni fel
adatát a világ és az emberek írányá
ban, aJkikor ez a kiuiarc nem kis bűn

ként nehezednék a katolikus újságíró
ra is, ha ahelyett, hogy éber juhász
kutya lenne, néma eb marad."

Nagy feladat tehát ll. katolikus új
ságíróé - hangoztatta Kőnig bíbo
ros -, ez a feladat azonban egyben
kísértés és veszedelem is számára.
"Csődöt mondhat, ha visszavonul
olyan pozícíókba, amelyekben magát
és az egyházat támadhatatlannaik vé
li, ha moralízál, osztályoz, ítélkezik
és kárhoztat, ha az egyház feltétele
zett szolgálatában csak él múlt egy
házát és nEl17J a jövőbe lépő egyházat
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látja, ha olyan nyelven beszél, amely
az egyház nyelvének tűnik fel előtte,

de nem azoiknak a nyelve, akikhez
beszélnie kell, ha a só, aminek len
nie kellene, ízétlenné és értéktelenné
válik."

*
Egyöntetű helyeslésre találtak a

kongresszuson azok az állásfoglalá
lások is, amelyek az általunk végtől

fogva képviselt irányzattal egyezően

domborították ki a katolikus újság
írók felelösséget a társadalmi igazsá
gosság és az alapvető emberi jogok
érvényesítése, valamint az egyetemes
párbeszéd terén.

Az egyházban, értve rajta Isten né
pét, a Krisztusban megkereszteltek
közösségét, meg kell látnunk a ket
tős, de semmiképpen sem elkülönülő,

mert oszthatatlan feladatot - adta
elő Konrad Kraemer alelnök, a Katho
lische Nachrichten-Agentur főszer

kesztője. Az egyik a teljesen termé
szetfölötti jellegű feladat, vagyis az
üdvösség üzenetének hirdetése taní
tása, az embereknek Istenhez ~ezeté
se. A másik az a feladat, hogy az
egyház a mai és a holnapi világban
cselekvő módon legyen jelen, törhe
tetlenül fáradozzék a társadalom igaz
ságosabb berendezésén és a tartós
békerend megteremtésén. Joaquim
Ruiz Giménez volt spanyol miniszter,
a Pax Romana elnöke megrendítő

szavakkal fígyelmeztette a kongresz
szust: a katolit-us újságírónak nem
szabad úgy felfognia küldetésót, hogy
"tűzoltó", mert neki a s,zociális igaz
ságosságért és a szabadságért küzdő

avangardhoz kell tartoznia. Oda kell
hatnia, hogy elfogadtatásra találjon a
világnézeti pluralizmus a közösség
életében, erősödjenek az eltérő tár
sadalmá u-endszerek kapcsolatai, foko
zódjék az emberi jogok védelme.
Szembe kell szál'lnia a hatalmi mono
póldurnolokal, a politikai mandátu
makkal, az úigyarmatosítással, a faji
megkülönböztetéssel.

Vittorio Veronese, az UNESCO volt
főtitkára, a "Justitia et Pax" és a
társadalmi tömegéríntíkezésí esz!kö
zöldkel foglalkozó pápai bizottságok
tagja azzal kapcsolatban, hogy az
Egyesült Nemzetek Szervezete 20 év
vel ezelőtt hirdette meg az emberi [o-
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gokat, óvta az újságírókat a csaló
dottság és reményvesztés kísértésétől.

Hangoztatta, hogy az emberi jogok
maradéktalan érvényesítése nem lehet
egyetlen nemzedék műve, ezen még
a következő nemzedékeknek is ko
molyan kell fáradozniak. Kitért Ve
ronese a mai fiatalság türelmetlen
ségére és lázongására is, amit sze
rínte a folyamatban levő dinamikus
átalakulások pozitív jelenek kell te
>Ninteni.

Giménez az általa előadottakból azt
a következtetést vonta le, hogy a ka
tolíkus sajtónak gyökeresen meg kell
újhodnia. Le kell küzdenie mindeneIc
előtt a felekezeti gondollcodásmódot,
hogy valóban "kovász" lehessen. Ha
sonló nézetnek adott kifejezést Kőnig

bíboros is: "Annak a katolikus saj
tónak, amely a végéhez közeledő XX.
századé, olyan sajtónak kell lennie,
amelyen keresztül a katolikusok az
egyházzal együtt - túl a saját körü
kön - valamennyi emberhez szólnak.
A katolikus sajtó nem lehet többé
,sajtó a katolikusok számára', hanem
a katolikusok publicisztika) munkáját
kell jelentenie minden ember, az
egész világ számára." Ezért mondta
szerenesésnek Kőnig az UCIP névvál
toztatását is. Régi elnevezése "a ka
tolikus sajtó nemzetközi egyesülése"
volt, új elnevezése viszont "nemzet
közi katolikus sajtóegyesülés", ami
jól kifejezi a katolikus tevékenység
irányváltozását a sajto területén is.

A kongresszus meggyőződése sze
rint csak egy ilyen megújhodott ka
toli'kus sajtó tehet eleget annak a pá
pai óhajnak, hogy jóruma legyen
mind az egyházon belüli dialógus
nak, mind pedig annak a párbeszéd
nek, amelyet az egyház a többi ke
resztényekkel és a nem-keresztény
világgal kíván folytatni. Ugyanakkor
azonban a kongresszus sem tett kísér
letet arra, hogy közelebbről meghatá
rozza ennek a kívánt és annyira kí
vánatos párbeszédnek tárgyát és cél
ját. Ebben a vonatkozásban tehát vál
tozatlanul fennáll a hiányosság,
amelyre már nem egy írásomban rá
mutattam.

*
A szocialísta országok katolikus új

ságírói is sok tanulságot meríthettek



abból az adatokiban gazdag és teljesen
gyakorlatias előadásból. amelyet Otto
B. Roegele professzor, II münchení
egyetem sajtótudornányi intézetének
igazgatója tartott. Tudomásul kell ven
ni mindenekelőtt a rádió és a tele
vízió terjedésének azt a következmé
nyét - fejtette ki Roegele -, hogy az
újság és folyóirat hasznosságát vagy
nélküiözhetetlenségét egyedül a hír
anyag bősége ma már nem. alapoz
hatja meg. A sajtónak ma fokozott
mértékben arra kell törekednie, hogy
csupán arról tájékoztasson, amiről a
világ történéseinek megértéséhez az
olvasónak valóban értesülnie kell.
Válogatni és rendezni kell a befutó
anyagót. A túl sok oebből épp olyan
káros, mint II túl kevés, mert az az
olvasó, aki belefullad az információk
ba, éppúgy tájékozatlan marad, mint
aki szemjan vész az információk hiá
nyában. A lapoknak így míndínkább
előtérbe Iép az a feladatuk, hogy
helytálló érveléssel segítséget nyújt
sanak az eligazodásban és az értéke
lésben, amí természetesen elképzel
hetetlen határozott polítikai-világné
zeti arculat nélkül. A legutóbbi évek
ben végzett felmérések cis dgazoljáík,
hogy az olvasók egyre inkább meg
kívánják az okos és világnézeti jel'le
gű kommentárokat. Nem bizonyult
például igaznak az a régebbi feltevés
sem, hogy számolnunk kell a vezér
cikk halálával, mert az olvasóik 430/ o-a
ol vassa el ma is a vezércíkíket és a
kommentárokat. Magától értetődik 
emelte ki Roegele -, hogy a katolí
kus sajtónak emellett ki kell elégí
tenie a keresztény lelkiismeret igé
nyeit is. Meggyőző érvekkel ~ell alá
rámasztanía a katolikus gondolat el
veit, nézeteit és javaslatait, hogy ne
vehesse hallatlanba azokat a közvé
lemény; ki kell védenie az ellenve
téseket, s míndehhez megnyerő nyel
ven kell kifejeznie magát. Ebből kö
vetkezik az is, hogy mínél katoliku
sabbnak érzi magát az újságíró, annál
inkább raitakell lennie, hogy az egész
szakma által megbecsült rokonszen
ves és kitűnő újságíró legyen.

Az illetékes munkacsoportban a
francia ~ucien Guyssard is szüksé
gesnek mondta, hogy meg a katolíkus
napilapok ds igyekezzenek magukévá
tenni a folyóirat-formát, a hírmagya-

rázátok mellett több teret adva a v~
Iemény-nyilvánításokna'k és VlitáiknaJk
is. Éppen a katolikus sajto esetében
ugyanis mi sem szükségesebb, mint
a nyílt eszmecsere lehetősége. Helyet
kell engedni a más irányú, sőt ellen
tétes nézeteknek is, s azokkal szem
besíteni a saját felfogásunkat.

Roegele emlékeztetett arra is, hogy
Európában a lakosság egyharmada
rövidesen túl lesz azon az életkoron.
amelyben az ember normálisanIQe
reső foglalkozást űz. A holnap a
nyugdíjasok és járadékosok világa
lesz, amit a sajtónak is figyelembe
kell vennie, mert hiszen olvasói zö
me ebből a rétegből fog kikerülni.
Ajánlatos így, hogy többet foglalkoz
zék a hatvan évnél idősebb ernberek
problémáival. További tény, hogy an
nak az időnek, amely a munkaidő

rövidülése folytán felszabadul, csu
pán töredékét használják fel olvasás
ra az emberek. Nyugatnémetország
ban például újságolvasásra átlag
míndőssze napi 32 percet fordítanalk,
mig a televízió előtt éppen három
szor ennyi ideig ülnek. A sajtó jövő

je így sokban attól is függ, hogy
mennyiben sikerül a szabadidőprog

ram alkotó elemévé válnia. Ehhez az
is szükséges, hogy a sajtó élvezetes
is legyen, ne hanyagolja el a szóra
koztatást, számítson részben kikap
esclódásnak is.

*
Nagy elesmeréssel külön is kell szól

nom annak a munkacsoportnak tevé
kenységéről, amely a szerkesztőségek

és újságok nemzetközi, helyesebben
"nemzetek fölötti" együttműködését

tárgyalta. Az elnöklő Konrad Simons
aachení főszerkesztő, a "nyugatnémet
katoli!kus pubhcisták társaságának"
elnöke, helyesen mutatott rá arra a .
nehézségre, amit az ideológiailag ta
golt politnkaí tömbök jelentenek a
nemzetközi életben. Mint azonban
hangsúlyosan hozzátette, a törekvé
sek és állásfoglalások különbözősége

a nyugati világban is erősen akadá
lyozza az együttműködést. Nyilván
való tehát - szögezte le Simens -,
hogyamennyiIben igazi együttműkö

dést óhajtunk a katolikus újságírók
között, ennek kiZárólag szakmai és
szerkesztőségi síkon kell történnie,
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tartózkodva bármiféle beavatkozástól
az egyes államok belső politíkai vagy
külpoll.tikai problémáiba. "Számunik
ra, katolíkus újságírók számára, ez
annál könnyebb, mert mint a kong
resszus is tanúsította, épp elegendő

közös témánk és feladatunk van." A
nemzetközi érintkezés első lépéseiként
javasolta egy olyan katalógus kiadá
sát, amely az összes katolikus szer
kesztőségeknek és munkatársaíknak
nevét és címét tartalmazza. Ilyen
módon ugyanis minden katolíkus új
ságíró a világ bármely pontján felke
reshetné azokat a kartársaít, akik se
gítségére lehetnek és akiket azonos
lelkület tölt el. A javaslatJbólkiésőbb

határozat is lett.
Kedvező fogadtatásra találtak az én

indítványaim is, amelyeket ígérete
szerint az VCIP vezetősége a teendők

sorába is iktatott. Ezek között szere
pelt a csereviszony elősegítése lap
jaink és folyóirataink között, a szer
zői jogdíjak elengedése vagy kedvez
ményes megállapítása a nem-konver
tibihs valutájú országok katolíkus
sajtója irányában, tanulmányutak ren
dezése kölcsönösség alapján, végül a
kongresszus által meghirdetett "szub
jektív igazságosság" és tárgyílagosság
nevében a helyreigazítás lehetőségé

nek biztosítása olyan közleményekkel
I

A KIS ÚT
Saját szavakkal ritkán nyílik aj

kunk imára. Olyan hiányosság ez,
amelyet csak az a tény enyhít, hogya
két lehetőség közül talán a harmadik
a legértékesebb: a szó nélküli imád
ság. Tes,zem azt, mik.or egy haldokló
nem mondja, de egész lényével át
érzi: "Atyám, a te kezedbe ajánlom
lelkemet." Még e sza-vak tudatos sej
tése vagy keresése sem szükséges ah
hoz, hogy ily akarati belső tartás egy
élet koronája legyen, szavak nélkül.

új hittankönyveknek bizonyára
egyik. fő célkitűzésük lesz: gyakorol
jon á gyermek imákat szerkeszteni.
Előbb csak szerkeszteni, később "ka
pásból" is imaszat'akat találni. Mert
az Istennel való párbeszéd felvételé
hez egyéni mondanivaló kell.

Esti imámhoz például feltétlenül
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kapcsolatban, amelyek hibásan vagy
célzatosan állítják be az egyházi és
egyházpoli ti'kai eseményeket.

*
Úgy hiszem, nemcsak én, de a

szecialista országokból valókartár
saim is valamennyien megelégedés
sel, értékes ismeretekkel és ismeret
ségekikel gazdagodva tértek haza a
kongresszusról. amely kitűnő rende
zésben és zavaró mozzanatoktól men
tesen folyt le. A határozatok és a
munkacsoportokban elfogadott javas
latok végrehajtásáról, valamint az
VCIP munkájának továbbviteléről

immár a záróülésen megválasztott új
vezetőségnek kell gondoskodnia.

Új elnök a francia Jean Gelamur,
új főtitkár a spanyol Jesus Iribarren
lett. Gelamur a legnagyobb francia
katolikus sajtóvállalat, a Maison de
la Bonne Presse vezérigazgatója. Ez a
vállalat adja ki többi között a párizsi
La Croix napilapot is. Iribarren a
spanyol katolíkus egyház statísztjkaí
hivatalának igazgatója és a madridi
egyetemen a vallásszoclológta tanára.
Új alelnökök: a német Konrad Krtie
mer és Bernhard Hagemeier, a belga
Luis Meerts, a spanyol Angel Benito
és az uruguayi Cesar Aguíar.

IMADKOZAS IDEGEN SZAVAKKAL

tudatosítanom kell: miért is akarok
hálát adni Istenemnek? Különben az
imaszöveg elmondása gépies gyakor
lattá válik, melynek alig lesz köze Is
ten felé szánó gondolatokhoz. Ha a
hálaadó akarat megvan bennem, ak
kor viszont már nem is szükséges,
hogy szavakat találjak hozzá, bár ez
is nagyon előnyös és imaébresztő. Le
het a néma hallgatás és Istenre gon
dolás is jó ima.

Kérdés azonban, hoqy amíg idáig
eljutok, hogyan használhatom elegen
dő lelki haszonnal a rendelkezésemre
álló kész imaszövegeket? Végtére is
az imádság iskolájának ezek sziik
ségképpen ,első építőelemei. "Az a
meggyőződésem, hogya Miatyánk, a
Magnificat (Magasztalja lelkem az
Vrat), a Zsoltárok és a próféták né-



hány szemeIvényén túl alig létezik
valami, a képek erejében és a gon
'iolatok mélységében hozzájuk hason
lítható" - irja A. K i r c h g a e s s 
n e r. Ez a megállapítás nyilt,án meg
állja a helyét. Sokszor azonban vi
tathatóbb imaszövegekkel kell szem
benéznünk, például gyermekimákkal
vagy túl koros imakönyvek miseimái
val. Első feladatunk tehát, hogy e
gyéni imánk elindításához "jó" ima
szövegeket kel·essünk.
Szívből örülhetünk annak, hogy ke

resztény imádlcozásunk "nem lebeg a
nyitott térben". Athagyományozott,
természetfeletti életigazságokat tar
talmazó szavakban gyökerezik. Gon
dolati-érzelmi szegénység sújtana e
lelki hagyományok híján. Hiszen
gyakran semmi sem jut eszünkbe, mi
kor hozzáfogunk imádkozni. Ftirnd
tak vagyunk, szórakozottak. Olykor
lelki szárazság gyötör, gyámoltalan
nak. tudjuk énünket Isten előtt. Mily
áldás iiuenkor, hogy kész szövegek
hez nyúlhatunk, nem kelt fáradnunk
szavak keresésével. "Nem vagytok
már idegenek és jövevények, hanem
a szentek polgártársai és Istennek
háznnóve. A rostolokra és llr6fétákra
alapozott épület vagytok" (Ef. 2, 19
20). Mily jóleső az ilyen rokonság,
annyi szent é, annví nemzedék". a.kik
ugyanazon szavakkal imádkoztak,
énekeltek. Közös liturGikus imák
rnoruláso.kor ébredünk tudatára an
nak, hOGY eouhúzusik; mint anya tanít
és segít imádkozni. Nem vaqyunk
gyarló magunkra utalva kísérle
tünkben, hOGY Istent méltóképp di
csérjük és tőle ituiz jót kérjünk.

Imáink és főképp szöveges imáink
egyik nehézsége abból ered, hogy
monológgá válik, vagyis csak mi be
szélünk. Nem könnyű a párbeszéd
I.~tennel. O különös beszélő-partner.
Olyasmi az imatanulás, mint az ide
gen nyelveké, ahol tudunk már sok
szót és kifejezést, de megérteni ne
hezen tudjuk, például a rádióadá.st az
illető nyelven. Isten ugyanis nem ta
nít és nem vezet bennünket közvet
leniil, inkább csak hallgat. Ritka ki
vétel, ha tőle az imában olyasvalami
érkezik, ami felelet vagy kérdés szá
munkra. Az' imádkozás inkább csak
eszmélődés és előkészület arra, hogy
az életben elénkbukkanó Istent észre
vegyük és megértsük. Az isteni fele-

letek, hívások és felezólítások szikrái
köznapi emberi együttlétünk élmény
anyagából pattannak ki. Igy felel
meg ez bizonyára annak a módnak,
ahogy Isten bennünk és velünk él. Az
imádkozás mégis tanulékonyságunk
(V. ö. J á n 6, 45) és hűségünk zálo
ga. Nyomán sarjad hitünknek és Is
tenre hagyatkozásunknak igazi ter
mése: a jótett, az alázatos, áldozatos
szolgálat.

Az ima belső feszültségű nehézsé
geit és egzisztenciális jelentőségét le
mérve, csak hálásak lehetünk azért,
hogy az Istennel való egyedülle1,és
nek e nehéz tel'epén az egyház anyai
keze támogat botladozásainkban.

.Az ember sokszor talán azért ide
genkedik az imabeli .,szöveamondás
tól", mert attól tart, hami könnyen a
képmutatás határmesgyéire jut. Nem
ala.vta.lan ez a félelem és nem kel'''s
értés kell a veszély megelőzésére. Ki
virU amikor oluat i.~ mondunk, ami
túl soknak tűnik, pkldául:"Készebb
ruuruok: meaha.lni. mint téged meG
bántani; aki lát.i.'! és nem sír, élő

hittel az nem hír." Eayes maaasztoe
szinieaek: istenplménuét, érzelmi tisz··
tasáaát is csak ritkán vngJ/ soha.sem
érezzük. ..Di('sóriinl~ téoeii, á7d1.mk té
aed, imádunk térted. hálát adunk ne
ked nagy d;('.<n<PGedért''' :.- e.~:?'iinkhe

jutott-e valamikor is, hogy elnoruiol
kozzunk azon, amit itt mondunk cr
misén? Utoíériiik-e eqyéni átélésiink
ben ezt a belső tartalmat, vagy leg
alább fáradllnk-e azon, hogy nyomá
ba jussunk?

Az Istennel való párbeszéd sohasem
lesz könnyű múfaj. Ezért mint első

élmény üdvös az a hiányérzet. ame
lyet a külső szó és a belső lelkiség
összhanqja te-rén tapasztalunk. Sokat
nyertünk, ha megérezzük a különb
séaet a kész szöveg és a között, amit
valóban átérzünk. Ez az alázatos tu
datosság és tudatos auizatossáa a jó
imádkozás kezdő lépcsője, Világos,
hogy nem tudunk minden kifejezést
élményszerűen mapunkét'á tenni, de
ez nem is fontos. Egy-egy ima alap
tónusát kellene megélnünk.

Imaéletünk vallásos egyéniségün!c
kel eouiitt fejlődik és színesül. A
megújulás sziinieleti követelmény em
berségü.nkben és imádkozásunkban
egyaránt. E kétirányú törekvés titok
zatos kölcsönhatásokban gazdagítja
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életünket. Mea kell küzdenünk szin
te mindennap az imádkozó készségért
és lelkületért. Hogya közjó előmoz

dításában mínt hívők tevékenyen
résztvehessünk, feltétel gyanánt kéri
tőlünk a II. vatikáni zsinat, hogy újít
suk meg gondolkodásunk módját. E
szüntelen 'Újúlásnak hatásos iskolája
lehet a gyako'rolt és él·tett imádko
zás is. Határesetben előfordulhat,

hogy valaki mondogat ugyan imasza
vakat, de egész életében nem imád
kozik igazán, szívvel. C h e s t e r t o n
szerint mikor Krisztus visszavonult

NAPLÓ

egyedül imádkozni, lelke egyetlen
nagy kacagás volt. Ily magas, de
sziikséqes élményhez a kész imaszö
veg csak a szükséges startpálya. Szár
nyalni már csak a saját szívünk ér
zésével-tartalmával tudunk.

Örök szövegek nyelvén csendüljön
fel az én hangom is az imádkozó egy
ház egyetemes kórusában. Egyénien
próbált imádkozás tegye mindig mél
tóbbá e szerepemet lsten népének
közösségében.

Szántó János

KÖSZÖNETűNK A DÖMÉpITÖKÉ. Hat év munkája után 1968. június
21-én került sor az újjáalakitott pécsi székesegyház befejező ünnepségére. E
ritka pillanat különös értékéről szeretnék néhány szót ejteni.

Nemrég írtam arról, hogy az igazi templom lényegében világmodell. A
fölfoghatatlan és beláthatatlan univerzum csodával határos megtestesülése,
inkarnációja közöttünk. Valamiféle olyan "megfogalmazása" a mindenségnek,
mint a kagyló a tengernek. A valódi templom - s bizonyos értelemben még
innen a transzcendencián - a mindenség polgáraivá avat bennünket már puszta
formai erejével is. Művészi geometriája közvetitő, az immanens és a transz
cendens határán.

És ahogy meghalljuk a tengert, ha a kagylót füZünkhöz szoritjuk, úgy "szó
laltatja meg" a templomot az ünnep. ami viszont az örök inkarnációja a pil
lanatokra szabdalt időben. Ezért 'volt számomra, s mindannyiunk számára ki
vételes alkalom az újjászületett pécsi dám püspökmisés hálaadása, ünnepélyes
"megszólaltatása."

Ahogya gyerek a kagylót fülére szorítva lesi, vajon meghallja-e a ten
gert? - lépünk ki a dóm-térre, adjuk át magunkat a tér és a homlokzat külső

geometriájának. Az ünnep nyitánya, első fejezete ez: ahogya tornyok árnyé
kában és a tér mértanában igyekszünlc innen is, onnan is, törékeny léptekkel,
a hatalmas arányok nagyszerű fogságában és szabadságában a bejárat felé. És
ez az első szembesülés is rögtön a helyünkre rak, elnémít, új méretet kölcsö
nöz nekünk. Kicsinnyé válunk első érintésére; a dóm, az ünnep gyermekeivé.

Aztán következik a fényárban úszó templomhajó, s fölcseng a kórus nagy
szerű dallama. Kezdetét veszi az ünnepélyes szertartás.

És itt, és most, az ünnep és a dóm kettős keretében, valamennyien szinte
tapinthatóan érzékeljük a transzcendens valóság érintését. Azt a szegény gaz
dagságot, amit a szertartás csillagmozgása közvetít felénk, és ami tökéletes
szegénység és tökéletes gazdagság egyszerre, anélkül, hogya két dolog ellent
mondana egymásnak.

Kaphatunk többet ennél? A látható és láthatatlan egyház közösségének
szinte tapintható élményénél? A kortalan összetartozás tapasztalatánál? Sze
génység és gazdagság isteni egybeesésének e megsejtésénél? Aligha.

Köszönetünk a dómépítőké.

(Pilinszky János)
*

Hat esztendő megfeszített murfkájával az idei év nyarára befejeződott ha
zánk egyik legszebb műemlékének, a pécsi dómnak külső és belső helyreáll í

tása. Ez alatt az idő alatt !közel 300 sza'kértő és munkás dolgozott a restaura-
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Jáson, amelynek költsége kereken 7 millió forint volt. A munkálatok befeje
zése alkalmából Cserháti József püspök, apostoli kormányzó Te Deumcs ün
nepi misét mondott június 21-én a székesegyházcan. A szentmise után Cser
háti püspök fogadást adott, amelyen egyházi személyíségeken és az egyház
megye papjain kívül megjelent Prantner József államtitkár, az Állami Egy
házügyi Hivatal elnöke, Kárpáti JÓZSeL meghatalmazott miniszter, a Magyárok
Világszövetségének elnöke, Merényi Ferenc, az Országos Műemlékí Felügyelő

ség igazgatója, Pécs városi tanácsánaik több vezetője. A püspök beszédében
utalt a helyreállítás jelentőségére. "Büszkén mondhatom - jelentette ki -,
hogy nagy nemzeti értékeink egyik legcsíllogóbb objektumát adhattam át egy
félórával ezelőtt a híveknek és a papságnak, és adom át most kormányzatunk
megjelent képviselői előtt az országnak és a nemzetnek." Ezután külön kő

szönetét fejezte ki azoknak, akík e nagy vállalkozásban segítségére voltak:
Praritner József államtitkárnak, Pécs város és Baranya rnegye tanácsának,
az Országos Műemléki Felügyelőségnek. Magköszönte közreműködését a rnér
nököknek, művezetőknek, szobrászoknak, Iestőművészeknek és munkásoknak,
akik a legkomolyabb szakkritika szerínt is elismerésre méltót alkottak A
püspök beszédére Prantner József válaszolt, hangsúlyozottan kiemelve. hogy
a dóm restaurálása is egyik jele és bizonysága hazánkban az állam és a ka
tolikus egyház jóviszonyának

ISTEN NÉPÉNEK ZARÁNDOK ÚTJA. Eszmeserkentően gazdag H07·váth
Richárd könyvének" vezérgondolata : "Isten népe zarándokol a történelemben.
Isten országa felé". Kiindulási pontja pedig a XX. század harmadik harmadá
nak vallásmorfológiai fölmérése, hogy a tényekből kiindulva ne ábrándképek
felé fussunk, hanem helyzetünk biztos tudatában álljunk helyt hítünkért a le
hető legcélravezetőbb úton. Zarándokoljunk Isten országa felé, de iránytűvel
bolyongasok helyett, s mérőónnal a mólységek fölött.

Napjainkban a kereszténység a földkerekség minden táján és zugában
gyökeret vert. Az elvetett mag világszerte kicsírázott. S ugyanekkor a régi ke
resztény kultuszterületeken jelentős dekriszttanizálódási .f'olyamat indult el,
amely éppen a kereszténység ősi virágos kertjeiben, Francíuországban, Spa
nyolországban újabb és újabb míssziósterületeket kínál számunkra. Míg ré
gente a latinnyolvű országokban színkatolíkus tömbök, germánnyelvű orszá
gokban protestánstömbÖik jellemezték ezt a morfológiai térképet, amelyeken
kívül feküdtek az ún. míssziós területek, ma már éppen a régi keresztény
kultúrterületeken találunk sokszor halott egyházközségeket. A kereszténység
Így alapjában véve míndenütt csak kisebbség, diaszpóra, amely a kovász sze
repét, vagy a föld sójának szerepét hivatott betölteni, krisztusi önfeláldozással.

Horváth Ilichárd, ha nem is jelenti ki határozottan, de minden optimista
sorával sugallja, hogy a kereszténység éppen az egész világot betöltő, szórvány
kisebbségi állapotában olyan, mínt a gumileacsa a vízen: el nem meríthető,

mert ha az egyik végén nyomják a vízbe, a feje nő magasra, ha a fejét pró
bálják clmerítení, többi része mered fölfelé. Jelenlevőségét tehát semmiféle
fizikai nyomás sem szüntetheti meg. Persze a gumíkacsa is kilyukadhat és
elmerülhet. ha kiszorítják belőle a levegőt. A 'kereszténység lényege azonban
a Szentlélek áradása. Ha a kereszténységet nem töltené meg új és új erővel

a Szentlélek, elmeríthető lenne. A Szeritlélek földkerekséget belengő fuvaimai
és mindenütt csírátverő. életteremtő bősége hasonlít a természeti világ ön
biztosítására. A természet is miriádnyi magot, csírát termel és szór szét mín
den élőből önmaga továbbfolytatásának biztosítására, hogy minden természeti
katasztrófát átvészelhessert.

Ezért teszi meg Horváth Richárd egyesek szerirrt keserű számadását: "A
jövő egyháza megszűník olyan értelemben a .jog' egyháza lenni, hogy nem
igen lesznek összefüggő, nagy területen egymáshoz tartozó hívő tömegei. Tehát
nem lehet, mtnt egy nagy egységet, agyonszervezní, felülről igazgatni, agyon
ellenőrizni, bürokratizálni. Diaszpórában lesznek a hívek. Olyasféle lesz a
terület, mint a mísszíósterületek." Bs optímízmusa rögtön fölfödi, mí lehet

• Horváth Richáro: Jelen:létünk a világban. Ecclesia. 1968.



ennek a diaszpóra-kereszténységnek az előnye: "De nem .szekta' ez a IIds kö
zősség. Nem zárt. Arravaló, hogy az élet viharaiban és nyomorúságaiban le
gyen hol összebújni és meghúzódní. Ez a ilreres:z:tény hívő közösség nyíU és nyi
tott. Nem i~ülöníti el magát az élettől, ami körülveszí. Maga is ennek az élet
nek egy része, Megszentelt, megszentelő, az életet megszentelő része. Nem fél
nek tőle és nem kerüliik, hisZ€II1 szeretd az életet, életöröm, életkedv árad benne
és belőle. És az örök élet vágyat és erejét is hordozza. Sokan szímpatízálnuk
is vele. Lehet, hogy csak egy szép emlék erejéig. Lehet, hogy a kapcsolat min
dig bensőségesebb lesz. Nem erőszakolnak senícit, nem ldcsínyesek, nem az
anyakönyvvezetésre és a ,stati'sztikára mennek, hanem a bízó életre, a .kiegyen
súlyozott, életrevaló emberre."

Új aspektusa ez a 'kereszténységnek és hogy belenőhessünk. újra kell fo
galmaznunk kapcsolatairukat az emberekhez, és a társadalomhoz. a családhoz
és ra nemzethez, a keresztényekhez éppúgy, mínt a nemkeresztényekhez. hívők

höz és nemhívökhöz, hazához, egyházhoz, Krisztushoz ég Istenhez. Aki Krisz
tussal van, aki Isten népének részeként zarándokol a történelemben Isten or
szága felé, az ma jó ha átlapozza ezt a menetrendet és ikiválogatja belőle azo
kat az útirányolcat, amelyeket beutazhat, amelyeket szívvel-lélekkel követ
ni tud.

Horváth Richárd nemcsak helyünket és jelenlétünket mérí föl meglátások
ban oly gazdag könyvében, de főlként arról tudósít, ami mai és eljövendó kb
telességünk ebben a zsinat utání világban. "Az ellenreformáció korának tehát
vége - kiált fel. - Új korszak IlreZldódött meg az egyház történetében." De
"az új lelkiség csak Iassan lesz egyetemes".... "Tisztesség adassék a régiben
is mindennek, ami időtlen, ami maradandó, de az újnak. is, ami a jövendőt

hirdeti nékünk. Ebben is Isten jár a történelemben."
Zsinat utáni, a Populorum progressiót ihirrdető könyv a Jelenlétünk a vi

lágban. Lemeztelonítí lelkileg is a ma tőrténelmében sodródó embert. De mert
szemlélete Krísztustól fogant, éppen sokat tudásában tud megbocsájtó lenni.
A rnű egésze valami nagy nyugalmat, nagy bizonyságot rejt. Egybe tudja lát
ni a világot, ment szellreme magasan kering s alázatában megjárta már a föld
rejtett zugait és srkátorait.

Lexí'kálís alaposságú könyv s erkölcstan, mai keresztényeket formáló 11
lerntan is egyben. De. nem ra külsőségek illemtana. Az "ahogy lehet" keresz
tény élet legjobb lehetőségeit kutatja föl, hogya mesebelí hamubansült pogá
csa útnavalójaként az Iszákunkba rakja hosszú vándorlásra telően, Attekintí
azt a hatalmas változást, aJmit a technika százada és az elkereszténytelenedés,
hol egymástól függetlenül, hogy egybefolvva, egyik a másikat rontva-segítve,
létrehozott. S most, ebben a lellkileg sokhelyütt kíürült világban gyújt jelző

tüzeket, akár puszta mezőkre, aJkár meredek, várost hordozó gátfalakra. tor
nyokba rakía őket, sok, sötét, vagy csak homályban lappangó tájat bevilágít.

Súlyos kérdésekkel, eszmékkel vívódó könyve végén színte fölkiált a
szerző: "Krisztus a Király, Krisztus a központ, Krísztus a fő," Krisztocentríkus
egyházat akarunk, amelyben IJJl'a kell tanulnunk "a másik embert" is nézni
és az ő véleményével is számolni. A dialógus nagy igénye ez és roppant fon
tossága van az egyház jövő élete elótt és alatt. Akik dolgozni tudnak, szeretni
és tűrni tudnaík, akiJk áldozatot tudnak hozni, alkik becsületesek akarnak lenni,
akik szeretni tudnak, igazságra törekszenek és önzetlenségre. aikiik megbízha
tóak az élet előtt, - otthon, munkahelyükön, az utcán, családjukban, ra közle
kedésben, a társadalomban, "a másik ember" mellett, mindazoknak szél ez
a könyv.

S mondhatunk-e egy rnűről jobbat: alázatosabbak és bátrabbak, két'cedé
sek homokján átszúrt, kristálytiszta hittel hívőbbek s minden esendőségünk

tudatában és felmérésében is nem csüggedőek, hanem jobbak lettünk gyógyító
szavaitól. (Possonyi László)

A kvékerek, akik hetenkint egy órát szentelnek a hallgatásnak, három
széz év óta nem öltek meg senkit,

J o a ft B a e z, amerikai énekesnő
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA. Vargha Kálmán ktsmonográfiája Juhász Gyulá
ról" nem azért készült, hogy minden ,fölvethető kérdést részletesen elemezzen.
s hogy karakter, élet és mú minden problémájára kimerítő választ keressen.
A sorozat, az Irodalomtörténetí Kískönyvtár, amelyben megjelent, nem erre
törekszik; ennek kötetei - elsősorban talán a diákok számára - inkább az
eddígí eredményeket foglalják egységes, áttekinthető képbe; portrékat nyújta
nak, nem fölfedezéseket; céljuik: nyilván nem az, hogy meglepőek, hanem az,
hogy megbízhatóaík legyenek.

Vargha Kálmán könyve ilyen mintaszerűen tájékozott, megbízható és át
tekinthető munka, Természeténél és rendeltetésénél fogva mást nem is tehet,
mínt hogy az ismert vonásoikat rajzolja újra: a kezdettől "valami nagyon régi
számkivetettség bánatát" hurcoló, életre sóvárgó, de az életben végül is élhe
tetlen, örökös depresszióban vergődő ember és költő arcát; a sérült lelket mu
tatja meg, aJki azonban 'olykor meglepően éleslátó is, gyakorlati főladatokban

meglepő találékonysággal tudja megállni a helyét, s akinek gyöngesége soha
nem Igyávaság (sőt mintha éppen gyöngeségéből rnerítene erőt a makacs, szí
vós, megalkuvásra nem hajlandó bátorsághoz) ; a tipikusan depresszíós al
katot, akinél a mind kurtább fölíángolások rnind nyomasztöbb és hosszabb
ernyedtséggel váltakoznak, addig a Iegutolsóíg, amelyről a legmegrendítöbb
tudósítást Szabó Lőrincnek köszönhetjük.

A képlet má'r a kezdet kezdetén világos; találóan mutat rá erre Vargha
Kálmán Juhász Gyula első megjelent szonettja, a Noviciusok kapcsán: "A
versben kimondatlanul is megfogalmazott konflilktus... az élet vállalásának
vagy az élettől való elfordulás lehetőségének kérdése örök dilemmája maradt
tragikus élete utolsó pilüanatáig." Ez a konfliktus azonban lényegében, mint
Vargha Kálmán is hangsúlyozza, "nem világnézeti jellegű"; nem arról van
szó, hogy valakit "papnak lkényszerítenek", akinek nincs hivatása, és aki eb
ben a kényszerhelyzenben meghasonlik. Ebben az esetben (váci novícíusságá
ban, mely mindössze nyoíc hónapig tartott) "a bajdk forrása inkább az volt,
hogy gyerekes-kamaszos túlzással olyan mértékben akarta kiéini vallásossá
gM, amelyre a rendházban sem volt lehetősége". A kórkép tipikus: "Az elkár
hozástól fél, vallásossága tele Vian aggályokkal. áldozás közben meg nem val
lott vétkékre gyanakodva, a szentségtörés bűnétől retteg. Nemegyszer éjjel
kelti föl gyóntatóját, mert valamit elteleitett meggyónni." Ezek azok a növen
dékek, aküket, ha közben maguktól el nem mennek, legkésőbb :i próbaév vé
gén tapintatosan eltanácsolnak a szemináriumból.

Ugyanatckor ezek azok, akikben egész életükben él a "klastrom" nesztal
giája, Egyrészt mínt olyan helyé, ahol, úgy vébík, vagy úgy áltatják magukat,
megtalálhatták volna azt a nyugalmat, amelyet egyebütt hiába kerestek. Más
részt mínt olyané, amely mi ll1Jtegy klasszikus helye az effajta sóvárgó lelkial
katnak, klasszikus (és Irodalmilag sokszorosan szentesített) színtere nesztal
giájulcnak, ahol képletesen egyszerre élvezhetik a világból kírekesztettseg fájó
romamtikáját, meg az örök elvágyódás orvosolhatatlan melankólláját. Ez az
alaphangulata már a Noviciusok-nak is; maga a vers, mint a fiatal Juhász
Gyula 'annyi verse, őszintén átérzett, személyessé élt lírai közhelye a kornak.

Ez a már kezdetben többé-kevésbé világos képlet Juhász Gyula élete fo
lyamán alig változik; legföljebb súlyosodik. "Rossz közérzete miatt - olvassuk
Vargha Kál:mán könyvében - még súlyosabbnak képzelte helyzetét a valódi
nál, de vonzotta is a 'betegség, amely fölszabadította a nehezen viselt lét nyű

gös-terhes kötöttségeitől. Úgy élte bele magát a gyógyíthatatlan beteg halál
raítélt állapotának hiedelmébe, mínt egy nagy színész élete Ieghozzáíllőbb sze
repébe, és végül az lett a tragédíája, hogy azonosult ezzel a szereppel." Igen;
csakhogy ennek a betegségnek éppen az a lényege, éppen az a betegség, hogy
a beteg súlyosabbnak képzeli helyzetét a valóddnál. s épp azért gyógyíthatat
lan, mert beleéli magát a gyógyíthatatlanságba. Ha grafikonnal ábrázolnánk
a pszichikai kórokat, 'akkor ennek egy menthetetlenül lefelé tartó vonal volna az
ábrája (az időleges emelkedő periódusok után csatk még mélyebb zuhanással) ;
s akár tetszenek valakinek az ídyen "freudista-gyanús" észlelések, akár nem:

• Vargha Kálmáln : Juhász. GyuJa. oondotae, 1900.



ebben a sajátos esetiben lehetetlen észre nem venni, minden egyéb adatt61 füg
getlenül csak magukból a versekből is, a magamegadás bizonyos - jobb híján
regressziósnak mondható - hajlamát: vísszamerülni, visszasüllyedni valami
féle "ölhe", védő közösségbe. oltalmazó lételőtti egységbe. Túl kézenfekvő lenne
itt Juhász Gyulának anyjához való ismételt vísszameneküléseíre utalni, egy
általán egész anyjához való kapcsolatára. Még míndig túl szemérmes irodalmi
közvéleményünk túlméretezett fölháborodással fogadta annak idején azt, amit
- talán nem a legszerencsésebb fogalmazásban - Féja Géza írt erről a té
máról; pedig ez az "anya~komplexus" azért érdemelne némi fűgyelmet. Leg
alábbis ennyiben: rnínden jel szerint Juhász Gyula is azok közé tartozott,
akik - rnínden valamírevaló pszichológus és pedagógus ismeri a típust - túl
ságosan 'kötődnek anyjukhoz (egyáltalán nem szükségképpen erótikusan, és
magam sem ilyen "freudista"-erót:ikus anyaikomplexusra gondolok itt), s va
lahol lelkük, lényük, létük tudattalan, vagy féltudatos régióiban sosem tudják
ezt a kötődést-függést úgy fölszámolni, ahogyan az "egészséges" lelki é3 jel
Iemi fejlődésben történik. Mindennek, tudjuk, számos változata és árnyalata
van, az "anyás gyermektől" egészen a patológfáig.

Végül is egy ilyen "vissza" tendencia nyilván fölismerhető Juhász Gyulá
nál, és nemcsak az anyához "aló visszarnenekülésekben. Ha valaki vállalkez
nék egyszer Juhász Gyula vallásosságának, vallási élményének kellően tár
gyilagos és valláslélektanilag kellően alapos vizsgálatára, alighanem abban
is f'ölfedezhetné ugyanezt a vonást, S ugyanez érezhető azokban a sajátos "ma
gyar" verseiben is, 'amelyekben Vargha Kálmán joggal látja Iírájának mcster
darabjait. Ezek a versek (nem nevezném életképeiknek őket): A tápai Krisztus,
Tápai lagzi, Magyar tél, Havi-Boldogasszony és társaik, .,amelyekben a népi
vílág rnélységeí tárulnak föl", a néppel (pontosan aszegedvidéki, tápaí, tehát
nem elvant, hanem a lehető legkonkrétabb néppel) való olyan móly, lényeges
azonosulásból. a népben való olyan föloldódásból. a sorsával, lelkével, lényé
vel való olyan egyesülésből fa,kadtak, hogy az olvasóban önkéntelenül ismét
csak az 'alámerülés, vísszarnerülés gondolatát kelták - vísszamerülését mínt
egy a közösségi "anyaméhbe", ahol egyazon ütemre és egyazon vérrel dobog
a még külön nem szakadt két szív és élet.

Ez a világ mára már szinte mindenestül elmúlt; az iparosodó, gazdasági
és társadalmi struktúrájában teljesen átalakult magyar falu és vidék mai nem
zedékei már aligha tudják érzékelni ezeknek a verseknek léleklátó, sorsvalló
mélységét, azt a roppant, élő realitást, ami egy-egy olyan vers átlátszó egysze
rűségében tömörül egybe, amilyen például a Tápai lagzi, a határban kaszáló
téli Halál tragikus realitásával (statisztikák beszélhetnek az Alföld egykori
télli tuberkulózís-halandóságáról), nekikeseredő lagzik halálszornszédságával,
bicskázásaival, havat festő vérrel ... - vagy amilyen, ugyanebben a témavál
tozatban a szorongatóan hatalmas Magyar tél, a "babona, bánat, borok és bo
torság" tragikusan calliteráló szociográfiaí igazságával. S idézhetjük ennl-k a
"visszamerülésnek" és azonosulásnak a példájaként a Havi-Boldogasszony-tis,
amely bármilyen szellemé és vallásos néprajznál többet mond a sajátos. bú
csús népi vallásosságról és benne keresztény, meg pogányságból örökölt ele
mek és remirriszcenciák egybejátszásáról.

"Költészetében - mondja Vargha Kálmán - a húszas években megérő

népi tendenciák mutatnak olyan távlatot, amely l.írájának merőben újfajta
jelleget adhatott volna a nyugatosok forradalma után. Végtelen érzékenységű

bánatlírája is egyéni színt jelentett a modern költészetben, de a nagy lehe
tőségek mégis a tápaí és szegedi népi világ valóságát fölvillantó verseiben
rejlenek ..." Én, megvallom, ezeket a verseket, ezt az egész .,ihletkört" (s
említhetném későbbről egy-egy olyan versét, mint a Fiatalok, még itt vagyok
ban az Ének Bukosza Tanács Ignácról címűt) soklkal többnek érzem puszta
lehetőségnél; úgy érzem, maga a legmagasabb megvalósulás ez; amire Ju
hász Gyula egyáltalán eljuthatott. (De lehet, hogy kissé "elfogulttá" tesznek
az emlékeím ; mert soha nem felejthetem el, milyen bűvöletben olvastam an
nak idején a Hárfa válogatott verskötetet, s vele a Holmi válogatott prózáját,
az utóbbsban az Orbán lelke lenyűgöző remekét. az előbbiben pedig a valóban
szinte mákoriyes hatással ható "bánatlíra" versei mellett "a népi világ való-
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(R6nay György)

ságát föl villantó" verseket, rnelyeloben c.ráíemertern'' a magam Alföldlére, és
melyekben a magam tudattalan érzéseit, hangulatait, sejtelrneít, élményeit
ismertem föl, az egyszerű tökéletesség utolérhetetlen és megrendítő szépsé
gében. Ezért is lepett meg, már amilkor először olvastam - noha részéről ter
mészetes - Szabó Lőrincnek az a megjegyzése, hogy Ő, illetve ők, nemzedéke
osak későn ismerték föl Juhász Gyula Iirájának igazi értékeit. Számomra, és
azt hiszem, egy évjárattal :liiata1abb nemzedékernben a legtöbbünk számára ez
a líra már első élményeinkben ott fénylett iker csíllagul a Kosztolányié, Tóth
Arpádé mellett.)

De hogy, mint Szabó Lőrinc gondolta, segített volna Juhász Gyulán, ha
valamiféle "népi-klasszikus front" állt volna mellette, mögötte ? Nem hinném.
Ideig-óráig talán enyhítette volna depresszióját, de meggyógyítani aligha tudta
volna, ennek a "nagyon régi szárnkívetettségnek" öröklött, sorsszerű, orvo
solhatatlan, s végül végzetessé súlyosült bánatát.

SZlNHAZI KRÓNIKA. Tízéves jubileumát ünnepli a Körszínház, Kazimir
Károly lelkes vállalkozása, amelyet vitathatatlanul megkedvelt az irodalmi
érdeklődésű budapesti közönség. És méltán, mert a Körszínház tevékenységét
mindvégig (még a korábbi mostoha körülmények között is, amikor a torna
teremszagú sportcsarnokban működött) a nehézségektől vissza nem riadá~ és
kezdeményezés és kísérletezés bátorsága jellemezte. A közfelfogás szerint
a nyár a könnyű szórakozások ideje. S lényegében ez talán igaz is, de nem
annyira" hogy ne lehetne legalább egy központja a magasabb igényű iroda
lomnak, művészetnek. Ezt a központot teremtette meg a Körszínházban Kazi
mir Károly, s ez elévülhetetlen érdeme.

A jubileum alkalmából ízléses kiállítású, vaskos műsortiizetet adott ki
a színház, amelyben visszapillant egy évtizedes tevékenységére. Lapozgatva a
régi képek között, amelyek egy-egy (vagy a mű belső izzásától, 'l/agy még
gyakrabban a külső hőmérséklettől "forró") előadás emlékét idézik föl, az
a kellemes meglepetés éri a kritikust, hogy ha némelyik előadással kapcso
latban volta,k is föntartásai, bírál6 megjegyzései, azért egyikre sem emlé
kezik vissza bosszúsággal, és egyikről sem mondaná (amit egyébként elég
gyakran mondogat), hogy kár volt a fál'adságért, mert ezt aztán igazán nem
'volt érdemes előadni. A görög nagyok, Szophokiész, Euripidész és AiszkhiHosz,
aztán Shakespeare, Calderon, Corneille, Thomas Mann, Petőfi. Ezek a neveik
fémjelzik a Körszínház tízéves repertoárját, bizonyságaként egy valóban szé
leskörű, kotetlen és semmiképp sem specializálódott rendezői érdeklődésnek.

Hézagpótló intézménnyé is lett tehát a KÖI'színház színházi műveZődésünk

területén, s a tízél'es évforduló alkalmából, a születésnapi j6kívánatokkal
együtt, ezt is elismeréssel kell megállapítani.

A jubileumi évadra azután olyan bemutatóval lepte meg közönségét a Kör
színház, amire aligha vállalkozott még színházi ember, rendező. Dante "Isteni
szinjátékának" dramatizált változatát vitte színpadra Kazimir Károly. Való
ban merész kísérlet, mert ebben a hatalmas epikus költeményben a címén
(Commedia) kívül semmi sem utal drámára. És mégis. A Körszínház előadása

azt bizonyit ja, hogy divatos szóval élve a mini-dráma valóságos füzére' ez a
csodálatos költemény, amelynek pokol-, purgat6rium-, vagy paradicsombeli
epizódszel'eplői egyszeribe élettel telnek meg, testközelbe kerülnek az élőszó

és a szerepszerű alakítás révén. S ez a meglepő élmény mindenképpen Kazi
mir Károlyt látszik igazolni; legalábbis elvileg.

A rendező munkatársa a meghökkentő vállalkozásban Weöres Sándor volt,
ő válogatta ki az előadásra kerülő szövegrészeket. Lássuk miként vall a két
művész munkájár61.. "Évekkel ezelőtt leírtam már, - írja Kazimi.r Károly -,
mint vágyaim netovábbját az ,Isteni színjáték' színpadravitelét. De arra gon
doltam, hogya televízió térh6dítása előbb-ut6bb folytatólagos tévé-játékot
eredményez majd valamelyik nyugati monstre eszközökkel dolgozó intézmény
nél, vagy filmgyárnál. Híszen, ha a bibliát meg lehetett filmesíteni, míért ne
lehetne az ,Isteni színjáték'-ot? Legfeljebb a látvánjjosság megsemmisíti a
gondolatot. Nem először fordul elő." Erre a gondolatot megsemmisítő látvá-



nyosságra azonban mindeddig nem kerillt sor, s Kazimir Kdrolll éppen ellen
kezőleg megpróbálta érvényesítení a mú legfontosabb gondolataít.

Weöres Sándor bevallja, hogy eleinte nagyon furcsának és valószínűtlen

nek látszott neki a gondolat, hogy Dante "Divina Commediá"-jából színpadi
művet lehet alakitani. Eleinte nem is szívesen foglalkozott "ilyen fantasztikus
tervvel". "Aztán elkezdtem kijelölgetni a teátrumon is elhangozható egyszerűbb

párbeszédeket mindhárom részből, és nagy meglepődésemre munka közben
derült ki, hogy körülbelül ugyanannyí alkalmas párbeszédet jelölgethettem kí a
trilógia mindhárom részéből... Bámulatos, hogy ez a külső és belső szimmetriával
át- meg átszőtt mű még a színpadkész. párbeszédeket is arányosan és egyen
lően tartalmazza, annak ellenére, hogy Dante korában alig volt színjátszás, és
hogy Dante fejében sose bukkanhatott fel olyan gondolat, hogy a ,Divina
Commedia' színpadra alkalmas legyen." Az előadás elé írt bevezetőjének

utolsó bekezdésében ezeket írja még Weöres: "Remélem, hogya Dantét ismerő

mű1Jelt közönségnek és azoknak is, akik Dantét alig ismerik, ez a színpadi
megjelenítés gyönyörűség és lelki haszon lesz .. , bízom abban, hogya néző

hamisítatlan Dante élményhez jut. Sőt azt is remélem, hogya híre szerint
nehéz mű hallgatása közben senki sem fog elfáradni, se unatkozni."

A két művész nagyszerű nekibuzdulása után már csak az a kérdés, meny
nyit sikerült szándékaikból megvalósítaniuk. Említettem, az előadás elvileg
igazolta őket, hiszen nem volt sem fárasztó sem unalmas. Hogy mégsem egy
egységes művészi élmény emlékével hagytuk ott a szinházat annak legfőkép

pen egy első pillanatban jelentéktelennek látszó körülmény volt az oka. A
körszínházi szinpadra alkalmazásnak négy főszereplője van: Básti Lajos, aki
a költőt személyesíti meg, Keres Emil, aki Vergiliust alakítja a pokolban és
a purgatóriumban, Zolnay Zsuzsa, aki Beatrice a paradicsomban és Sulyok
Mária, aki mindhárom jelenetben afféle összekötő. magyarázó szooeaeket mond,
de a szinlap sem tünteti föl, hogy milyen minőségben. Rajtuk kívül egész sor
kitűnő színész működik még közre (két tucatnál több a számuk) a kisebb
epizód szerepekben vagy a kórusban. A főszereplők estélyi öltözékben vannak
(Sulyok Máriáé stilizált), a többiek szerzetesire emlékeztető csuklyás öltözék
ben vannak, az első két jelenetben álarccal.

Ezek a külsőségek az oratóriumszerű előadás szándékára utalnak. Ugyan
akkor valamennyi szereplő könyv nélkül tudja a szövegét, és szerepszeTÚen,
"megjátszva" adja elő, az egy Básti Lajos kivételétlel, akinek számára for
gatható pulpitus áll a színpadon, s ő az arra helyezett hatalmas könyvből ol
vassa a szövegét. Hangsúlyozottan olvassa, tehát nem csak biztonsági ldsegítőül

szolgál a leírt szöveg. Allapítsuk ÍJtt mindjárt meg, hogy Básti gyönyörűen

olvassa a Commediát. Rádióban vagy felolvasó esten szívesen végig hallgat
nánk tőle az egész művet. 2s az is igaz, hogy ebben a színpadra alkalmazásban
aránytalanul tőbb az általa elmondandó rész a többiekénél. Mégi,~, ha a vi
tathatatlanul sok és nehéz szöveget nem tudta vagy nem akarta könyv nél
kül elmondani a súgó nélküli színpadon, akkor vagy másra kellett volna bízni
a főszerepet, vagy hozzá kellett vol1l(L alkalmazni az egész előadást, úgy, hogy
mindenki olvasson. Mert így nagyon zavarja a nézőt, hogy szinte lépten-nyo
mon változik az előadás jellege (Vergilius keresztbe-hosszába bejárja az egész
hatalmas színpadot, Dante a "legizgalmasabb" jeleneteknél sem mozdul az
olvasó pult mellől). Ettől függetlenül a színészek szemmelláthatóan élvezik a
végetnemérő, nagyszerű tercinákat, és velük együtt a közönség is,

Mintegy kétezret mondanak el az egész költemény több mint tizenötezer
sorából. Ez valóban csak ízelítő és Weöres Sándor saját bevallása szerint (és
é,'thetően) me~lőzni volt kénytelen a túlságosan nehéz teológiai és filozófikus
szövegrészeket. Nem szándékosan, de elsikkadt az a sajátos hierarchia is,
amelyben Dante a bűnöket és erényeket látja. Viszont majdnem biztosra ve
hető, hogy az előadás minden nézője (azok is, akík ísmerték már Dantét, és
azok ís, akik nem) másnap előveszi az "Isteni színjáték"-ot, s az érdeklődés

nek ez a fölkeltése már magában igazolja a válogató költő, a rendező és az
egész mŰ'vész kollektíva fáradozását, amellyel fölbecsülhetetlen szolgálatot
tettek a világirodalom egyik legnagyszerűbb remekének.

(Doromby Károly)



Kf':PZOMűV:esZET. A budapesti Műcsarnok F,roond Léger francia fes
tőművész (1881-1955) grafíkáít, gobelinjeit és szobrait látta vendégül június
ban; a művek adélfranciaországi Biot városka Léger-rnúzeuma szívességéből

jutottak el Magj'llllrOI"Szágra. .
Léger az 1910 körüli esztendőkben a kubis ták csoportjának egyik vezető

egyénisége volt; Blaise Cendrars, Pierre Reverdy, Max Jacob, Picasso 'köréhez
tartozott, - Apollinaire is sokra becsülte őt: "Fernand Léger rendkívül tehet
séges tagja nemzedékének. Ha egy Léger-képet látok, elégedettség fog el; sze
retem művészetét, mert egy csöppet sem gőgös, és mert semmilyen alantas
dologra sem Ikapható."

1912/13 tájban Léger iközel jutott a teljes absztrakcíóhoz, az első háború
alatt és után azonban egyfajta realizmust munkált ki, - a látványt szuverénül
átformáló "újrea:lizmusa" (réalísme nouveau) azonban megőrizte a kublzmus
és konstruktivizmus vívmányait.

A mester a ikorukat öntudatosan vállaló alkotók egyike volt. Nem kívárit
elvonuini a művészet "turris eburneá't-Iába, vonzotta őt a technikai civilizáció,
a nagyváros, a gépek, a traverzek világa, - munkáin gyakran jelennek meg
építőmunkások, kerékpározó figurák, műszerészek, uszályok, gyári szerelő

csarnokok. Szociális és plebeiusi szemlélet, harsány színek, vasikos formák, a
fülledt, finomkodó, ezotertkus esztétika megvetése jellemzi a Léger-i művé

szetet, amely értékben és jelentőségben aligha marad el a legnagyobb kortár
salk - Kandinszkíj, Klee, Picasso, Braque, Chagall - munkássága mögött,

Amikor a németek 1940-ben legázolták Francíaországot, Láger az Egyesült
Államokba emigrált. 1945 legvégén tért vissza hazájába; élete utolsó tíz eszten
dejében aktív szerepet vállalt a baloldali szellemi mozgalmakban (Eluard,
Aragon. Sartre, Simone de Beauvoir voltak a közeli barátai) s 1943-ban részt
vett a wroolawí békekongresszuson is.

A francia kommunista, párttal és a nemzetközi békemozgalommal való
együttműködésévelpárhuzamosan a francia egyházművészet megújulásána"k is
egyik élharcosa volt: a 40-es évek második felében mozaikoikat tervezett az
Assy-í templom homlokzata számára, 1951-ben ő készítette az Audiricourt-I
templom üvegaolakaít és falkárpítjait, 1954-ben pedig a svájci Courfaivre
temploma kapott Léger által komponált, a kánai menvegzőt, a csodálatos ke
nyér- és halszaporítást, a keresztrefeszítést, Krisztus föltámadását és az evan
géliumok más részeit megjelenítő üvegfestményeket. A mester művészetének

kertjében a rózsa békésen megfért a reze dával ...
A pesti tárlat - ha a művész festményei hiányoztak is onnan - impo

záns áttekintést nyújtott Léger sokszor nyers és darabos, de mindenkor egész
séget és életigenlest sugárzó oeuvre-jéről, s megismertetett bennünket "egy
rokonszenves, egyszerű és humánus festővel" (Sir Herbert Read).

• * •

Húsz esztendő munkásságáról 'ad képet Anna Margit Erns1Jmúzeumbeli tár
lata; a művésznőnek - aki Vaszary János növendéke és a mártírhalált halt
Amos Imre festő felesége volt - 1948-as utolsó önálló kiállítása óta most nyí
lott elsőízben alkalma, hogy festészéte alakulásáról tájékoztassa a közönséget,

A 'kiálHitott (jórészt kisméretű) festmények, amelyeket bizarrság és báj öt
vöződése, játékosság, groteszk humor, ízes kolorizmus jellemez, az esztendő

egyik legörvendetesebb képzőművészeti meglepetését jelentették. Anna Mar
git művészete meritetta szürrealizmusból, a szecesszíóból, a neoprírnítívtz
musból, a paraszt- és pásztorművészetből, palettája a "fauve"-ok!kal rokon; 
rnindezek a megállapítások, művészettörténeti beskatulvázási vkísérleték azon
ban nem vezetneik sokkal közelebb a művésznő festői világa megközelítéséhez.
Lényegesebbnek tűnik az,hogy Anna Margitban megvan a gyermekí csodál
kozni-tudás képessége, a világ jelenségeire való konvenciómentes reagálás, a
friss, elfogulatlan pillantás adománya, amely magas formai kultúrával tár
sulva jeleniik meg "a képzelet merész szárnyalására valló, bővérű, határozott
színfoltokb61" felépített festményein. (Az idézett szavak Kállai Ernő esztétá-
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nak, az úíabb műV'ésreti irányzatok legkJivá16bb hazai teoretikusának egyik
1946-08, Anna Margit piJktúrájárt bemutató cikkéből valók.)

A derűsebb, ikönnyedebb hangulatú, franciás artisztikumú képek között
jópár súlyosabb, töményebb drámaibb látomással is találkoztunk. Anna Mar
git olyan munkáí, rnínt az "Akt" és a "Madárdal" (a 40-es évek második fe
léből), a "Nyár", az "Akt virággal", a "Bohóc" és az "Ikon" (az ötvenes
évek közepéről), a "Máriácska" és az "Október" (a legutolsó periódusból.
amelyben a sárga és világosbarna színek uralkodnak) Németh Lajos vélemé
nyét igazolják: "Kevés olyan ártatlanul lírai alkat van a kortársí magyar
képzőművészetben,mínt ő."

• • •
Június vezen zárult 'az állami szubvenciót nem élvező kiállítások szá

mára kijelölt Fényes Adolf-teremben Csáji Attila fiatal festőművész "önkö!t
séges" tárlata. A kiáltitott mintegy negyven mű arról vallott, hogy az 1939-ben
született Csáji a szürrealízrnushoz és a nonfiguratív kifejezésmódhoz (inkább
azoniban az utóbbihoz) kötődö, nagy mesterségbeli felkészültségű, érzékeny,
sokra hivatott rnűvész, akinek "Völ'ös-ezüst kompozíció", "Dinamikus orga
nizmus", "Idolok", "HáI'lffias alakzat" és egyéb munkái előtt állva Henry Moore,
az angol szobrász szavai jutottak eszünkbe: "Ha egy művész nem vállalkozik
a természet másolására. ez nem az élettől való rnenekülést jelenti, hanem. a
valóságba való mélyebb behatolást."

* * •

A tekintélyes pár-izsi Faohetti-galéria (innen indult el annakidején a Ve
lencei Biennálé nagydíja felé Kemény Zoltán szobrászművész) áprilisban
Vajda Lajos (1908-1941) festményeiből és rajzaiból rendezett kiállítást. A tár
lat alkalmából szép katalógus jelent meg, amely a hatvan esztendővel ezelőtt

született s igen fiatalon elhúnyt magyar vizionárius mcster mintegy 'két tucat
alkotásának reprodukcióját és René Berger-nek, a Laussane-i Musée des
Beaux-Arts igazgatójának a Vajda Lajos-i' életmű előtt tisztelgő írását tar
talmazza. A kiállttásra és a 'két világháború közöttí időszak e kimagasló ma
gyar művészének munkásságára - több jel rnutat erre - felfigyelt a francia
szellemi élet: a Combat például szokablanul terjedelmes cikkben ismertette
a tárlatot.

* • •
Svájci könyv Kassák Lajosról. Alig pár hónappal Borí Imre újvidéki íro

dalomtörténész és Körner Eva kitűnő monográfíája után ("Kassák irodalma
és festészete", Magvető kiadó, 1967) újabb kötet látott napvilágot az irodal
munloban és képzőművészetünkben új korszakot nyitó mesterről; a 178 oldal
terjedelrnű, finom nyomdai kiállítású kiadvány - amelynek anyagát a pécsi
születésű, Svájcban élő művészeti író: Carl Laszlo (azaz: László Károly) válo
gatta össze - a bázeli Panderma-ildadónál jelent meg.

A kötet elsősorban dokumentum-gyűjtemény:Kassák képversei. részletek
mamifesztumaiból, fotoportrék, "A Tett", a "Ma", a "Dokumentum", a "Munka"
címlapjaí, Adynak, Bartóknak, Marinettinek facsirnilében közölt levelei, Hans
Arp-nak és Jean Cassou-nak a kassáki képarchitektúrákat méltató írásai fl

festmény-, grafika-, kollázs-reprodukctók adnak hű tájékoztatást Kassák, az
író-költő-szerkesztő-művészetszervezőés a franciáknál "a modern múvészet
klasszikusainak sorában számontartott festő" (Artner Tivadar) hat évtizedes
murrkásságáról.

Carl Laszlo - ő írta a magyar művészet avaritgarde szárnyáról tömör
áttekintést nyújtó előszót is - Kassák 1919 utáni, a bécsi emigráció éveiben
keletkezett irodalmi-művészeti alkotásainak szenteli a legnagyobb figyelmet,
tehát a művész tevékenysége ama szakaszának, amely az orosz, holland, olasz,
német és francia konstruktivistákkal és puristál&ml (Vantongerloo, Van Do-
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(D. I.)

esburg, Ozenfant stb.) való legszorosabb szellemi kapcsolat jegyében állott. A
kötet utolsó lapján a mester gyászjelentésének nemes páteszu szavait olvas
hatjuk: "Kassá!k Lajos meghalt. Nyolcvan éves koráig harcolt az igazságért, 
tisztaságát, jelleme hajlibhatatlanságát megőrizve."

A bázeli Kassak-kötet részletes ismertetése szakfolyóirat feladata. Mi csu
pán hírt akartunk adna e szép bibliofil kíadványról, amely - bízunk benne 
fel fog tűnni a nagyobb hazai könyvkereskedések kirakalaiban ís.

ZENEI JEGYZETEK (Szem~é~ődés és belenyugvás. - Káro
~ y i - k e r t i h a n g ver s e n y e k, 1 968.) Mindenekelőtt talán egy-két szót a
Káro~yi-kerti hangversenyek, "kü~ső" körü~ményeiről: örvendezve tapasztal
tuk, hogy "megújult" e szép szabadtéri "hangversenyterem". Ta~án kár colt a
tribünöket ~ebontani, hiszen a fiatalabb hangversenyrajongók ott szerezték
e~ső zenei é~ményeiket, de mindenkit kárpótolhatott a kert mostani üde szép
sége. Természetesen a hangositás problémáit most sem sikerült teUesen meaol
dani, sokszor inkább "lelki fülére" van utalva a zenehallgató, mintsem a ténll
legesen hallható hangokra, de ez sem nagy probléma, hiszen a Károlyi-kert
ben évről évre a legnépszerübb zeneművek hangzanak fel, amelyeket mindenki
ismer, s mindenki együtt tud énekelni a kórussal, zenekarral.

A hangversenyek sorából ezúttal két előadást szeretnék kiemelni azért is,
mert mindkettőn igen jó karmesteri teljesítménynek lehettünk tanúi, s mind
két alkalommal fiatal zongoraművész élvezetes, kimunkált játéka hozott nagy
sikert. Nem utolsósorban azért maradunk e két hangve'rsen'l/ mellett, mert
mindkettőn azt a lelki u.tat járhattuk végig, amely a szemlélődésből indul,
végigjárja a kétségeket, és eljut a belenyugvás vigaszáig.

Szemlélődés: az életre való rácsodál,kozás, egyfajta lírai hevúlet, gazda
godni, tökéletesedni vágyás - ezek az érzelmek tárulna,k a hallgató elé Beet
hoven közismert G-dúr zongoraversenyéből, melyet Sándor János karmes
teri kiséretével nagyrahivatott, fiatal OlaSZ vendégünk Mario delii Ponti szó
laltatott meg. Az alakuló, fejlődő Beethoven egyik "nagy" vallomása tárul
elénk ebben a műben, s ami tailUlságos lehet benne minden kor számára, az
elsősorban a zenében megnyilvánuló önvizsgálat igénye. Eddigi műveinek egy
egy visszfényszerű jelzése is fel-felvillan a versenyműben, hol az Otödik szim
fónia főtémájának zaklatott dörömbőlése - sokkal líraibb, belenyugvóbb for
mában -, az epilóg téma pedig a Fidelio nagy humanista himnuszát idézi.
"Ennyit jártam eddig, ez az enyém" - mondja nagy összefoglaló aesztueea: a
zenekőltő a G-dÚr zongoraverseny magaslatáról visszapillantva eddig meg
tett útjára. És épp a rendszerezés és befejezés igénye a magyarázata, hogy a
sokféle ihletés, a sokféle zenei elem egységbe rendeződik, klasszikus nyuga
lommal és derűvel telítődik; az egyén megvívta a maga harcát - ezért is mo
nologizál minden tétel kezdetén a közösséget megjelenítő zenekarral -, és e
harc eredménye a szemlélődés biztoinságát és a megnyugvást hozta szá·mára.
A középső tétel hatalmas látomása nem véletlenül Orieusz bolyongásai nyomán
él'lelődött meg Beethovenben. Nem a. kétségbeesett, az alvilági hatalmakat
ostromló ]cöltőt jeleníti meg azonban, hanem az énekszó varázsát í,smerő, és
azt alkalmazni is tudó mágust, aki tudja, hogy magasra hivatott és rendeltetése
van. Szédítő mélységek között ível az útja szédítő magaslatra: s ezt a belső

feszültséget, s ennek felszíni beteljesült nyugalmát kell a zongoristának érzé
keitetnie: ezért is szolcták a legnehezebb előadói feladatok közé sorolni a
zongoraversenyt. A fiatal olasz zongorista bámulatosan eg'l/éni felfogással,
mindvégig lenyűgöző átéléssel és nagy technikai biztonsággal szólaltatta meg
Beethoven remekét, és a jól, pontosan kísérő Hangversenyzenekarral együtt
(ez Sándor János érdeme) megérdemelten aratott nagy sikert.

De vajon mindenkinek megadatik a szemlélődés nyugalma? Mindig ké
szen áll a klasszikus nyugalom és derű, az olümpuszi mosoly, amely végered
ményben lecsiszolja az ellentéteTcet, kiegyenlíti a távolságokat? A válaszért
egy-két évtizedet kell csak visszamennünk a zene történetében. Mozart egyre
másra írja dúr hangnemü remek zongoraversenyeit, melyekkel mind maga
sabbra tör, Bécs előadóművészei között is rangos helyet vív ki magának, s
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hangt,ersenyet a csaszarvaros jelentős eseményei. A "dúr" nála a derű, a mao/t
biztonság hangneme. Es egyszerre felbúg a kórusban egy mély hang, egy
töprengő, befeléforduló, tragikus felhangokat is megzengető versenym:a, a
d-moll zongorakoncert (K. 466.), amely mintha már a ké~őbbi évek tragikus
elemeit elevenítené meg. Mozart gyakran és szívesen írt leveleiben verseny
műveir61, sikereiről. Ez a zongoraverseny sokkal inkább "dokumentálatZan"
maradt. Érthető: nem a siker inspirálta, nem az újabb előadói győzelem vá-

.{lya, hanem a magányos, befeléforduló, töprengő, önmaga rendeltetését ku
tató zeneköltő a1'cmását viZZantja föl, aki tudja és érzi, hogy a jelen fényei
mögött már felsejlik a jövendő sötétsége is. Ahogy a versenymű első tételében
a zongorahang kifejezi a töprengő ember kétségeit, ahogya középső tétel dallá
oldja fájdalmát, az már valahol a Requiem transzcendenssé oldott bánatának
előképe. A d-moll versenymúben még felfénylik a megoldás: az utolsó tétel
dúr-ba forduló felviharzásában. De az a zenekőltő, aki az első tétel mély fáj
dalmú Zíráját megkomponálta, már átéZte a szemlélődés "tragédiáját". (Szabó
Csilla nagyon szépen, kulturáltan játszoUa a zongoraversenyt, és ismét iga
zolta, hogy egyik nagyra hivatott pianistánk. Lukács Miklós irányításával al
kalmazkodóan kísérte a zenekar.)

Két út vezet innen fölfelé. Az egyik Don Juané (ezt az utat az opera nyi
tánya jelezte, Sándor János vezényletével), a másik a Requiemé (a Budapesti
Kórus - karigazgató Forrai Miklós - közreműködésével Lukács Miklós diri
gálta). Don Juan a halált is megvető hősies magatartás jelképe, de az ürességé
is, amelyet nem lehet folytatni, nem lehet tartalommal telíteni. Don Juan
alakjának (és az egész operának) mélységes tragikumára figyelmeztet a Nyitány
d-moll hangneme, amelyhez sokféle modulálás után mindig visszatér a zene
költő. A hatalmas dinamikai effektusok pedig azt jelzik, hogy két erő vívja
majd harcát az operában, és kettejük ellentéte kibékíthetetlen, harcuk sem
hozhat hát megoldást. (Érzésem sze1'int Sándor János kissé indulósra vette a
nyitány ritmusa i t, talán arra számított, hogya szabad téren így jobban ér
vényesülnek a drámai ellentétek. Ami azonban teljesen helyén volt a műsort

záró és nagyon jól megoldott Vj világ szimfóniában, itt kicsit kívülrekedt a
zene lényegén. Igaz, az előadást érdekes közjáték is zavartCi, egy riadt rigó
fiókával kellett harcolniuk a hegediisöknek, s az sem emelte a drámai. ha
tást, hogya súlyosabb fokozások alkalmával az egyik lakásból hevesen ugatni
kezdett egy kutya, amelyik már többször is nemtetszését nyilvánította a klasz
szikus zene iránt.)

Don Juan a pokolba süllyed, sírja fölött a többi szereplő kissé üresen és
meglehetősen vidáman eszmélkedik. De épp ez a kissé levegőben lógó Finale
jelzi ennek az életmódnak és életelvnek a kiZátástalanságát. Melyik hát a he
lyes magatartás? - Erre válaszol érzésünk szerint a Requiem, amellyel kap
csolatban oly sokszor emlegetik a "tragikus" Mozartot, holott e nagyszerű re
mekmű alapélménye a belenyugvás és megnyugvás gesztusa, az életútját be
fejező zeneköltő nem tragikusan néz vissza, hogy mindent el kellett vesztenie,
hanem már egy másik dimenzióba fígyel előre, s azt kutatja, mit találhat meg
ott. Ez a "belenyugvó befejezettség" oly ritkán érvényesül a Requíem előadá

saiban. Épp ezért volt ígaz gyönyörűség végighallgatni Lukács Miklós kris
tálytiszta és mélyen ig'!z értelmezését, amellyel ígazán áhítatossá, bensősé

gessé tudta tenni Mozart művét. Jó segítőtársra akadt a Budapesti Kórusban,
az igen szépen muzsikáló Hangversenyzenekarban és a négy szólistában, (An
dor Éva, Barlay Zsuzsa, Bartha Alfonz és Supala Kolozs), akik közül elsősor
ban Supala Kolozs érezte át a Requiem mondanivalójának igazí mélységét.

Kétféle halálélmény lehet. Verdi eget földet megmozgat vele szemben,
kürtöket, harsonákat, trombitákat. Nála a halál dráma, amelybe nem szabad
belenyugodni. Mozart a Tuba mirum-ban, egyetlen harsonát énekeltet (nem
"harsog" a harsona!), ezzel is jelzi a megtalált bizonyosságo t. Talán ezért is
érezní ezt a megoldást teljesebbnek, mélyebbnek. Hiszen távlatok nyíZ1Wk be
lőle: a földi élet vonzásából kikerülő és a nehézkedés törvényétől ís measza
baduló ember felemelkedésének bíztonsága. Elsősorban ez adj:z művészetének

folyton élő és ható korszerűséqét, melyről Liszt Ferenc így írt: "A mozarti
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képzelet túláradó forrása, mely életének rövid ideje alatt oly sok. kinccsel
gazdagította a művészetet, kőltői vénájának kimeríthetetlenül buzgó életereje,
mely bő áradása folytán nem hogy megfogyatkozott és elapadt volna, hanem
ellenkezőleg: kiterebélyesedett, mikőzben még magasabbra szökellt, az a sze
rencse, mellyel a művészet minden általa érintett ágát jelentöllen előbbre

vitte ... mindez Mozartot olyan lények egyikének mutatja, kiket a természet
ünnepi kedvében, legszebb anyagaiból teremt meg .. ." (Rónay László)

FILMEK VILAGABÚL. A Hamis Izabella. A bűnügyi film központjában
látszólag a gyilkos személye áll, illetve az a folyamat, amelyben lelepleződtk.

A feszültséget az ismeretlen okozza, az élvezetet pedig bizonyára ennek az is
meretlennek a megismerése. Nyilván nézőt pukkasztó rosszindulatnak Iestene,
ha a kritíka előre megírná. hogy a gyilkos, aki leszúrta az öregasszonyt és
megfojtotta az albérlőt, az alagsorban lakó zsebmetsző fia. De vajon tényleg
a tettes ismeretfensége okozza a bűnügyi műfaj varázsát?

Kérdés ugyanis, hogy csökkenne-e lényegesen ezeknek a filmeknek a lá
togatottsága, ha míndig előre megírnák. hogy ki a tettes. Lehetséges ugyan,
hogya nézőszám valamit csökkenne, de ez egyáltalán nem biztos; ezt a kísér
letet mindenesetre ott célszerű végrehajtani, ahol a moziműsorok többségét
az ilyen filmek alkotják. Bár a nálunk bemutatásra kerülő bűnügyi filmetk
többsége jóval az átlagszínvonal alatt marad, és megtekíntésük csak ritkán
okoz tényleg borzongató, üdítő izgalmat, mégis olyan kevés a számuk, hogy
nevetséges volna hadakozni ellenük. S különben is: miért lcellene feltétlenül
kifogásolni azt, hogy la történet középpontja bűncselekmény? Valójában a
klasszikus irodalmi és drámai alkotások többségében ez a helyzet, ha a bűn

cselekmény fogalmát kdssé kíterjesatjük. Azért említettük ezt, mert a Hamis
Izabella jól sikerült bűnügyi film, (szöges ellentétben az eddigi kísérletekkel),
mely azonkívül, hogy betartotta a szakmai játékszabályokat (tehát nem volt
sem túl átlátszó, sem túl mesterkélt), még hiteles társadalmi légkörrel. sajátos
hazai vonásolk:kal is rendelkezik, szereplőí közül pedig nem egy túlnő a szo
kásos sablonokon. Mindez nyilván a rendező, Bácskai Lauró István (aki rá
adásul első filmes rendezőként mutatkozík be egy olyan területen, ahol a
rubinnak elsődleges szerepe van), de nem utolsó sorban az Író, Bencsik Imre
érdeme. A bonyolításban lehetett volna valamivel több leleményesség, és a
gyilkos szemelvét sem ártott volna nehezebben fölismerhetővé tenni, mind
ezt azonban kiegyensúlyozzák a jól érvényesített színészi alakítások és a film
beli társadalmi légkör életszerűsége.

A "hamis IZa/bella" ritka bélyeg, egy magános öregasszony birtokában. Az
öreg hölgyet meggyífkolják, aza néhány ember pedig, aki a bélyegről tudott,
mind alibit tud igazolni. Ennyi talán elég annak érzékeltetésére, míért tűnik

már eleve jónak "bűnügyi" szempontból ez a fil:m: mert úgyszólván klasszi
kusan kiegyensúlyozott meséie és felépítése van. Ha több és jobb krimivel
lennénk elkényeztetve, valószínűleg közepesnek találnánk.

Miből ered a varázs, ha mínden ilyen egyszerű? A néző a gyilkolás fo
Iyamatával azonosul valamiképpen, rémülettel éli át az eseményt, arra azon
ban aligha akad példa, hogy a meggyílkolttal azonosul. Valójában tehát ke
vésbé az egyes szereplők tartják fogva a képzeletét. mint inkább maga a bűn

cselekmény elvont fogalma. Mivel a bűnügyi film a legáttekinthetöbben, a
legsablonosaoban mutatia be ezt, az azonosulás, - amely akkor is az, ha az
ember csupán a rejtvény megfejtésében vesz részt, - nála a legegyszerűbb.

Ahhoz nincs elég "tartalom" benne, hogya néző katarzist éljen át, de annyira
azért konkrét, hogy egy sajátos és a valóságban míndíg kielégítetlenill maradó
fogalmat keltsen életre, az igazságét. \

Az anyagi tudatosság és a képzelet igazságigénye jellemző ellentétet al
kotnak az emberi életben, A képzelőerő segítségével egy tárgyát anélkül l'>
láthatunk, hogy az kézzelfoghatóan jelen volna, és így a fölismerések adott
anyagai alapján a realitásoktól függetlenül valami úiat hozhatunk létre; mind
ez nagyfokú függetlenséget biztosít az adottságoktól, azaz egyfajta tényleges
szabadságot jelent egy olyan világban, mely manípuláltságánál fogva 080:re
vétlenül már a szabadságtól is majdnem megszabadul. A gyilkosság tehát a



korlátlan szabadság jelképe, afféle "ördöggel kötött szővetség" az adottságole
talaján, s a képzelet Igazságigénye -'- tehát ez a realitásoktól független em
beri 'képesség - a lelepleződés folyamatában talál kielégülést. Valójában vi
szont a néző éppen ezen a folyamaton keresztül érzi öntudatlanul saját indi
viduális szabadságvágyának megvalósulását. nyilván ugyanazon a fogyasztói
színten, mínt amelyen a, J1iJ:met közvetítik. Az igazság revelálása Ilyinódon
fogyasztási termékké válik.

Vitathatatlan, hogy a mai értelemben vett bűnügyí műf'aj a tömegméretű

ipari termelés létrejöttével egyidős, és a jellegzetesen demokratikus társadal
makban a legnépszerűbb és a leghagyományosabb. és a díktatúrák idején,
vagy elmaradt társadalmi viszonyok között jóformán alig virágzik. A bűnügyi

film igazi élvezője ugyanis az átlagember, akiben már kialakult. árnyalt
szabadságfogalom él, s ezért természetesnek érzi azt a kölcsönössézet. hogy az
erőszakos cselekedetet, vagy az igazság egyoldalú kisajátítását elkerülhetet
lenül bűnhődés követi.

Ez a tartalom a filmek alacsony színvonala következtében többnyire rejtve
marad, s csak bizonyos nézőpontból vehető jobban észre; jellemző például,
hogya bűnügyi műfaj kevésbé a hatalmi emberek szórakozása. akik az erő

szak és a bűnhődés gyakorlati következményeinek solokal inkább ki vannak
téve, hanem inkább azoké, akiknek a hatalommal talán a Iezkevesebb kap
csolatuk van, tehát a tömegeké. Tömegkommunikációs szerepük is ezzel ma
gyarázható: népszerűségüle oka, hogy a korlátlanság és a hatalmi szabadság
lehetőséget a gyakorlatban soha át nem élő tömegek valamiféle fogyasztói
szí nten élik át ennek az "ördöggel kötött szövetségnek" a lehetőséaét, Olyan
szükséges pótélmény ez, amely - a látszattal ellentétben - talán feleslegessé
teszi a valódít, (Ungváry Rudolf)

AZ Ú,T KISEGfT6 NEMZETKÖZI NYELV, AZ ,.INTERLINGUA". A mo
dern társadalomban komoly akadálya a gondolatok közlésének a nyelvek sok
félesége - állapítja meg Giovanni Blandino abban a tanulmányában, amelyet
a Civilta Cattolica ezév áprí'lis 20-i számában írt a nemzetközi kisegítő nyelv
problémáiáról és ezzel kapcsolatban a legú iabb ilyen rivelvről. az interlinquáról.

Való iában régóta foglalkoztatja már az emberiséget a megfelelő kisr-gítő

nyelv létrehozása és nem kisebb gondolkodók, mint Descartes és Leibniz
is foglalkoztak már a kérdés megoldásával. Annak, hogy nem az élőrivelvek

valamelyikét nevezik ki ilyen nemzetközi nyelvnek, nemcsak nemzeti előíté

let vagy féltékenység az oka, hanem főleg az, hogya természetes nyelvek ál
talában nagvon "szabálvtalanok" és éppen ezért csak hosszú idő alatt sajá
títhatók el. A megfelelő kisegítő nemzetközi nyelvvel szemben az első és leg
fontosabb követelmény tehát az, hogy egyszerű szerkezetű és ezáltal könnyen
megtanulható legyen.

Az első komoly kísérlet egy ilyen kisegítő nvelv létrehozására J. M.
Schleyer német katolfkus pap nevéhez fűződik, aki UlflO-ban tette közzé az
által szerkesztett volapük nyelv szabálvait. Schlever mindenekelőtt arra tö
rekedett, hogvegyszerű nyelvtani szabályokkal készítse el nyelvét. amely csu
pa olyan szóból álljon, amelyek a már meglévő európai nyelvekben előfor

dulnak A volapük mégis túlságosan mesterkélt nyelv lett és csak az értheti
meg, aki rendszeresen megtanulja. így például aki nem tanult ,.volapükül",
annak soha eszébe nem jutna, hogya volapiik szó azt ielenti: "a vilá!! nvelve"
(a pük az angol speak-ből ered, a vol az angol world-ből, és a kettőt össze
kötő a a volhoz kapcsolt birtokos rag). A volanük eleinte gyorsan terjedt. de
azután teljesen eltünt, amikor néhány évvel később, ] RR7-bpn L. Zamcnhof
varsói szemorvos közzetette a maga szerkesztette esperanto nyelvet.

Az esperanto már sokkal tökéletesebb nvelv, mint elődie volt. Nagymér
tékben szabálvos a rivelvtana és a különböző rivelvtant problémákat zseniá
Hsan oldotta meg. A szavakat is sokkal megfontoltabban válogatta össze, mint
a volanük. Az eszperantó nyelv szabálvoságával kapcsolatban elég csak "lrra az
egy tényre utalni, hogy mínden főnév o-ra végződik benne. minrlen malléknév
a-ra és mínden határozószó e-re. Igv például a nacio azt jelenti: nemzet; eb-
ből származik a nacia nemzeti és a nacie = nemzetien.



Az esperanto nagy népszerűségre tett szere az elmúlt évtizedek folyamán,
hívei az öt világrész majd minden országában megtalálhatók. Mindenesetre van
egy alapvető hiányossága, s erre csak a második világháború utáni időszakban

mutattak rá a közvetítő nyelv problémájával foglalkozók, nevezetesen az, hogy
az esperanto, arnikor a legnagyobb szabályosságrá törekedett, túlságosan eltá
volodo1Jt a természetes nyelvektől, és éppen ezért megint csak olvan nvolv,
amelyet tanulás nélkül nem lehet megérteni. A megfelelő nemzetközi kisegítő

nyelvvel szemben pedig éppen az a legfontosabb követelmény, hogy ne kelljen
vele túlsokat foglalkozni, hanem szinte "kapásból" érthető legyen.

Nyilvánvaló, hogy ennek a követelménynek nem lehet egyszerűen eleget
tenni, lévén, hogya nyelv szabályszerűsége és természetessege sok tekintetben
kizárja egymást. Mennél jobban erőltetjük a szabályosságot, annál inkább meg
kell változtatni a természetes nyelvekből ismert szavakat. Ügv látszik, hogy a
problémát eddig a legtökéletesebben az "interlingua" néven közzétett új köz
vetítő nyelv oldotta meg, amelyet A. Gode vezetésével az lALA (International
AuxiHary Language Association) szerkesztett, s amelynek első nyelvtanikönyvei
az 50-es években láttak napvílágot,

Ennek az új mosterséges nyelvnek szókincse úgyszólván teljes egészében
latin eredetű szavakból áll s ezeket csak néh.ány újkeletű modern szóval egé
szítették ki. Minthogy még a nem latin eredetű kirltúrnyelvek is általában
elég nagy számban tartalmaznak latin eredetű szavakat, azonkívül pedig a
legtöbb ember tanult valamit latinul vagy latin eredetű nyelven, ez a tény
már eleve megkönnyíti az új nyelv megértését.

Az inter-lingua legfontosabb nyelvtani szabálval a következők:
Egy határozott névelő van, a: le. (Ez leülönösen megkönnyíti a nvolvet

az angolok és magvárok számára, ez a két nyelv ugyanis szintén csak egvfaita
névelőt ismer; az angol a the-t és a magyar az a, az-t). Egyetlen határozatlan
névelő van, az: un = egy.

Az interlingua a magyartól eltérőerrnem ragozós, hanem prepozíciós nyelv.
Fő prepozíció az in, magyarul -ban, -ben; a de, ami a magyar -ból -ből, -nek
felel meg; az a, amit a magyar-nak, nek, -ba, -be helvett használnak; végül
a per,ami szintén lehet -ban, -ben, -ra, -re, -tól, -től, által stb. Általában en
nek a négy, a latin rivelvek mindesvlkében előfordu16 prepozíciónak haszná
lata nem okoz nehézséget annak számára, aki valamilyen latin eredetű nyel
vet ismer.

Az interlingua is megkülönbözteti a főneveket nemü'k szerint, de azzal az
egyszerűsítéssel, hogy azok a főnevek, arnelvek hím vagy nőnemű élőlénvt

jelölnek meg, ennek megfelelő neműek. Minden más főnév semleges. A fő

nevek többesszámát az s (illetve a mássalhangzóval végződő főnevek eseté
ben es) rag házzáadásával képezik.

A melléknevek nem ragozódnak. sem nemük sem egyes vagy többesszá
muk nincs.

Az ÍI'!éknek, végződésüknek mezfelelően három csonorttuk van: amar,
vider, audir (szeretní, látní, h.allani). Példa a ragozásrar főnévI igenév = amar,
jelenidő: io ama, tu ama, me ama. nos ama, vos ama, mes IJma; félmúlt és
befeiezett múlt: io amava stb.; jövő idő: io amnra stb.: föltételes m6d: io
amaréa stb.: melléknéví igenév: amanie; múlt ideiű melléknévi igenév: amate.
Ugvanebben az időben az igealak változatlan végig az egyes és- többes szám
valarnennví személvénél.

Blandino két szővegmintát is közöl az interlinquáb61. Az egvík ezv ter
mészettudománvos orvost szövez. a második a Mater et magistra körlevél első

bekezdése. Az orvosi szöveg így hangzik:
"Cholera. - Iste rnorbo, reguardate usque satis recentemente como ,con

querite' per le scientia medical. ha comenciate redevenir 1fn menacil1 in multe
areas del mundo ubi le population es dense e le sanitation inndeauate, Le
decennio passate ha vidite un auqmento in le numero del sub,iectos afficite
e etiam in le extension geoarafic del infection. Ha etiam occurrite un re'sur
gentia del interesse in recercas scientific relaOVl~ al trartamento e al pre
vention del cholern. ..." Maavarul így hangzik: ..Kolera. - Fz rt bet€'!!sp.l!. :Jme
lyet az orvostudomány a legutóbbi időkig .Jegvözöttnek" tekintett, most ismét

in



fenyegetni kezdett a világ több terü:letén, ahol sűrű a lakosság és nem meg
felelőek az egészségügyi viszonyok. Az elmúlt tíz év során emelke
dett a fertőzött egyének száma és a fertőzések földrajzi kiterjedése is. Ugyan
csak fölélénkült (újjászületett) a tudományos kutatás érdeklődése is a kolera
gyógyításával és megelőzésévei kapcsolatban ..."

A Mater et magistra körlevél első bekezdése a következőképpen hangzik:
"Matre e Magistra de omne gentes, le Ecclesia unit'ersal ha essiie insti

tuite per Jesus Christo a fin que omnes que duranie le seC1CtOS 'L'eni a su sina
e a su imbraciamento trova le plenitude de plus alte vita e quarantia de sal
tmtion. Ad iste Ecclesia, columna e fundamento de veritate (.1 Tim 3, 15.)
su sanctissime Fundator ha confidate un duplice carga: de generar filios, de
ecucar les e reqer les, guidante con materna providentia le vita del singules
como del populos, cuje grande dignitate le Ecclesia sempre habeva. in maxime
respecto e tutoraoa con sollicitude."

Ennek a szövegrésznek magyar fordítása:
"Minden népek édesanyját és vtanítómesterét, az egyetemes egyházat, Jé

zus Krísztus azért állította fel, hogy míndazok, akik a századok során kebelére
és ölelő karjai közé érnek, megtalálják a magasabb élet teljességét és üd
vösségük biztosítékát. Erre az egyházra, amely az igazság oszlopa és biztos
alapja (1. Tim 3. 15), legszentebb Alapítója azt a kettős feladatot bízta: hogy
fiakat nernzzen, hogy felnevelje és kormánvozza őket, anyai gondviseléssel
iránvítva mínd az egyesek, mírid a népek életét, s e nagy megtiszteltetéssel
járó feladatot az egyház míndenkor tiszteletben tartotta és buzgón teljesítette."

Az interlinguát a latin nyelv kiejtési szahálvainak megfelelőerr kell kiej
teni. (Tehát a tion végződés például cionnal olvasandó!) Valószínűleg igaza
van Giovanni Blandinona'k,amikor megállapítja, hogy olyan ember, alki jára
tos valamelyik újlatin nyelvben, két-három órai tanulmányozás után már fo
lyékonyan olvassa és meg is érti az interlinguát. Mindössze az első néhány
lapot kell a megfelelő magyarázattal ellátni. És ez a körülmény rendkívül
fontos. Ahhoz, hogy valaki az interlingua nyelven írni tudjon, mintegy 12-15
órai. tanulmányra van szükség. Bladino azt állítja, hogy ő maga 15 órai ta
nulás után szinte hibátlanul leírt interlingua nyelven egy hosszú 45 oldalas
tanulmányt, amely filozófiai és biológiai kérdésekkel foglalkozott, és semmi
nehézséget nem okozott a gondolatok kifejezése, míg ugyanakkor ugyanezt a
cikket sem latinul, sem franciául, sem angolul, sem németül nem tudta volna
megszövegezní. noha ezekikel a nyelvekkel lényegesen hosszabb ideig foalal
kezott. Az lALA által kibocsátott első ínterlinsua szótár 27.000 szót tartalmaz.
De ha bizonyos árnvaltságokIctfejezéso céljából további szavakra lenne szük
ség, ezek minden nehézség nélIkül berktabhatók a szótárba.

Nyilvánvaló, hogy ez az új nemzetközi lcísegítő nyelv rendkívül könnvű

azok számára, akik újlatin vagy angolszász-germán anyanyelvűek. Viszont a
más anyanyelvűek is rendszerint beszélik az előbb említett nyelvek valame
Iyíkét, a latinos szerkezet tehát már nem idegen számukra és a tapasztalatok
szerint ezek is hamarosan megtanulisk az interlinqua olvasását és írását még
akkor is. ha az általuk tanult újlatin vagy angolszász-germán nyelven még
nem érkezbek el a tudás ílven fokára. "Persze olvan kísérlet ez - fejezi be
ismertetését Giovanni Blandino jezsuita atva -, amely esetleg síkertelenséaro
van kárhoztatva. Azt azonban senki sem tagadhatja, hogy figyelemre méltó
előnvökkel járna, ha a nemzetközi kapcsolatokban egy egvszerűbb m-ster
séges nyelvet használhatnánk." (Doromby Károly)

•

Ha Istenre gondolok, a sz{vem úgy megtelik örömmel, hogy áradnak a
hangjegyek, mintha csak orsóról gombolyítanák őket.

Haydn
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JOURNAL: Notre gratitude envers les constructeurs de dómes (János Pi
~inszky) - Pélérinage du peuple de Dieu (Lász~ó Pozsonyi) - Journal du
lecteur (György Ró7UlY) - Chronique théátrale (Káro~y Doromby) - Beaux
arts (D. I.) - Chrenique musicale (László Rónay) - Films (Rudu~f Ungváry)
- La nouvelle Iangue auxíllaíre internationa1e "l'interlingua" (Káro~y Do
romby).
Informations sur la couverture,

•
LE CONGR:E;S INTERNATIONAL DES JOURNALISTES CATHOLIQUES
VU DE HONGRIE .

par Vid Mihelics

Dans son compte-rendu et son commentaire Vid Mihelics, redacteur en
chef de Vigilia, part du fait qu'au symposion du IDO-C de I'année derníere
a Rome il avait fait la connaíssance du pere Emile Gabel, secrétaíre générale
de ~'Union Catholique Internationa~e de ta Presse (UCIP), qui trouva la mort
six mois plus tard, le 6 mars, dans un accident d'avion. Alors, il avait
beaucoup parlé avec le pere Gabel du congres de ~'UCIP ímmínent, mais ce
n'est qu'au cours du congres Iuí-méme qu'il put se rendre cornpte de l'auto
rité dont [ouíssaít le pere Gabel dans de larges esreles et de la prédorninance
de sa personnalíté. Il n'y eut pas une seule séance du congres, ou sous quelque
forme que ce soit, on ne parle de Gabel, ou on ne cite ses paroles et ses écríts
comme un programme. Le pape Pau~ VI. lui rnéme se rétéra aussi a lui dans
le message adressé au congres, en déterminant la táche des journalistes
catholiques. L'auteur de l'artlele en souligne partículíerement ce qui suít:
"Dans leur travail, qu'Ils respectent la véríté, qu'Ils aient a coeur le bien de
I'indívidu et de la communauté, et qu'Ils témoignent un sérieux Ioyalisme
errvers l'Eglise. Qu'ils proclament I'enseígnernent du Christ sous une forme
moderne et compréhensíble, et qu' ils se rendent compte que dans les temps
difficrles que nous vivons, leur míssíon est de favoriser la compréhension re
ciproque des hommes et leur coexístence pácifique. Qu'ils travaillent, dans
l'esprít chrétien, sur la voie qui conduít il une société nouvelle."

Le huitíeme congres rassemölé les 2-5 juillet il Berlm-Ouest avait été
précédé d'un grand intérét bien compréhensíble, étant donné que c'étaít la
premiere réunion de ce gerire depuis la fin du concíle. Cet intérét a aussí
été manífesté par les lettres de saíutatíons adressées au congres, "Bien sur.
le congres ne se serait réduit qu'a une grande rencontre interessante - écrí t
Míhelícs -, s'íl s'était borné aux généralités et s'Il s'était contenté de refle
xions moralísatrices et diffuses. Il est vrai qu'en ce eas auss', íl auraít
eu une certaíne valeur, a mon avis pour la raíson que c'étaít la premiere Ioís
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que des [ournalistes catholiques des pays socialistes avalent été ínvités et
prenaierit part au congres. Il est d'autant plus heureux que les entretiens
aient porté en premier lieu et surtout sur des questions pratiques ... Comme,
a beaucoup d'égards nos circonstances sont différentes, la plupart de ces
problemes, méme s'Ils soulevaient des discussions fort ínstructíves, étalent
assez éloígnés de moi. Done, mon attention a été plutőt captivée par les re
marques et les constatations qui pouvaient .en partie nous fournir des indi
cations ou faciliter I'apprécíatíon objective" du travail que nous avíons ac
complí ehez nous jusqu'ici."

L'orientation et les informations conoemant la vie intérieure de I'Eglíse
ont constítué un probleme important. A ce propos 1'auteur de l'arttele men
tionne surtout la conférence magístrale du cardinal Kőnig, arcbévéque de
Vienne, et prend connaíssance avec joie de la résolution du congrés érioneant
que tous les hommes, sans aucune dístínctíon, ont le droít de s'inforaner et
d'étre informés sur la vie de l'Église. A propos des difficultés mentionnées
par Antonio Molina, Mihelics remarque: "Nous autres en Hongríe, nous ne
nous trouvons jamars en butte aux conflits entre la híérarchíe et les [ourna
lastes tels que ceux dont certaíns de nos confreres ont parlé." L'auteur de
l'article accentue la déclaration du cardinal selonlaquelle il faut exíger des
[ournalístes I'aspiratíon ft la vérité et la "justice subjectíve", de mérne il faut
que le joumaliste catholique constdere sa profession comme un service, que
dans ce service il voie toujours 1'ÉgHse de I'avenír, et qu'il parle une langue
qui soit ceUe de ceux auxquels il doít s'adresser,

"Les prises de position qui, conformes ft la tendance que nous représen
tons depuis longtemps, faisaiene ressortár la responsabilité des journalistes
catholiques pour la mise en valeur de la justíce sociale et des droits fon da
mentaux de 1'homme, de mérne que dans le domaine du dialogue universel,
ont été unanimement approuvées par le congres." Dans I'Intérét de ce díalo
gue - ajoute Mihelics -, ainsi qu'on I'a démontré tres opportunément au
congres, il faut réprimer la maniere de penser confessionnelle. La presse
catholique ne peut plus étre une "presse destinée aux catholiques", mais elle
doít présenter le travail des publicistes oatholíques ft tous les hommes, au
monde entíer, Cependant, l'auteur de I'article exprírne ses regrets de ce que
ce congres n'aít pas tenté de détemuner plus exaotement le suiet et le but du
dialogue.

Les journalistes catholiques des pays socialistes ont également tiré de
nombreux enseignements de la conférence du professeur Otto B. Roegele, riche
en données et tout ft fait pratique, L'auteur de l'article partage le point de
vue que la presse catholique doit avant tout satísfaíre les exígences de la
conscience chrétienne, et soutenir la pensée catholique par des arguments
convaíncants. De mérne, il pense qu'en plus des commentaires d'information
et d'Idéologie, il faudrait laísser plus de marge aux discussions ainsi qu'á la
publícation des opíníons,

Vid Mihelics parle avec une appréciatíon toute spécíale de I'aotívíté du
groupe de travail' qui traitait la coopératíon "supra-nationale" des rédactíons
et des journaux. Le présiderit Konrad Simons, rédacteur en chef d'Aachen,
présiderit de l' Association des Publicistes catholiques Allemands, soulígna ft
juste titre les difficultés causées dans la vie internationale par les blocs poli
tiques ídéologíquement séparés, Son objectívtté est prouvée par le fait qu'en
méme temps il ajoutait et soulignaít que dans le monde de l'Ouest la diffé
rence des aspirations et des prises de position éntrave aussi séríeusement la
coopération. Mihelics est du méme avis que Simons: si nous désirons une vraie
coopération entre les journalistes catholiques, elle doit se réalíser étroítement
sur le plan professionnel et sur celui de la rédactíon, en évitant toute inter
vention dans les problernes de la politique intérieure ou extérieure des diffé
rents États. Les possibihtés de cette coopération existent, le congres ayant
démontré que nous avons pas mal de suiets et táches communs.

"Mes propositions que, selon sa promesse, la direction de 1'UCIP a en
regístrées au nombre des táches a accomplir, ont aussí été favorablement
accueílííes - poursuít l'auteur de l'artlele. - On y trouve I'échange plus actif
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de nos publications, [ournaux et revues, ~'exemptiottl des droits d'auteur ou
leur taxation favorable errvers La presse catholique des pays socíaltstes, 1'01'
ganisatien de voyages détude réciproques, enfin, au nom de la "justice sub
jective" proclamée par le congres, l'assurance de la possibilité de rectification
relativement aux publications qui relateraient de facon erronnée au tendan
cieuse les événemems religíeux ou de politique écclésíastíque de quelque
pays."

Vid Mihelics termíne son compte-rendu en oes termes: "Je pense que,
comme mci-mérne, tous mes confreres venus des pays socialistes rentraient
ehez eux satisfaits et enrichis de précieuses connaíssances professíonnelles
aussí bien que personnelles acquíses au cours de ce congres trés bien organísé,
qui s'est déroule sans aucun accroc."

•
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

A propos du ID-eme anníversaire de la fondation du théátre d'été de Bu
dapest, le "Theátre en rond", la ch1'Onique théatrale soulígne I'inltíatíve et
fait I'éloge de I'expérience assumée par le théátre dans la vie théátrale
hongroíse. Au cours de cette saison, le "Théátre en rond" a offert il son
PUblic un spectacle tout il fait insolite, en représentant sur la scéne la "Divina
Commedia" de Dante, avec l'utilisation du texte original. La représentation
a remporte un vif succes et 1es crítíques sont d'avís que son principal méríte
est davoir suscité I'Intérét de larges cercles envers le chef-d'oeuvre de Dante.
Les extraits du texte prononcés au cours de la représentation ont été choisis
par Sándor Weöres, poete hongrois bien connu,

La rubrique des betuix-arts rend compte de l'exposition du peintre fran
caís Fernand Léqer (1881-1955) il Budapest L'article caractértse avec con
cision 1'oeuvre de Léger partant du cubisme et mentionne également les tra
vaux du maitre dans le domaine de l'art relígíeux. Une autre communícatíon
de cette rubrique commente le Iívre publíé il Bále (Editions Panderrna 
rédacteur: László Carl) sur 108 poete et peintre non-fíguratdf Lajos Kassák, chef
des mouvements davant-garde en Hongríe.

Ainsi que le constate la rubrique musicale, la saíson des concerts d'été de
Budapest a comptc d'importants événements musicaux. Au jardiri Károlyi ou
chaque année les concerts d'orchestre d'été ont lieu en présence d'un nornbreux
public, l'oratorio de Haydn: "Les saísons'', dirigé par Mi/dós Forrai, a d'abord
rernporté un vif succes, puis le Requiem de Mozart interprété par l'Orchestre
de Concert de I'Etat et le Choeur de Budapest, sous la baguette de Miklós
Lukács. Ce concert a été un des événemeats prédornínants des concerts d'été
de Budapest. A la basilique Szent István de Budapest, depuis le mois d'oc
tobre de l'année derniere Iusqu'a la mi-juillet de cette année, tous les di
manches il midi ont eu lieu des concerts d'orgue au cours desquels I'organíste
Sándor Margittay a interprété pour la premiere [ois au monde la séríe de
toutes les oeuvres de Ferenc Liszt composées pour I'orgue.

•
INFORMATIONS

Dans le cadre d'une oérémoníe solennelle. les fideles de Budapest ont
commémoré l'anniversaire de l'intronisation du pap~ Paul VI, et la cibture
de "l'année de la foi". Le dernier dimanche de juin c'est I'évéque Pál Bre
zanóczy, administrateur apostolique d'Eger, qui pontifia la messe solennelle,
organisée par 1'Actio Catholica il la basilique Szent István. Aprés I'évangile
l'archidíacre János Száva, abbé-chanoíne de Mískolc, pronenea un sermon
dans lequel il seuligna la fidélité des catholiques hongroís envers le Sairit
Pére.

575



Mgr. Miklós Dudás, éveque du díocese de Hajdudorog a assisté fl la bé
nédiction de la nouvelle cathéd'rale orthodoxe copte du Caire. Les reHques
de Saint Marc I'évangéliste, dons du pape Paul VI, ont été placées sous la
maitre-autel de La nouvelle cathédrale. Mgr. Dudás qui d'ailleurs étaít le
seul évéque européen assistant a la cérémoníe, a déclaré que la foi sincere
et profonde d'une pureté enfantine du peuple copte lui avait fait la PIUS vive
írnpression.

Le 19 juin sous la préslidence de Mgr Miklós Dudás, évéque du diocese
de Hajdúdorog, le C01'pS épiscopal hongrois a tenu sa conférence d'óté dans
la salle du conseil du Séminaire Central de Budapest. Les mernbres de la con
férence ont exprirné leur reconnaissance et leur attachemerit filial au Saint
Pere pour le don de 20.000 dollars par lequel il a partícipé aux frais de ré
feetion du Séminaire Central de Budapest, La conférence a déclaré que dans
tous les dioceses de la Hongríe, la participation a une messe de mariage cé
lébrée le samedi. dispense de I'obligatíon d'assíster a la messe du dirnanche.
La conférence épíscopale a propcsé les professeurs Ferenc Gál et Polikárp
Radó pour la commission des théologíens de Rome. Ensuíte elle a discuté
les questions de charité et de conservation des monurnents historíques écclé
síastíques, ainsi que la désignation du nouveau títulaire de la chaíre de phí
losophie de l'Académie Centrale de Théologie de Budapest, actuéllement va
oante, qui sera effectuée par voie de concours.

Le 6 juillet, le corps épíscopal hongroís a tenu une conférence extraor
dinaire presidée par Mgr. Miklós Dudás, éveque du diocese de Hajdudorog.
en qualíté de doyen. La conférence a passé en revue la période de 18 ans
écoulée depuís I'accord conclu en 1950 entre l'État hongroís et l'Église eatho
Iique hongroíse, en exprimant I'espoír que oes années fructueuses seront
suivies par I'Intensífication de bonries relatíons entre l'État et l'Église. En
vertu de I'accord conclu en ce temps-la, d'année en année l'État a versé a
l'Église la subventien appropríée, I'aídant aínsí dans ses fonctíons. La con
férence épíscopale extraordínaíre a sournís au gouverrnement une requéte lui
derriandant de continuer a versel' a I'Eglise catholique la subventíon d'État
allouée jusqu'Icí.

A la fin de [uín, om a procédé dans les cathédrales épíscopales de Hongríe
a l'ordination trtuiitunvnelle des prétres. Leur nombre est 2 a Kalocsa, 6 a
Esztergom, 5 a Eger, 3 a Pécs, et 4 a Győr.

Neu! candidats ont été promus docteurs en théologie a l'Académie de
Thóologie de Budapest. L'un d'entre eux a obtenu la mentíon "summa cum
laude", quatre "magna cum laude", trois "cum laude" et un "rite".

La Cornmtssíón Catholique du Conseil National de la Paix et l'Opus Pacis
ont tenu une conférence commune, sous la présidence de I'évéque Pál Bre
zanóczy, adrrrínistrateur apostolique d'Eger, Plusíeurs membres du corps
épiscopal hongross ont assisté il. la séance, Le prévőt Miklós Beresztóczy, secré
taíre de la dite Commíssion prorionea son cornpte rendu au cours duquel il
parla de la guerre du Viet-nam comme du fait le plus douloureux de la po
litique mondiale. Il évequa pieusement la mémoire du sénateur amérícaín
Robert Kennedy et du pasteur Martin Luther King, et leur mort tragíque, et
s'étendit de facori détafllée sur les questions de la politique mondiale et du
mouvement de la paix,

lia communauté paroíssíale de Sokorópátka 'a transformé son église an
cestrale, en y installant un autel de face que Mgr I'évéque József Bánk a béni.

Mgr, Sándor Klempa, adrninistrateur apostolique du diocese du Veszprém
a béní la nouvelle église d'Ortilos le jour de I'anniversaire de l'intronisation
du pape. Ce mőme jour avait lieu la f€~te patronale de la nouvelle église.
Apres la bénédictíon, Mgr. Klempa a distribué le sacremerit de la confir
mátion.

Au cours d'une messe offérte en concélébratíon, Imre Potyondy, vicaire
capitulaire du diocése de Székesfehérvár, a heni l'église de Sukoró qui nvaít
été endornrnagée par la guerre, et qui víent d'étre restaurée et repeinte aussí
il !'interieur.

Fk.: saád Béla - lil90il-68. F&vá'l'OISi Ny. 5. tel€p. - Fv.: L1~t1 Miklós
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.A magyar püspöki kar június 19-én tartotta nyári konferenc'v.ját a buda
pesti Központi Szeminárium tanácskozótermében Dudás Miklós hajdúdorogi
megyéspűspök elnökletével. A konferencia tagjai hálás köszönetüket és fiúi
ragaszkodásukat nyilvánították a Szentatyának, aki kérésükre a budapesti
Központi Szernínártum tatarozásához 20.000 dollár segéllyel járult hozzá. A
konferencia valamennyi magyar egyházmegyére vonatkozólag kinyilvánította,
hogya szombati nászmise résztvevői a másnapra szóló rnisehallgatási kötele
zettség alól felmentést nyernek. A püspökkari konferencia a teológusok római
bizottságába Gál Ferenc és Radó Polikárp professzorokat ajánlotta. Megtár
gyalták ezután a karitász és az egyházi műemlékvédelern kérdését, valamint
Ll. budapesti Központi Hittudományi Akadémia megüresedett 2. számú böl
cseleti tanszékének betöltését, amelyre pályázatot hirdetnek.

KOVlics Sándor szombathelyí megvéspüspököt, aki betegszabadságon Pan
nonhalmán tartózkodik, egyházmegyéjéből népes küldöttség kereste fel 75. szü
Intésnapja alkalmából. A küldöttség, amelyet Winkler József segédpüspök ve
zetett, az egész egyházmegye jókívánatalt tolmácsolta. üdvözölte a püspököt a
vasmegvei tanács végrehaj tóbizottságának elnöke is.

A budapesti Hittudományi Akadémián kilenc jelöltet avattak a teológia
doktorává. A jelöltek közül egy "summa cum Laude", négy "magna cum Laude",
három "cum laude" és egy "rite" fokozattal nyerte el a tudományos címet.

Az Opus Pacis és az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága együttes
értekezletet tartott, amelyen Hamvas Lndrc kalocsai érseknek, a katolikus bé
keszervezet elnökének megbízásából Brezanóczy Pál püspök, egri apostoli kor
mányzó elnökölt. Az ülésen a magyar püspöki kar több tagja megjelent. Az
elnöklő főpásztor megnyitó szavai után Beresztóczy Miklés prépost, az OBKB
főtitkára tartotta meg beszámolóját, arnelvben mínt a világpolitika legfájdal
másabb tényéről emlékezett meg a vietnami háborúról. Kegyelettel emlékezett
meg Robert Kennedy amerikai szenátor és Martin Luther King lelkész tra
gikus haláláró!, majd kimerítően fozlalkozott a világpolitika és a békemoz
galom kérdései vel. Az európai katolikusok berlini konfercnclájáról és a teo
lógiai bizottság munkájáról Timkó Imre professzor az Opus Pacis titkára szá
molt be.

VI. Pál pápa megkoronázásának évfordulójáról. valamint a "hit évének"
bezárúsáról ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg a budapesti hívek
Az Actio Catholica rendezésében a Szent István bazilikában június utolsó va
sárnapján Brezanóczy Pál püspök egri apostoli kormányzó pontif'ikálta az ün
nepl mísét, Az evangélium után Szára János főesperes, mískolcí apátkanonok
mondta a szentbeszédet, amelyben a magyar katolikus híveknek a Szeritatya
iránti hűségét hangoztatta.

Bánk József püspök, győri apostoli kormányzó legutóbbi körlevelében há
rom évre meghosszabította az egyházközségi képviselőtestületek mandá
tumát, A főpásztor ebből az alkalomból fel hivta az egyházmegye papságának
!lgyelmét az egyházközségi képviselőtestületek mai szerepére. Megállapítja a
körlevél, hogy nálunk az egyházközségi képviselőtestületek tagjaira vár az a
szerop. am,")~,,(,t a zsinat a világi apostoloknak szánt. Ennek megfelelőerr fl kép
viselőtestület tagjainak jó példával kell elöliárniok vallási életükkel, gyer
mekeik vallásos nevelésével. A képviselő testületnek az egész közösséget va
lóban képviselnie kell műveltség, foglalkozás és területi elosztás szerint is.
Az egyházi elnök feladata viszont, hogy bevonja őket az egyházközségi mun
kába, ahol igénybe veszi szakmai tudásukat. Szerephez kell, hogy jussanak a
liturgikus életben is.
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Potyondy Imre székesfehérvári káptalani helynök koncelebrált szentmise
keretében áldotta meg a háborús sérüléseiből helyreállított és most belülről

is kifestett sukorói templomot.

JúliU$ 6-án rendkívüli konferenciát tartott a magyar katolikus püspöki
kar Dudás Miklós hajdúdorogi megy éspüspök, mint rangidős elnökletével. A
konferencia áttekintette a 18 évvel ezelőtt, 1950-ben a magyar állam és a ma
gyar katolikus egyház kőzt létrejött megállapodás óta eltelt id őszakot. Remé
nyét és bizaimát fejezte ki, hogy ezeket az eredményekben gazdag éveket az
állam és a katolikus egyház közötti jóviszony további erősödése fogja követni.
Az akkori megállapodás értelmében az állam évről évre megfelelő segélyben
részesítette az egyházat, ílym ódon is biztosítva rnűködését, A rendkívüli püs
pökkari konferencia a forradalmi munkás-paraszt kormány elé terjesztette
kérését, hogy az eddig élvezett államsegélyt továbbra is biztosítsa a katolikus
egyház számára.

Budapest legnagyobb múltú templomának, a budavári Mátyás templomnak
helyreállításáról és a templom további terveiről számolt be saitónyilatkoza
tában Tóth János, a templom plébánosa. A templom restaurációs munkálatai
még két évig tartanak, de ez nem zavarja a templom liturgikus rendjét. A
templom festményeinek, freskóinak felújításával egyidőben a mai technika is
helyet kap a templomban, bekapcsolják a távfűtésbe és új rejtett világítást
építenek be. A templom múzeuma máris a magyar főváros egyik legérdeke
sebb látványossága. Beszámolt a plébános a templomban lezajlott beat-rruse
bemutatóról is, amely nagy hullámokat vert fől és a hívek egy részének heves
ellentmondását váltotta ki, ugyanakkor a fiatalok körében nagy sikere voll

Dudás Miklós hajdúdorogi rnegyéspüspök volt jelen magyar . részról a
kairói új kopt ortodox székesegyház fölszen teléséri. Ennek az új templomnak
főoltára alatt helyezték el Szent Márk evangélista ereklyéit, amelyeket VI. Pál
pápa juttatott el a kopt ortodox egyháznak. Útjáról beszámoló nyilatkozatában
elmondotta Dudás püspök - aki egyébként az egyetlen európai püspök volt
a szertartáson - hogy a legmélyebb benyomást a kopt nép gyermekien mély
őszinte hite tette rá.

Ortilos új templomát a pápakoronázás évfordulóján áldotta meg Klempa
Sándor veszprémi apostoli kormányzó. Ezen a napon volt az új Szerit László
templom búcsúja is. A megáldás után az apostoli kormányzó a bérmálás szent
ségét osztotta ki.

A sokorópátkai egyházközség helyreállította ősi templomát, amelyben
szembeoltárt állítottak lel. Az oltárt Bánk József püspök áldotta meg.

A magyarországi püspöki székesegyházakban június végén zajlottak le a
hagyományos papszentelések. Ezeknek során Kalocsán 2, Esztergomban 6,
Egerben 5, Pécsett 3, Győrött 4 diákonust szenteltek áldozópappá az illetékes
püspökök.

Készpénzzel bérmentesítve
a Bp. '72. sz. postahivatalnál
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