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VI. PÁL PÁPA "HUMANAE VITAE" KÖRLEVELE
A SZűLETÉSEK SZABÁLYOZÁSÁRÚL

Fordításunk a megjelenés napján kuuiott olasz, francia, német és angol
hivatalos fordítások alapján, azok összevetésével készült. Eltéréseknél
a latin szöveget vettük figyelembe. A középcímek és oldalcímek az
említett hivatalos fordításokból valók, a latin eredetiben ezek nem sze
repelnek. A jegyzetek közül csupán azokat hozzuk, amelyek a szósze
?"inti idézetek lelőhelyét jelölik meg. (M. V.)

Tisztelendő Testvéreinknek, a Pátriárkáknak. Prímásoknak, Érse
keknek. Püspököknek és más Főpásztoroknak,aikik az Apostoli Szent
székkel békében és közösségben élnek, továbbá a papságnak, az egész
földön élő keresztény híveknek és az összes jóakaratú embereknek.

Tisztelendő Testvérek és Szerétett Fiaink!

Az élet továbbadása

1. Az emberi élet továbbadásának igen súlyos kötelessége, amelynél
fogva a házastársak szabad és felelős munkatársai a Teremtő Istennek,
mindig nagy örömök forrása volt számukra, még ha olykor nem kevés
nehézség és szorongás is kísérte azt.

Ennek a kötelességnek teljesítése míndenkor komoly kérdések elé
állította a -házastársak lelkiismeretét, a társadalom fejlődése azonban
legutóbb olyan változásokat idézett elő, hogy új kérdések keletkeztek,
arnelveket nem volt szabad az egyháznak látatlanba vennie, hiszen azok
a dolgok, amikhez kapcsolódnak, oly közelről érintik az emberek életét
és boldogságát.

I. A PROBLf:MA UJ OLDALAI ÉS A TAN:lTÚHIVATAL ILLETÉKESSÉGE

Tények és kérdések

2. A változások, amelyek történtek, különböző neműek és valóban
jelentősek. Itt van míndenekelőtt a népesség gyors szaporodása. Sokan
hangot adnak annak a félelmüknek, hogy a világ lakossága gyorsabban
növekszik, mint ahogy a rendelkezésre álló erőforrásokmegengednék. En
nek nyomán fokozódó aggodalom tölti el a haladni kívánó családokat
és népeket, s nagy a kísértés a kormányzatok számára, hogy radikális
rendszabályokkal hárítsák ela veszedelmet. Másfelől nemcsak a munka
feltételek és a lakásviszonyok, hanem a megnövekedett igények is, mind
a gazdaságlak terén, mind pedig a fiatalság nevelése és oktatása tekin
tetében, olyan életvitélt alakítanak ki, amely ma gyakran megnehezíti a
nagyobb számú gyermekről való gondoskodást.

Észrevehetően változott a gondolkodásmód is nemcsak a nő szemé
lyét és társadalmi szerepét illetően, hanem abban a vonatkozásban is,
hogy milyen értéket tulajdonítsanak a házastársi szerelemnek a házas
ságban, továbbá hogy miként ítéljék meg a házasságí aktusok jelentő

ségét ezzel a szevelemmel kapcsolatban.
Végül és mindenekfölőtt fel keR figyelni arra, hogy az ember, miután

oly csodálatos haladást ért el a természet erőinek megzabolázásában és
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ésszerű szervezésében, most arra törekszik, hogy kiterjessze uralmát ön
maga egész lényére, azaz testére és lelki képességeire, társadalmi életére,
sőt még azokra a törvényekre is, amelyek az élet továbbadását szabá
lyozzák.

3. Ez az új helyzet új kérdéseket támaszt. Figyelemmel a modern
élet körülményeire, figyelemmel a házastársi érintkezések jelentőségére

a hitvesek közti összhang és kölcsönös hűség szempontjából, nem len
ne-e vajon ajánlatos felülvizsgálni a mindezideig érvényben levő erköl
csi szabályokat, főleg ha meggondoljuk, hogy ezeket nem tudják meg
tartani áldozatok, olykor hősies áldozatok nélkül?

S továbbmenően: erre a területre is alkalmazva az úgynevezett "to
talitás" (teljes egész) elvét, nem lehetne-e akként vélekedni, hogy egy
kevésbé bőséges, de jobban ésszerűsített termékenység szándéka a fízí
'kailag meddősítő beavatkozást is a születések megengedett és okos el
lenőrzésévé változtatja? Másként kifejezve, nem lehetne-e arra az állás
pontra jutni, hogy a szaporodásra való rendeltetés a házasélet egészére
vonatkozik, inkább erre, mint annak mindenegyes aktusára ?

Kérdezik még azt is, hogy tekintettel a modern ember megnöveke
dett felelősségérzetére, nem jött-e el számára az idő, hogy inkább az
értelmére és akaratára bízza a születések szabályozásáról való gondosko
dást, mint szervezetének élettani ritmusaira.

A Tanítóhívatal Illetékessége

4. Ilyen kérdések kívánták meg az egyház Tanítóhivatalától. hogy
újonnan és elmélyülten átgondolja a házasság erkölcstanának elveit, an
nak a tannak elveit, amely az isteni kinyilatkoztatástól megvílágosítva és
gazdagítva a természettörvényen alapszik.

Egyetlen hívő sem fogja tagadni, hogy az egyház Tanítóhivatalának
feladatkörébe tartozik a természetes erkölcsi törvény értelmezése is.
Mint több alkalommal kinyilvánították Elődeink, valóban vitathatatlan,
hogy Jézus Krisztus, amikor isteni tekintélyét átruházta Péterre és az
apostolokra, és meghagyta nekik, hogy parancsait tanítsák az összes
nemzeteknek, akkor őket tette meg az egész erkö1csi törvény őreívé és
hiteles magyarázóívá; áll ez nemcsak az evangéliumi törvényre, hanem
a természettörvényre is, mert utóbbi szintén Isten akaratát fejezi ki, hű

megtartása tehát ugyanúgy szükséges az üdvösséghez.
Ennek a küldetésének megfelelően az egyház mindenkor nyújtott vi

lágos tanítást - a jelen időkben bővebben is - rnind a házasság ter
mészetéről, mind a házastársi jogok helyes használatáról és a házastár
sak kötelességeiről.

Külön tanulmányok

5. Ugyanennek a küldetésnek tudata késztetett Minket arra, hogy
megerősítsük és kiszélesítsükazt a Tanulmányi Bizottságet. amelyet Elő

dünk, boldog emlékű. XXIII. János állított fel 1963. márciusában Ennek
a Bizottságnak, amely az idevágó különböző ismeretágak több szakern
berén kívül házaspárokat is foglalt magában, az volt a teendője, hogy
véleményeket gyűjtsön őssze a házasélettel és különösképpen a születé
sek szabályozásával kapcsolatos új kérdésekről. Feladata volt tájékozó
dásra alkalmas elemek szolgáltatása abból a célból, hogy a 'I'anitóhi-
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vatal elégséges és szabatos feleletet adhasson nemcsupán a hívek, ha
nem a világ közvéleményének várakozására is.

Ezeknek a szakembereknek munkálatait utólag kiegészítették azok
a megítélések és tanácsok, amelyeket részben önként, tészben kifejezett
kérésre szép számban nyújtottak testvéreink a püspökségben. Lehetövé
vált így, hogy jobban mérlegeljük ennek a bonyolult kérdésnek vala
mennyi oldalát. Ki is fejezzük érte míndannyiuknak igaz szívből jövő

mélységes hálánkat.

A Tanítóhivatal válasza

6. Azokat a következtetéseket, amelyekre a Bizottság jutott, mind
azonáltal nem tekinthettük véglegeseknek. s így nem menthetjűk fel
magunkat az alól, hogy személyesen vizsgáljuk meg ezt a súlyos problé
mát; azért is meg kellett ezt tennünk, mert nem jött létre tel
jes egyetértés a Bizottság kebelében a [avaslandó erkölcsi szabályok fe
lől, mindenekfölött pedig azért, mert a megoldásokra vonatkozóan fel
merültek bizonyos kritériumok, amelyek eltértek az egyház Tanítóhi
vatalának a házasságról előadott és állhatatos szilárdsággal képviselt
erkölcsi tanától.

Éppen ezért, miután figyelmesen megvizsgáltuk az adatgyűjteményt.

amelyet Elébünk terjesztettek, kiforrott mérlegelések és szakadatlan
imák után most a Krisztus által Reánk ruházott küldetés alapján meg
kívánjuk adni válaszunkat ezekre a súlyos kérdésekre.

II. TANRA VONATKOZÓ ELVEK

Az ember átfogó szemlélete

7. Mint minden más problémát, amely az emberi élettel van kap
csolatban, a születés problémáját is a részleges szempontokon túlme
nően - legyenek ezek akár biológiai vagy pszichológiai, népesedéstaní
vagy szociológiai rendűek - annak a csorbítatlanul teljes képnek fé
nyénél kell fontolóra vennünk, amelyben az ember és hivatása, nem
csak természeti és földi, de természetfeletti és örökkévaló hivatása is
elénk lép. És mínthogy abban a próbá1:kozásukban, hogy igazolják a szü
letesek ellenőrzésének mesterséges módszereit, sokan hivatkeztak akár a
házastársi szerelem, akár a "felelős apaság-anyaság" követelményeire,
jó, ha pontosan meghatározzuk a házasélet e két nagy valóságának igazi
fogalmat, hivatkozva főleg ana, amit legújabban és a legmagasabb te..
kintéllyel adott elő erről a II. Vatikáni Zsinat a Gaudium et Spes lelki
pásztori rendelkezésben.

A házastársi szerelern

8. A házastársi szerelern akkor fedi fel igazi természetét és igazi
nemességét, ha végső fonásában vesszük szemügyre. azaz Istenben, aki
a szeretet, az Atyában, "akitől mínden atyaság veszi nevét mennyben
és a földön" (v. ö. Ef 3, 15).

A házasság tehát nem a véletlen következménye, vagy öntudatlan
természeti erők fejlődésének terméke: ez a Teremtő bölcs intézménye,
hogy szeretetének terve megvalósuljon általa az emberiségben. Önma
guk kölcsönös személyi odaajándékozása útján, ami sajátlagos és kízáró-
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lagos számukra, a házastársak lényük közösségére törekszenek. hogy
előbbre vigyék kölcsönös személyi tökéletesedésüket. és együttműködje

nek Istennel új életek fakasztásában és nevelésében,
Mi több, azoknak esetében, akik felvették a keresztséget, a házasság

a kegyelem szentségí jelének rnéltóságát ölti magára, mívelhogy Krisz
tus és az egyház 'egységét jelképezi.

E szerelem jellegzetességei

9. Ebben a megvilágításban tisztán előtűnnek a házastársi szerelern
jellegzetes jegyei és követelményei, amelyekről rendkívül fontos, hogy
szabatos eszmérik legyen.

Mindenekelőtt teljesen emberi szerelern ez, vagyis érzéki és szellemi.
egyben. Nem az ösztön és érzelem egyszerű átvitele tehát, hanem és fő- "
leg a szabad akarat cselekedete is. Fenn kell maradnia és növekednie
kell a mindennapi élet örömein és fájdalmain át, hogy ilyen módon a
házastársak egy szívvé és egy lélekké váljanak és együttesen érjék el
emberi tökéletességüket.

Azután mindenre kiterjedő teljes szerelern ez, a személyes barátság
egészen különleges formája, amelyben a házastársak nagylelkűen meg
osztják egymással minden dolgukat, indokolatlan fenntartások és önző

számítgatások nélkül. Aki igazán szereti házastársát. nemcsak azért sze
reti, amit tőle kap, hanem szereti őt önmagáért, boldogan, hogy saját
maga odaajándékozásával gazdagíthatja őt.

Ez a szerelern továbbá hűséges ég kizárólagos egész a halálig. így
fogja fel ezt valóban a vőlegény és a menyasszony azon a napon, amikor
szabadon és teljes tudatossággal vállalja magára a házassági kapocs el
kötelezését. Azt, hogy a hűség, bár olykor nehéznek bizonyulhat, mándig
lehetséges és míndig nemes és dicséretes, senki sem tagadhatja. S év
századokon át oly sok hitves példája nemcsak azt bizonyítja, hogy ez
felel meg a házasság természetének, hanem azt is, hogy forrása ez a mély
és tartós boldogságnak,

Végül pedig termékeny ez a szerelern. Nem merül ki a házastársak
közösségében, mert az a rendeltetése, hogy folytatódjék új életek támasz
tásával. "A házasság és a házastársi szerelern természetüknél fogva gyer
mekek létrehozására és felnevelésére irányul. Kétségkívül a gyermekek
jelentik a házasság legkimagaslóbb ajándékát és a legnagyobb mérték
ben javukra válnak maguknak a szülőknek is". (Gaudium et Spes 50.)

Felelős apaság-anyaság

10. Mindezek okából a házassági szerelern megkövebeli a házastár
saktól annak tudatát, hogy "felelős apaság-anyaságra" vannak hivatva.
Utóbbit méltán hangsúlyozzák annyira napjainkban. ám ezt is helyesen
kell értelmezni. Meg kell tehát vizsgálnunk kűlönböző és egymással ösz
szefüggő jogos oldalairól:

A biológiai folyamatok viszonylatában a felelős apaság-anyaság je
lenti azok szerepenek ismeretét és tiszteletét: az életadás képességében az
értelem biológiai törvényeket fedez fel, amelyek alkotórészei az emberi
személynek.

Az ösztönös hajlamok és szenvedélyek viszonylatában a felelős apa
ság-anyaság jelenti azt a szükséges uralmat, amelyet az észnek és az
akaratnak kell fölöttük gyakorolniok.
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A fizikai, gazdasági, pszichikai és szociális feltételek viszonylatában
a felelős apaság-anyaság akár abban az átgondolt és nagylelkű elhatá
rozásban nyilvánul meg, hogy népes családot alakítanak ki, akár abban
a súlyos okokból és az erkölcsi törvény tiszteletével hozott döntésben,
hogy időlegesen avagy határozatlan időre kerülik az újabb születést,

A felelős apaság-anyaság mindenekfölött megkívánja még a mé
lyebb kapcsolatot azzal a tárgyi erkölcsi renddel, amelyet Isten létesített
és amelynek a helyes Ielkíismeret a megbízható tolmácsa. A szülői tiszt
ség felelős gyakorlása magában foglalja tehát, hogy a házastársak telje
sen ensmerjek kötelességellket Isten irányában, önmaguk irányában, a
csalad iranyanan és a tarsadaiom íranyaoan, az értesek igaz rangsora
szerint, Kovetxezesképpen az elet továbnádásának feladatát níetöen nem
járnatnak el szaoadon a saját tetszesuk szermt, mintna égeszen függet
len mouon varasztnatnak meg akovetendo tisztességes utakat, hanem
ketelesek magatartasuxat hozzaigazitaní lsten teremtő szándékanoz,
amely magaban a nazassag és axtusaí természetében jut kifejezesre és az
egynaz áuando tamtasában nyert kínyilvánítást.

A házasság! aktus természetének és céljainak tisztelete

ll. Azok az aktusok, amelyekkel a házastársak tiszta meghittségben
egyesülnek és amelyek révén az emberi életet átörökítik, miként a Zsi
nat emlékeztetett rá, "nemesek és tiszteletet érdemelnek", s akkor sem
szűnik meg [ogosultságuk, ha a házastársak akaratától független okok
miatt előrelátható, hogy terméketlenek lesznek: mert hiszen mindig
megőrzik azt a rendeltetésüket, hogy kifejezzék és megszilárdítsák a
házastársak egységét. Egyébként, mint a tapasztalat bizonyítja, nem
minden házassági aktus fakaszt új életet. Isten bölcsen szabta meg ak
Ként a termékenység törvényeit és természetes ritmusait, hogy azok már
maguktól távolságot iktatnak be a születések egymásutánjába. Mind
amellett az egyház, amikor újólag figyelmezteti az embereket a maga
állandó tanításával értelmezett természettörvény parancsainak megtar
tására, szükségesnek mondja, hogy mindenegyes házassági aktus nyitva
maradjon az élet továbbadása számára.

Két elválaszthatatlan oldal: egyesülés és életadás

12. Ez a tan,amelyet a Tanítóhivatal többször kifejtett, azon a fel
bonthatatlan kapcsolaton alapszik, amelyet Isten akart a házassági aktus
két értelme, az egyesülés és az életadás között, s amelyet az ember a
maga kezdeményezésébőlnem törhet meg.

Benső alkatánál fogva valóban úgy van, hogy a házassági aktus
ugyanakkor, amikor a legszorosabban egyesíti a házastársakat, képessé
teszi őket új életek fakasztására. megfelelően azoknak a .törvényeknek,
amelyek a férfinek és a nőnek magába a lényébe íródtak. Csak e két
lényeges oldalnak, az egyesítőnek és az életadónak. épségben tartásával
valósítja meg a házasságli aktus a kölcsönös és igaz szerelern értelmét an
nak teljességében, s, őrzi meg azt a rendeltetését, hogy általa az ember
betöltse az apaság-anyaság igen magas hivatását. Úgy gondoljuk, korunk
embereinek különösképpen módjukban áll megerősíteni ennek az alap
vető elvnek mélységesen ésszerű és emberséges jellegét.
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Hűség Isten tervéhez

13. Okkal jegyzik meg valóban, hogy az a házassági aktus, amelyet
ráerőltetnek a hitvesre - tekintet nélkül állapotára és jogos kívánsá
gaira -, nem igazi szerétetről tanúskodik, következésképpen ellene mond
a jó erkölcsi rend követelményének a házastársak viszonyában. Ugyan
így annak, aki helyesen gondolkodik, azt is el kell ismernie, hogy az
olyan szerelmí aktus, amely sérti az élet továbbadására való alkalmas
ságot, amit a Teremtő sajátos törvények szerint ehhez az aktushoz fű

zött, ellenmondásban van a házasság létesítő célzatával és az élet Szer
zőjének akaratával. Akként használni ezt az isteni adományt, hogy még
ha csak részlegesen is, de tönkreteszik értelmét és rendeltetését, annyi,
mint ellene mondani mind a férfi, mind a nő természetének s ugyanígy
legbensőbb kapcsolatuk természetének, annyi tehát, mint ellene mon
dani Isten tervének és akaratának is. Akként használni viszont a há
zastársi szerelern adományát, hogy tiszteletben tartják az életadás fo
lyamatának törvényeit, elismerését jelenti annak, hogy nem mí magunk
vagyunk urai az emberi élet forrásainak, hanem inkább csak szolgálói.
a 'I'eremtő által megállapított tervnek. Mert valóban: ahogyan az em
bernek nincs korlátlan hatalma a teste fölött általában, ugyanígy nincs,
éspedig külön okból nincs ilyen hatalma a nemzőképességei, mint ilye
nek fölött sem. Ezeknek ugyanis kifejezett rendeltetésük, hogy életet tá
masszanak, amelynek Isten a forrása. "Az emberi életot mindenkinek
szeritként kell tekintenie - emlékeztetett XXIII. János -, mert kelet
kezésétől fogva közvetlenül megkívánja Isten teremtő cselekedetét."

A születésszabályozás meg nem engedett eszközei

14. Összhangban a házasság emberi és keresztény felfogásának
ezekkel a rendíthetetlen alapelveivel, ismételten ki kell jelentenünk,
hogy semmi körűlmények között sem minősülhet a születésszabályozás
megengedett eezközének, tehát föltétlenül kizárandó a már megkezdett
nemzési folyamatnak ilyen célzatú megszakítása, s kiváltképpen a köz
vetlenül akart és előidézett vetélés, utóbbi még akkor is, ha gyógyászati
okokból történnék.

Ugyanígy ki kell zárni, miként az egyház Tanítóhivatala már több
ször kinyilvánította, a közvetlen meddősítést (steríllzálást) mind a fér
finél, mind a nőnél, akár örökös, akár időleges az.

Hasonlóképpen ki kell zárni minden olyan cselekedetet, amely akár
a házassági aktus megkezdése előtt, akár annak lefolytatásában, akár
természetes következményeinek alakulásában célként vagy eszközként
szolgálná a fogamzás megakadályozasát.

És a szándékosan terméketlenné tett házassági aktusok igazolása
okából nem lehet helytálló érvként felhozni a kisebb rosszat, vagy azt,
hogy ezek az aktusok együttes egészet képeznek a megelőző vagy majd
utánuk következő termékenyaktusokkal, s így osztoznak velük. az egy
és ugyanazon erkölcsi jóságban. Olykor csakugyan meg van engedve a
kisebb erkölcsi rossz tűrése, hogy ilyen módon elejét vegyük a nagyobb
rossznak, vagy hogy elősegítsük a nagyobb jót, az azonban nincs meg
engedve, még nagyon súlyos okokból sem, hogy avégből cselekedjünk
rosszat, hogy abból jó származzék, vagyis hogy az akarat pozitív csele
kedete tárgyává tegyünk meg valamit, ami lényegénél fogva rendelle
nesség, következésképpen méltatlan az emberi személyhez, még ha az ís
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a szándék, hogy általa egyének, családok vagy a társadalom jólétét véd
jék vagy mozdítsák elő. Tévedés tehát azt gondolni, hogy egy olyan há
zassági aktusnak. amelyet akarattal terméketlenné s így benső t er
mészetéből folyóari tisztességtelenné tettek, tisztességet és helyességet ad
hatna egy olyan házastársi élet, amely termékeny a maga egészét nézve.

Gyógyászati eszközök megengedettsége

15. Semmiképpen sem tekinti azonban az egyház meg nem enge
dettnek azoknak a gyógyászati eszközöknek használatát, amelyek való
ban szükségesek a szarvezet betegségeinek kezelésére, meg "akkor serii,'
ha előrelátható, hogy a fogamzás megakadályozásat vonják magukkal,
f.eltéve, hogy nem egyenesen a fogamzást akarták -vélük valamilyen ok
ból megakadályozni.

A terméketlen időszakok igénybevételének megengedettságé

16. Mint fentebb már (3. pontozat) utaltunk rá, annak a tanításnak,
arnelvet az egyház a házassági erkölcsről nyújt, ellene vetik manapság:
az emberi észnek megvan 'az az előjoga, hogy uralkodjék a természet
által felkínált erőkön s azokat az ember javával egyező célra irányítsa.
Megkérdik tehát némelyek: nem ésszerű-e a jelen esetben, amikor oly
sok körülmény szólna mellette, a születések mesterséges ellenőrzéséhez

folyamodni, ha ilyen módon biztosíthatjuk a család egyetértését és bé-
kességét. és a már measzületett gyerm,ekek nevelésének jobb feltételeit?

Szükséges, hogy vilácosari feleljünk erre a kérdésre: az egyház az
első, aki dicséri és ajánlia az értelem beavatkozását abba a feladatba,
amely oly szorosan társít ja az értelmes teremtményt az ő Teremtőjével,

állítja azonban, hogy ennek a beavatkozásnak mindig az Isten által lé
tesített rend tiszteletben tartásával kell történnie.

Ha tehát akár a házastársak fizikai vagy pszichikai állapotából, akár
külső körülményekből eredően komoly okok foroznak fenn arra, hogy
távolságokat hazvjanak a születések kőzőtt, az egyház azt tanítja, hogy
ilyenkor számításba szabad venni a nemző funkciókban bennrejlő termé
szetes ritmusokat, azaz meg van enoedve, hogy a házastársak csupán a
terméketlen időszakokban éljenek házassági jogukkal. se:kként - azok
nak az erkölcsi elveknek sérelme nélkül, amelyekre imént figyelmeztet
tünk - szabályozzák a születést.

Az ezvház következetes önmazához, amikor meg-engedettnek tekinti
a terméketlen időszakok igénybevételét. viszont elítéli a közvetlenül a
termékenység ellen irányuló eszközök használatat, amelyek soha sincse
nek megenzedve, még akkor sem, ha használatukat olyan okok sugall
ják, amelyek tisztesség-esnek és komolynak tűnhetnek feL A valóság az,
hogy a két eset között lényeges különbség áll fenn: az első esetben a
házastársak jogosan fordítanak javukra egy természetes elrendeződést; a
második esetben meggátolják a természetes folyamatok kialakulását.
Igaz, hogy mindaz egyik, mind a másik esetben a házastársak egyfor
mán megegyeznek abban a pozitív akaratban, hogy elfogadható okokból
elkerüljék a fogamzást, s biztosak is kívánnak lenni arról, hogy nem
születik gyermek; ámde az első esetben lemondanak a házastársi jog gya
korlásáról a termékeny időszakokban, ha helytálló okokból nem kívána
tos a gyermekáldás, és csak a fogamzásmentes időszakokban élnek ezzel
a joggal, abból a célból, hogy kifejezzék szerétetüket és megvédjék a
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kölcsönös hűséget. Ekként járva el, bizonyságát adják az igazán és tel
jességgel tisztességes szerelemnek.

A születésszabályozás mesterséges módszereinek súlyos következményei

17. Az egyenes emberek még inkább meggyőződhetnek arról, hogy
mennyire megalapozott az egyház tanítása e téren, ha készek jól átgon
dolni a mesterséges születésszabályozási módszerek következményeit.

Mindenekelőtt vegyék fontolóra, hogy milyen széles és könnyű út
nyílnék így a hitvesi hűtlenség és az erkölcsiség általános süllyedése felé.
Nem kell sok tapasztalat ahhoz, hogy tisztában legyünk az emberi gyön
geséggel és hogy megértsük: az embereknek - kiváltképpen a fiata
loknak, akik annyíra sebezhetők e pontban -- bátorításra van szüksé
gük, ha azt akarjuk, hogy hívek maradjanak az erkölcsi törvényhez; an
nál kevésbé szabad tehát valami olyan eszközt ajánlani nekik, amellyel
könnyen kitérhetnek e törvény megtartása elől. Félő az is, hogy a férfi,
ha hozzászokik a fogamzásgátló eljárások gyakorlásához, végül is elveszti
a tiszteletet a nő irányában, és anélkül, hogy törődnék annak fizikai és
pszichikai egyensúlyával, odáig jut, hogy már csak önző élvezete merő

eszközét, nem pedig megbecsült és szeretett élettársát látja benne.
Fontolják meg azt is, hogy milyen veszedelmes fegyvert adnának így

azoknak a közhatalmaknak kezébe, amelyek kevéssé törődnek az erkölcsi
követelményekkel. Ki tehetne szemrehányást egy kormányzatnak, ha
olyasmihez folyamodnék a közösség problémáinak megoldása céljából,
amit megengedettnek ismernénk el a házastársak kapcsolatában egy csa
ládd. probléma megoldása céljából? Ki akadályozhatná meg a kormányo
kat abban, hogy elősegítsék, vagy éppen rákényszerítsek népeíkre, ha
szükségesnek vélik, azt a fogamzásgátló módszert, amelyet a leghatáso
sabbnak tartanak? Ilyen módon az emberek, amikor el akarnák kerülni
azokat az egyéni, családi vagy társadalmi nehézségeket. amelyekkel az
isteni törvény megtartásában találkoznak, oda jutnának, hogy a közha
talmak tetszésuk szerint avatkozhatnának be a házastársak benső viszo
nyának legszemélyesebb és csupán reájuk tartozó körébe.

Ha tehát nem akarjuk emberek önkényének kiszolgáltatni az élet to
vábbadásának küldetését, szükségszerűen el kell ismerni, hogy annak az
uralomnak,amelyet az ember a teste és ennek funkciói fölött gyakorol
hat, áthághatatlan határai vannak; határok, amelyeken senkinek sem
áll jogában túllépnie. akár magánszemély, akár hatalommal felruházott
egyén. És ezeket a határokat nem tűzheti ki más, mint az a tisztelet,
amellyel az emberi szervezet és funkciói épségének tartozunk, megfele
Iően azoknak az elveknek. amelyekre fentebb emlékeztettünk, és helye
sen értelmezve a "totalitás elvét", amelyet Elődünk, XII. Pius világí
tott meg.

Az egyház igaz emberi értékek védelmezője

18. Előrelátható, hogy ezt a tanítást alkalmasint nem rnindenki fogja
szívesen fogadni: túl sok az olyan hang, amely Igemhehelyezkedik az
egyház hangjával, s azokat még fel is nagyítják és kí is színezik a hír
verés modern eszközei. Igazában megvallva, az egyház nem csodálkozik
azon, hogy isteni Alapítójához hasonlóan "az ellenmondás jele" (v. ö.
Luk 2, 34); emiatt azonban nem hagy fel azzal, hogy alázatos szilárd
sággal hirdesse az egész erkölcsi törvényt, mind a természetest. mind az.
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evangéliumit. Nem Ő volt a szerzőjük ezeknek a törvényeknek, követke
zésképpen nem is lehet úr fölöttük; csupán letéteményesük és értelme
zőjük, anélkül, hogy valaha is hatalmában állna megengedettnek nyilvá
nítani azt, ami nem megengedett, miután kőzvetlenül és változhatatlanul
ellentétes az ember igazi javával.

Az egyház tudja, hogy amikor a házassági erkölcsöt a maga teljes
épségében védelmezi, hozzájárul egy igazán emberséges civilizáció kiala
kításához: kötelességévé teszi az embernek: ne mondjon le a saját fele
lösségéröl, hogy nyomában technikai eszközökre bízza rá magát; védi
ezzel a házastársak méltóságát is. Ekként cselekedve az egyház - híven
a Megváltónak mind a tanításához, mind a példájához - bizonyságot
tesz arról, hogy őszinte és érdektelen barátja az embereknek akiket földi
rnenetelésük kezdetétől fogva segiteni akar ahhoz, hogy "fiak gyanánt
résztvehessenek az élő Istennek, az összes emberek Atyjának életében"
(v. ö. Populorum Progressio 21.).

III. LELKIPASZTORI ÚTMUTATAsOK

Az egyház "Mater et Magistra"

19. Szavunk nem juttatná kifejezésre úgy, ahogyan kívánatos, az
egyháznak, az összes nemzetek Anyjának és Tanítójának gondolatát és
gondoskodását, ha - miután emlékeztettük az embereket a házasságra
vonatkozó isteni törvény megtartásának és tiszteletének szükségére 
nem bátorítanók őket a tisztességes születésszabályozás útján, még azok
között a nehéz feltételek között is, amelyekkel ma családok és népek küsz
ködnek Az egyház igazán nem tanúsíthat más magatartást az emberek
irányában, mínt a Megváltó : ismeri gyöngeségüket, részvéttel tekint a
tömegre, magához öleli a bűnösöket, de nem mondhat le arról, hogy ta
nítsa a törvényt, amely valóban a maga eredeti igazságában helyreállí
tott és Isten Lelke által vezetett emberi élet törvénye.

Az isteni törvény megtartásának lehetősége

20: Az egyháznak a születések szabályozására vonatkozó tanítása,
amely az isteni törvényt hirdeti, sokak előtt könnyen tűnhet föl nehéz
nek vagy éppenséggel meg sem valósíthatónak. És bizonyos, hogy mint
az összes nagy és jótékony valóságok, ez a törvény is komoly íparkodást
és sok egyéni, családi és társadalmi erőfeszítést követel. Mi több, nem is
lehetne megtartani Isten segítsége nélkül, aki támogatja és erősíti jó
akaratukban az embereket. Ha azonban jól elgondolkodunk felőle, lehe
tetlen meg nem látnunk, hogy ezek az erőfeszítések nemesebbé teszik az
embert és üdvösen hatnak ki az emberi közösségre.

Uralom önmagunk fölött

21. A születésszabályozás tisztességes gyakorlása rnindenekelőtt azt
kívánja a házastársak tól, hogy alapos tájékozódás birtokában szilárd
meggyőződést alakítsanak ki magukban az élet és a család igazi értékei
felől, és igyekezzenek tökéletes önuralomra tenni szert. Ahhoz ugyanis,
hogya házasélet érzelmi megnyilatkozásai kellőképpen szabályozottak
legyenek - tekintettel kivált az időszaki megtartóztatásra -, az észnek
és la szabad akaratnak kell ellenőriznie az ösztönöket, ami kétségkívül
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aszkézissel jár. Eza fegyelem azonban, amely hozzátartozik a házastár
sak tisztaságához, távolról sem árt a házastársi szerelemnek. hanem el
lenkezően, magasabb emberi értéket kölcsönöz neki. Igaz, hogy állandó
erőfeszítést igényel, de hála jótékony befolyásának, a házastársak lelki
szellemi értékekkel gazdagodva teljes épségben fejlesztik ki személyisé
güket. Ez a fegyelem a vidámság és a béke gyümölcseit árasztja a csa
ládi életre, és megkönnyíti más problémák megoldását; növeli a figyel
mességet a másik hitves irányában, segíti a házastársakat abban. hogy
kiküszöböljék az önzést, amely ellensége az igazi szeretetnek, és fokozza
bennük a felelősség érzetét. Mindezek nyomán a szülők mélvebb és ha
tékonyabb befolyást tudnak gyakorolni gyermekeik nevelésében; a kis
gyermekek és a fiatalok az emberi értékek helyes mezbecsülésében, szel
lemi és érzelmi képességeik derűs és összhangzatos kibontakozásával nö
vekednek föl.

Tisztaságnak kedvező légkör teremtése

22. Fel akarjuk hívni ebből az alkalomból a nevelők és mindazok fi
gyelmét, akiket 'felelősség terhel az emberi társadalom közös javáért,
mennyire szükséges olyan légkört teremteni. amely ked yez a tlsztaságra
való nevelésnek, azaz annak, hogy az erkölcsi rend tisztelete útján az
egészséges szabadság kerekedjék a szabadossság fölé.

Mínden, ami a modern tömegérintkezési eszközökben az érzékiség
felszítására, az erkölcsök zabolátlanságára vezet, úg-yszintén a pornozrá
fia vagy a sikamlós látványossások minden formája kell. hogy kiyáltsa
mindazoknak a személyeknek nyílt és eltVöntetű szembehelvezkedését,
akik szívükön viselik a civilizáció haladását és az emberi szellern leg
főbb javainak védelmét. Hasztalan próbálnák igazolni az ilyen züllesz
téseket művészi vagy tudományos követelmények ürügyével, vagy ér
vet kovácsolni abból a szabadságból, 'amelyet a közhatóságok engednek
ezen a téren.

Felhívás a közhatalmakhoz

23. A kormányzóknak. akik elsősorban ff'lelő~k a köz'íóért és akik
annyit tehetnek az erkölcsi értékek mecóvására, ezt moridiuk : ne tűrié

tek, hogy lealacsonyodiék népeitek erkölcsisége: ne eneediétek meg,
hogy törvényes úton hatoljanak be a családba, a társadalomnak ebbe az
alapvető sejtiébe. olyan zvakorlatok, amelyek ellentétesek a természeti
és az isteni törvénnyel. Egészen más az az út, amelyen a közhatalmak
hozzátárulhatnak és kell, hogy hozzá iárul ianak a népesedési orobléma
megoldásához: ez az út az előrelátó családpolitika. a népek bölcs neve
lése, az erkölcsi törvénynek és a polgárok szabadságának tiszteletben
tartása.

Mi nagyon is tudatában vagyunk azoknak a súlyos nehézsérreknek,
amelyeket a közhatalmak tapasztalnak ebben a vonatkozásban. különö
sen a feilódó országokban. Az ó [osros gondiaiknak és aQ'gonalmaik-n:'lk
szenteltük Populorum Proaressio körlevelünket. De Elődünkkel. XXIII.
Jánossal megísmételjük: "Ezeket a nehézségeket nem lehet leküzdeni
olyan módszerek és eszközök felhasználásával, amelyek nem méltóak az
emberhez, és csupán magának az embernek és életének merőben anyag
elvű felfogásában lelik magyarázatukat. Az igazi megoldás egyedül ab
ban a gazdasági fejlődésben és társadalmi haladásban található, amely
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tiszteli és előbbre viszi az igazi emberi értékeket, mind az egyénieket,
mind a társadalmíakat." És nem lehet súlyos igazságtalanság nélkül az
isteni Gondviselést tenni felelőssé azért, aminek forrása, éppen ellenke
zően, a kormányzati bölcsesség fogyatékossága, a társadalmi igazságosság
iránt való érzék elégtelensége, az önző harácsolás, s általában az elíté
lendő tunyaság azoknak az erőfeszítéseknek és áldozatoknak vállalásá
ban, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy a nép és valamennyi
gyermeke életszínvonalának emelkedését biztosítsák.

Mint némelyek közülük már oly dicséretes példát adtak rá, sokszo
rozzák meg tehát nagylelkűen erőfeszítéseiket az összes közhatalmak. És
bővüljön szakadatlanul a kölcsönös segítség a nagy emberi család vala
mennyi tagja között: szinte határtalan az a terület, amely a nagy nem
zetközi szervezetek tevékenysége számára nyílik itt.

A tudomány embereihez

24. Ki akarjuk fejezni most bátorításunkat a tudomány embereinek,
akik "nagyon jó szolgálatot tehetnek a házasság és a család intézményé
nek meg a lelkiismeretek nyugalmának, ha kutatásaikat összehangolva
iparkodnak egyre jobban megvilágítani azokat a különféle feltételeket,
amelyek erkölcsileg kifogástalan születésszabályozásra adnak módot"
(v. ö. Gaudium et Spes 52.). Különösen kívánatos, hogy a már XII. Pius
által megfogalmazott óhaj szerínt az orvostudománynak sikerüljön elég
ségesen biztos alapot nyújtania a természetes ritmusok megfigyelésén
alapuló születésszabályozásra. A tudomány emberei s kiváltképpen a ka
tolikus tudósok így fognak hozzájárulni annak az egyházi tanításnak té
nyekkel való igazolásához. hogy "nem lehet valódi ellenmondás azok kö
zött az isteni törvények között, amelyek egyfelől az élet továbbadását
szabályozzák, másfelől az igazi házastársi szeretetet ápolják" (v. ö.
Gaudium et Spes 51.).

A keresztény házastársakhoz

25. Most pedig szavunkat közvetlenebbül intézzük a Mi gyerme
keinkhez, különösen azokhoz, akiket Isten arra szólít, hogy házasságban
szelgálják őt. Az egyház ugyanakkor, amikor az isteni törvény elévül
hetetlen követelményeit tanítja, az üdvösséget is hirdeti és szentségeível
megnyitja a kegyelem útjait, amely új teremtményt alkot az emberből,

olyan teremtményt, aki szerétetben és igazi szabadságban kénes vála
szolni Teremtőjének és üdvözítőjének szándékára, és édesnek tudja ta
lálni Krisztus igáját.

Engedelmesen fogadva az egyház hangját, tartsák tehát emlékeze
tükben a keresztény házastársak, hogy az ő keresztény hivatásukat,
amely a keresztséggel kezdődött, utóbb szabatosan meghatározta és
megszilárdította a házasság szentsége. Ez a szentség megerősítette és
mintegy felszentelte a házastársakat arra, hogy hűségesen teljesítsék kö
telességeiket, a tökéletességig menően valósítsák meg hivatásukat, és
ahogyan hozzájuk illik, keresztény tanuságot tegyenek II világ előtt. Reá
juk bízta az Úr a feladatot, hogy tegyék láthatóváaz emberek számára
annak a törvénynek szentségét és édességét, amely egységbe vonja a
házastársak kölcsönös szerétetét és a házastársak együttműködését Isten
nek, az emberi élet szerzőjének szerétetével.
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Semmiképpen sincs szándékunkban, hogy elpalástoljuk az olykor
súlyos nehézségeket. amelyek velejárnak a keresztény házastársak éle
tével: számukra, mint mindegyikünk számára, "szűk a kapu és keskeny
az út, amely az élethez vezet" (Máté 11, 30). Kell azonban, hogy ennek
az életnek reménye fépyt derítsen útjukra, miközben derekasan töre
kednek arra, hogy bölcsességben, igazságosságban és jámborságban él
jék jelen napjaikat, tudván, hogy elmúlik ennek a világnak arculata.

Vállalják tehát bátran a szükséges erőfeszítéseket a házastársak,
akiknek támaszuk ebben a hit és remény, amely "nem csal meg, mert
a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkben az Isten szere
tete" (v. ö. Róm 5, 5); esedezzenek állhatatos imával az isteni segítsé
gért; merítsenek főleg az Eucharisztiából, a kegyelem és a szerétet for
rásából. És ha a bűn még erőt venne rajtuk, ne csüggedjenek el, hanem
alázatos állhatatossággal folyamodjanak Isten könyörületességéhez, ame
lyet bőségesen nyújt nekik a bűnbánat szentsége. Ilyen módon meg tud
ják majd valósitani a házastársi élet teljességét, amelyet az Apostol ír
le: "Férjek, szetessétek feleségteket, ahogy Krisztus is szerette az egy
házat ... A férj köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki felesé
gét szereti, önmagát szereti. Márpedig senki sem gyűlöli a saját testét,
hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az egyházat . " Nagy titok
ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Szevesse hát mirid
egyiktek a feleségét, az asszonyok meg tiszteljék férjüket." (V. ö. Ef 5.)

Apostolkodás a családok között

26. A gyümölcsök sorában, amelyek az isteni törvény hű megtartását
célzó nagylelkű erőfeszítésből érlelődnek ki, a legértékesebbek egyike az,
hogy nem ritkán maguk a házasok kívánják közölni másokkal is tapasz
talatukat. Igy a világi hívek hivatásának tág keretébe az egymásközti
apostolkodás új és nagyon figyelemre méltó formája kapcsolódik be: ma
guk a családok lesznek más családok apostolai és eligazítói. S vitatni
sem lehet, hogy az apostolkodás annyi formája között egyike ez azoknak,
amelyek ma a legidőszerűbbnek látszanak.

Az orvosokhoz és az egészségügyi személyzethez

27. A legnagyobb megbecsüléssel adózunk az orvosoknak és az egész
ségügyi személyzet tagjainak, akik hivatásuk gyakorlásában minden em
beri érdeknél jobban szívükön viselik keresztény hivatásuk magasabb
követelményeit. Lankadatlanul igyekezzenek tehát minden alkalommal
azokat a megoldásokat segíteni elő, amelyeket a hit és a helyes értelem
sugall, s törekedjenek ezek vonatkozásában felkelteni a meggyőződést és
a tiszteletet környezetükben. Tekintsék hivatási kötelességüknek is
mindannak a tudásnak megszerzését, ami szükséges ezen a kényes terü
leten, hogy az őket kérdező házastársaknak megadhassák azokat az okos
tanácsokat és egészséges útmutatásokat, amelyeket joggal várnak el
tőlük.

A papokhoz

28. Szeretett fiaim, papok, akik hivatástoknál fogva tanácsadói és
Ielki vezetői vagytok egyéneknek és családoknak, most hozzátoik fordu
lunk bizalommal. Első feladatotok, különösen azoké, akik keresztény
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erkölcstudományt tanítanak, hogy kétértelműség nélkül fejtsétek ki az
egyház tanítását a házasságról. Szolgálatotok gyakorlása során ti legye
tek az elsők, akik példát nyújtanak a lojális, belső és külső engedel
mességre az egyház Tanítóhivatala iránt. Ez az engedelmesség, mint tud
játok, nemcsak a felhozott érvek okából kötelez, de méginkább a Szent
lélek megvilágítása miatt, amiből különös címen részesülnek az egyház
Pásztorai, amikor az igazságot magyarázzák. Azt is tudjátok: mindennél
fontosabb a lelkiismeretek békéje és a keresztény nép egysége számára,
hogy az erkölcs területén éppúgy, mint a hittételek területén. mind
annyiarr-az egyház Tanítóhivatalához tartsák magukat és egyazon nyel
"en beszéljenek. Ezért ismételjük meg teljes lelkünkből a nagy Pál apos
tol aggódó felhívását: "Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek
titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra. ha
nem legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogás
ban." (V. ö. 1 Kor 1, 10.)

29. Semmiben sem csökkenti Krisztus üdvös tanítását: a szeretet
kimagasló formája ez a lelkek irányában. Kísérnie kell azonban mindig
a türelemnek és a jóságnak, amire maga az Úr adott példát az emberek
kel való bánásmódban. Ö, aki nem azért jött, hogy ítéljen, hanem hogy
űdvőzitsen, igazán engesztelbetetlen volt a rossz, de könyörületes a sze
mélyek iránt. Nehézségeik közepette a házastársak is találjanak rá min
dig a pap szavában és szívében a Megváltó szavának és szeretetének
visszhangjára.

Beszéljetek bizalommal, szerétett fiaim, abban a mély meggyőződés

ben, hogy Isten Lelke, miközben ott áll a Tanítóhivatal mellett a tan
kifejezésében, megvilágosítja belülről a hívek szívét, hozzájárulásra szó
lítva fel őket. Oktassátok a házastársakat az imádság szükséges útjára,
hassatok oda, hogy gyakran és hittel folyamodjanak az Eucharisztia és
a bűnbánat szentségeihez, s ne hagyják soha, hogy elbátortalanitsa őket

gyöngeségük.

A püspökökhöz

30. Kedves és tisztelendő testvéreim a püspökségben, akikkel Mi oly
közelről osztjuk meg a gondokat Isten népének lelki javáért, hozzátok
száll tisztelet- és szeretetteljes gondolatunk most, hogy végére értünk
ennek a körlevélnek. Sürgető felhívással fordulunk mindannyitokhoz. A
papok, a ti munkatársaitok, és oa híveitek élén odaadóan és ernyedetlenül
dolgozzatok a házasság épségén és szentségén, hogy házasságukat a hit
vesek egyre inkább a maga emberi és keresztény teljességében éljék. Úgy
tekintsétek ezt a küldetésteket, mint egyikét azoknak, amelyekért jelen..
leg a legégetőbb felelősség terhel. Megköveteli ez, mint tudjátok, az ösz
szehangolt lelkipásztori buzgólkodást az emberi tevékenység minden te
rületén, gazdasági, kulturális és szociális téren egyaránt; mert csupán az
egyidejű javulás e különféle körökben teheti nemcsak tűrhetővé, hanem
könnyebbé és örömteljesebbé is a szülők életét és a gyermekekét a csa
ládok kebelében, teheti testvéribbé és békésebbé az együttélést az em
beri társadalomban, híven a célhoz, amelyet Isten a világ elé tűzött.

Befejező felhívás

31. Tisztelendő testvérek, ezeretett gyermekeink és ti mínd, jóakaratú
emberek, nagy a nevelésnek, haladásnak és szeretetnek az a műve,
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amelyre szólítunk benneteket, az egyház tanítása alapján, amelynek Pé
ter utóda - a püspökségben testvéreivel együtt - letéteményese és ér
telmezője. Nagy mű valóban - benső meggyőződésünk ez - mind a vi
lág, mind az egyház számára, mert az ember nem találhatja meg az igazi
boldogságot, amelyre egész lényével áhítozik, egyedül csak azoknak a
törvényeknek tiszteletével, amelyeket Isten az ember természetébe írt,
és amelyekhez az ember értelemmel és szeretettel igazodni tartozik, Eh
hez a műhöz és feladathoz kérjük valamennyitekre s különösképpen a
házastársakra a szentség és könyörületesség Istenének bőséges kegyel
meit, aminek zálogául apostoli áldásunkat adjuk reátok.

Kelt Rómában, Szent Péternél, Szerit Jakab apostol ünnepén, az
1968. év július 25-én, pápaságunk hatodik évében.

PAULUS PP. VI.

•

RAJZOK APÁMRÓL

AKALAsZTÖRÖ

Szertartás volt az, - tenyerében
széjjelmorzsolta a kalászt;
s ha kipattant a mag, keményen,
így szólt: Kezdjük az aratást ...
Ez a föld csak reményét adta,
de gazdaggá nem tette őt.

Tenger-munka volt minden napja 
szűknek érezte az időt.

HAJNALBAN

Bent a fészerben lógtak akaszák,
egyet leemelt apám, s kalapált,
- egyforma, pontos ütések alatt
élesedett a kicsorbult anyag; -
s miközben anyám a fészer megett
nedves rozs-szálból csavart kötelet.

Ment a mezőre s beköszönt a csősz,

a szomszéd is,. a pap, az ismerős;

hangos "Jó reggelt!" s néhány szokásos
szót vetettek a napi munkához.
Ö visszaköszönt; - ment a kerten át,
s harmatot szórtak rá a szilva-fák.
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Horváth Richárd

A HIVŐK HELYES MAGATARTÁSA
Az elmúlt idők vallásossága individuális, moralizáló és polgári vo

nású lett. Nagyon kiemelve és hangsúlyozva a hierarchikus részt - mint
egy visszahatásként a reformációra - és ráfeledkezve a Krisztus-köz
pontíságra és Isten népének a létére és szerepére. Az egyház lassan-las
san megfeledkezett az egyetemességéről és mindinkább a Nyugat egy
háza lett. Polgári körökben, kifelé, illett "vallásosnak" mutatkozni, bi
zonyos külsőségeket megtartani. A Biblia azonban valójában a könyves
polera került. Keresztény közösségről alig volt szó lelki értelemben. In
kább politikai-hatalmi-jogi, külsőséges szervezkedés folyt; ezervezetek
voltak, amelyeknek az élete nem annyira a befelé-elmélyülésben nyilat
kozott meg, nem tanúságtételben a legszebb és legkorszerűbb krisztusi
igazságok mellett, amire pedig vágyódott a kor, hanem üresen csengő

jelszavakban.
új eszmeáramlatok, elsősorban a marxizmus nyomott bennünket ab

ba az irányba, hogy az emberrel, mínt a föld lakójával, mint a minden
napi élet szenvedő és aktív alanyával is foglalkozzunk, komolyan. mélyre
zoenve - saját tanaink fényénél. Visszanéztünk az első keresztény szá
zadokra, az egyházatyákra, visszanyúltunk és ismét komolyabban ke
zünkbe vettük a Szentírást, és érdekes, hogy ez a messzire, a kezdetekre
való tekintés nyitotta meg a szemünket modern korunk, a ma és a ma
emberének problémái felé. Nem az elvontságok, hanem a konkrét em
ber konkrét problémái léptek gondolkodásunkban és a cselekvés mód
jainak keresésében előtérbe. Az ember sorsa és az ember boldogulása,
üdvössége az evangéliumok igazsága szerint, Az evilági élet értékeinek fel
ismerése és elismerése, egybelátásuk és összekapcsolásuk örök értékeink
kel. Feléjük való fordulásunk, szerepük feltárása és értékelése üdvössé
günk rendjében. Az a tudatos felismerés, hogy nemcsak a szenvedés az
em beri valóság, hanem az öröm, az élet szépségeí is, és küldetésünk, hogy
ezeket is megsokszorozzuk az Isten teremtő tevékenységet folytató alá
zatos munkálkodásunkkal, Nem hátat fordítani az életnek és a világnak,
hanem szembefordulni velük, hiszen rajtuk keresztül süt ránk az élet
napja, az úr Jézus Krisztus, Az ő kegyelme és a Gondviselés csodálatos
útjai rajtuk vezetnek keresztül.

Persze, nem naivan optimista és utópista ez a látásmód. Nagyonis
közelről kell meglátnunk az élet sötétségeit, megpróbáltatásait, az ember
nyomorúságát, hiszen éppen ez mozgatja meg a lelkiismeretünket és
szítja fel, növeszti meg a felelősségérzetünket, hogy komolyan vegyük
isteni küldetésünket az emberhez, a világhoz. Hogy segítsünk hitünk pa
rancsa szerint mi is abban, hogy jobb legyen és míndig jobb legyen az
ember földi sorsa is, mindig békességesebb, tehát szebb legyen az élet
és a világ - ezen a földtekén is.

A mai ember nem szereti a konvenciókat. Szerét egészen közel men
ni a dolgokhoz. a vallási dolgokhoz is, és szeréti azokat egész közelről és
alaposan megnézni "magának". Hogy csak mázok-e, kűlsőségek-e, farí
Z:8US szokások-e, amik mögött nincs lélek, nincs komolybavevés. nincs
megvalósulás és következetesség, avagy megtalálja-e mögöttük mindezt,
mint lényeget és életfedezetet, mert csak akkor és annak hisz, ahol ez
rnegvan, és csak azt fogadja el, amiben ez megvan.

A régi környezet kifelé, az ember körül, legalábbis látszatra, ke
resztény volt. Most már nem az; és míndig kevésbé és kevésbé lesz az.
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Az egyén döntése kell a hithez, kell ahhoz, hogy magát hívőnek, keresz
ténynek vallja. De ez a döntés súlyos és erős. Megbízható és komoly. ön
magában van a súlypontja. Ezért a körűlmények, akármilyenek legyenek
is, nem tudják önmagából kifordítani. Ö hat a környezetére, hite és ke
gyelme és karizmái szerint, okossága, tapasztaltsága és embersége sze
rint. A maga kisebb-nagyobb hatósugarában formálja, színezi ezt a kör
nyezetet, annak képére és hasonlóságára, amit ő képvisel, amiről tanú
bizonyságot tett és tesz folyamatosan.

Ez az életérzés és magatartás önmagáról tudja a legjobban, hogy
gyarló és gyenge ernber. Ezt a tapasztalatát kivetíti és alkalmazza ember
társa felé is. Nem "ül fel a nagy lóra" vele szemben, do nem is gondol
kozik túl "a bűn misztikájáról" és nem is értékel túl. Ítéletében emberi,
emberséges akar maradni, sohasem tévesztve szeme és lelkiismerete elől

"az irgalom indulatát", és mindenekelőtt és mindenekfölött a szerétet
indulatát. Ki ne szorulna rá szeretetre? Tudja, hogy elsősorban ő maga is.

Ennek az egyéni döntésű hitnek legnagyobb támasztéka az Istenbe
vetett bizalom és remény. Az élet nem ad míndig alánk biztos és szilárd
alapot. Sokszor meginog ez, megrepedezik és akárhányszor őssze is dűl.

Ilyenkor kell éreznünk, amikor létünk bizonytalansága kézzelfoghatóan
érzékelhetővé válik, annak a lelkületnek az értékét és reménységét, ame
lyik már átélte és nagyon magáévá élte azt az igazságot, hogy "aki Is
tenben bízik, az nem csalatkozik", Nagy hit és a hitnek nagy bizodalma
és reménysége kell azonban ehhez. Az Isten mindig megteszi a magáét
az bizonyos. Nekünk is meg kell azonban tennünk a magunkét. Ami csak
telik tőlünk. Akkor nem dől össze bennünk az egyensúly,

A helyes hivő magatartás ugyanúgy, mint a helyes emberi magatar
tás, a nyíltság. Ugyanazt mutatni kifelé is, arni befelé megvan. Szeré
nyen, de határozottan és bátran. Egyszerűen, de következetesen. és mín
denki előtt és mínden időben. Senki sem csalhatatlan; és olyan, amilyen.
És akkor nem kell félnünk attól, hogy mit rnondtunk, vagy mit tettünk
tegnap ezek vagy azok előtt. Egyformán szólunk és egyformán cselek
szünk. És ezt megbecsülik a másfelfogású emberek is, még akkor is. ha
valami nem is tetszik nekik, mert tudják, hogy hányadán állnak velünk.

Az őszinteség és nyíltság azok az erények, amelyeket keres és ked
vel és elfogad a ma ernbere. Szerétnők azonban azt is kiemelni, hogy
ugyanilyennek kell lennie magatartásunknak önmagunkkal és azonos
meggyőződésű, azonos hitű testvéreinkkel szemben is. Mert sokszor mínt
ha figyelmesebbek lennénk a másfelfogásúakkal, a máshitűekkel szemben.

Az egyenlőség a jó mérték és a jó rend itt, meg az egyetemesség, a
széleslátókörűség. Minden ember egy külön világ. "Északfok, titok, ide
genség", ahogy Ady énekelte. Az egyik ilyen beállítottságú, a másik
amolyan. Az egyik erre hangolt, a másik amarra. Az egyiknek ez az ado
mánya, karizmája van, a másiknak amaz. Ne legyünk kizárólagosak. Ne
gondoljuk, hogy csak az a helyes és a jó, ami mibennünk van, amit mi
képviselünk. Lehet az helyes és jó, de amellett még sok más színe, sava,
igazsága lehet az életnek, és magának: az igazságnak i s lehetnek egyéb
oldalai is. Legyünk megértőek ezek tekintetében is. Abban az értelem
ben is, hogy például hitünk hagyományainak nagy gazdagságából ne akar
junk mindent kiszórni, ami nekünk nem tetszik. Próbáljuk megérteni,
elnézni bölcsen, elfogadni okosan a másiknak másra hangolt igényét és
lelki tartalmát is. Így lehetünk mindnyájan egységben, sok színben és
gazdagságban, mindig jobban és jobban kiteljesedő emberségben, Krisz
tusban egymással testvérek, az Isten gyermekei.
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Boda László

KERESZTÉNYSÉG ÉS EVILÁGI LÉT

Az elmúlt évek során a Vigilia többször adott tanulságos ízelítőt a
"belső díalógus't-ból. Ernesto Balducci tanulmánya is, amely a mostani
szeptemberi számbari jelent meg, olyan jellegű, hogy párbeszédre hív fel.
Ezúttal a keresztény bölcselet szempontjaiból kiindulva vennénk elő né
hány megfontolnivaló gondolatot, anélkül, hogy a "sértett céhbeliek"
szokásos fölszisszenéséröl volna csupán szó. Igaz, "a katolikus filozófu
sokat" érinti a tanulmányban néhány nem éppen kedvező megjegyzés.
Azt sem lehet azonban tagadni, hogy az elmarasztalás némely vonatko
zásában indokolt. A keresztény bölcseletnek tényleg vannak pótolnivaló
mulasztásai, és vannak bővebb kifejtésre váró témái. Ezek közé tartozik
a tanulmányban említett antropológiai kérdés, valamint a világban való
létünk problémája. Mégsem ez váltja' ki a dialógus ingerét. Balducci ta
nulmánya egyetemesebb érdeklődésre számot tartó problémákat is fölvet.

1. Azzal kezdeném, hogy teljes mértékben egyetérthetünk a neves
szerző alapgondolatával, amely a keresztény ember "evilágiságát" hang
súlyozza, s egyúttal biblikus alapon kívánja megmutatni, bár az "evilá
giság" szó ebben a pozitív értelmezésben nem ébreszt éppen biblikus
asszociációkat. Nem is mondható szerenesés kifejezésnek. Maga az alap
gondolat, a szándék azonban kétségtelenül időszerű, és sokoldalú megvi
lágitást igényel, hogy földi létünket helyesen értékeljük. A Szentírás
ugyan azt mondja, hogy "Nincs itt maradandó városunk" (Zsid 13, 14),
mégis igaz, hogya keresztény ember - mint a tanulmány leszögezi 
"mindenestül e világban van". Ezért sem a keresztény filozófia, sem a
teológia nem elégedhet meg a világontúli valóságok kutatásával. Már
Heidegger meggyőzőerr rámutat arra, hogy létünk nem valami elvont
lét. Egzisztenciánk lényeges vonása, hogy az "a világban való lét" (In
der-Welt-sein). Ennek részletes föltárása pedig napjaink keresztény
gondolkodásának egyik nélkülözhetetlen és ki nem kerülhető feladata. A
világ nem "siralom völgye" és nem "árnyékvi1ág", bár ilyen oldala is
van. A világban való lét pedig nem "büntetés", amelyből menekülni kell.

A keresztény egzisztencia mai fölmérőjének mégis alaposan meg kell
fontolnia álláspontját, amikor a teológia távlataiban keresi földi rendel
tetésünk válaszát. A hívő ember - bármily kevéssé tetszik is ez Bal
duccinak - átéli magában az immanens és a transzcendens, a földi és a
földöntúli rendeltetés feszültségét. Ebben igazán nincs semmi maradi
jelleg, semmi szégyellnivaló. Örök emberi feszültség-élmény ez, amely
értékes energiákat termel, amelyben többek között olyan társunk van,
mint Hamlet. Egyébként "profán" vonatkozásban sem ismeretlen nap
jainkban a "világban való lét" és a "világontúli rendeltetés" feszültsége.
A maga módján átéli ezt a problémát az űrkutatás is. Vele kapcsolatban
a szüntelenül kísértő emberi kishitűség éppúgy fölveti a kérdést: mért
nem maradunk meg a földön? "Mire való ez a vesződség?" Az ember
azonban sohasem fog tudni ellenállni "transzcendálo" hajlama visszatérő

igényeinek, melyek szüntelenül ébren tartják benne, hogy ő "valami ma
gasabbra rendeltetett". Részünkről tehát aligha volna fejlődés, ha lom
tárba helyeznők "az irnmanencia és a transzcendencia kategóriáit".

2. Balducci tanulmánya joggal utasítja el a hamis spiritualizmust,
annak újplatonikus világellenességét és az anyag iránt érzett megvetését.
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Tény, hogya beszüremkedett újplatonikus eszmék nem éppen helyes
irányban befolyásolták a keresztény gondolkozást. , Ezt azonban aligha
lehet Szerit Agoston rovására írni. A nagy egyházdoktor kétségtelenül
korának embere volt. Az új platonizmus nyomot hagyott gondolkodásán.
Amikor azonban érdeklődésével Isten és a lélek felé fordult ("Deum et
animam scire cupio"), jogos egyéni hajlamát is követte. A test és a világ
megvetésének aszkézise inkább a középkori utódokat terheli. Másrészt
pedig az egyoldalú spiritualizmust mint korjelenséget meg kell értenünk,
s nem szabad szemet hunynunk értékei előtt. Meg kell látnunk benne a
testiség korának antitézisét. Ne mondjuk azt, hogy "nincs igaza" Kem
pis Tamásnak, legföljebb azt, hogy az ő gondolatait ma értőbben olvas
suk Thomas Merton megfogalmazásában, továbbá hogy ezek a gondola
tok elsősorban a szarzetesi életre vannak tekintettel.

"Kilép6ben vagyunk a kereszténység ágostoni korszakából ?" - A
tanulmány maga elismeri, hogy filozófiailag már Aquinói Szent Tamás
túllépett rajta, arnikor Arisztotelész nyomán fölismerte, hogy a test nem
,,]:>örtöne" a léleknek, hanem azzal állagi egységet alkot. Fölismerte eb
ben a belsóséges kapcsolatban s egymásrautaltságban a föltámadás hi
tének filozófiai alapjait is, egyben reális alapokra állította a keresztény
aszkézist. Igaz, ennek az elvnek gyakorlati következményeit sokáig nem
vonták még le teljes következetességgel, Ez - úgy látszik - napjaink
feladata. Alig érthető azonban, hogy Balducci itt szemet huny olyan
"katolikus filozófusok" döntő érdemei előtt, mint Mari/ain, Teilhard de
Chardin és Karl Rahner, akik pedig igen sokat tettek és" írtak azért, hogy
a Bibliával összhangban lévő antropológia körvonalai világosabban ki
bontakozzanak előttünk, s "a világban való létünk" kellő hangsúlyt kap
jon, az újplatonizmus eszmei maradványai pedig egészségesen átgondolva
felszívódjanak a "Titokzatos Testben".

Az újplatonizmusra egyébként érdemes még egy pillantást vetni.
Antropológiája valóban nem "bibliai" szemléletű, A testet, sőt az anya
gat mélyen megveti, s a rossz forrásának tekinti. A teológiai és kriszto
lógiai eretnekségek után megismertette a világot egy antropológiai eret
nekséggel. Legnevesebb filozófusa, Plotinosz, állítólag szégyellte saját
testét is. Jellemző azonban, hogy ez a hamis spiritualizmus mennyire
idegenül tekintett a keresztény hitre. Képtelen volt elfogadni Ll meg
testesülés titkát, mert előtte mindaz, ami test, egyben rossz és bűnös.

Viszont maga Szerit Agoston volt az, aki tisztázta az anyaget az új plato
nikus-manioheista vádak alól. MS\gányba vonulása sem egyszerűen új
platonikus menekülés a világtól. Az elmelyc-dni vágyó ember örök nosz
talgiája ez, és a szellemi alkatú munka kényszere. Világmegvetés? - A
nagy alkotó szellemeknek - mint Szerit Agostonnak is - rendszerint
megvolt a maguk világtól elvonuló remetei magánya. Ök azonban töb
bet tettek a világért, mint azok, akik túl önfeledten élnek a világban.

3. Balducci joggal mutat rá, hogy az ember Isten-rendelte feladata:
"uralkodni a földön" (Gen l, 26), gyakorolni hatalmát a teremtmények
fölött (Zsolt 8, 6). Henri de' LuLac':kal ö is "rehabilitálni" igyekszik Pro
méteuszt. Minthogy azonban a mítosztalanítás korát éljük, érdemes
volna már ettől a mítosztól is megtisztítani gondolkodásunkat. Promé
teusz mcsebeli hős, O az, aki lázadó merészségge! elragadja a tüzet az
"égiektől". Büntetésül egy sziklához láncolv '1. de az emberért vállalt hős

tett (tudatában viseli el a máját tépdeső keselyű okozta kínokat, Zeusz
bosszúját. De van köze ennek a mitológiai hősnek a Biblia antropológiá
jához? Nincs. Am azt sem rnondhatjuk, hogy ,,8 vallás elítéli Promé-
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teuszt", Csak olyan emberi rövidlátás ítélhetiel, amely olykor vallási
rnotívumokba is belekapaszkodik (Például: az Isten-alkotta természet
"érinthetetlensége"). Prométeusz mítosza nagyon messze van a keresz
tény antropológiátóL A Biblia Istene nem Zeusz, Ö olyan képességet ol
tott az emberbe, hogy teremtménye meg tudja találni az elrejtett tüzet,
és föl tudja azt használni. A keresztény értelmezésű "Prométeusz" (ha
mindenáron meg akarunk maradni a képnél) nem "lopta" a tüzet, ha
nem "kapta", ha meg is kellett fáradnia érte. A bűne sem abban van,
ahogy hozzájutott, hanem abban, ahogyan olykor használja. Gyújtott
már vele rossz emlékű máglyákat is, de az a "tűz", amely ma birtokában
van, az atomenergia, összehasonlíthatatlanul veszélyesebb, mint a régi.
Itt nem a "lázadáson" van a hangsúly, hanem a "felelősségen" .

Figyelemreméltó, amit Balducci az ember nagyságáról mond, bár
már eléggé közismert. Egy mondata azonban erősen megkérdőjelezhető:

"Szükség lesz arra is - írja -, hogy az ember leszokjék arról, hogy
mindenütt Isten nyomai után kutasson és belenyugodjék végre, hogy
Isten ő a világmindenségben." Mi ez? Elhibázott fogalmazás, vagy ke
vésbé sikerült fordítás?" - A szekularizálódó világ emberét aligha kell
az ilyesmiről leszoktatni. A teológus viszont saját természetét és hivatá
sát tagadná meg, ha erről leszoknék, minthogy minden igazi teológus Is
ten nyomainak detektívje. Különben maga a szerző nyilatkozik így:
"Igaza van a mísztikusnak, aki azt mondja, hogy minden dolog Istenről

beszél." A beavatott talán tudja, mit akar mondaní a neves szerző, de a
laikust csak megzavarja. S van-e egyáltalán értelme az ilyen sejtelmés
ségnek, amikor a megkörnyékezett mondanívalóról a tanulmány által
kevésre becsült "katolikus filozófusok" (főleg az említettek) jóval konkré
tebben, világosabban és meggyőzőbben írtak már?

4. "Alig, vagy semmit sem segit, ha a .katolikus filozóIusokra' bíz
zuk a feladatot, hogy kiokoskodják a keresztény tudat és a világ elméleti
kíbékülését" - olvassuk. Személy szerínt csak sajnálni tudom, hogy
Erneste Balduccinak ilyen elmarasztaló véleménye van a filozófi áról,
anélkül, hogy különbséget tenne, Annál is inkább, mivel megszívlelni
való gondolatai között mindössze két-három szeritírási idézetet találunk,
viszont annál több olyan modern eszmét, amelynek fölvetésében és ki
dolgozásában néhány neves "katolikus filozófus" döntő érdemeket szer
zett, gondoljunk csak a keresztény aszkézis kérdésében Maritainre, "a
világban való létünk." kérdésében pedig Teílhardra és Karl Rahnerre.
Sajnálatos ez az idegenkedés azért is, mert egy kicsit több filozófiai ér
zékkel talán a belső párbeszéd témájául szolgáló tanulmányba is keve
sebb ellentmondás és gyanús általánosítás kerülhetett volna. Ha Istent
a "teljes megismerhetetlenség fátylába" borítanók (teológus ezt aligha
teheti meg!), úgy nehezen állapíthatnők meg, hogy "Isten .Iátni akarja'
a magára hagyott ember szabadságát", minthogy nem vagyunk titkárai
Istennek (Róm 11, 24).

Balducci tanulmányának nagy pozitívuma, hogy díalógusra serkent.
Újra fölveti "a keresztény ember evilágiságának" problémáját, amely
nek tisztázása azonban - talán nem elfogult a kövétkeztetés - csak a
teológusok, a biblikusok ~ és a "katolikus filozófusok" együttes mun
kája által valósulhat meg.

OA fordítás a "végre" ezöcskatöt eltekintve híven adja vissza az eredetit, A vonatkozó
olasz szöveg ekként hangzik: "Bioognexá ene I'uomo sd sdívezzí dal rícercare per ogni

d(JlVe le vestigia eli Dio e che st rassegní ad essere Dio netl'uníverso." (A Szerk.)
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JÁMBOR BARANGDLÁSOM BULGÁR/ÁBAN

Írta M e d v i g Y M i h á ly

A rádióból keleties hangzású zene szól. Szófia szép hosszú főtérének

felső végében bizánci-kupolás keresztény templom áll, az alsó végében
'pedig igazi "dzsámi": működő mecset,' minaréttel. És mindezek fölött a
Vitcsa kétezer-rnéteres csúcsai. Mert hát a bolgár fővárosnak nincsen fo
lyója, legfeljebb patakjai vannak; de van egy magas hegysége, és a csú
csok oly közelről néznek be az utcákba, mint Budapesten a Szabadság
hegy. Magától értődik tehát, hogy a forró nyári hétvégeken a fővároslak

jelentős részben a Vitasán tanyáznak. Vasárnap, június Ifi-án, kivétele
sen mégis más a helyzet. Jó néhányan lemondanak a kirándulásról egy
éppen .nem mindennapos vallási élmény kedvéért, hogy tanúi lehessenek
két orthodox egyházfő találkozásának. J. Benediktosz jeruzsálemi pát
riárka jár látogatóban Kiril bolgár pátriárkánál, és együtt mondják a
liturgiát a "Nyevszkij Szent Sándor" tiszteletére emelt hatalmas székes
egyházban.

Nagy, csendes tér közepéri emelkedik a dóm a város egyik legmaga
sabb pontján. Közvetlen közelében áll az ősi Szent Szófia székesegyház,
amely a főváros nevét adta. Puritán, vakolatlan téglaépület. meszelt
belső falakkal. Még Justinianus bizánci-római császár idejéből való, és
mecsetként vészelte át az ötszázesztendős török uralmat. De ma is él, fo
lyik benne istentisztelet, noha a nagy szertartásokat már az új kated
rálisban rendezik.

Reggel idejekorán ott vagyok, így még ülőhelyet is találok magam
nak az egyébként padtalan templomban a kéttucatnyi szék egyikén, köz
vetlenül az ambó, a márvány szószék tövében. Kilenc órakor megkon
dul a dóm tizenkét harangja, de nem egyenletes kongással, hanem abban
a felejthetetlen összevisszaságban, amelyet oly jól ismerünk lVluszorqsz7dj
"Bori.sz Godunov"-jából. A főpapok bevonulnak. A bolgárok főpapja

hófehér hajú és szakállú férfi; fején pátriárka-méltóságának jelvénve, a
gyémántkereszttel ékes fehér "buló" (fejkötő). Jobbján jön a jeruzsálemi
vendég: méltóságrteljes, de kissé ernyedt tartású, bánatos arckif'cjezésű

görö-r, őszülő hosszú hajjal és szakállal. Arany kereszttel kezében osztja
az áldást, sötétvörös uszályát egy alszerpap hordozza. A főpapok födet
len fővel ' alázatosan megcsókolják az Üdvözítő és a Szűzanya lábát a
márvány képfal nagy ikorriain. aztán belépnek az oltárhoz a középső,

"királyi" ajtón, amelyet elfüggönyöznek mögöttük. Míg ők magukra öl
tik a miseruhákat, egy pap egy segédkezővel elimádkozza a zsolozsma
déli imaóráiát. Aztán úira kitárul a szentély ajtaja, és az egész papság a
templom közepére vonul, a kupola és a nagy csillár alá. Most látom csak,
mekkora koncelebrálás lesz: két pátriárka, tíz püspök és hét áldozópap
misézík együtt. Minthogy a keleti püspökök nem süveget viselnek, ha
nem koronát: tízenkét koronás fő, a jeles vendég és öt híján az errész
bolgár orthodox püspöki kar. Kíril pátriárka fején arany korona csillog.

A liturgia [óval tovább tart két óránál, de pompája láttán megáll
számunkra az idő. A karzatori négyszólamú vesveskar énekel, a közős

könyörgéseket három szerpap felváltva vezeti. Ö-eQyhá7i-vzláv nyelven
folyik az egész, csak a [eruzsálemi vendég énekli görögül a főmisézőre

tartozá szöveceket, A nagy istenszolzálat közül kiemelkedik a "három
szor szent" ének, amely közben a két pátriárka főpapi áldást oszt. Az
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áldásuk valóságos szent tűzijáték, jobbjukban a háromágú, baljukban a
kétágú gyertyatartó, égő gyertyaszálakkal. Szép a felajánlási körmenet,
a "nagy bemenet". Benediktosz p-átriárka átveszi a szerpap kezéből az
áldozati kenyeret, és fennhangon megemlékezik bolgár főpap-társáról,

Kiril viszont a kehellyel kezében jeruzsálemi tiszttársa nevét említi. Az
utolsó vacsora igéit csak a vendég énekli, görögül. A Miatyánk az- ezer
főnyi tömeg ajkáról hangzik el, érezhető. áhítattal. Sokan le is térdelnek.
A szertartás végén a két pátriárka üdvözlő beszédben köszönti egymást.
Benediktosz ajándékot is hozott: ékszertokban egy fehér ködarabot Jé
zus jeruzsálemi szent sírjából. Ezen a liturgián a hívek közül senki sem
áldozott, de az eucharisztia ezerény pótlékaként "eulogiát" kapnak, meg
áldott kenyérdarabkákat, amelyeket egy pap fogyhatatlan mennyiségben
oszt szét közöttük. Egy másik pap a jeruzsálemi ajándékot mutatja; so
kan megérintik, vagy épP€7J. meg is csókolják. Végül távoznak a főpapok.

A vendéget egy-egy papnövendék védi jobbról-balról a tömeg szorítása
ellen.

Az ünnepségen ihiába kerestem volna a katolikus egyház képvise
lőit, noha - mint orthodox részről hallottam - az ilyesféle alkalmakra
meghívást szoktak: kapni. Tartózkodásuk azonban nagyon is érthető. A
bolgár orthodoxok hatmilliós tengerében az állandó lemorzsolódás vesze
delme fenyegeti az alig hatvanezer katolikust, már csak szétszórtságuk
és a vegyes házasságok miatt is. Az ökumenikus közeledés látványos meg
mutatása nem-kívánatos következményekkel járhatna az egyszerű ,hívek
,körében.

A következő vasárnap kisebb arányú püspöki liturgián voltam
ugyanott, az orthodox székesegyházban, Ezúttal húsz világi hívő áldo
zott, köztük egy férfi is. Jóltudom, hogy a hívő nép lelkipásztori ellátása I

elsősorban nem a nagy székesegyházakban. történik - nálunk sem, K,e
leten sem. A kisebb templomokban bizonyára jobb az arány. De min
denesetre láttam jólöltözött férfiakat és nőket orthodox szokás szerint
gyertyát gyújtani és elhelyezni a templomokban álló kandelláberekre. Az
említett püspöki Iiturgián különben szeritbeszéd is volt. A szónokló püs
pök a moszkvai pátriárkátus helyreállításának ötvenedik évfordulóját
méltatta. A beszéd hallgatása közben vettem észre, hogya keleti püs
pöki miseruha - a "SzakkOISZ" - szegélyén az ószövetségi előírásnak:

megfelelően, apró csöq~ők vannak, és az erőteljesebb mozdulatokra ked
ves, halk hangot adnak, amely a távoli szánkő-qsilingelésreemlékeztet. ..

Június 20-án, az Oltáriszentség ünnepén, bizánci-szláv szertartású
katolikus főpapi liturgián vettem részt a sarutlan kármelita apácák és az
Oltáriszentségről nevezett nővérek közös kis. kápolnájában. Mind a két
női szerzetescsalád a keleti szertartást követi. A koncelebrált szentmise
~a pápa nevének említésétől eltekintve - ugyanúgy folyt le, mint
nagyobb arányú orthodox hasonmása. Nemhiányzott az égő gyertyákkal
adott pompás főpapi áldás sem. Kiril Kurtef püspök, a maroknyi nyáj

. pásztora, szeritbeszédében megemlékezett az 1938. évi budapesti eucha
risztikus világkongresszusról is, és említette XII. Pius meg XXIII. János
pápa nevét. A liturgiát követő szerény reggelín összetalálkoztam az utób
bi pápa boldoggáavatásának ügyintézőjével, egy római ferences atyával,
aki épp ott tartózkodott, Abban a kis szobában ültünk együtt,.amely az
áldott emlékű pápa dolgozószebája volt apostoli vízítátqr korában. Ké
sőbbi munkájának színhelye, az egykori apostoli delegatúra épülete je
lenle;g világi célt szolgál; így nem volt módom belülről megtekinteni.
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Oly szerenesés voltam, hogy egy metropolita (orthodox megyéspüs
pök) is fogadott vidéki székhelyén. Jogi doktor, tanulmányait német
egyetemen végezte 'Hatalmas findzsa törökös fekete kávéval kínált, és
azonnal a keresztények egységének kérdésére terelte a szót, Nincsenek
vérmes reményei. Elősorolta a legfőbb nehézségeket. A teljes egymás
ra-találásig szerinte még évszázadok telhetnek el, talán ezer esztendő is.
Abban egyetértett velem, hogy addig sok imádságra, kölcsönös szeretetre
és főképp alázatta van szükség. Ez az utóbbi - szer-inte is - igen ne
héz dolog.

Egy éjszakát töltöttem a műemlékeiről híres Preobrazsenszki "Urunk
színeváltozásáról nevezett'" or1lhodox monostorában. Az "igumen" (apát)
úr festői fekete öltözékében, mellén drágaköves apáti kereszttel, igen
barátságosan fogadott. Jó ajánlólevelet vittem Szófiából, és a metropo-

.!ita irodája is jelezte érkezésemet telefonon. Magamra öltöttem szerze
tes-ruhám.at,az apát pedig jobbjára állított az esti közös zsolozsmán. AI
dottam lelkem mélyén az Apostoli Szeritszék 1967-ben kiadott "ökume
nikus direktóriumát", amely lehetővé teszi az ilyen baráti részvételt a
nem-katolikusok szent cselekményein. Az ószláv zsolozsmaszövegbőlalig
értettem valamit; a szentolvasót morzsoltam tehát közben. A szigorúan
böjtös vacsoránál az apát meg is jegyezte, hogy szép olvasóm van.

A szerzetesek itt sohasem esznek húst, és napról napra már hajna
lok hajnalán felkelnek zsolozsmázni. Kolostoruk vad sziklák tövében
áll ~gy erdős hegyoldalon; alatta kétszáz méteres szakadék mélyén ka
nyarog a Jantra folyócska. A túlsó hegyoldalról ide látszanak egy másik
kolostor, a "Szvjoeta Trojtsza" (Szentháromság) kupolás tetői. Éjszaka
kísérteties néma csend van. De már négy órakor ébresztenek nemcsak
harangszóval. hanem - keleti szerzetes-szokás szerint - deszka-kopog
tatással is. A joeladó szerzetes, miért, miért nem, Beethoven török indu
lójának ritmusát veri a kongó deszkán.

Később, mint minden Bulgáriát járó valamirevaló túrista, megláto
gattam a világhírű rilai kolostort is. Ez azonban már csak nemzeti mú
zeum: nem folyik benne szerzetesélet, és gyönyörű templomában nem
érzik tömjénillat. A hatóságok szíves örömest életre keltenék, de az
orthodox egyház egyelőre vonakodík, mert a szüntelen idegenjárás bí
zony nem kedvezne a szerzeteséletnek. A helyiségek egy részében ikon
gyűjtemény látható. Csekélység a szófiai nagy ikon-múzeumokhoz ké
pest, de válogatottanszép darabok. Mellettem egy ceyloni házaspárnak
magyaráz az idegenvezető, angolul. Egy francia túrista megszólít: "Az
orthodoxok, ugyebár, imádják a képeket?" "Nem - felelem -, ez alap
talan ráfogás. De a képekben van a világnézetük."

Ha már képekről van szó, hadd említsek meg egy másik bolgár nem
zeti múzeumot is: a bojánai templomot Szófia peremén, a Vítosa aljá
ban. Először az Ullsteín-művészettörténetben bukkantam rá, a bizánci
művészetet ismertető kötetben. Most aztán láthattam a saját szememmel
is ennek a 13. századból való kápolnának falfestményeit, amelyekről óha
tatlanul --'- és nem méltatlan párhuzamként - a padovai Giotto-kápolna
idéződik föl a világjáró szemlélő emlékezetében.

Befejezésül még csak annyit, hogy Bulgária "áhItatos helyei" csak
úgy, mint párjukat ritkító történelmi és művészetí emlékei is, sajnos,
eléggé szerteszét vannak az országban. A barangoló tehát kénytelen-kel

'letlen megalkuszik a lehetőségekkel, és felsóhajt távozóban : "Mennyí
mindent nem láthattarri!" De a sóhajban már benne rejlik az elhatározás
is: "Ha Isten is úgy akarja, még visszajövök."
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BENEY ZSUZSA VERSE

HO
1.

Vártam az első hóra, hogy virágzik
majd puha szirmai közt kék szemed
már csak sárgyöngyös könnyeim peregnek
édes csillagom, vad szemed felett!
Főld mélyén, sziklahegyek közt, parázsló
jégen koptatnám csontig körmömet,
csak hogy lássam mégegyszer - nem a tested!
e földöntúli hóban lelkedet.

2.

Kemény sziklaél a gerenda f.ve,
a barlang mint a sír -
szelid viráglány, kit a férfiangyal
izzása megvakit -
a szőke kis test mélyében a gyermek
felszikrázott - és érett a halál.
Földbe szivárgott, felhők közé szállott
őszi eső, pelyhező hó után.

3.

Előbb a reszketés végig a testen,
aztán a kővé dermedt fájdalom,
a telje's föld ereje átcikázik
a görcsbe ránduló végtagokon.
Hallottam az ég moraját és láttam
megborzongani a mélységeket,
hogya csillagok fényére segítsék
csillagok közé szült gyermekemet.

4.

Kicsi leányom, gyenge virágom,
mit álmodol?
Látod-e fiad, ki könnyben, esőben,

a novemberi hóban vándorol?
Porló szíved érzi még úgye léptét?
Követed útjait?
Va.gy énrám nézel, aki önfeledten
fejtem elfoszIó sorsa szálait?

5.

Te, ki meghaltál, -mielőtt születtem,
te kisleány, -
te gyermek, akit a világra hoztam,
és elvett a halál -
honnan tudod, égból-kivet've-árva
hogy nem te vagy fiam? -
honnan tudom, hogy nem én fekszem, áTVII.
míg lassú hó ~zitálja síromat?
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6.

Lángoló rügyek között nem felejti
fehér csontod a gyűlő teleket -
a nyár színes, izzó forgatagában
megszédülsz néha: nincs, csak képzeled.
Egyetlen igaz: az ősz Golgotája.
Az ég az égből gyűjti a havat,
s már tudod, merre vezet a szivárvány
hídpallója a puha súly alatt.

7.

Keresztfádnak gyökeréből kiáltok:
támadj föl, te halott!
A tengermély keserű árja éget -
hol jársz most nélkülem, te elhagyott?
Kilenc nap, tíz hold fényes fűrtje érlelt,
mégis eltépett tőlem a halál.
Melyik világ igaz? hol jászol-bölcsőd,

vagy a szikla, ahol kereszted áll?

8.

A siirű fájdalom kitölti csontom,
az hajtja véremet,
kések közt járok, megcsúszik a föld, és
iszonyatos magányod eltemet. '
Halottan is napról napra növekszel,
míg én lassan pergetem álmomat 
holt gyermek, holt anya, a hóesésben
dúdolom eszelős dalaimat.

9.

Te tudtad, mikor lánytestbe vetetted
megérni a magot,
hogy oly magányos lesz, mint akit anyja
már kétnapos korában elhagyott.
Te tudtad, hogy a percben, melyben anyja
meghalni látta egyszülött fiát,
a föld is befogadta csillagába
igazságod csillagát, a halált.

10.

Virágot lépő vírágszál,
már gyermeked gyerme'ke vagy,
betemeti a föld pora lassan
örömeidet és a bánatodat.
Gyöngy kis Madonna, jő a Karácsony,
sZórjad szét ezüstös sziTmaidat,
felhők puha bokTain futna utánad,
dajkáld el az én fiamat!



A TANÁCSOS OR- HALÁLA lrta G e r i e i J ó z s e f

Hercegh tanácsos úr' meghalt. Szentségek nélkül halt meg. Vissza
utasította a papot. Nincs ebben semmi különös. Csakhogy a tanácsos
úr féléven át rninden hónapban gyónt és áldozott. Ez elgondolkoztató.

Ennek története van.

A tanácsos úr a konyha ablakában állt, kezében újság. Nem olva
sott. Az újság széle fölött kinézett az ablakon. Várt valakit. Műlábát nem
csatolta fel, hegyesorrú lakkcipőjét nem húzta jobb lábára, mint máskor,
ha látogató érkezett. Egyetlen piszkos ing volt rajta. Nádrágja egyik
szárát a nadrágszíjba tűrte. A kurta lábcsonk furcsán, idegesen mozgott.

- Ha be meri tenni a lábát! - mormolta többször is, mint egy
szidalmat vagy átkot. - Ha be meri tenni! ...

De a látogató késett. Az ablak kerete üresen állt, mereven, mint egy
őrült szeme. Ez volt az egyetlen szem, amin át a tanácsos úr évek óta a
virágba nézett. S ezen is hová? - egy puszta régi cselédházaira, két ol
dalt a hosszú istállókra, s az udvar középén a sárba süllyedt trágya
dombra.

- Belepusztulok - őrjöngött néha. - Egbekiáltó... Kibírhatat
lan ...

Az ablakban pedig, ahogy az évek jöttek, és mentef néhány csene
vész fa zöldre és sárgára, majd feketére és fehérre festette a levegőt.

Hercegn tanácsos úr négyennégy őszén menekült feleségével Erdély
ből a Dunántúlra. Velük jött az asszony lánya is, ez a korán aszott
gyümölcs. Vilma az anyjától és a nevelőapjától nem kapott napot, mégis
jobban illett a tanácsos úrhoz, mint az anyja.

Nem csoda, ha Vasháton kikezdték őket. A fél falu arról beszélt,
hogy a tanácsos úr veri a feleségét, Vilma kisasszony éheztéti az any
ját. Ök ketten pedig ...

Hiába, idegenek voltak, jövevények. Ráadásul a tanácsos úr nagy
hangú és erőszakos - a megszeppent falu szemében látszatra az új vi
lág hírnöke. Műlába kopogásával. jobb kezén három csonka ujjával, pa
rancsoló tekintetével ránehezedett a falura.

Egyszer aztán fordult a kocka. Senki sem tudta, milyen baklövést
követett el: kit dicsért, akit szidni kellett volna, s kit szidott, akit ~sak
dicséret illetett. Máról-holnapra félreállították. Vasháttól két kilométerre,
Pintypusztán a cselédházak egyikében utaltak ki neki egy vizes falú,
rothadó padlós szeba-konyhát, A két ajtóhoz egy rideg, cementezett elő

tér vezetett.
Állása nem volt. Nyugdíjának ügye sehogy sem akart rendeződní,

Vasút, villany sehol. A világ fenekére került.
- Megölöm magam! Es titeket is! - fenyegetőzött, - így nem le

het élni ...
A pusztán tűzként futott végig a hír, hogy Hercegh tanácsos úr ki

akarja irtani a családját. Azelőtt .féLtek tőle, ezután sajnálták. A puszta
asszonyai hordani kezdték hozzájuk a tejet, a tojást meg a kenyeret.
Télen a férfiak fát loptak nekik az erdőről. Ha bement valaki vásárolni
Vashátra, fél literrel több petróleumot kért, hogy a tanácsos úréknak is
legyen.

A tanácsos úr megírt nekik egy-egy kérvényt vagy levelet, de nem
köszönt meg semmit. Úgy fogadott mindent, míntha a puszta kötelessége
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volna, hogy őket eltartsa.' Úgy ócsárolta az ajándék tejfölt és túrót,
mintha megnézné, hová teszi a pénzét.

- De tanácsos úr, mit gondol! ...
A pusztaiak megsértődtek, egy ideig kerülték őket. De csak addig,

rníg a tanácsos úr újra meg nem rázta mankóját az, ablakban.
- Felkötöm magam, elvágom a nyakatokat! ...
Valójában a puszta nem őt nézte. Nem is Vilmát, holott hetente vé

gigülte a szomszédok konyháját egy kis cukorért meg sóért, Valahány
szor az asszonyok egy tiszta, fehér kendővel letakart tállal bekopogtak
hozzájuk, Manyi nagyságára gondoltak. Arra a nyolcvanhárom éves asz
szonyra, aki örökösen egy fonott karosszékben ült. Olyan gyönge volt
már, hogy attól is elsírta magát, ha őket a tállal megpillantotta. Ha ránc
talan, sima arcára, meleg szürke szemébe néztek, egy különös, nagy sze
relern szele csapta meg őket, amely a harmincnyolc éves asszonyban lán
golt fel a fiatal, rokkant huszártiszt iránt. Ez a szerelern hamvaiban is
úgy hatott, mintha a női szív, az emberi érzések nagyságát, szépségét és
hiúságát akarná példázni.

A tanácsos úr kezében összeroppant az újság.
- Az asszonyi szív, Manyi szíve ...
Eszébe jutott minden, ami negyvenöt éven át ehhez a ragyogó fekete

asszonyhoz fűzte. Még tíz éve is teljes értékű nő volt ... Az őszi nap
fényben gőzölgő udvar, alján a pusztai sár csillogása - ez maradt meg
az egészből. S háta mögött a szobában egy roncs. Ez a roncs azzal fejezi
ki végső, görcsös ragaszkodását (a régi szerelern visszfényeként), hogy
csak az ő kezéből fogadja el az orvosságot és az ételt. Ű pedig éjszaka is
fölkel, nem egyszer, hogy párnáját megigazítsa, vagy megitassa pár korty
vízzel.

- Manyi édes! - súgja az éjszakában, mert lámpát nem akar gyúj
tani. - Manyikám, hívtál? ..

- Igen, gyere... ide... - hívja lágyan a selymes régi hang.
S a sötétség bolyhai alatt a régi asszonyi test pihen, árad belőle az

odaadás.
Pár éve történt, hogy este elfelejtett vizet készíteni a szobába; ha

visszagondol rá, az is felötlik benne, talán szántszándékkal tette. :Éjszaka
is tűrhetetlen volt a forróság. Kiment a konyhába, ahol Vilma aludt;
meglepetésére Vilma ott állt előtte hálóingben. Még sötétben is száraz
volt és koravén, mint egy törpe. '

- Mit keresel? - kérdezte, s meg sem várta a választ: - Hozzám
jöttél?

- Nem, dehogy!
Olyan váratlanul érte a támadás, hogy víz nélkül kocogott vissza

mankóján a szobába, Nem tehetett róla, minden percben - akkor is,
amikor felejteni akart - eléje állt a múlt, Manyi áldozata, az az érett
:szépség, amivel megajándékozta őt, az elveszettet.

Féléve felesége a halálán volt.
- Apa, engedd meg, hogy papot ihivjunk hozzá!
A tanácsos úr meghökkent.
- Miért? .. Miért kérdesz engem? .. Sohasem tiltottam meg ...
De aztán felvillant benne néhány kép, mikor papokkal hozta össze

a sors. Diák volt még, mikor Frász (így hívták egyik hittanárukat, mert
arcizmai rángatóztak) egyszer fölpofozta. Egy másik kijelentette, hogy
érvénytelen a házassága. A harmadik valarrrilyen barát volt. pecsétes
'CSuhában, száján dűltek a borsos tréfák. Mintha a Dekameronból szalasz-



tották volna, S az öreg vasháti pap? - azóta elvitté a szél -, de hiva
talból is hadilábon állt vele. Ahelyett, hogy összehúzta volna magát, a szö
székről - ha a hirhozók igazat mondtak - kipellengérezte. Illetve azo-
kat, akik polgári házasságban élnek. .

- Nagy lesz az ő számadásuk - kiáltotta a magasba tett szószék
ről, s a falu erre is, arra is gondolva megismételte: .....:. Nagy lesz, na
gyon nagy! ...

A tanácsos úr toporzékolt. Kénytelen volt a papot följelenteni. Per-
sze, nem lett belőle semmi.

- Holnap reggel eljön - mondta Vilma.
- Honnan tudod? - bámult rá a tanácsos úr.
- Első péntek lesz.
- Szóval a hátam mögött ti már ... - fortyant fel. - És mí az,

hogy első péntek? .. Különben, bánom is én ...
Másnap a konyha ablakából figyelte a papot. Mikor meglátta, meg

hökkent. Hiszen gyerek még! Mit kezdjen egy gyerekkel? Mihez fogjon
tulajdon indulataival? Hiszen fölkeléskor úgy öltötte magára őket, mint
egy nehéz vértezetet. Kivel harcoljon, ha nincs ellenség? S egyál
talán, kivel küzdött eddig? Miféle kárpótlás volt, hogy unos-untalan az
öreg Frász esetével hozakodott elő, s azzal az ittas tábori lelkésszel, aki
vel egy kanmuri után odaállt a görög templom kapujához, s ráijesztett
a román menyecskékre ...

- Én megtehettem. de ő? .. - mondta pár éve ,az öreg bárónőnek,

aki a volt gazdatisztjüknél húzta meg magát. - Azóta nekem beszél
hetnek ...

- Nézze, Heroegh - mondta éles kis mosollyal a bárónő -, az
én apám csak egy öreg, mihaszna báró volt, de a lányát megtanította
arra, hogy disztingválni tudjon ... Maga legalább tizedszer mondja el
nekem ezt a szerencsétlen történetet azzal a tábori pappal, nem igaz? ..
Hallott maga Galileiről? ...

- Bárónő tréfál velem.
- Maga azt teszi a tábori lelkésszel. amit mások Galileivel Tud

maga kétezer év alatt legalább tíz Galilei-esetről? .. Na, látja! .
- Nem látok, kérem, semmit.
- Maguknak, Hercegh, igazuk van. Kinek nincs igaza? - tárta szét

karját a bárónő. - De olyan sovány koszton élnek, amitől egy öszvér is
éhen veszne.

Azt vágta vissza, hogy a főurak mindíg a papok szekerét tolták.
Hát ennek a vékonyka papnak a szekerét ki tolja? Az udvaron át

közeledett. Szűk talárját egy kissé megemelte, mintha táncteremben
volna. Megkerülte a trágyadombot. cipője a lágy földben olyan nyomo
kat hagyott, mintha nem volna sarka.

A tanácsos úr az ajtóhoz lépett, s halkan ráfordította a kulcsot. Az
tán odatolta fülét a réshez. Hallgatta az előtérben a cipők kongását, a
szebaajtó nyikorgását, majd a hosszú csöndet. Negyedóra múlva ismét
kinyilt az ajtó, valaki az előtérben a konyha felé közeledett. kopogott,
s egyszer lenyomta a kilincset.

- Av. apám bezárkózott - mondta Vilma.
Ekkor fordult belül a kulcs, s az ajtó kitárult.
- Tessék! - mondta a tanácsos úr, némi felháborodással, mintha

rátörnének. De tudta már, hogy magánya szolgáltatta ki.
A pap úgy tett, mintha régóta ismerné. Akárcsak az, akinek külde

tésében járt. Beszélt, s a tanácsos úr arra döbbent, hogy mértéktelenül
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éhes az emberi szóra. Hallgatta ezt a kölyköt, s azon kapta magát, hogy
elfogódottság vesz erőt rajta. Fürkészte a titkát, de nem találta. Mikor
megtudta. hogy a pap most jár a negyedik tízes végén, zavarba esett. Ügy
tetszett, az örökkévalóság erejével találkozott, amely az idő sodrában is
fiatalon tartja azokat, akik belőle táplálkoznak. Akkor megfogadta, ha
felesége életben marad, minden hónapban vele együtt gyónik és áldozik.

- De hozzá kell tennem, hogy a gyónásban nem hiszek.
- Istenben sem?
- Benne igen... Mínden este imádkozom, amióta... beteg a fe-

leségem.
Féléven át minden alkalommal ünneplőben várta. Felcsatolta rnű

lábát, zoknit húzott rá, lakkcipőt, s csíkos, fekete nadrágjában már-már
hasonlított ahhoz, akivé lehetett volna.

Most azonban nincs tovább. Nem öltözik fel többé, nem veri mellét
bánatosan, nem nyújtja ki nyelvét a ostya előtt, nincs szüksége kegyes
szavakra - elege van a vallásból.

Előbb arra gondolt, hogy a pap elé dobja a levelet, melyet a minap
kapott Pestről a nővéreitől, ezektől a napi áldozóktól. Majd úgy döntött,
hogy bezárkózik, s akkor sem nyit ajtót, ha rátörik.

.- Van Pesten két nővérem - mondta egy hónapja a papnak. 
Azóta neheztelnek rám, amióta Manyit feleségül vettem. Nem értették
meg, hogy így nem kellettem senkinek. Ez az asszony hajolt le hozzám,
ő tett ismét emberré. Mellette végeztem el háboru után a jogot, ő járt
velem míndenüvé, az ő szépsége, okossága fegyverezte le ellenségei
met ... Jogtanácsos lettem, tudja mi az? .. Ha fenn jár Pesten, beszél
jen velük, itt a cím, vigye el nekik ezt a levelet! ...

Mit várt ettől a látogatástól? Mit remélt a levéltől, ha nem a posta,
hanem egy pap viszi magával?.. Hiszen nem az első egyik sem. Azt
hitte talán, hogy a napi áldozók adnak egy pap szavára? És éppen az ő'

ügyében? - micsoda képtelenségl ... Igaz, ebben az ádáz huzavonában.
amíg tehette, ő is visszavágott. Nem látott be, nem bánt meg semmit. De
most végre azt írhatta, hogy Manyival együtt áldozik... Tőlük is töb
bet várt hát: azt várta, hogy adjanak végre valamit magukból. a szere
tetükből ... Mert nem az igazság - most érezte igazán -, sohasem az
igazság menti meg az embert, hanem a szeretet tékozlása ...

Megkapta a választ. Azt írták, ők nyugdíjas tanitónők, nem küld
hetnek semmit; a tavalyi csomag árával is tartozik, 'holott azt ígérte,
postafordultával küldi a pénzt. Ök nem koplalnak azért, hogy Manyi és
a lánya jóllakhasson. aztán rajtuk nevessen. A levelet így fejezték be:
"Fogadde1 sorsodat, mint Isten igazságos büntetését. Mi mindig óvtunk
ettől az elhamarkodott házasságtól, Hiszen tudod jól, hogy az a nő elvált
asszony volt, mikor a lányával együtt rád varrta magát. Ma sem vagy
tok egyházilag megesküdve ..."

Nincsenek, most már nem is lesznek. Fontos ez? Nem emlékszik,
mondta-e a papnak. S ha vétkezett, nem ez a házasság 'lett számára a
tisztulás helye?.. De már ez sem számít.

Zsebébe nyúlt, ujjai megérintették a levelet, s iszonyú erővel össze
gyűrték.

- Ök nem koplalnak ... - préselte fogain át. - De én, én ...
Amióta eszét tudta, az anyagi dolgokon veszett össze nővéreivel.

akár gyermekkori ruhákról, akár az örökségről vagy egy-egy küldemény
ről volt szó. Ezeket tartották maguk elé akkor is, ha más nyilakat akar
tak egymásra lőni. De nővérei miért nem vették észre, hogy ez a kérés,
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11 csomag - ha neki fontos-is - csak ürügy: mögéje bújt, hogy alkalmat
adjon nekik valamire. Hát nem látják, hogy bocsánatot kért, térdre
ereszkedett, mint az ostya előtt? ..

A pap feltűnt az udvar .sarkában,
A tanácsos úr elhúzódott az ablaktól. A pap nem láthatta, ő sem lá

tott a papból semmit. Az előtér kongása fölerősítette Vilma szavait.
- Az apám ma nem akar gyónni.
Mintha erre várt volna, a szobában felhangzott Manyi halk, meg-'

állíthatatlan sírása. A tanácsos úr előtt megjelentek azok a napok. mi
kor rnűlábán odabicegett Manyi széke mellé, megsimogatta fehér haját,
.inegfogta kezét, Manyi pedig hűséges szeme kitartó tekintetével jutal
mazta. Mikor szájukban volt az ostya, mindkettőjüket rázta a hangtalan
zokogás.

Már nem tudja Manyi mellé állítani semmi. Nővéreire kell gondol
nia, áldozásaikra. arra a levélre, melyet egy ilyen áldozás után adtak
fel neki.

- Mit beszélt nekik ez a pap, ha nem tudta meggyőzni őket? ... 
mondta Vilmának. - Vagy nem is akarta? .. Nem volt bátorsága? ..
Ezeknek sosincs bátorságuk ... Mindig akkor hallgatnak, amikor beszél
niük kellene .. ,

- Ugyan, apa! Mindenkit gyanúsítasz ...
- Tévedsz, én csak kívánesi vagyok - torkelta le a tanácsos úr;

mínderrellenszegülés meglepte és felbőszítette. - Arra vagyok kiváncsi,
rnilyenereje van annak a tanításnak, amely a szeretetről papol, de a napi
áldozókat sem tudja megtérítení.

- Megint kezded ... Kíméld anyát! ... És engem is ...
- Nem kímélek senkit ... És elkergetem, ha ide beteszi a lábát.
Halk ajtónyitás egyszer, maid másodszor is, mintha alvók nyugal

mára vigyáznának. Vilma jött ki az előtérbe, hogy anyja elvégezhesse
a gyónást. Nyöszörgő, egybefolyó sírás - ez Manyi. Hosszú, megnyug
tató macvarázás - ez a pap haneja.

Felállt, nem birta tovább. Mevmarkolta mankóját. kilökte a konyha
ajtaját, s mielőtt Vilma megakadályozta, benyitott a szebába. A pap
éppen feloldozásra emelte kezét.

- Elég ebből, takarodion innen! - ordította a tanácsos úr: údv
hallgatta saját hanqját, akár egy idegen. mégis folytatta: - Mindig
tudtam, hogya vallás nem ér semmit. Álszenteket nevel ... Az én nővé

reim is ... Tessék, itt a levelük! ... ij"e beszéljen, nem érdekel! ...
- Apa, édes apa ...
A tanácsos úr kidülledt szeme egy pillanatra megállt felesége riadt,

könnyes kis arcán és a reszkető szájon, amely ezeket a szavakat kiej
tette. Erőlködve mégis hátat fordított, s mielőtt becsapta az ajtót, gú
nyosan, tehetetlenül ismételte:

- Szereteeet, krisztusi szereteeet ...
Vilma berohant; az asszony felzokogott, s lánya kezébe kapasz-

kodott.
A pap sápadtan, tanácstalanul állt.
-- Mi történt? Hiszen megígérték : ..
Mit í:.;értek mev? - maga sem tudta. Két .hete ott ült az üllői úti

lakásban a két nővér közőtt. Arcuken érett finomság, hajuk, kezük fe
hér. Reggelível kínálták. Szorét ejtették annak is, hegy megmondják, ép
pen a templomból jönnek. Mintha tudnák, hogy ennél jobbat egy papnak
nem mondhatnak magukról.
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- No, és mi újság az öcsénknél? - kérdezték csaknem egyszerre.
S bölcsen, finoman mosolyogtak, mint akik előre tudnak mindent.

A pap elmondta, amit tudott. A tanácsos úr helyzetét, a pusztai asz
szonyokat, a lakás. nyirkos levegőjét, azt, hogy az asszonya tavasszal
majdnem meghalt. S végül a közös áldozásokat is.

, - És a házasságuk? - nézték a nővérek állhatatosan a kopott sző-

nyeget. - Rendezték már?
Csak annyit válaszolt:
- Megígérték. hogy majd később ...
Utólag' arra gondolt, hogy a nővérek észrevették zavarát. Azt, hogy

nem tud a dologról semmit. Megnémította az a finom kis mosoly s az a
mérsékelt, lágy mozdulat, amivel [élezték, hogy valamivel jobban isme
rik fivérük természetét. mint ő.

Másról nem esett szó.
Úgy rémlett, kettős csapdába esett. Ebből csak az idő és a hallgatás

szabadíthatja ki. Lehetséges, hogy az emberek sosem őszinték, ha pappal
beszélnek? ... Keserűen érezte, bármit tesz, jelenléte nemcsak az em
berek önvádját indítja meg, fölkelti önvédelmük ingereit is.

A levél ott hevert az áldoztató tálka mellett. A pap kisimította, be
leolvasott, majd szó nélkül összehajtotta, kitolta az asztal szélére, s meg
áldoztatta a beteget.

A konyhában a tanácsos úr lerogyott egy székre.
- Minden hiába, nem sikerült - zihálta maga elé. - Nem tudtarn

megbirkózni a sorssal. Elsüllyedtem, mindennek vége ... Nincs, aki meg
tudna menteni ...

Egyszerre rohant rá minden sérelem: a háborús sebesülés, az ott
hontalanság, a félreállítás, a pusztai lakás, s a petróleum bűze, amely
beleette magát a bőrébe, a bútorokba, a falakba. Majd vesebajára gon
dolt, magas vérnyomására, amelyet évtizedek óta alattomosan növelt
családja ellenségeskedése. Valóban elrontotta valahol az életét? ... Negy
venöt éve nem gyónt, s mikor végre rászán ta magát, nővérei megadták
a kegyelemdöfést... Mintha templomok kövén kopogó cipőjükkel meg
alázott, büszke szívén taposnának.

Kétségbeesés szállta meg. Mi volt eddig az élete? - megaláztatások
sorozata. Micsoda erőre volt szüksége, hogy huszonkét éves kora óta
hurcolja a rokkantságot, s arcán ne vegyenek észre semmit. Mekkorára
kellett dagasztania gőgjét, hogy fölényesen tudja fogadni a koldueke
nyeret, a pusztaiak adományait! Eddig bírta, nem roskadt össze. Kibírta
nővérei megvetését is. Most azonban nincs tovább. Isten nem alázhatta
volna meg ennyire, ha létezik. De nincs Isten - ő a vak sors áldozata.
Hát legyen 'is az!

Tenni akart valamit, valami szörnyűségeset. Nekimenni mankóján a
határnak, leinni magát valahol, s addig menni az éjszakában, míg össze
esik, s egy vizesárokba fullad ... Vagy itt a kés, a kötél, s itt van az öt
doboz alt.ató is, amit évek óta gyűjtött, erre a percre várva ...

Tűrhetetlen hőség fogta el, majd váratlanul erőtlenséget érzett; olyan
nagyot, ami hasonlít már a végső békéhez. A többire nem emlékezett.

Egy percre látta még a papot, amint .Iöléje hajol, karját feje alá
csúsztatta, s szájába vizet csurgat. Úgy rémlett neki, a pap föléje erneli
kezét, szavakat mormol, s keresztet akar vetni rá. Emberentúli erőfeszí

tésébe került, hogy kidülledt szeme utolsó fenyegetésével megtiltsa neki.
Szája, hangjától megfosztva, kétszer ismételte:

...2- Nem ... Nem ...
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Újra sötétség borult rá - örökre.
Hirtelen árva lett minden: az asztalra dobott újság, a földre esett

mankó, s maga a csonka test is, melyet végre elhagyott az élet.
Csak a levegőben állt valami savanykás szag. A kiterített test fö

lött megjelentek a legyek.

l

CSANÁD Bl~LA VERSEI

HOBlNSON

Egy hajnaion kenyérhajat sodort a szél a vízen
hogy el ne vesszen a remény tengerre szálltam érte
három napig vártam a jelt álltam a néma parton
lestem mikor tűnik fel egy kémény füstcsikja végre
elrongyolódott ingemet túztem' ki lobogó nak
a magánosság éjjelén megszaggatott türelmem
ilyen segélykérő jelet nem látott még a tenger
hajótöröttek sziqetén egész nap énekeltem
senki sem jött csak hajnalok széthulló szürke estek
csak állatok vadállatok magánosan csapat,ban
megtanultam a nyelvüket' mégis elhagytak egyszer
a g:lzdag világ közepén egy,~zál magam maradtam
megtanultam a nyelvüket mégis magamra hagytak
emberek a ti szívetek mikor fogad be engem
jőjjetek értem jöjjetek hajóval csóna/cakkal
azért kiáltok szüntelen szép tágas ketrecembpn
hogy ne legyenek sziqetek többé sehol a földön
csi:« miruienkmek: lakható kékegű kontinense k
hogy felvegyétek végre már hajótokra Robinsont
hctul legyen méltó társa ő a bátor' embereknek

OSZI VADÁSZAT

A halhatatlan ősz: a vadlibák
a holdas, novemberi égen.
V ágyódó földöntúli jajgatás
felszabadult :évűletében.

A levegő riadt szárnysuhogás,
valahol vadászpuska dörren.
A néma égen sebzett madarak
csapkodnak árván, meggyötörten.

A hunyorgató hű1jös csillagok
elsápadnak a félelemben.
Valami itélet közeledik,
niü.il, me ly jóvátehetetlen.

Borzong a táj, a mélybe hull a hold,
ele menekvés a nyugtal,anság:
a vadászok is boldogtalanok,
fegyverüket vállm akasztják.

HEGGEL

A reggel
hajótöröttek sziqete

Csöndes moraj

a tenger felől _

Tudatalatti ködben ébredő

reménykedés

Kérdések újra és újra
ugyanazok

Mert hiába lángol az ég
csapkod a tenger

Csak én vá laszalhatok
a világ jeleire

S bennem kell felhangzania

a madarak énekének
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MÁR NEM FÁJ SOKÁ (Elbeszélés 2. része)

1rta K o p p á n y J á n o s

Az a rettentő út, ahogyan 45 ~anuárjában lementem az Attila ut
cába - pergőtűzben, omló házak között, kerülgetve a romokat, teteme
ken át - hogy felvigyem az unokámat a Németvölgyi-útra, szegény kis
árvámat magunkhoz vegyem. András nem volt több riadt kisgyereknél.
engedelmesen fogta a kezern. Amint a szürkületben hazafelé mentünk,
'egyre azt kérdezte, mikor jön meg a mami, vissza kellett volna már ér
nie, csak vizért szaladt. András csak ekkor volt. De amíg szegény Fri
gyesemmel éveken át elláttarn. gondoztam, pátyolgattam, amíg könnyes
szavakkal megérttettem vele.. mami nem jön vissza, amíg melegfényű

estéken játszottam vele, amíg rendezgettem az ingeeskéit s készültem a
karácsonyaira, amíg elirányítottam az iskolába, megmutattam az élet
dolgait, elvezettem a diplomáig, András addig az élet túloldalán ült, el
tűrte; hogy törődöm vele. Sok időnek kellett eltelnie, amíg a' bugyuta
kisfiúból serdülő kamasz, nyiladozó diákember, lassan férfi lett. És most
ez a gyermekember. akinek semmiféle pirulát sem kell beszednie ahhoz,
hogy gondolkozni tudjon, aki háttal áll' mindannak a keserűségnek. ami
megelőzte bennem a jövetelét, ez a gyerekember most belém köt, gúnyt
űz abból, hogy megfáradt vagyok.

Felmagasodní, Még egyszer az életben olyannak lenni, amilyen vol
tam, mielőtt az öregség megtörtént velem. Nem annak a reszkető vén
asszonynak, akinek a panaszaira az orvos széttárja kezét: hány éves tet
szik lenni? nyolcvankettő? mit akar'a néni? Nem annak az ostoba vén
asszonynak, akinek a .megjegyzésetre legyintenek a legközelebbi csa
ládtagok.

Nocsak! Mintha kopogna valaki. Talán nem jó a csengő? Most tisz
tán hallom. Kopognak. Biztosan a postás. A nyugdíjamát hozza. Hány
szor megmondtam annak az embernek, hagyja a dörömbölést, nyomja
meg a csengőt. Csak azért se. Inkább dörömböl, Minden hónapban meg
kapja a maga ötven fillérét, de hogy megtegye. amit kérek tőle, azt nem.
Pedig meghallanám. A csengőt, azt igen, Nem vagyok süket.

Jól van már, nyitom. Nem kell olyan izgatottnak lenni. Ennek az
embernek mindig sürgős. Csak neki sürgős. Nekem nem. Én nem váram
az özvegyi nyugdíjat. Engem felvet a pénz. Jó, jó, nem kell már ko
pogni, mindjárt kinyitom ... Jesszusom! Zseni!

- Drágám csókollak, csakhogy itthon talállak, már attól féltem,
lementél a frizőr-höz, az autóbuszon olyan tolongás volt, jó, hogy nem
szedték le a kabátomat. a lépcsőházban rettentő huzat van, sokáigcsen
gettem, az emeletről jött eg,y úriember, te, Szilárdka, hogy ebben a ház
ban milyen barátságos emberek élnek, segített zörgetni, segitett rúgni
az ajtót is, nagyon tüehtig úr, nem tudod, ki lehetett?

Nem. Honnan a csudából tudjam, ki lehetett az az alak, aki az én
kótyagos unokanővéremmel odaáll rúgdosni egy tisztességes lakás aj
taját?

- Gyere be, Zseni!
- Jaj, drága Szilárdkám, már olyan nyugtalan voltam, hónapok óta

nem láttalak, ez a csúnya-rossz idő, nem mertem kírnozdulní, a gyerekek
is visszatartottak, minek mászkálnék el, bizonyára élsz még.

- Aranyosak.

752



- ügye? Mindig törődnek velem. Szereztek nekem egy társbérletet,
hogy ne zavarjanak, amikor fáradt vagyok. Még a lakbéremet is kifizet
ték. Arra se volt gondom az első hónapban. Roppant figyelmesek.

- Hát tudod ...?! Neked igazán szerencséd van, Zseni!
~ Te sem szólhatsz egy rossz szót sem. András rendes gyerek.
- Persze, hogy az. A táskát kint hagyod?
- Jaj, drágám, milyen ostoba vagyok, hiszen benne van a pasztrána,

neked hoztam, megláttam a kirakatban, gondoltam, örülsz neki.
- Ki nem állhatom a pasztránát! Már százszor megmondtam, mi

előtt hozol valamit, kérdezd meg, kell-e. Mindenféle hülyeséget mindig
kífizetek, mert nem akarom, hogy pénzedbe kerüljek. de csupa olyan
dolgot hozol, amire semmi szükségem sincs. Hoztál volna inkább csá
szárzsemlyét,

- Nem tudom, Szilárdka, én szeretem a pasztránát ...
- Nekem ne hozzál. Ki se fizetern. Tessék előbb megkérdezni, rní-

előtt költségekbe versz.
- Nem baj, drágám, sose törődj vele, az a nyolcvan fillér már iga

zán nem vág földhöz, de milyen jó meleg van nálad?! És milyen barát
ságosak ezek a régi bútorok?! Nicsak, Szilárdka,új rádiód van?

- Egészen új. A Rákóczi-úton vettük, a Sternberg-cégnél, 1929-ben.
- Érdekes. Majdnem olyan régi, mint a világháború és még egy-

szer se vettem észre. Szól is?
- Nem. Zsebkendőket tartok benne. Hogy te miket kérdezel?!
- No, ne haragudj, persze, hogy szől, ha már örízgeted, de meg-

szokhattad, hogy csacsiságokat kérdezek, tudod, ha én meglátok vala
mit, akkor eszembe jut valami és-csak aztán veszem észre, hogy az a va
lamí egy nagy semmi, amikor már régen kimondtam, baj?

- Te mindíg ilyen voltál, Zseni! Mindenki menekült a kérdéseid
elől.

- Igen, látod, engem senki se vett komolyan. pedig én míndent ko
molyan vettem. Aztán már semmit se vettem komolyan, ezért egy ki
csit bolondnak tartottak, de nagyon jól mulattam.

- Annak jó, Zsenikém, aki mulatni tud az életen.
- Én bizony nem csinálok belőle faksznit. Legyen meg a minden-

napi kávém, ne fújjanak füstöt az orrom alá, szaladjanak át az un0
káim, ugorhassák be egy barátnőmhőz, kapjak egy jó kávét, apropó
kávé, te miben szoktad főzni?

- Rézkandliban, törökösen ...
- Jaj, Szilárdka, nagyon jó, nagyon finom, úgy szerétern a leg-

jobban. remek áromája van, a csésze alján ott marad a zacc, az ember
kanállal kiszedegeti, órákig lehet majszolgatni ...

- Ra van szemeskávé, Itthon pedig nincs.
- De édes Szilárdkám, mekkora csacsi vagy, itt vagyok már egy

negyedórája és ahelyett, hogy szólnál, Istenem, Istenem, öt deka elég?
- Csak nem akarsz lemenni érte?
- Már hogyne mennék! Képzelem, mennyire hiányzik neked. And-

ráséknak nincs kávéjuk?
- Nem tudom, mijük van. Még csak az hiányzik, hogy kutassak a

holmijukban. Minden dekát számon tartanak.
- Jesszusom!
-- A menyem még azt is tudja, hány szem kockacukra van.
- Ne beszélj! Megszámolja a kockacukrot ...
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- A szappant benn tartja a szekrényében, hogy ne tudjak rnos
daní vele.

- Rettenetes!
- Ha nincs itthon egy falat kenyerem, akkor se nyúlok az övéké-

hez. Ne mondják, hogy eleszem az ennivalójukat.
- Jaj, szegény Szilárdkám, ne is mondd tovább, mindjárt elpitye

redem, hogy öregségedre ilyen sorod legyen?! Dohányzik?
- Kicsoda?
- Hát az a nő. A menyed, Ilyen fukarságra csak egy dohányos ké-

pes. Hogy ir'igyelje tőled a kenyeret is?! Szörnyű! Milyen szappant hoz
zak? Piperét?

- Nem kell semmilyen!
- Jaj, Szilárdka, ne legyél már ilyen morózus! Ha úgyis lemegyek

kávéért, miért ne hoznám meg, amire szükséged van?
- Ne bolondozz, Zseni! Féléve, hogy utoljára nálam jártál. Csak

nem képzeled, hogy rád vártam azzal a szappannal?
- Jól van, Szilárdka, már megijedtem, hogy nem tudsz mosdani,

tudod, akármilyen kevés pénze van az embernek, mosdani azért kell,
roppant egészséges. Nekünk volt egy kertészünk ., .

- Várj, megnézem, hátha találok egy kis kávét. Talán akad még a
doboz fenekén.

Nem értem, mit mond rá, féllábbal már a konyhában vagyok, in
kább megfőzöm azt a nyomorult kávét, csak ne kelljen végighallgatnom
az öreglaki kertész históriáját, hallottam legalább harmincszor, a könyö
kömön jön ki az egész. Amíg felteszem a kandlit, előkészítem a csészé
ket, elgondolkodhatom rajta, rnit szólnak majd a fiatalok, ha a fülükbe
jut, milyen képet festettem róluk. Nem egészen úgy van, ahogyan el
mondtam, végtére nem zárnak el semmit, biztatnak is, egyem csak nyu
godtan, de mit csináljak, ha egyszer nem esik jól a kegyelemkenyér?
Amikor ráfanyalodom, mert végkép nincs nekem, Ancsa akkor pofákat
vág, nem szeréti a meglepetéseket, abbari a hiszemben jön haza, van itt
hon vaj, kenyér, tojás, nem számított rá, hogy minden elfogyott, most
mehet vissza vásárolni. Mintha istentudja milyen falánk lennék, saj
nálja azt a keveset is, amit megeszem. Hát tudják meg a hozzátartozók,
mennyi keserűségembe telik az együttlakás. Legyen csak belőle szóbe
széd l Tudják meg a fiatalok! Legalább bejönnek hozzám. Elbeszélgetünk.

- Segíthetek?
Nem, Zseni képtelen nyugton maradni, öt percet nem bír ki egye

dül, állandóan szüksége van valakire, akivel közölje megfigyeléseit a
dohányzásról, a kertészről. a pasztránáról, mindenkiről, ami éppen eszé
be jut. Segiteni viszont ne segítsen, mert amilyen kétbalkezes, csak bajt
okoz.

- Kész vagyok, Zseni, éppen kitöltöttem, rnáris behozom.
Különös. Még sosem vettern észre Zseninél. így oldalról, arnint a

karosszékben ül, akár az apját látnám. Pedig nem hasonlít rá. Ambrus
bácsi szikár volt, egyenes tartású. Zseni puha, szétfolyó. A hol szőrnyű

ködni, hol mosolyogni, hol ámuldozni kész arc ma is olyan együgyű, ami
lyen lánykorában volt. Nem véletlenül szánta rá magát Ambrus bácsi,
a statusára kényes iskolaigazgató, hogy áldását adja a házasságra, ame
lyet kelekótya lánya egy szabómesterrel kötött. Rangbéli házasságról szó
sem lehetett. Annak a Tóth Zsölének se volt ki egészen a négy kereke.
Házassága után nem vállalt mást, csak díszmagyart. Persze, hogy nem
vitte semmire. Legkevésbé a Kálvária-téren, ahol a műhelye volt. Sze-
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gény Zsőle egy ideig várta, hogy betévedjenek hozzá díszmagyarért. de
nem győzte kivárni a megrendelőt, kiköltözött a Kerepesibe. Ambrus
bácsi még élt, Zseni átvette a háztartását, a fiával együtt odaköltőzött.

A bácsi kézbe vette Sándorka nevelését, kikupálta alaposan, a gyerek ma
osztályvezető egy állami vállalatnál, sokat jár külfőldre, nagyon jól ke
res. De két olyan ellentét, mint a megfontolt, míndenre kényes Ambrus
bácsi és a meggondolatlan, örökké rendetlen Zseni, nem élhetett békén
egy fedél alatt.

- Igyál még egy kávét!
- Nem, drága Szilárdkám, az már ártana. De ha nem haragszol, egy

kis vizet iszom.
- Várj, adok poharat!
- Szó sincs róla, c-sak így a csészéből, így szoktam.
Kísérteties. Akár az apja. Ambrus bácsi kortyolgatta így a vizet bög

réből, csészéből, akármi után. :És most Zseni. Szakasztott, mint az apja.
Ugyanúgy teszi.

- Mondd, Zseni, te mikor vetted észre, hogy öregszel?
- Te, én nem is tudom. Azt sem, hogy öreg vagyok. :Én mindig

ezer helyen szeretnék lenni egyszerre, rengeteg programom van, min
den érdekel.

- Engem semmi sem, ha két autó összefut az utcán a ház előtt, én
nem megyek az ablakhoz sem.

- De Szilárdkám, miért nem? Annyi érdekes dolog történhet, nem
lehet kimaradni belőle, le kell rohanni mindjárt az utcára, mustrálni az
összetört kocsit, perlekedni a sofőrökkel, dumálni a rendőrökkel, csak
nem maradok ilyenkor odafönn?

- Az öregedés, igen... Tudod, ha valamikor Toledóról hallottam,
Capriról, Taormináról, mindig úgy gondoltam, egyszer odautazom, kö
zöm lesz hozzájuk, látom majd a sétányaikat. Egy nap megtudtam, szá
momra csak helységnevek. Meghalok anélkül, hogy láttam volna őket.

- Capri mcssze van. :Én Gárdonyba akarok menni a nyáron Sán
dorékkal. Gárdony nagyon szép, A telkük végén van egy szornorúfűz,

odateszem a nyugágyat, gyönyörű kilátás van, édes Szílárdkám, gyere
le Gárdonyba, Sándor örülni fog, a gyerekek tündériek, a menyem majd
főz ránk.

- Nem, Zseni! Nekem már senki sem éri meg a fáradtságot, hogy
olyan látszatot keltsek a viselkedésemrnel, mintha nem lenne semmi
bajom.

- Gárdonyba kell jönnöd, tudod, csupa levegő, csupa madárdal, éli
én azt mondom, ne a Déliről menjünk, ilyen maskaráknak, mint mí
vagyunk, Kelenföldön is szorítanak . helyet.

- Másból is megtudtam. eljárt az idő. Abból is, hogy ... Valaki
megharagudott rám. Ha találkozunk az utcán, elfordítja a fejét. És én
már nem tartom szükségesnek, hogy magyarázkodjam.

- Csak az a rossz ezekben a kupékban, hogy hiába nem dohányzó,
mindig akad renitens, aki előveszi azt a büdös cigarettát és kikerget a
világból az ordenáré füsttel.

- Mindenkivel jóhiszemű voltam és mindig félreismertek. Meg kel
lett tanulnom, hogy nem megérteni akarják a szándékaímat, hanem ki
forgatni őket.

- Reggel nyolckor van egy gyorsított, kilenckor már Gárdonyban
vagyunk, a nyaraló az állomástól tíz percnyire van, Sándorék majd' vár
nak minket, tíz órakor reggelizhetünk.
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- A családtagok érzelmeiről azt hittem, beburkolják az embert, óv
ják minden bajtól. Egy nap megtudtam. pőrén állok a világban, nem
ved semmi sem.

- Csak azt nem tudom, Sándoréknak hány nyugágyuk van, mert
Gárdonyban lenni nyugágy nélkül ... ?!

- Mi t akarsz már azzal a nyugággyal?
- Hát hogy pflégold magad.
- Utálom a nyugágyat!
- De Szilárdxa drága, miben akarsz ülni?
- Semmiben. Azt is utálom, aki benne ül.
Punktum. Legalább elhallgat. Nem lehet győzni ezt az örökös du

ruzselását. Kibírhatatlan. Mint egy imamalom. Folyton mondja. Azért
külőnös ... Van benne valami írigyelnívaló. Nem fér hozzá semmi bán
talom. Zseni Gárdonyban él. Mindig megtalálja a maga Gárdonyát. Jri
gyeini kell.

- Emlékszel, drágám, Hellmutra?
- Nem emlékszem.
- Juj, dehogynem. Ott voltál te is az esküvőjén.

- Én. Hellmutén?
- Még rámszóltál, hogy ne vihogjak.
- Semmiféle Hellrnutra nem emlékszem,
- Ejnye, Szilárdka, ne mondj már ilyet! Nemsokára nyolcvanhá-

rom leszek, de Hellmutra még ma is emlékszem,
- Kiről beszélsz?
- Hát a főhercegről. Aki elvette a Degenfeld Andreát, Gyönyörű

pár volt! A főhercegen hófehér egyenruha; azt hiszem, ulánus, azoknak
volt olyan ízéjük, de milyen ruha volt a grófnőn?

Erre mondja András, ha netán érdeklődik, volt-e látogatóm, erre
mondja naivan, nagyszerű, hogy itt járt valaki, legalább volt kivel be
szélgetnem. Ilyen hát a beszélgetés. Ami foglalkoztat engem, ami ak
kora teher, hogy csaknem összeroppant, az nem kerül szóba. Csak az
ostoba dolgok. A semmirevalók. Zsenivel nem lehet beszélgetni. Csak
azért jár látogatóba, hogy alkalma legyen a locsogásra.

Csak menne végre el. Ül a nyakamon óraszámra. Nem tud elindulni.
Letette magát, most itt van. Meddig, uramfiar Meddig rabolja még a
drága időt? Megint kortyint egyet. Akár ha az apját látnám. Szegény
Ambrus bácsi. Drága jó ember volt. És milyen ügyesen hámozta a na
rancsot?! Azóta se láttam senkinél, hogy egyetlen metszéssel körülka
nyarítsa, három füzérben omoljék a héj. Táncoltatta az egybefügzö hé
jat, mintha baba ugrált volna a kezén. A felső ív a fejét adta, a lábakat
az alsó, középütt a jÓkora pocak. Szétnyitotta egy kicsit a gerezdeket,
kifejtette a a fehér csutakot, úgy kandikált elő a héj ából, mint a bögyölő.

Es hogyan tudott mcsolyogni hozzá?! Mennyi huncutsággal a szemében"!
Nincsenek már ilyen emberek! Ambrus bácsi meghalt s eltűnt a világ
ból a narancshéjbaba. Minden ember tud valamit, amit senki más nem
tud. Minden ember elvisz valamit. Szegény Frigyesem is. A Kassa-Oder
bergi vasútvonalnak volt egy állomása, a neve úgy hangzott, mint a csi
csergés, derültünk. ha eszünkbe jutott. Sose tudtam megjegyezni a ne
vét. Boldogult Frigyesem álmában is fújta. Csak oda kellett fordulnom
hozzá: hogyan hívták azt az állomást? Rávágta azonnal. Tévedhetetlenül.
Az a bolondos név hozzátartozott az életemhez, bármikor kérdezhettem.
nyomban meg}d,,,nt. Frigyesemmel az is elveszett. Elvitte magával a vá
laszt, az állomást, életemnek azt a szegletét.
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- Mondd, Szilárdka, nem verik az ajtót?
- Én nem hallok semmit.
- Érdekes... Esküdni rnernék rá ...
- Hallucinalsz. •
- Pedig verik. Határozottan verik.
Megnézem. Soha nem lehet tudni. A postástól minden kitelik. Hiába

adom a borravalót, ő már csak dörömböl ... Úristen, Ancsa! Megrakod
va, mint mindig. Megint nem tudott bejönni. A szeme csupa düh. Mínd
járt nekemront.

- Megjöttél, fiam?
Halkabban már nem kérdezhetern. Mintha csak annyi erőm lenne.

amennyi a kérdésre futja.
- Meg.
Csak így. Foghegyről. üdvözlés, mosoly, ilyesmi nincs. Csak szúrós

odavágás. Pökhendien, kurtán. Meg.
- Már nem mész el?
Elhaló hangomra az illenék, hogy menten eldobja a oekkert, eltá

mogasson a legelső székig, rémülten vízért fusson, felhívja az orvost.
Esze ágában sincs. Betolat az ajtón, a könyökével lenyomja a konyha
kilincset, mindent, ami a kezében van, az asztalra csap, félvállról oda
veti:

- Nem.
Hogy törődne az egészségi állapotommal, megkérdezne, miért va

gyok bágyadt, bevezetne a szobámba, megmérné a lázarn, ehhez szív
kellene. Ancsának nincs. Megátalkodott. De én kizökkentem!

- Olyan rosszul vagyok, fiam, alig kapok levegőt, a fülem zúg, a
fejem majd szétpattan . . . '

- Miért nem fekszik le a nagymama?
- Nem lehet, fiam ...
-' Miért ne lehetne?
- Itt van a Zseni ...
- Tessék rámbízni, majd én elküldöm!
- Jaj, fiam, ne tedd, tudod, milyen érzékeny, megharagudna ...
- Akkor ne tessék panaszkodni!
Kész. Bölcsessége tárházából elém hajította azt a mondatot, amely

ben kimondta a szentenciát. A többi az én dolgom. Egyedül csak rajtam
áll, bolondos vénasszonyon. megfogadom-e, amit mondott nekem. Töb
bet nem tehet. Ezer dolga van.

- Mi van, Szilárdka, ugye dörömböltek?
- Ancsa jött meg.
- Jaj, olyan régen láttam, míndjárt kimegyek hozzá ...
- Nem szereti, ha zavarják.
- Dehát én csak köszönök neki ...
- Ancsa nem olyan.
- Itt jártam és ne is üdvözöljem?
- Nem szereti a látogatókat.
- Istenem, micsoda emberek vannak?!
Szedi a cókmókját.
- Hát akkor... Azt hiszem ... Legjobb, ha én most elmegyek ...
- Menj, Zseni!
- Aranyos voltál, Szílárdka, örülök, hogy láttalak, kellemes volt

beszélgetni veled és vigyázz magadra, ne krenkold magad semmiért
sem, az életben csak az élet fontos,
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- Okos vagy, Zseni!
- Andrást csókolom és ne dohányozzon, mert letöröm a derekát.
- Köszönöm, hogy meglátogattál.
- Majd olyankor jövök, amikor egyedül vagy, jó? Szervusz,

drágám!
- Csókollak, Zseni!
Ancsa vajon mit csinál? Megint várnia kellett az ajtó előtt. El le

hetek rá készülve, skandalumot rendez. Csak jönne már! Ez a legrósz
szabb. Ez a várakozás. Voltaképpen miért van itthon? Kint még vilá
gos van. Este szokott hazajönni. Estig százszor kihúzhattam volna a
kulcsot. Honnan tudja, hogy nem húztam volna ki? Nincs joga vesze
kedni velem. Jött volna rendes időben! Tartozom tudni, hogy korábban
állít haza? Nevetséges. Semmi oka sincs, hogy belémkössön.

- Nagymama - állít be hirtelen András és az ijedtségtől elszorul
a szívem, nem hallottam csengetést, azt se tudtam, hogy itthon van, egy
szer csak betoppan, váratlanul támad - nagymama, nem tetszett lehúz
ni a WC-t!

Az ember nem tudja, mit mondjon erre. Tiltakozzon a feltételezés
el1en? Bizonykodjék, hogy lehúzta? Én nem állítom, hogy kifogástalan a
memóriám, de annyira azért nem mond csődöt, hogy ilyesmivel lennék
gyanúsítható. Az unokám úgy néz rám, mintha tetten ért volna. Képes
feltételezni a nagyanyjáról. aki tanítónőképzőt végzett Esztergomban,
hogy nem tudja, mire való a lánc. Nem magától sütötte ki. E mögött
Ancsa van. Minden alkalmat megragad, hogy Iejárassori. A mafla unokám
beugrik neki.
~ Én nem voltam, fiam!
- Akkor a szomszédból kellett valakinek itt járnia. Használták a

WC-t.
- Zseni néni járt itt.
- No persze, a Zseni ...
Hümmög, morog, behúzza az ajtót. Szegény Zseni! Ki se mozdult in

nen. Bolond lettem volna megmondani. Legalább nyugalmam van. Nem
lett folytatás. De hová tettem a rántottlevest? Nem ettem meg. A vízve
zetékbe nem öntöttem. Oda vittem volna? Nem, én ezzel nem foglalko
zom. Nem teszem meg Ancsának azt a szívességet, hogy lealacsonyítsam
magam. Valami szépre kell gondolni, valami egészen másra. Meránra,
igen, a kursalonra, a fürdő előtti térségen a zenepavilonra, a sétányon
hullámzik a nép, a katonazene a Mühle im Schwarzwaldot játssza, apa
léggömböt vesz nekem, lakkcipő van rajtam, rózsaszín ruha, egy naper
nyős néni megsimogat ...

Ancsa nyit be.
- Nagymama, tessék egy kicsit átjönni hozzánk!
Rosszallóan csóválja a fejét.
- Rettenetes, mílyen levegő van itt. Miért nem tetszik szellőztetni?

Ki kell nyitni az ablakot!
Nem. Én nem hagyom magam felizgatni ettől a taknyostól. Még hogy

büdös van itt. Ilyet mondani. De mondjon, amit akar, nem törő

döm vele.
- Meg tetszik fázni, tessék csak átjönni hozzánk!
Támogat, Utálom, ha támogatnak. Egész életemben megálltam a ma

gam lábán. Nem kell engem vezetgetní. És nem kell rámnyitni az abla
kot. Kiengední a meleget. Ezért fűtenek?
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András a hallban, valamit tart a kezében, Ancsa mellé lép, ketten
fogják már a csomagot, megbiccentik a fejüket, pukkerliznek, András
mórikál,

- Kicsi szívem, kicsi szám, a Jóisten a nagymamám sokáig meg-
tartsa!

Ancsa kezébe virág kerül, megölel, átnyújtja.
- Sok boldog névnapot. drága nagymama!
András megcsókolja a kezemet, szóhoz se tudok jutni a meglepetés-

től, kezemben a csomag. ,
Fogadja jószívvel, nagymama, ezt a rnelegitő párnát! Amikor kínozza

a szaggatás, tessék bekapcsolni a konnektorba, kartanásig elfordítani, rá
tenni a párnát a derekára. Meg tetszik látni, jót tesz!

- Gyerekek. " Az Isten áldjon meg benneteket Hogyan jutott
eszetekbe? ... Nem is tudtam, hogy névnapom van Ennyi pénzt ki-
adni! ... Ilyen drága ajándékot venni! ... Éppen egy vén asszonynak ...
Miért csináltok ilyet?

Elő kell kapnom a zsebkendőrnet, felitatnom a könnyeimet, kifújnom
az orrom. Annyi mindenért kell sírnom. Gyenge vagyok és utálatos, egész
délelőtt csak megszóltam őket. Talán mikor a legjobban kifakadtam elle
nük, akkor léptek be egy áruházba. hogy ajándékot vegyenek nekem. Név
nap, születésnap, évek óta nem gondolok velük, az egyik nap olyan, mint
a másik, a határkövet nem a napok jelentik, hanem a hasogatások és a
kiállások. A rosszullétek nem igazodnak a kalendáriumhoz. Olykor dél
előttre esik, hogy jól érzem magam, olykor délutánra. Voltam én már
rosszul karácsonykor is. Mégis kedves tőlük, hogy számon tartják a név
napomat. Én is számon tartom az övékét. A naptárarnban karikák jelzik
a születésnapjaikat. Ilyenkor átnézern a fiókjaimat, hol egy kézimunka,
hol egy régi csetresz, valami csak előkerül, de nem hiszem, hogy örülné
nek neki, igazában nem is ajándékok. Megemlékezés, figyelem, ezt szok
tam hajtogatni, befejezni már nem tudom, elfutnak a könnyek, nemcsak
a muránói virágkosár miatt, amelyet hosszú éveken át őrizgettem és ami
kor megválok tőle, megválok egy Frigyesemmel töltött velencei délután
emlékétől is, de sírok a tehetetlenségem miatt, hogy csak a nekem ked
ves tárgyat adhatom, olyat, ami nekik is kedves lenne - áhitottat, mo
dernet, frissen csomagoltat - olyat nem adhatok. Mégis gazdagon visze
nozzák, tavaly pongyolát kaptam, tavalyelőtt íngnadrágot, másszor ágy
neműt, ruhaszövetet, igazán csak sírni lehet rajta, mennyire jók. Tele .
vagyok rosszhiszeműséggel,bosszantó szokásokkal, nem egyszer megkese
rítem napjaikat, de szívükben nincs harag, ajándékot adnak. Forgatom
a zsebkendőmet, találnom kell egy szárazabb csücsköt, nem fejeztem be
a sírnivalót, itt van ez a drága villanypárna, szolgál évekíg, valaki a ha
sára fogja húzni, mikor már régen nem leszek.

- Öregasszonynak nemszabad tartós holmit venni... Csak napjai
vannak hátra ...

- Ugyan, nagymama, ne tessék már ilyet mondani!
- És ez a drága virág ... Legalább ötven forint ... hogyan lehettek

ilyen könnyelműek?

- Nagymama, nagyon szépen kérjük, ne beszéljünk a pénzről!

- Miért? Nektek annyi van? Évekre szóló, drága holmit vesztek és
engem bármely pillanatban elvihetnek egy faládában.

- De nagymama, kérem ...
- A szekrényben majd megtaláljátok. Benne hagyom a dobozban.

Nem fogom használni. Hátha visszaveszik.
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- Miért ne tetszéne használni? Mindig kendőket teker a dereka
köré. .Most itt van '8Z a párna ...

- Ugyan ham, nagyon jól tudod, nem értek én a másinákhoz. Az
hiányzik, hogy felgyújtsam az ágyat.

- Ha időben kihúzza a zsinórt ...
- Es ha elfelejtem? Kigyullad a pléd, meggyullad a toll, füstmér-

gezést kapok,
- Hát vigyázni kell vele.
- Vigyáztam én a vil1anyvasalóra is, mégis odalett. A kávéfőző is

elromlik nálam. Nem való nekern az ilyesmi. En már csak megmaradok
a födőnél.

Hiszen nem mondom, kedves ajándék, de hogyan örüljek a költséges
megemlékezésnek, ha cserébe csak lomot adhatok. Még jobban szégyen
kezzem, ha rákerül a sor? Ha túlságosan hálálkodom, felbátorodnak, leg
közelebb még nagyobb kiadásba verik magukat. De úgy látom, rosszul
esnek a szavaim. Elköltötték a drága pénzt és nem sikerült örömet sze
rezníök. Meg kell békítenem őket.

- Köszönöm, gyerekek, de ne vegyetek nekem semmit. Amire még
szükségem van, bent van a szekrényben, új dolog már nem kell. Arra a
kis időre, ami még hátra van, el vagyok én látva.

- No, én behozom a kávét! - pattant fel Ancsa. Sajnálkozást keres
nék az arcán, de csak rosszállást találok rajta. Megpróbálom Andrásnál
jóvátenni.

- A virágot, fiam, tedd be egy vázába, állítsd a tévé mellé, ott mu
tat a legjobban, díszíti a szobátokat.

- Csak nem képzeli, nagymama, hogy magunknak vettük?
- Ugyan fiam, minek az egy ilyen vénasszonynak? Ancsának való

a virág.
- De édes nagymama ...
- Hogyne, még azzal is vesződöm, hogy vizet adjak neki. Gondoz-

zátok csak ti! Sokáig úgyse tart. Drótozva van.
Ancsa hozza a tálcát, rajta akiskannát.
- Jókor mentem, Éppen kijött a kávé.
- En nem kérek, szivem - állítja meg András a mozdulatát, mely-

lyel töltené a kávét - Hazajövet ittam egyet.
- Igyál csak nyugodtan - beszéli rá Ancsa - én most nem iszom,

az imént vettem be egy antineuralgikát.
Milyen ravaszok l Attól félnek, kevés lesz a kávé, három csésze nem

telik ki, nem akarnak zavarba jönni, kölcsönösen lemondanak róla. Hát
velem ilyet ne csináljanak! Majd én fogom meginni előlük a kávét l
Hogyne!

- Nekem se tölts, fiam! - és tenyéremmel befedem a csészét. Hogy
semmi kétségük ne legyen, mennyire tisztában vagyok a családon belüli
helyzetemmel, elhalóan hozzáfűzöm - Nekem nem fontos!

- Hogyhogy nem fontos? -- csattan fel Ancsa, rettenetes természete
van, mindjárt elönti a pulykaméreg - Mit tetszik gondolni, mégis, ki
nek főztem?

- Majd ti megisszátok, gyerekek!
Olyan szelíden mondom, olyan belenyugvó lemondással, mindenki

meghatódna tőle. Ancsa nem. Mint a fúria, felkapja a tálcát, egy pilla
natig attól tartok, a fej emhez vágja, de nem, csak toppant egyet, a tálcá
val együtt kirohan.

- Miért nem rnész vele orvoshoz? - fordulok végtelen türelemmel az
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unokám felé, de András már talpon van, rohan a felesége után, a hallban
megállítja a telefoncsengő.

- Nagyniamát keresik.
Az a bolondos Zseni. A rádióban hallgat valami futballmeccset, a be

mondó dicséri a szilárd védelmet, Zseninek erről eszébe jut, jóságos egek,
elfelejtett gratulálni Szilárdka-napra, az ördög vigye a memóriáját, ezért
jött éppen ma.

Nem megyek vissza a helyemre. A fiatalok kint vannak a konyhában.
Semmi keresnivalóm náluk. Legjobb a kuckómban. Egyedül vagyok.

Odakocogok akarosszékhez, elengedern magam, huppanok, ahogyan
huppanók. Senki sem szisszen fel, hogy tönkreteszem a rúgókat. a lezök
kenest megsinyli a bútor, hívni kell megint a kárpitost. Ez az öreg jószág,
ameddig én élek, addig már kitart. Utána úgyis szemétre kerül. A fiata
loknak nem kell. A mi értékeink, a mi féltve őrzött csecsebecséink, a mí
nagyra tartott javaink az ő számukra vásott kacatok. Becsukjuk a sze
münk és a tárgyakból egyszeriben eltűnik, ami szép volt bennük, ami
rangot adott nekik. A tárgyakat is elhagyja a lelkük. Nekik is van végső

sóhajuk.
El ne felejtsem a virág selyempapírját. Ancsa biztosan a szemétré

veti. Kár lenne érte. Nagyon jó papír.
Nagypapának is tele volt velük a kabátzsebe. Ha megkérdeztem. miért

rakja el őket, rámhunyorgott pillátlan szemével: csak nem képzeled, hogy
eldobom? Kínevettem érte. Ma már értem. A javakkal való gazdálkodás
az élet végére összezsugorodik.

Szegény fiatalok! Nekik sem könnyű velem. Mégiscsak szerétettel
készültek a névnapomra! Ancsa most sír odakint, András csillapítja. Miért
sikerült ilyen szerencsétlenül? Nem ezt akartam. Tele vagyok jószándék
kal, segítőkészséggel. Szeretnék észrevétlen maradni közöttük. A világért
sem lenni a terhükre. Ez lett belőle. Keserűség. Nem tehetek rója. Az
évekkel nemcsak a test öregszik, de a képesség is, hogy ki tudjuk fejezni
a szeretetünket. Hogy közölni tudjuk, ami jó van bennünk. Hogy úg.y je
lenjenek meg az érzéseink, ahogyan érezzük őket, nem pedig eltorzultan,
felismerhetetlenül.

Drága gyermekeím. . . Csak annyi erőm lenne, hogy értelmesen tud
nálak szeretni benneteket. Ti nem tudjátok, milyen nehéz rninden az
életben. Elmenni is. Nem mi választjuk meg a napot, az órát. Legyetek
eJnézőek. Addig is ...

J

Az értelem elvezet az út egy részén a hit felé, de nem tudja azt megadni
senkinek. Bár a hit valóban ésszerű, mégsem vezet el semmiféle okoskodás
Istennek Krisztusban váló megtestesüléséhez és a Szentháromság titkához. Ter
mészetes ésszel nem lehet felfogni, hogy miképp egésziti ki a teremtés múvét
egy hidépités vagy a gyermek születése, és hogy miképp viszi tovább a meg
t'óltás misztériumát a kórházi beteg szenvedése.

Michel Quoist

Isten parancsai mindenkor a szetetet tanúsítására és a teljes emberi élet
megvalósítására ösztönöznek. Csak aki ezeret, ismeri föl Isten akaratát és dönti
el helyesen, hogy mit kell cselekednie.

JohannesDegenhardt
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK
A vallásszeetológia s egyben hit

életi szociológia jeles olasz művelője,

Giuseppe De Rosa, akinek már nem
egy tanulmányát hoztam szóba, me
gint olyan témához nyúlt a római La
CivíUil Cattolica ezévi július 20-i szá
mában, amelyre nagyon is érdemes fi
gyelmet fordítanunk. Van-e még ér
telme a keresztény hitnek 'a technika
korában, amelybe az emberiség belé
pett? Hihet-e még ennek a kornak
embere Istenben és Jézus Krisztus
ban, avagy fel kell, hogy váltsa ezt
a hitet az emberbe és a világba ve
tett hittel? MHyen fe/adatok várnak
azokra, akik hisznek Jézus Krisztus
ban? Ezeket a kérdéseket teszi fel De
Rosa, s ezeket mondja a legsúlyosab
baknak, amelyeket manapság tisztáz
ni tartozunk.

*
Eligazodás okából vizsgáljuk meg

mdridenekelőtt, hogy miként ítéli meg
a technikát és annak fejlődését a ke
reszténység. Katolikus oldalon a leg
nagyobb tekintéllyel a II. vatíkáni
zsinat nyilatkozott erről az egyház és
a mai világ viszonyát tárgyaló konstí
túcióban : "Távol álljon a kereszté
nyektől az a gondolat. hogy az em
berek leleményességéból és erejéből

született alkotások szemben állnak
Isten hatalmával, vagy hogy az eszes
teremtmény mintegy vetélytársa a
Teremtőnek. Éppen ellenkezőleg, le
gyenek meggyőződve arról, hogy
munkájukkal a Teremtő művét foly
tatják, embertestvéreik javát mozdít
ják elő és személyesen hozzájárulnak
az isteni gondviselés tervének meg
valósulásához a történelemben. Az
emberiség sikerei Isten nagyságát mu
tatják és az ő kimondhatatlanul nagy
elgondolásának gyümölcsei." (Gaudi
um et Spes 34.)

Isten szándéka az, hogy az ember
haj tsa uralma alá az anyagi világot,
hasznosítsa annak energiáit s ilven
módon javítsa saját életfeltételeit.
Nincs semmi az anyagi világban, ami
ne lenne alávetve az embernek, ami
érinthetetlen és sérthetetlen, nincs
semmi benne, ami szerit lenne. A
sztoíkus panteizmus vette egynek az
istenit a természettel s követelte meg
éppen ezért a természet tiszteletben
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tartását - emeli ki De Rosa -, II ke
reszténység viszont azzal a tanításá
val, hogya természet Istennek terem
tése, nem pedig kiáradása, egyszeri
ben "szentetlenítette" (deszakralizál
ta) a természetet. "Bizonyos, hogy a
természet is magán viseli Isten keze
nyomát, rnínt minden mű az alkotó
jáét. Ezért van az, hogy a teremtett
természetből el lehet és el is kell
jutni a teremtő Istenhez. A termé
szetben észre 'NeU vennie az ember
nek Isten kezenyomát, s ezen keresz
tül fel kell emelkednie Isten nagysá
gának és szépségének szemléletére.
Maga a természet 'azonban nem szent,
még kevésbé isteni."
Ebből következik, hogy az ember

átalakíthatja, szűkségleteihez alkal
mazhatja, sőt újrateremthetí rnind
azt, amit maga körül talál, Végtére
a teremtő Isten képére és hasonla
tosságára lett teremtve, részesült te
hát annak teremtő hatalmából is.
Nem terornthet ugyan bármit is a
semmiből, de mindazt, ami van, fel
és átdolgozhatja, alakíthatja és új
kapcsolatokat létesíthet köztük értel
mével és kezével, ezzel a két csodá
latos eszközzel, amelyet egyedül az
embernek adott meg Isten, éspedig
azért, hogy az ember valami módon
társa legyen a teremtésben. Mert Is
ten nem teremtett egy tökéletes vilá
got, éppen azért nem, mert az em
berre bízta azt a feladatot, hogy ér
telmét és kezét hasznositva tökélete
sítse a világot, k iszabadítsa ezt an
nak a rontásnak rabságából, amivel
a bűn sújtotta, és olyan magához
méltó lakóhellyé formálja, ahol ké
nyeimesen és boldogan élhet. Hiszen
Isten azt akarja, hogy az ember az
ő gyermeke, boldog legyen a földön,
s hogy ez a föld egyre kevésbé le
gyen "siralom völgye". Ami a fájdal
mat és a halált illeti, ezek valójában
annak a bűnrtek következményei,
amelytől Krisztus kereszthalálával
megszabadította az embert és a vilá
got, az embernek tehát ezek ellen is
szabad, sőt kell is küzdenie, s arneny
nyire lehetséges. ki kell azokat kü
szöbölnie, legalább is a legemberte
lenebb megnyilvánulásaikban.

Talán nem árt itt hangsúlyosan
megjegyeznünk, hogy Prométeusz



mítosza nem keresztény, hanem tel
jességgel pogány mítosz. Prométeuszt
tudvalevően azért büntette meg Ze
usz, mert el merte lopni tőle a tüzet,
a civilizáció jelképét és elemi feltéte
lét. A keresztény felfogás merőben

ellentétes ezzel. Eszerint ugyanis ami
kor az ember értelmének és kezének
felhasználásával "elrabolja" a termé
szettől titkait s ilyen módon előbbre

viszi a ci vílízácíót, nem fosztja meg
Istent semmi olyasmí töl, amire Isten
irigykedhetne. Nem Isten vetélytársa
lesz ezzel, sokkal inkább Istent di
csőíti, mert továbbmenően felfedi Is
ten nagyságát. Minthogy az ember
Isten teremtménye, az ember nagy
ságában s mindannak nagysze
rűségében, amit az ember előállít, a
teremtő Isten nagysága tárul elénk.

A technikai fejlődés tehát a keresz
tény szemlél.etben nagyon is jó dolog,
olyasmi, ami egyenesen Isten akara
tát váltja valóra. A keresztény hívő

is odaadással és lelkesedéssel állhat
ki ennek a haladásnak rnunkálásá
ban, mert ezzel csak hűséget igazolja
Isten tervéhez.

*
Am ha a keresztény hit teljes össz-

hangban van is a technikával, a ta
pasztalat mégis azt mutatja, hogy a
technika, ha nem is az egyetlen oka
a modern hitetlenségnek és ateiz
musnak, kétségkívül egyike a legfőbb

tényezőknek. Nagyon sokan és egyre
többen azért utasítják el a hitet Is
tenben és Krisztusban, mert az a né
zetük, hogy ez a hit nem fér össze
a technikai korban bekövetkezett ha
Iadással.

Hogy megérthessük és igazi jelen
tőségében értékelhessük ezt a helyze
tet - írja De Rosa -, különbséget
kett tennünk a technikai tény és az
azt kísérhető tudományos-technilmi
gondolkodás között. Mert amíg maga
a technikai tény semmiféle ellentét
ben sincs a hittel, a tudományos-tech
nikai gondolkodás valóban úgy léphet
elő, mint radikális ellentéte a keresz
tény hitnek. S akít áthatott ez a gon
dolkodás. rendkívül nehéznek, ha
ugyan nem leheteitiennek találhatja a
keresztény hit elfogadását. Meggyő

ződhetünk erről, ha fontolóra vesszük
egyfelől a hitaktus feltételeit, másfe
lől a tudományos-technikai gondol
kodás [ellcgzctességeit.

A hitakWs három feltétellel lehet
séges. Az egyik a saját lelki szegény
ségünk érzese. Valóban csak a "lé
lekben szegények", vagyis azok, akik
tudatában vannak saját szellemi-lelki
nyomorúságuknak, a képtelenségük
nek arra, hogya jót cselekedjék és a
saját erejükből megrnentsék magukat
- csak ezek hihetnek, csak ezek fo
gádhatják el az üdvösséget, amelyet
Krisztus ajánl nekik. A hitaktus má
sik feltétele a misztérium érzése. A
hit tartalma lényegesen titokzatos,
nem abban az értelemben, hogy hoz-·
záférhetetlen lenne a szellem számá
ra, hanem abban az értelemben, hogy
a keresztény valóság az érzékek szá
mára hozzáférhetetien zónában fek
szik, főleg pedig hozzáférhetetlen a
szellem kevélységének, mert az em
ber oda csak alázatosságban és sze
r'etetben juthat el. Világos, hogy aki
elzárkózik a misztérium elől, aki tel
jességgel a csupán érzékelhetőbe me
rül, az nem foghatja fel, hogy azon
túl, amit lát, érint és mér, létezhet
még a szellemi valóságok világa. A
hi taktus harmadik feltétele végül az
érzék a szellemi értékek íránt. Aki

.merőben evilági értékekre korlátozza
látóhatárát, ha még oly magasak is
ezek az értékek, képtelen a hit csele
kedetére.

Ezek után könnyű számot adnunk
azokról a nehézségekről, amelyeket
legküzdhetetlennek találhat az az em
ber, akit a tudományos-techníkai gen
dolkodás tölt el. Az ilyen ember, az
úgynevezett homo technicus, jellem
ző vonásai: cselekvő és teremtő ma
gatartás a természettel szemben, ész
szetűsítésre törekvés matematikai
mínta szerint, a legnagyobb hatásos
ság keresése, a végnélküli haladás ér
zése, kizárólagos érdeklődés e föld és
a földi értékek iránt. Érthető, ha az
ilyen jellegzetességek negatív irány
ban befolyásolják az emberi szelle
met a keresztény hi thez való viszo
nyában.

A homo technicus sztlárdan meg
van győződve arról, hogy az ernber a
maga erejéből meg tudja mindazt sze
rezní, ami szükséges jólétének és bol
dogságának eléréséhez, önmagának
és a világnak tökéletesítéséhez.
Helyesen sorolja a Gaudium et Spes
azok köre az okok közé, amelyek elő-
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segíthetik az ateizmust, "a hatalom
nak azt az érzését, amellyel a mai
műszaki haladás átitatja az embert".
A homo technicus nem érzi ráutalt
ságat arra, hogy Isten megszabadítsa
őt. Annál kevésbé, mert hiszen ném
érti, hogy mitől kellene őt Istennek
megszaoadítanía. Nincs tiszta fogal
ma a bűnről. Ha esetleg elismeri is,
hogy létezik bűn, ezt jobbára pszichi
kai betegségnek tekinti, amelyet a
helyes lélekelemző kezelés orvosolhat.
Az ésszerűsítésre való törekvés azt a
felfogást táplálja benne, hogy egye
dül az létezik vagy érhető el az em
bernek, amit tudományosan, azaz ma
tematíkaí úton ki lehet kísérletezni
és igazolni. Igy nem is vetődhet fel
előtte misztérium, amely fogalmilag
kisiklik minden tudományos tapasz
talás és igazolás alól. A hatékonyság
keresése arra ösztönzi, hogy ezt tegye
meg a dolgok értékének, igazságának
és jóságának mércéjévé. Előtte mín-

o d(1I1 dolog csak annyit ér, amennyire
hatékony és amennyire kézzelfogható
haszonnal jár; igazságuknak és jósá
guknak fokát az általuk bíztosított
eredményesség dönti el. Ebből ered
a homo technicus érzéketlensége a
vallási és keresztény értékek iránt. A
vallást tudományos szempontból "ha
szontalannak" ítéli, mert a vallás,
mínt ilyen, nem azt célozza, hogy át
alakítsa és javítsa a vflágnak és az
ember földi életének körülményeit.
Ha bizonyitariók is neki, hogy a ke
reszténységnek szerepe volt és van az
ember ctvtltzálásábari, akimondottan
emberi értékek védelmében és előse

gítésében is, azt felelné, hogy igen, de
nem ez a lényeges szerepe. Éppen
ezért a homo technicus a vallási igaz
ság kutatását, még inkább az elmél
kedést és az imát időfecsérlésnek te
kinti, olyan erők elvesategetésének,
amelyeket hasznosabban lehet más
területen kamatoztatní. Végül mínt
hogya homo technicust égvedül a
közvetlen célok foglalkoztatják, ame
lyeket mielőbb el akar érni, elsiklik
a "végső cél" kérdése fölött. Nehezen
teszi fel magának a 'kérdést, hogy mi
a végső értelme létének és munkáiá
nak, s így azután nem lehet számára
probléma a vallás.

Az a bizonvosság, hogya techniká
val az emberiség a határtalan és kor
Iátían haladás útjára lépett, az a bi-
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zonyosság, hogy a tudomány és a
technika meg fogja oldani az ember
összes problárnáit, mi több, megoldá
sukkal növekvő boldog-áget és jólé
tet nyújt az emberísógnc«, az a meg
győződés, hogy nincsenek akadályok,
amelyeket - ha nem is ma -, de
holnap le ne gvőzmónck: mindez arra
ösztönzi a homo tectinicust, hogy a
rossztól és a bajtól való monekülést
és szabadulást egyedül a tudományos
és a technikai fejlődésben keresse,
Nincs hely így szívében az Isten or
szága reményének, arinak az orsvá
génak, 'amelyet Krlsz.tus fog felállí
tani második eliövetelokor, márpedig
Isten országának várása lényeges je
gye a kereszténvséznck. 1,:+;;'.'1 és az
örök élet csupán szavak, hozzá érte
lern nélkülí szavak e'lőt:1Je, és le is
tűnnek szellemi látóhatáráról.

*

Mindenekelőbt meg kell állapíta
nunk - hangoztatja De Rosa -, hogy
ha ma a tudományos és technikai ha
ladás bűvöletében sotkan el is utasít
jáJk Istent és a hitet, közülük nem
kevesen egyszerűen azért cselekszik
ezt, mert olyan fogalmak rögződtek

beléjük Istenről és a keresztény hit
ről, amelyeket a technikai kor em
bere ésszerűen nem fogadhat el. Is
tennek elsősorban arra a gyermek
ded és emberszerű fogalmáro gendo
Iuník ibt, amely a teremtő Istenben
azt a legfőbb lényt látja, aki aikként
"csinálja" a világot, ahogyan az em
ber "csinál" egy gépet, aki mind
annyiszor beavatkozik, amikor helyre
kell igazítani azt, ami rosszul vagy
akadozva rnűködik. Ennek az Isten
nek, mínt "hiánypótló" Isknnek a je
lenségek szímtjén kellene működníe,

vele 'Dehát murrkájuk közben a tudós
niRIk és a technikusnak is kellene ta
lálkoznia, mínthogy pedig mégsom ta
Iábkoznak, kész a következtetésük,
hogy Isten nem létezik Innen az ége
tő szüksége annak - húzza alá De
Rosa -, hogy szabatos és igaz esz
mét nyújtsunk a mai ttor emberének
a teremtő és gondvisel,) Istenről. Rá
kell mutatmunk arra, hogy Isten te
remtő ténykedése a lét síkján, nem
pedig a jelenségek síkján megy vég
be, míért ls jelenléte Illem taoasz
talható meg [elenségszerűen, Ebből



következik, hogy az ember a maga
tudományos munkájában, amely a je
lenséges síkján folvik, természetsze
rűen soha sem találkozhat vele. Is
tcn jelenléte a világban és mindenek
fölött az ember szívében, nem a mér
nök jelenléte, aki művének menetére
felügyel, készen a beavatkozásra, ha
valami nehézség adédnék. Merőben

téves és nom a kereszténység felfo
gása az, hogy annak az embernek,
aki hisz Is' en gondviselésében, nincs
más teendőie. mint passvív módcm
várni Isten közbelépését. Ellenben je
len van Isten, mint a létezők létének
forrása, aki folvtonosan teremti és
fenntartja azokat konkrét létezésük
ben, és jelen van Isten másfelől, mint
Szeretet. Jelenléte lényezesen segítő

jelenlét tehát, de nem abban az ér
telemben, hogy Iel rnontené az embert
a világ kormánvzására ps javítására
irányuló erőfeszítések alól, vagy ab
ban az értelemben. hogy míndíz ott
állna az ember ba ininak orvoslására,
míkónt az anva cselekszi gverrrr-kó
vel, hanem ig-nis abban az értelem
ben, hogy mindent -a rosszat is 
az ember javán"k szolgálatára ren
deli, és hogv a vil'Íanak és a tÖl'ténet
nek pozitiv jelentőséqet biztosit, nem
engedve át azokat zsákrnánvul a kép
telenségnek. az abszurdumnak.

Magáról a keresztény hitről is na
gyon gvakran gyermekded eszméje
van a kor uralkodó embertípusának,
a homo technicusnak, olvan eszméje,
amely még a tudománv előtti és
technika előtti gondolkodáshoz fűző

dött. Elmiatt azután gyökeres és kínzó
ellentétot érez aközött, amiről csak
vélí, hogya kercsztóny hit, ts akö
zött, amit min t a technikai kor em
bere tud ts gondol. Innen a sziikséqe
annak, hogy megtisztítsuk a keresz
tény hitet - nem a tartalmában, ha
nem a kifejeződésében - ml ndattól,
ami immár tOhaladot,t gondolatvilá
got tükröz, és azt a technikai kor em
bere által ér-thető és elfogadható mó
don fejezzük ki.

A keresztónv embernek azonban 
erneli ki nyomatékkal De Rosa - ép
pen ezért színtrn át kell qonáolrrir;
újból a saját hitét, hogv a technikai
kor nyelvén f" ka teg6riáiban is 1-;-;7(:\1

hesse azt másorknl is. ,végtelenül nr:
héz és veszn/yes vtillalkozásról Vf'n
.szó - teszi hozzá De Rosa -, rncrt

a nyelv bensőségesen kapcsolódik az
általa kifejezett eszméhez. s így a
nyelv változása azzal a következmény
nyel is járhat, hogy megharnisítja és
nem megfelelő fogálomba öltözteti az
eszmét, Annál könnyebben megeshet
az ilyen fél recsúszás, mert a techni
kai kor emberének nyelve és kategó
riái radikálisari .evilágiak', matema
tikai típusúak, s emiatt kevésbé al
kalrnasak a 'keresztény mísztéríum
kifejezésére. Mindazonáltal, ha a tu
dományos-technikai gondolkodásmód
nagyban megnehezíti is a keresztény
hit megfelelően pontos kifejezését,
ugyanakkor új lehetőségeket ad a hit
elmélyítésére és gazdagítására; nem
csak azért, mert új problémák felve
tésével rákénvszerítí a kereszténve
ket, hogy felülvizsgálják azokat az 'ál
láspont iaíkat, amelyeket végérvényes
nek tekintettek. kipróbálják azok tart
hatóságát s ettől függöerr új megoldá
sikat keressenek, hcm-rn azért is,
mert ez a tudományos-technikai gon
dolsodás a vizsgálódás és a kutatás új
és tökéletesebb eszközeit, az elemzés
szabatosabb módszereit kínálta fel
számukra, és azzal, hogy új távlato
kat nvit meg előttük, jobban megérte
ti velük azokat a felmérhetetlen ja
vakat, amelyeket Krisztusban birto
kolnak. És rendjén is van, hogy így
legven : Isten terveiben az emberi tör
ténelem rnmden korszakának meg
vannak a maga külőn érvei a hit e1
fogndására, s ugyanakkor az emberi
történolom minden korszakának meg
van a maga külön kívánni és kapni
valója a hittől."

•
Lássuk csak: mít kívánhat és kap

hat a keresztény hittől a technika
kora'? Mint De Rosa kifejti, minde
nekelőtt azt, hogy adjon lelket a
technikának. A homo technicus, ha
még annyira diadalmasan és derűlá

tóan néz is a jövőbe, tudatában van
annak, hogy á tudomány és a techni
ka megold ugyan bizonyos problémá
kat, de mindannyiszor más vagy még
súlyosabb problémákat szül. A tudós
és a ·technikus rnindenekelőtt vrérnü
l-tud Iaolgatja, hogy milyen szörnvű

következményeket hozhat magával a
tudományos-technikai haladás, ha
szabad futást engednek neki. Hogy
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csak egyet említsünk, a magfegyve
rek szerkesztése - mint Oppenhei
mer figyelmeztetett - borzalmas lel
kiismereti ügy a tudósok számára. Az
atomerő szelgálhatja a jót és szolgál
hatja a rosszat, a haladást éppúgy,
mint annak lerombolását. Míndenkí
nek tisztában kell lennie azzal, hogy
a technika nem találja meg - sőt

illem is találhatja meg - önmagában
azt a szabályt, amely biztosan az em
ber javára irányítja. Okkal kérdezhet
jük, nincs-e szüksége a technikának
lélekre - vagy ahogyan Bergson
rnondaná: valami Iélekpótlékra -,
amely értelmes mederbe tereli a tech
nikai fejlődés folyamát, olyan módon,
hogy ne lebegjen az önmegsemrnisí
tés fenyegetése az emberiség feje fö
lött. Igen, de hol találhatja meg lel
két a technika?

Legbiztosabban nyilván a keresz
tény hitben, az embernek, az életnek
és a történetnek keresztény szemlé
letében - válaszolja De Rosa. Vég
tére a kereszténység hirdette meg azt
az elvet, hogya teremtett értékek kö
zött az ember a legnapyobb érték,
miért is mindent úgv kell elrendezní,
hogv benn,e és általa az ember méltó
sága a legnagvobb fokban érvénvesül
jön. A kereszténység a technikai kor
emberét is arra tanítja és sarkall ia,
hogv a technikát az ember szelgála
tába állítsa. Hirdeti azt az elvet, hogy
az ember öncélú. nem használható
soh"sem merő eszközként, nem válhat
tehát a techníkaí haladásnak sem
csupán esvkőzévé. A teremtett érté
kek lépcsőjén a legmagasabb fokra
helyezve az embert, a kereszténység
a technikai kor emberét is arra ösz
tönzi, hozv a különböző vívmánvok
értékét elsősorban abból a kihatásuk
ból ítél ie meg, hogy mennviben vi
szík előbbre az ember emelkedését és
a legmagasabb. hitelesen emberi ér
tékek gyarapodását.
Meggyőződésünk azonban, hogy a

keresztény hit nemcsak lelket képes
belevinni a technikába, de értelmet
is tud adni az ember technikai erőfe

szítésének. Értelmet, amely kétségkí
vül "transzcendens", vagyis az érzé
kelhető világon túlra mutató, de
emiatt még nem kevésbé valóságos és
lelkesítő. Mi a mai, már-már szédü
letes technikai haladásban Isten or
szágának előkészítését és elóképét
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látjuk, még akikor is, ha a világ,
amelyben élünk, a bűn jelenléte foly
tán eléggé hiányos e.s tökéletlen is.
A keresztény hit szerínt Isten orszá
ga, amelyet Krísztus fog létesíteni, az
Atya adománya lesz. Minthogy azon
ban Isten azt akarta, hogy az ember
vele együtt-teremtő és a saját sorsá
nak alkotója legyen, olekal gondol
hatjuk, hogy "az új ég és az új föld"
megteremtéséhez. "amelyben igazs('
gosság lakik", Isten mindazt fel fogja
használni, ami nagyot és szépet az
ember a földön - tudományos és
technikai téren is - alkotott.

*

VáltozaUanul pl'obléma a techniJ;ai
korban is a halál. Hallani ugyan itt
is, ott is, hogy idővel a tudomány le
fogja győzni a halált, de valójában
vajmi kevesen bíznak ebben. TúJ
azonban az egyéni halál problémáján,
a mai ember tudatában ott kísért az
egyetemes halál, az emberiség teljes
pusztulásának gondolata is, amelyet
éppen a technikai haladás tett idősze

rűvé. Hogyan kerüljük el ezt a ször
nyű katasztrófát? Hogyan lépjünk ki
ebből az annyira abszurd helyzetből?
De Rosa szerínt itt is a kereszténység
mutat rá az egyetlen útra, amely
nyitva áll előttünk Az emberiség 
úgymond - csak akkor háríthatja el az
önmegsemmisítés tragikus »éazetéi, ha
elfogadja a testvéríségnek és szere
tetnek Krisztustól h il'detett üzenetét,
és az emberek békés együttólését nem
a háborús készültség egyensúlyára,
hanem az igazságosságra és a szere
tetre alapozza, kiküszöbölve az igaz
ságtalanságokat és a gyűlöletet.

Végül a mai ember, bármilyen
büszke alkotásaira. nem ritkán ta
pasztalja, hogya'technikai gépezet,
amelyet ő készített, fölébe kerekedik,
s reá kényszeríti a maga kemény tör
vényeit. Szembe kell néznie azzal a
veszéllyel, hogya technikai haladás
mind bőségesebb fedezetet teremt
ugyan anyagi szükségletcinek tetemes
részére, de ennek ellenében 1)esz('n
dőbe men~ek olyan emberi értékek
is, amelyek az embert valóban sze
méllyé teszik. Sokan nem veszik ész
re magasan technifikált társadal
munknak ezeket a negatív oldalait,
vannak azonban, egyre nagyobb



számban, akik növekvő aggodalom
mal panaszolják föl, hogy a lelkek
ben valami üresség érzése támad. Va
jon nem az öntudatlan vágyakozás-e
ez a megszabadító "szegénység", a
szeretet, az önzetlen odaadás, a csen
des szemlélődés és az imádság ke
resztény értékei után?

Az előadottakból Giuseppe De Rosa
befejezőül azt a következtetést vonja
le, hogya technikai korban a keresz
tény hitnek nemhogy csökkent volna,
de egyenesen megnőtt a jelentősége.

Szerinte mind nélkülözhetetlenebb
nek bizonyul a kereszténységnek az a

A KIS ÚT

"Jól jártál te, szép virágszál, mert
nagy örömre jutottál" - hangzik kis
gyermek temetésén az ének, és nyil
ván igaz is a szó, de nem változtat a
s.zomorú tényen, hogy a "jól járt vi
rágszállal" egy emberpár reménysé
gét, talán egyetlen 1·eménységét, tet
ték sírba. A szenteknél is megszok
tuk, hogya haláluk napját ünnepel
jük, mint mennyei sziiletésnapot; és
már nem gondolunk arra, hogy ez
egykor sokak számára keserű gyász
nap volt. Lehet natakinet: a halála
mégoly dicsőséget szer.ző, a halott kö
rül mégiscsak siralom és gyász honol.

Biztonságosan nyugodt órákban
épülésünkre szolgál a fílo;zófusok fel
emelő tanítása, hogya halál az Isten
hez való elérkezes kapuja, de teme
téskor már csak az a vigasztaló, hogy
az egyház tanító szaoa isteni kinyilat
koztatásra hivatkozik, amikor a meny
nyei boldogság ígéretét idézi. Mind
ezeken túl azonban tagadhatatlan,
hogya gyászolóban leginkább elural
kodó érzés, nemcsak érzelmi kihatá
saiban, hanem legtöbbször egziszten
ciálisan is, a veszteség fájdalma lesz.

A halott elköltözött, a koporsö már
csak egy holttestet rejt, a gyászoló
pedig itt maradt, és a számára drága
személyelhalálozásával, aki talán az
élet biztonságát vagy legközvetlenebb
értelmét jelentette neki, az egész vi
lág lett kevesebbet érő, hog1l néha
szinte egészen kiüresedettnek és ér
telmét vesztettnek tűnik már. Minden
kedves halott űrt hagy maga után,

törekvése, hogy lelket és értelmet
rkölcsönözzön a technikának. A ke
reszténység evilági szinten azt akarja
elősegíteni, hogya technika marad
jon meg az ember, az egyre teljeseb
ben ember szolgálatában, Magának
a keresztény hívőnek pedig, aki kor
társaival együtt vesz részt az emberi
ség csodálatos erőfeszítéseiben, saját
életének tanúságával kell bizonyíta
nia, hogy hite egyáltalán nem nyesi
le a tudomány és a technika szár
mvait, hanem mindkettőt csak meg
nemesítí rendeltetésük transzcendens
értelmezésével,

A GYASZOLOK VIGASZTALASA

sokáig kitölthetetlen iirt. Valójában
ez lesz nündig a siratni ",'aló.

Persze mindent el lehet túlozní, a
gyászt és a siratást különösképpen,
hiszen természetüknél fogva is meg
rázóak. Érthető hát, hogy a gyász ke
serűségével szemben a tanitás min
dig a felemelőt és vigasztalót hang
súlyozza. Maga a tény azonban, hogy
vigasztalni kell, mutatja egyúttal a
gyász eredendő szomorúságát és ki
kerülhetetlen valóságát; a hitelt ér
demlő vigasztalás viszont valóban
csendesíti a gyász jajszavát és meleg
séggel hatja át a gyászoló elárvult
ságát.

Kár lenne s,zépítgetni a dolgot, ha
egyszer van megrenditő gyász, de tor
zitás lenne a gyászt eltúlozni, ha van
vigasztalása is. Kérdéses inkább csak
az lehet még, hogy 1. meddig ér el
a vigasztalás ereje, 2. 1·0SSZ néven ve
hetjük-e, ha valaki nehezen vigaszta
lódik, más oldalról viszont 3. keresz
tényinek, sőt egyáltalán emberséges
nek tekinthető-e annak a magatar
tása, aki egy vigasztaló szó henye
odavetésével elintézhetőnek tartja a
másiknak gyászát.

Keressünk eligazítást azokban az
evangéliumi feljegyzésekben, amelyek
Jézusnak gyászolókkal 1'aló találkozá
sát örökítették meg. Amikor Jézus a
naimi özvegyet meglátta, "m e g e s e t t
r a j t a a s z í v e és megszólította:
,Ne sírj!'" Aztán nem a mennyei
boldogságról beszélt neki, hanem a
halotthoz lépett, akit elevenen adott
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vissza anyjának (Lk 7, 11-15). Mikor
Jairusnak hírűl hozták, hogy kislánya
meghalt, Jézus azt mondta neki: . "N e
t é l j, csak higgy!" Nem az örök élet
ben való hitre cétzott ezzel, mert így
folytatta: "Megmenekül." És valóban,
újra életre támasztva adta vissza a
kislányt az ámuló szülőknek (Lk 8,
49-56). Lázár esetében, "mikor Jé
zus látta, hogy Mária sír s a vele jött
zsidók is sírnak, m e g r e n d ü l t l e l
k é b e n" és "könnyezett" (Jn 11, 33.
35).

"Ne sírj! Ne félj! Megmenekül."
Mennyire meleg szavak, melyeknek
nyomában csodatettek jártak. A gyá
szolók láttán Jézus is megrendült és
könnyezett. A sztoikus hűvösséggel

annyiszor lenézett szív együttérzése
jutott itt megindító szépséggel szóhoz.
Az emberi fájdalom Jézusnak is a
szívéig hatolt, és ez az együttérző

fájialóm csodatévőn nyúlt bele a
sorsba, hogy visszahozza az életbe
akár a már negyedik napja halott em
bert is. Ilyen volt Jézus részvéte,
"minden értelmet meghaladó szere
tete" (Ef 3, 19).

1. Ha mi nem is vagyunk már a
naimi özvegy, Jairus vagy a betániai
Mária, mégis nemcsak az igéret sza
va hallatszik felénk: "Aki hisz ben
nem, mégha meg is hal, élni fog" (Jn
11, 25), és ,.Föltámasztom őt az utolsó
napan" (Jn 6, 54), hanem a gyá.sz zo
kogásába belehallik a régi kedves szó
is: "Ne sírj!" Mert Jézus a saját ha
lálában és a föltámadásával legyőzte

ugyan a halál reménutelenséoét. de
nem tüntette el a halál borzalmát és
a gyász keserűséqét, aminek v,sgSŐ

mélységeit éppen az ő megrendülése
mutatta meg. "Ne szomorkodjatok,
mint a többiek. aki/enek nincs remé
nyük" - írta Szent Pál (l Tessz 4, 13).
Nem szomorkodhatunk reménytele
nül, de a gyászunIc azért szomorú
marad, és elszorul tőle a szívünk.

2. A szív szorongása és elárvultsága
tartósan mély leh'l.nqoUságra vezet
het, ami érzékeny lelkületű emberek-

nél akár evtg is eltarthat, anélkül
hogy az állapotot lélektanilag kóros
nak lehetne tekinteni. Betegessé csak
akkor válik a jelenség, ha még ilyen

,hosszú idő után sem szűnile, vagy ha
olyan nagyfokú, hogya külvilágtól
való teljes elszakadást és ezzel a gon
dolatvilág meqzaoarását is eredmé
nyezi. Mindez elsősorban lelki alkat
és idegrendszer kérdése, nem pedig
a hité. Megnehezítheti a vigasztaló":
dist még nemcsak a sanyarúvá vált
körülmények elhúzódó rendeződése,

h'1nem a bevett szokásokhoz való iga
zodásnak, a "szerepjitszásnak" kény
szere is, ha elferdült szokásokról van
szó. Ahol megbotránkoznak, ha val
laki a köteles gyászidön belül derűs

nek mer mutatkozni, ott a gyászoló
nak szinte bele kell me'revednie a rá
kónyszerített szomorúságba. Nem cso
dálható, ha a gyászidő elmúltával a
merevség már nem enged. hanem kó
TOS formát ölt. Ennyire nem csupán
a hit kérdése a vigasztalódás.

3. Miko« Jézus megkönnyezte Lázár
halálát, a körülállók megjegyezték:
"Látjátok, mennyire szerette őt?" (Jn
11, 36). A s z e n ved ő s z e r e t e t
fenséges szépsége és igazsága az, ami
minden gyás,zt oly tiszteletre méltóvá
avat. Élő hitünk ellenére is mindig
keserű valóság marad, hogya szerető

szíveket szomorúsáqba dönti a gyá
szuk, amit a továbbiakban már csak
az együttérzés meleqe enyhíthet.
üres kenetesség és hamisan csengő
szó lesz ilyenkor minden olyan vi
gasztalás, mely csak a hit igazságait
idézi, vagy általános szólamokat em
leget, de a másiknak i g a z i f á j 
d a l m a elől elearkozik: Milwr Jé
zus a naimi özvegyet meglátta, m e g
s z ó l í t o t t a az asszornit. Nem me
nekült előle, nem lerázni igyekezett
magáról, hanem ő maga szólította
merr: "Ne sírj!" Ez amelegség, em
berközelség és együttérző ezeretet az,
amiDeJ mi is mindig tartozunk a gyá
szoloksuilc.

Szomor Tamás

Ivan Gobry

Az igazi lemondás nem az, hogy elutasiíjuk a világot, amelyet Isten sze
rctetből adott nekünk, hanem hogy cr világban és önmagunkban egyaránt el
utasít juk mindazt, ami akaratának ellene szól.
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NAPLÓ

PÜSPÖKEINK AZ IDOSZERÜ NEMZETKÖZI KÉRDÉSEKROL. A ma
gyar katolikus püspöki kar szeprember 25-én megtartott konterencíáját a
rendszeres püspökkari. tanácskozások sorából 'kiemeli az a körülmény, hogy
ez ,a]lkaJommal az Időszerű napirendi feladatokon túlmenően főpásztoraink a
legégetőbb nemzetközi kérdésekkel is foglaJJkoZltak. Az október elején erről

~dadott közös püspökkari nyilatkozatot az a felelősség hatja át, mely a vi
lágban élő egyházat a II. vatikáni zsinat óta társadalmi kötelezettségeiben és
nemzetköz! feladataiban állandó ezolgálatkészségre sarkallja.

Püspöke link figyelme elsősorban azok felé a jelenségek felé fordult, me
Iyek napjainkban aggodalommal töltik el a világ békére vágyó ernberiségét s
közöttük a hívó embereket is a keresztény szodldarításból fakadó tevékeny
ségre késztetik.

Mindenekelőtta vietnami háború az, amit ,a magyar püspöki kar a jóaka
ratú emberek közös ügyének tekint. "Az egész katolikus egyház - hangzik a
nyilatkozat - és a magyar ikatolikus egyház fájdalmai között visszatérően

jelentkezik ez uulkalommal is a számunkra érthetetlen vietnami háború dú
lása, A tárgyalások tapasztalásaink szeririt azonban meddősegre vannak ítél
ve,amíg az idegen hatmam bombázásast és katonai beavatkozásart be nem
szünteti, A tárgyalások az összes illetékes felek bevonásával úgy szélesiten
dők ki, hogy míelőbb tényleges tegyvemyugváshoz és az annyira áhított béke
létrehozásához vezethessenek el."

A bogotat eucharisztikus vtlágkongresszusra, VI. Pál pápa első latínarne
rílkai Iátogatására valamint az ott tartott közős püspöki konferencia tárgy
sorozatára emlékeztetve a magyar püspökök annak a reményüknek adnak
kifejezést, hogy a Latin-Amerikában uralkodó szociális igazságtalanságok és
egyeníőtlenségek megszüntetésében pozitív szercpük lesz a felelős egyházi
fórumok részéről elhangzott és mélyreható szociális átalakulást sürgető meg
riyila.tkozásoknak.

A világos és egyértelmű 'keresztény tanítás jegyében sürgette a konfe
rencia a faji kérdés humánus megoldását, valamint a Közel-Kelet ugyancsak
háborús tűzfészkének felszámolását míndenekelőtt azáltal, hogy a szemben
álló felek - jól felfogott érdekük szerínt - engedelmeskedjenek az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által hozott határozatoknak. "Bennünket - hangsúlyoz
zák főpásztoraink - vallási szempontból is érdekel és érint a Szeritföld po
litikai klímája és jövendője."

A cselekvő és szolgální kész szerétet testvéri kötelékének jegyében vizs
gálták a püspöki kar tagjai a világ közérdeklődésének homlokterébe került
"csehszlovák kérdést". S bár tanácskozásukon nem boncolgathatták a felidéz
hető összes előzményeket, az általánosan ismert helyzetből kiindulva a varsói
szerződésben tömörült államok ikizárólagos és közös ügyének tartják azokat
a Iépéseket, melveknek egyedüli célja, hogy Csehszlovákia megmaradjon és
társtorrthatatlanul rtovább haladjon a szocíaltzmus építésének útján.

A magvar püspöki kar nyilatkozatában 'kifejezésre jut az a remény is,
hogy csehszlovákiai katolíkus testvéreink felelősen veszik ki részüket a kon
szolidáclóra és társadalmi jólétre irányuló közös erőfeszítésekből. Ezáltal az
egyház és állam közötti bizalmi légkört is megszilárdítják a még megoldásra
váró egyházi kérdések érdekében.

VITÁK A .,KERESZTENY" IRODALOMROL. A II. vatikáni zsinat óta az
egyház feladatának tekinti a mai világgal folytatandó párbeszédet, s erre irá
nyuló törekvése a szellemi élet mind nagyobb területét öleli fel. Megélénkült
így az érdeklődés a kereszténység és az irodalom kérdéskomplexurna iránt is,
ameHyelkapcsolatban már a század elején heves viták dúltak, kivált amikor
Claudel. Bernanos, Mauriac és a többiek működése nyomán az a vélemény
alakult ki, hogy elérkezett a "keresztény irodalom aranykora". Az irodalom
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fejlődése azonban új és új jelenségeket termelt ki magából, s ezek mellett mínt
ha a keresztény irodalom háttérbe szorult volna. Werner Ross volt az elsők

egyike, aki ismét kísérletet tett arra, hogy meghatározza az irodalom keresz
tény voltának krítéríumait, Nagy vitákat kavaró előadása a stuttgarti katolt
kus napon hangzott ell964-ben, s a kialakuló párbeszéd hatására Ross még
egyszer és sokkal élesebben összefoglalta nézeteit a Hochtand 1967 április
májusi számában. Cikke megjelenésével szinte egyidőben üléseztek a "keresz
tény színházak közösségének" vezetői. Anikétjuknak a következő címet adták:
"Búcsú a keresztény színháztólT" A vitákhoz tartozik a Bajor Katolikus Aka
démiánaik a katolikus irodalom kérdéseiről 1966-b~m rendezett ankétja, Az itt
elhangzott referátumole Paul Knecht szerkesztésében könyvalakban is meg
jelentek (Uber moderne Literatur. Standorte und Deutungen.) E könyv beve
zetésében a következő, igen merészen hangzó mondatot olvashatjuk: "A nyu
gatí történelemben eddig még soha nem beszélt önálló félként egymással az
irodalom és a teológia. A legtöbb teológus, talán nem is tudatosan, lebecsüli az
irodalmat, a legtöbb író, jóval tudatosabban, a teológiát." S ha valakinek ne
tán kétségel támadnának a megáölapítás helyességéről. Knecht Szent Tamást
idézi, tőle hoz bizonyítékat a világ költői felfogásának a teológusok körében
tapasztalható lebecsülésére. "Ha meggondoljuk - mondja a továbbiakban -,
hogya legutóbbi időkig a skolasztikus teológia játszott döntő szerepet a ka
tolikus teológia terén, beláthatjuk, hogy a teológia es az irodalom viszonya
hosszú idő óta enyhén szólva problematikus. A II. vatikáni zsinat azonban
alapvetőerr megváltoztatta a helyzetet. A teológusoknak, akiknek hivatásuk
és feladatuk Isten történetileg kinyilatJkozJtatott szavait magyarázni és értel
mezni, e munka hiánytalan elvégzéséhez szükségük van az élő nyelvre s an
nak legművészibb megnyilvánulására, az irodalomra is. Észre kell venniük,
hogy az írók gyakran bámulatos érzékenységgel bontják ld a valóságnak ama
rétegeit is, amelyek a köznapi ember számára szinte észreveheteblenek." A zsi
nat a modern embernek akarja átadni a keresztény hit üzenetét, szüksége van
így a modern ember nyelvére - állapítja meg Knecht. "Ismét vissza kell hát
pergetnünk a történelem lapjait és válaszolnunk kell arra a kérdésre, hogyan
mutatkozík meg e nyelv Iegművészibb formájában, azaz az irodalomban, a ke
resztény elem. Ez a folyamat a belső dialógus kezdete."

Az irodalomtörténet ma egységes abban, hogy Charles Péguy és Léon
Bloy óta létezik és a vtlágirodalorn áramában elevenen hatá erő az úgyne
vezett "keresztény irodalom". Aki átlapozza a húszas évek francia folyóira
tait, magasfeszültségű szellemi készülődésre figyelhet fel, mindcnkí a keresz
tény költészet hathatós megújulását várja. (Érdekes párhuzamot mutat ezzel
a magyar katolikus irodalom kialakulásának folyamata. Harsányi Lajos, akí
ennek egyik vezéregyénisége volt, 1911-ben írja: "Megindult a nagy szellemi
erjedés, amely a kiatolikus irodalom soha nem ízlelt tisztaságú mustját fonja
ki 'tnagából." S hozzávehetjük ehhez az Élet című folyóirat első nagy korsza
kát, amely a század eleji dinamizmus irodalmi szemleletének hordozója volt,
s olyan neveknek adott otthont, mirrt Kosztolányi, Harsányi és Sik Sándor.)
1921-ben ujjongva írja Robert Grosche: "Először, mióta élünk, van keresztény
költészet, amely a vallásos valóság szírnbólurnaíból formálta ki magát." Feles
leges lenne a keresztény költészet e valóban nagy időszakának ma már klasz
szikus neveit és alkotásait felsorolni, Tény azonban, hogy ez az időszak ma
már a múlté, vagy legalábbis ma már egészen más összetevők jellemzik mind
azt, amit keresztény irodalomnak érzünk és nevezünk. Werner Ross írja ezzel
kapcsolatban idézett előadásának második változatában: "A keresztény iro
dalom a XX. század !kezdetén nagyszeru feladatot kapott és látott el: segí
tette a kereszténység áttörését és beleíűleszkedését az új világba. De ma már
nem a mi korunk költészete." Érdekes párhuzamot von itt a XIX. század ha
sonló jelenségeivel. Akkor a napóleoni restauráció nagyarányú keresztény meg
újhodást termelt ki magából, Manzoni: JegyesekjétőlSittter elbeszéleseiig. Am
a század közepetől akkor is új szellemi jelenségek válnak uralkodóvá, első

sorban Feuerbach, Strauss és Marx tanaí, (Érdekes, hogy ez az első pillanat
ban inkább csak szellemes párhuzam mennyíre egybehangzik Max Müller
müncheni filozófus-professzor Existenzphilosophie című könyvének egyik meg-
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látásával: "A filozófiai gondolkodás állapota a XX. század elején megdöbbentő

hasonlóságot mutat a XIX. század hasonló ídőszakával."

Kétségtelenül igaza van Werner Rossnak, és még inkább Kienecker pa
derborni professzornak - ő a Bajor Katolíkus Akadémia ankétjánaik legér
dekesebb korreferátumát tartotta a keresztény irodalommal kapcsolatban -,
amikor egybehangzóan megállapítják: "A metafízíkaí irodalom korszaka le
járt." Ez azonban semmiképpen nem jelenti azt, hogy az irodalom a maga
realitásában, képi látásmódjával nem képes 'kifejezni korunk ,,'keresztényi"
ségét, Csak a megnyilvánulási formák változtak meg, rnint ahogy az emberi
tudat is ugrásszerű változáson ment át az elmúlt harminc-negyven eszten
dőben. A húszas évek katolrkus olvasója például többnyire úgy látta a meta
fizikai problérnát, hogyaregényekben gyakran ördögök és angyalok ütköztek
meg egymással (még Bernanosnál 'is van ilyen példa, sőt a jóval reálisabb
Mauriacnál is). Akkor ezen senki sem ütközött meg, természetesnek vette,
sőt igényelte is. Manapság viszont az olvasók igénye egészen más. Paul Kon
rad Kurz szellemes rnondása kívánkozik ide a Bajor Katolikus A1kadémián
elhangzott előadásából: "A mai olvasónak kell a regény. De nem Goethéé,
nem is Fontaneé, hanem Günter Grass epikája, amely az előbbiek paródiája."
A mai irodalmi igénye sokkal tömörebb, józanabb és reálisabb, mint mondjuk
negyven esztendővel ezelőtt. S ha valamitől, akkor a romantikától, a végletek
től Idegenkednek a mai olvasók.

A modern kor irodalmi formáiban is jelen van - az eddiginél sokkal
bonyolultabban. áttételesebben - a keresztény elem. Karl R'lhner "Az író
ról" című cikikében öt csoportba sorolja az írókat és az irodalmi műveket eb
ből a szempontbói, Az első csoportba tartoznak az átlagírók, wkIk népszerűek

ugyan, de műveik nem jelentenek semmi különös lelki megrázkódtatást. Még
ezekből is nyerhetünk azonban egy-egy indítást, hasznos keresztényi tapasz
talatot. Vannak azután olyan Irók, akiík állandó kétségekkel kiizdenek, s ezt
nyílt őszinteséggel vetítik ki műveíkbe, Választ azonban nem tudnak adni két
ségeikre. "Az iílyen műben is lehet keresztényi elem, ha más nem, hát az, hogy
a keresztények között sajnos oly nagy számban fellelhető nyárspolgárokat meg
döbbenti nyitott kérdéseível. és gondolkodásra kényszeríti, kimozdítva őket

kényelmi helvzetükböl." A harmadik csoportba az úgynevezett "anonim" ke
resztény írókat sorolja Rahner, aJcik, ha nem is tagjai a látható egyháznak,
a hit, remény és szeretet jegyében rnunkáhkodnaík, A következő csoportba
azok tartoznojk, akik úgy vélíík, hogy kívülállnak a kereszténységen, valójá
ban azonban csak ferde fogalmaik vannak a hitről és az egyházról. Rahner
aforisztikus szóhasználattal "katolikus nemkatolikusnak" nevezi ezeket, s úgy
érzi, mondanívalójuk nagyonis beletartozik a hit teljességébe. Az ötödik cso
portba a hívő hitvallókat sorolja, akikből olyan nagy példái vannak a világ
irodalomnak, mínt Dante, Claudel, Reinhold Schneider vagy Ructolf Alexan
der Schröder.

Ez a rneglepően tágas felosztás is jelzii, mennyire megváltozott a keresztény
irodalom szemlélete manapság. "ValaJmennyi művön keresztülhatol valami
lyen forrnában az isteni kegyelem" - figyei'meztet Rahrier, csak ennek a ke
resztülhatolásnak a mértéke változik Tehát még a magukat ateistának, hitet
lennek valló írók műveiból is meríthetünk keresztény tartalmat. A Bajor Ka
tolikus Akadémia többször idézett ankétjának valamennyi hozzászólója ezen
az állásponton volt. Az egyik hozzászóló például Camus és Sartre műveivel vi
tázva kifejtette, hogy ezeknek az az érdemisk "hogya keresztény olvasóból ki
kényszerítik a párbeszéd reflexét, s némely vonatkozásban eddig vallott né
zeteink felülvtzsgálatára és átalakítására késztetnek", Igaz, negatív hatás ez,
de végső kíesengése mégis pozitív.

Altalában a keresztény irodalomról szóló elemzésekben megfigyelhetjük
az antropologizmus előretörését. Míg a század első felének érdeklődése in
kább transzcendentális vonatkozású volt, és az irodalmi művekben is gyakran
kőzvetlenül nyilvánult meg az abszolútum, manapság inkább az ember került
a művek középpontjába. Az ember, a maga hibáival és erénvelvel. Ez az em
ber azonban minden idegszállával az "abszolútum látására és hertzontja felé
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törekszík" - írja Hans Urs von Balthasar. Kítűnően példázza ezt Henry Mil
ler: Big SUT című regényének befejezése: "Ami panaszként. vagy látogatás
ként kezdődik, gyakran végződik imádságban... Mind világosabban látom,
hogy a dolgolk megoldása az én kezemben van. Nekern 'keH megváltoznom.
nekem [kell bíznom és hinnern az életben."

A keresztény irodalom "szemlé1et-változásának" gyökereit, az emberköz
pontúság kífejtését csírátban már Sik Sándor "Egyeteme8lség és forma" című

írásában is megtalálhatduk. Kár, hogy nyelvi elszigeteltségünk miatt ez a mű

nem kaposolódhatott be az, egyetemes esztétikai irodadom vérkeringésébe, rnert
sok míndenben előbbre járt, mint a mai szemlélet, színte előlegezte a zsinat
némelyik meglátását az irodalommal kapcsolatban. Sik erősen hangsúlyozta a
"fo1'ma" katolikumát; azt a pontot, ahol megkezdődik napjainkban a teológusok
és az írók "párbes:lléde". Ezt fejti ki Paul Kom'ad Kurz is. Szermte "a teoló
gusoknak sok vonatlkozásban át kellene 'v,enniök az irodalom megismerés
i~énYét, azt a tág horizontú érdeklődést, ahogyan az író birtokába veszi a va
Jóságot, Meg kellene értenünk a forma morálját is. Mert egy jól felépített
színdarab vagy regény míndenekelött emberi teljesíümény, Mint ilyen több
morált tartalmazhat, mint egy rosszul megahkotott, de keresztény szavakkal
megtűzdelt mű". (Rónay László)

AZ OLVASO NAPLOJA. Mi újat hozhat a "búcsúzkodás szaka, gyönyörű

ősz", és egyben "őrjöngő ősz" is: egyszerre őrjöngő szépségétől és mulandósá
gától ? Jékely Zoltán sosem volt az a költő, aki kötetről kötetre cserélné arcát,
és míriden új élménnyel mássá születnék." Lényegében új meg új élményei
sem mások, legföljebb csak új meg új változami ugyanannak a néhány alap
élménynek; ezek azonban valóban az- emberélet hagyományosan és természe
tesen Legfőbb élményei - élet, halál, szerelern: így lehet közhelyesen megne
vezni őket - tehát valahogyan mégis míndig újak és mindig fontosak, míndig
és mindenben a leglényegről szélhatnek. Persze Lehet belőlük giceset csinálni, '
és Iehet tűrhetetlenül unalmas bölcselkedést ; csinálhat belőlük még preelőz

ködő kacérkodást is,aJki túlságosan fél a közhelyektől. A nagy költők azon
ban nem féLnek a közhelyektől. A nagy költők a közhelyeket is újjá terem
t:ilk, személyessé varázsoljá,kanélkül, hogy megfosztanák őket érvényessé
güktől,

Vegyürsk egy példát, találomra, ott, ahol a kötet éppen fölnyílfk. Előttünk

van a Gyönyörű ősz című vers. "BúcsúZJkodá.s szaka, gyönyörű ősz, - bennem
fájdalmat fájdalomra szősz". Így kezdi; rá szinte "szabályos" őszi leltár kö
vetkezik: "riadt snkoltozás a 'ködben: - útjavesztett vadlúdcsapat fölöttem";
majd "dérütött mező", kikeriosek "baljós" lila csíllagzatadval, hiszen ezt a me
zőt, aki nézi, "maholnap örökre elhagyja"; baljósak, mivel "hányatJtatá&t, hajó
törést mutatnak - a szárnyas és a szárnyanincs utasnak" ... Ide még vissza
térünk, de lássuk előbb a befejező négy sort: kéklő ezüstben ringó távol; "bár
túlfelől csodát kínál a part, - tudom, csak ide vágyorn vissza majd - vándor
madár lelkemmel, a halálból!" Olyasmi ez, amit százszor és ezerszer megír
tak; és ami most száz- és ezeregyedszer is megragadja az olvasót - míért? Rész
ben rnert kezeskedik hiteléér-t Jékely Zoltán egész Iírája, az a búcsúzás, az a
nosztalgia, ami kezdettőJ.,az Éjszakák első verseitől ott él benne, és hozza
vissza míridurrtalan ezt a vadlúd-panaszt, színte a forgó évszakok termeszetes
szabályosságával ; mert akármilyen "irodalmi", elsődlegesen mégis természetes,
és személyes hitellel az. Részben pedig azzal ragad meg, mert ami utánozha
tatlanul sajátos. csalhatatlanul Jékelvre valló benne; a művészetnek egy rebbe
nésével, amitől 'a lényegében közhelyes kép és érzés, amelynek nern-közhe
lyessé, rendkívülivé fogalmazására a költő szemlátomást nem is törekszik,
egyszerre nagy távlatot kap. Ebből a távlatból aztán fokról fokra kibontakozik
a f1gy;elmes szemlelő előtt az az alvajáróan biztos művészet, amivel Jékely a
verseit alakítja.

* Jékely ZOltán. örjöngő ŐSZ. Magvető, 19\;8,
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Nézzük meg újra. Vadludak "riadt sikoltása" fönt a 'ködben; lent a dérütött
mezőn a születö-haldokló kikerícsek, ezek a "baljós lila csíllagzatok: - há
nyattatást, hajótörést mutatnak - a szárnyas és a szárnyanincs utasnak ..." 
A tiplkus érzelmi és ihlet-helyzetbe ht egyszerre, szinte lábujjhegyen, észre
vétlenül belep valami új, más, sajátos. és mintha új távlattal gazdagítaná.
négvzetreemelné az egészet; mintha - mondnabnánk _I az őszi mezőn tűnődő

meaíé egyszercsak odaállna Krudy, talán csak egy - meg kell ismételnünk 
alvajáró biztossággal választott ige, a mutatnak jóvoltából; akár az Almos
könyvben olvashatnánk: ,,!líra Mkerics, mutat hányattatást, hajótörést" ...
Krudy, mondtuk; ugyanakkor több: a Sors, a maga teljes, hangoskodás nél
kÜU.úragikumával, haszen mulandók vagyunk, és egyben egy utalásszerű fi
nom-kesernyés mosoelyal is: ahogyan a szemlelő az őszi tájban, őszi élmény
ben saját magát is szemléli, gesztusának, magatartásának örök-érvényes ré
giességében, amit ez az írónia fűszerez utánozhatatlanul újjá.

A "ráJhibázások" folytonos remeklései ezek? Éppen a folytonosság kelt
némi gyanút a "l'áhibázás" iránt. Ez a [költő végül is sokkal kevésbé "naiv",
rnint a:rnilyenneklát:szik,aanilyennek esetleg mutatja magát, és amilyennek
sokan tartják Nagyon is tudatosan kapcsolódíik a számára termékeny hagyo
mányokba ; századok gondosan választott ízeit párólja a saját nemes italává
ebben az aszúban. Olvassuk el a !kötet egyik remekét, a Nagypénteki varázs
című verset: nehezen elemezhetőleg, de az értő ízlés számára félreismerhe
tetlenül ott bújkal benne - kivált a gyönyörű, és megint csak "közhelyes"
záradékbun - Tristan I'Hermíte (ez a tizenhetedik századi francia Jékely).
De ne értsük félre: nem a szó naiv értelmében való "hatásról", van szó, ha
nem bátor és szép 'közösségről, személyessé éLt és érett nagy kultúráról ; és
ráadásul éppen ebben a már megírtakat,eljajduItakat újravállaló magatar
tásban valamí olyan íróníáról, amely rníntha most végső zamatát adná meg
Jékely <költészetének; vagy talán inkább csak hangsulyozná egy mindig is
meglevő, de az idővel, "az ötödtk X után", az egyszerre "gyönyörű" és "ör
jöngő" ősszel mmden eddiginél inkább kíbomló ízét.

Míndehhez a legnyomósabb bizonyságot (vagy mondjuk szerényebben :
jelzést) maga a költő csatolja a kötet kétharmadát kitévő Fejedelmi vendég
ben, ebben a három fölvonásos, elbűvölő "színműben", színpadí játékban,
amely egy Bethlen Miklós említette ál-Zríriyi erdélyi "tündÖlk1ésé1. és buká
sát" jelenítd meg; "dolgozza föl", rnondhatnánk, ha a kifejezés nem lenne túl
nehézkes ehhez a humoros vaskosságában is tündérlábon táncoló költői mu
Iatsághoz, Hogy Jékely voltaképp Jékelyt formazza meg, kalandoztatja, tré
fáitatja és szerehmeskedteti a Bocskor deákjával megtetézett ál-Zrinyiben?
- túlzás lenne ezt állítanunk, és iskolapéldája annak a lapos azonosításnak.
amelyet míndíg kerülni kell, mert mindíg hamis. A dolog nem ilyen egyszerű;

de ugyanaíokor ki ne ismerne rá ebben az örökké halálosan epekedő, és epe
kedesen "halálosságában" 115 mi,ndig egy kicsit mosolygó ál-Zrínyíben Jékely
nek valóban lelkéből lelkezett teremtményére? Jókedvű játélk ez a színrnű,

de ugyanakkor alighanem a maga módján kulcsa is egy költői világnak és
"ihlet-stílusnak".

Írója alighanem a maga mulattatására szerezte ; [átszódásában talán maga
sem gondolta, mílyen Triss, virgonc, élő kis remeket szerzett,

• • •

Azt rnondja Kerényi Grácia a kötetéhez végre megjelent kötetéhez**
fűzött "vallomásában": "Nemredékem szorongásaí és fellángolásaí izgat

nak elsősorban... M~Ilit költő, a magyar mestereken kívül azoktól tanultarn
a legtöbbet, akiket fordítottam: ,a görög dráma és idilbköltészet, vagy az óind
'költésret plasztikus fogalomrendszere éppúgy hatott rám, mint a kortárs len
gyelek erösen Jnteüektualizált költészete. Nemzedékemmel együtt vívódom a

... Kerén~i Grácia: Azonosulásole. Szépkodl1lLmi könyvddadó, 1961!.
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'költészetaJkiúális problémáival: vajon lehet-e, érdemes-e még verset írnunk?
Szernér.metlenül könnyű kisujjunkban hordani minden művészi eszközt s
nem vísszaélní azzal a közvetlen önkifejezés! lehetőséggel. amit a költészet
ad; néha már úgy érezzük, önálló költői egyéniség kialakítása a huszadik szá
zad utolsó harmadában szinte lehetetlen."

Ritika pontüsságú megfogalmazása egy - többé-kevésbé nemzedéld 
problémának; minden jel szer-int egyik alapkérdése Kerényi Gráciának is. A
lírai Ikifejezés valamennyi eszközét a jeles tanuló fokán birtckolru, és a je
les tanuló fokán birtokolni az anti-líra valamennyi eszközét és fogását is:
ez, bizonyos rnűveltségí fokon felűl, ma már valóban. ,,:szemérmetlenül köny
nyű"; szerkesztök a megmondhatói, milven fölényes biztossággal tudja össze
rakni az előregyártott. úton-útfélen beszerezhető elemekből egy-egv kezdő

is a maga első, második (és sokszor folytatás nélkül marado) "modern ver
sét", Ahogy régen minden jobb iskolai tanuló a maga disztichon ját, úgy
tudja megírni manapság némi ambícióval a legtöbb írástudó a maga Eluard
vagy Elíot szabású ujjgyakorlatát. Hát akkor "érdemes még verset írni"? Nem
"visszaélés-e" akkor, élni az önkifejezésnek ezzel a lehetőségével ? Versben
szólní aikkor, amikor nemcsak míriden déja-vu, hanem, sajnos déja-pensé,
déja-senti is: nincs új a nap alatt, minden volt már, minden tép, mínden
gondolat, minden érzés? 86t mimdennek a negatívja is?

A keserűség érthető. Ami nem azt jelerrtl, hogy elfogadható. Mert a költé
szet, a vers végtére nemcsak "önkifejezés", hanem formálás, alkotás. terem
tés is. A líra, mert líra, nem szükségszerűcn "nonfiguratív'. A clr.;gok meg
formálásához pedig anyag keH; s ami a versben "anv<,g" - 87'), kI\p, sőt

"zene", sőt ".gondolat" - az még nem szükségképpen alantas és Ir-alacsonvítn.
Az önkifejezés lehetőségével persze bőségesen vissza lehet élni; és a roman
tikus énfeltárás gátlástalansáaát a mai ízlés épp úgy elutasítja, mint ameny
nyire a korai Ady önimádatától is idegenkedik Az ..önkifejezés" azonban
nem föltétlenül azonos az önmagunkról való beszéléssei és vallással, vagy
éppen fecsegéssel, és érzelmi világunk tolakodó közlesével. Önrna gát a költő

lírai lag kífejezhetí a formálás objektívebb módján is: de formálni végül is
. csak valamit lehet, anyagot, azt, ami a maga nyers állapotában már a formá
lás előtt is van, s ez a létezése egyáltalán nem devalválja; egyáltalán nem
jelenti azt, hogy "méltóvá" csak azután lesz, hogy nemlétezővé változtatták.
Ha egyszer formálunk. "csinálunk" - akár lírát is - az anyagot, anyagunkat
formáljuk, nem a hűlt helyét.

De épp itt van nem ugyan az egész modern líra problémája (rnert ki mer
ma már egyetemlegesen és általános érvénnyel, sommásan "a modern lfráról"
beszélni), de mindenesetre a modern líra egyik áramáé, és benne azé a kor
társ lengyel :1íráé, amellyel Kerényi Grácia maga hangsúlyozza a rokonságát.
S itt van, úgy látszik, alapvető költői' problémája Kerényi Gráciának is. Egy
felől a "világ", a lét, az "anyag": szín, szó, zene, kép, és az "élmény"; más
felől valamí feszélyezettség mindezzel szemben, valamiféle elutasítása, taga
dása annak, amit közben minden pórusávol.vminden ösztönével magába szfv
na: ez lehet az ő lírai "feszültségének" 3Z a két rejtott pólusa, pozitív és ne
gatív sarka, .ameívek közt Iírájának szíkráí víltannak, vagy áramai ke
ringenek.

Ettől persze még lehetne a kötet pusztán csak okos ábrája egy bizonyos
"modern" költészetnek és költői magatartásnak. Hogy mégsem az, s hogy
mégis élő, hiteles, azt elsősorban azoknak a föl-fölcsapó, talán akarata elle
nére kitörő sikolyoknak. sóhaioknak, panaszoknak köszönheti, amelyek a 87.e
mélyes sors pecsétjével igazolják "erősen íntellektualízált'' [ellegét, ami leg
végül is talán nem egyéb, mínt keményre fogott keserűség, sebeket és érzé
seket rejtő, esetleg fonakra fordító szemérem. és a leplezésben egy fajtája éJ

fájdalom meghatványozásának. (Olvassuk el például a Lidércek című verset.)
Van a kötetben egy Fekete hajnal című cíklus : három hajnali óra nvug

talanságának, álmatlanságának, félálombeli laza kópzettársításntnak rögzítése;
s mirit ilyen, színte sarkítottan rnutatja Kerényi Grácia Iírájának némely vo
nását. Második darabja így hangzík:
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A szobajalak: oltalma látszat-zártság
nem élhetek búra alatt
igazat írt Bialoszewski
a fura alak
Miron a keresztneve
oly közeli és nekemvaló
mint Mira [estészete

Reggel őtkor nem tiitakozotn a rím ellen
nem kell férfias lényegkeresőt mímelnem
aszobatalak
a fejrehúzott paplan olto/ma is csak látszat-:zártság
de nem is baj hiB.z az elkillönülés
rezignáltság

Csupa irrtellektuális jellegű asszociáció (ha hajnali félálomban is): a "látszat
zártság" vegetációjának indázó tenyészete: egy kénytelen ideg-oldottság (és
egyb0n feszültség) állapota, amelyben az intellektus kontrollja alól fölszaba
dultan. de azért óhatatlanul az intellektus körén belül, legföljebb csak annak
anyagát játékosan szótoldva, "nem tiltakozik a rím ellen" (de úgy, hogy köz
ben ironizálja a rímet): mert "nem kell férfi.as lényegkeresőt mímelnem",
mondja a Ikulcs-sur. Tehát lehetőségként (amslvon azonban már túl van), föl
merül "a rímes versek a barokk dicséret" lehetősége is, de együtt a visszavo
nás, az (',l hárítás gcsztusával, úgy, hogyafölidézés egyúttal a megsemmisítést
is jelenti (mintegy a bartóki Concerto "visszavonásával" rokon technikával). 
A kőveukező, harmadik darab mindezt még tovább viszi: egy fekete korsó képe
a .Jcapaszkodás'' élményét idézi, de usvanakkor az elsodortatásét is: "fekete
korsót ölelve úsznék lefelé - feketo vízen", s most a viz-képzet és a jelző

különös asszociációvélJI,mely egyszerl'e mozdul az intellektusban is, meg az
intellektus alatti ösztönös emlékezésben is, belép egy népdal-téma, az ősrégi

gyerekvers : "miként ama kiskacsa" -

fekete tóban
Lengyelországba
fekete tóban
agyagkorsóban
Lengyelország van
más dimenzió van
filles korsó

"boldogság van" le ne trJam
a fekete tó feneketlen
fekete korsó ölelhetetlen

Itt a "boldogság van le ne íriam" látszík a kulcsmondatnak ; és nemcsak azért
idézitük ezt a kis ciklus harmadik darabjából való részletet, hogy vele Kerényi
Gráciának ezt a kedvelt, népdal-törcdókelokel, ritmus-emlékekkel el-eliátszó
versformáló "módszerét" (két "síknak", modern értelminek és ősi érzelminek
ezt a sajátos egvbeiátszatását, kentrasz,tját, "bartóki" technikáját) [ellemezzük,
hanem egy egész költői-lírai magatartás - vagy kényszerképzet - kézenfekvő

Illusztráclóiául is; jellemzéséül egy traumának. melynek lényege a "boldogság
van le ne íriam", de úgy, hogya "boldogság" nem pusztán egy harmonikus,
oldott, örömtelt érzelmi állapotot jelöl, hanem egyáltalán mínden átengedett
ségct, őnf'eledtséget, befogadó, vagy teremtő azonosulást a dolgokkal, mind
azzal. ami természet és természeti.

Efelé t,árul'kozni,és csalódva ezt tagadni, kötődve is hozzá, meg eltaszí
tódva is tőle: alighanem itt lehet keresni Kerényi Grácia Iírájának egyik hő

forrását S ami innét tör föl, az önkéntelenül is válasz a kérdésére: lehet-e,
érdemes-e még a vers.

Lehet, érdemes. (Rónay György)
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SZlNHAzI KRÖNIKA. Uqo Betti, akinek ,.A játékos" című színművét a
Katona József Színház mutatta be, ma má1' az olasz drámairodalom klasszi
kusai közé számít. Egyesek Pirandello utódaként emlegetik belülről jövő, éles
társadalombírálata, kristálytiszta pszichológiai meglátásai alapján. Eredetileg
jogász, sőt gyakorló bíró volt - innen vonzódása a jogi esetek, olyan erkölcsi,
lelkiismereti ké1'dések iránt, amelyekre a büntető tör1Jénykönyvben nem ta
lálható megfelelő paragrafus. EWször költeményekkel jelentkezett az iroda
lomban, később elbeszéléseket írt, valamint több mint húsz színdarabot. Kö
zöttük vigjátékok is akadnak, de az ig::rzi érték meleg lírával, finoman árnyalt
lélekrajzzal és szinte kérlelhetetlen erkölcsi szilárdsággal megírt drámái: a
"Kecskesziget" - ez remekmű tökéletességű főműve -, a "Botránya tö1'vény
széken", az "Irén ártatlan" s végül "A játékos".

Különös színdarab ez, mondhatni "agyi" dráma, cselekménye a főszereplő

képzeletében játszódik. Mint ahogyaszínváltozások közben hallható vonat
kattogás is utal erre, a magányosan utazó főhős dúlt lelkiállapota különböző

képzeletbeli helyzeteket teremt, melyek szereplői részint élő, részint holt, ré
szint jelképes személyek, a kialakult párbeszéd folyamán pedig az önvád dia
dalmaskodik az önmagyarázat, a mentegetőzés fölött. A játékos, aki mindig
úgy igyekezett keverni sorsa kártyáit, hogya legkevesebb kockázattal a leg
többet nyerhesse, végül is önmagát fosztja ki.

Ennio, a játékos, a képzelt cselekmény folyamán egy kisvárosba érkezik,
ahol a háború alatt együtt élt feleségével s amelynek közelében az asszonyt
meggyilkolták. Az állomáson védőügyvédjefogadja, sógornője uauanis őt, a férje t
vádolja a bűntettel. Ennio fölényesen tagad a vizsgálóbiztos előtt s addig ügyes
kedik, amíg elcsábítja sógornőjét, majd ráveszi, vonja t'issza a vádat. Kiderül,
hogy felesége húga egy másik nővel összejátszva csupán bosszúból vádolja, mi
vel annak idején tulajdonképpen mindketten maguknak akarták: megszerezni
a férfit. Egy véletlen körülmény fényt derít arra is, hogy a védőüqyvéd gyer
mekkora óta ismerte a halottat, szerelmes is volt belé s voltaképpen Ennio
választotta szét őket. Vallomásából, elragadtatott kitöréseiből egy új, eddig
ismeretlen asszony képe bontakozik ki a megdöbbent játékos előtt. A sírból
előidézett halott most már seinie állandóan részt vesz Ennio jelenében, a já
tékos képtelen szabadulni az önvád szoritásából. Könyörög a vizsgálóbiztos
nak, ne mentse fel őt, hanem vizsgálja ki alaposan az ügyet. A biztos azon
ban erre nem hajlandó, únj,a már a hosszú processzust, örül, hogy végképp
lezárhatja az akttit. A játékos maaám marad. Már nem is annyira a lelkiis
merete gyötri, hiszen valójában nem gyilkosa az asszonynak, csak előidézte

halálát, csak nem tett semmit a gyilkosság megakadályozására. Magánya azért
válik örökös és csillapíthatatlan kínná, mivel már tudatosan tudja, hogy azt
az egyedüli lényt taszította el magától, aki szépnek, jónak, nemesnek látta őt,

akivel megoszthatta volna életét, aki igazi, egyetlen társa lehetett volna,
Nos, éppen a téma kezelhetősége, az, hogya cselekmény eauetler: ember

agyi terméke, ad lehetőséget Bettinek nem egy írói bravúrra. Mindenek előtt

arra, hogy nézetét a polgári társadalomról, a sematikusjogrendről kifejtse,
méghozzá a "legfelsőbb Bíró"-ban szilárdul hivő embe1' szigorú e1'kölcsi meg
itélésének fényében. Rámutathat, mennyire elnagyoltak ezek a törvények,
mennyire alkalmatlanok arra, hogy az emberi élet végteleniil bonyolult út
vesztőiben még csak irányt is mutathassanak. A leqequszerűbb alaokérdések,
az ártatlanság vagy bűnösség alternatfváját sem képesek eayértelműen eldön
teni. A hézagosság, a korrekcióra szorulás mankói mindig ott kopoqnak a bírói
pulpitus körül: ártatlan, de ... bűnös, de ... és általuk mindig kétségessé 1:á
lik az ítélet. Csak a "legfőbb Bíró" döntése, akinek aranuozott, bársonukár
pitos székét elénk vetíti a lelkiismeret, csalhatatlan és kijátszhatatlan. Ezt az
alap-felismerést magyarázza, vitatja meg több oldalról a főszereplő által el
képzelt minden helyzet, ezt fejtegetik a párbeszédek, ezt motiválja az önma
gával viaskodó lélek labirintusának minden kanyarulata - az élet bonyolult
ságát, az egyén magábazártságát, a mások áLtali behatolás lehetőségének kor
látozottságát,

Kettősséget, szétváló és mégis összefüggő, majdhogynem gondolathasa
dásos logikát tükröznek éppen ezért a helyzetek s a párbeszédek: az önvád
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és az önmagyarázat, a kétségbeesett védekezés vetületei ezek. Enni6t a vo
naton, a magányban "előveszi" lelkiismerete, s mivel szabadulni vágytk, el
képzeli a megérkezést, a tárgyalás kezdetét. Felmentő ítéletet szereme. de
fél is tőle, mert akkor t'égképp nem tudna mit kezdeni önmagával. Sógor
nőjét s egy másik nőt teszi meg vádlójául, a bosszút adva alapindítékul, mert
a nők meg akarták őt keriteni, holott ... ő kívánta meg annak idején ezeket
a nőket s emiatt volt terhes számára felesége ragaszkodó szerelme. És a fel
ismerés újabb önvádat kelt: lángoló vágyával tulajdonképpen ő késztette az
idegen nőt annak a feljelentő levélnek megirására, aminek alapján a náci ka
tonák feleségét kivégezték. Fáj, iszonyatosan gyötrő a magány, tudja már,
hogy kit és mit veszitett, azért is adja a halottat magasztaló vallomást az
ügyvéd szájába, hogy hitelesebb, még kínzóbb legyen. A megbolydult lélek
vi:gül is feltámasztja a halottat, beszédbe elegyedik vele, kérlel'i, legyen újra
a felesége, ám a tudat alatti logika ép még, s a képzeletből elfogadható meg
oldást csikar Ici: az asszony visszautasítja s maga is gyilkossággal vádolja
Enniót. A' kör bezárul, el kell hagynia a várost, tovább kell folytatnia az
utazást, a kerekek Ö7'jítő kattogásától már nem szabadítja meg soha senki
és semmi.

Kár, hogya nagyszerű Betti dráma színpadi meg7'alósitása Both Béla
rendezésében eléggé felemásra sikeriiit. Iva, a halott feleség első megjelenése
például, ahogyavállfákra akasztott ruhákba öltözve, fésülködve kílép a
szekrényből, ragyogó rendezői lelemény. .4.nnál félrevezetőbbek a többi je
lenetek; ezekben szinte kísértetként jelenik meg a halott asszony. Zavaró ez
a beállítás, Iva ugyanis teljes realitással, élő valóságként van jelen Ennio
képzeletében, noha tudja, hogy halott. A nyílvánvaló kettősségét valahogy
másként kellene érzékeltetni. Ugyancsak hibás helyenként a szereplők já
tékfelfogása is. Kálmán György gyakran túljátssza, szinte karikirazza Ennio
cJ.lakjának valós si1ányságát -" küZönösen kiütközik ez abban a jelenetben,
amelyben sógornőjét elcsábítja. Kohut Magda elevennek, holtnak egyaránt
hiteles, és akkor is nő marad, amikor Idsértetjelmezbe kényszerítik. Berek
Katalin valahogy nem érzi át Sandra, a sógornő szerepének lényegét, Csá
szár Angéla pedig harsánysággal pótol:ia a hiányzó temperamentumot. Egri
István Pinto lovag vizsgálóbiztosa, valamint Oze Lajos jelképes figurája át
gondoltan formált alakitás. Külön ki kell emelnünk a.zonban Kállai Ferenc
kitiinő, művészi teljesítményét. O érzi át leginkább az általa ábrázolt alak
belső lényegét, finom lebegését a valóság és a jelképesség hajszálvékony ha
tára felett. A temetői jelenet lírai telitettséqe által emelkedik élménnyé.
Bácskai György hegedii-kompozíciója éteri tisztaságú. Bakó Józse! díszletei
és Schiiffer Judit jelmezei nemcsak tetszetősek, hanem kifejez6k is.

(Bittei Lajos)

KÉPZOMúVÉSZET. Velencei festészet. Az őszi hónapokban sok láto
gatót vonzott a Szépművészetí Múzeumba a "Velencei festészet" círnű kiállí
tás, amelyen néhány bizáncias és gótikus alkotás, főként azonban reneszánsz,
maníerista, barokk és rokokó művek szerepeltek, A tárlat képei lengyel,
csehszlovák és keletnémet közgyűjteményekből. valamint a budapesti Szép
művészetí Múzeurn anyagából kerültek ki.

A kiállítást ismertető krítikák egyike-másika szóvátette, hogy a tárlat
színvonala mínőségileg igen egyenetlen. Valóban, Lorenzo Lottó "Madonna
Keresztelő Szerit Jánossal" című kompozíciója, Tizianótól az "Egy festő arc
képe", El Greco korai műve, a "Krisztus meggyógyítja a vakot" (míndhárorn
kép Drezdából érkezett), Giovanni Bellini : "Krisztus siratása" (Kralokó), Tin
toretto : "Egy admirális portréja" (Varsó), Sustris: "Egy orvos arcmása (Prá
ga), valamint a Budapesten őrzött remekművek (Gentile Belliní : Cornaro Ka
talin mellképe, Tiziano: Trevisaní dózse, Giorgione: Ismeretlen fiatal férfi
portréja, Piombo: Ifjú nő arcképe, Veronese: Férfialak prémmel, Tiepolo:
Szűz Mária hat szerittel stb.) szinte elvesznek a harrnad-, negyedrendű mun
kák tömegében. E kiállítás célja - véleményünk szerínt - nem minél több
mű kölcsönkéresc és kiakasztása kellett volna, hogy legyen ("Egy kiállftáson
sosem lehet eléggé kevés kép ..." - szekta mondaní Szőnyi István), hanem
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a velencei piktúra igazán nagy korszakainak és zseniális mcstereinek be
mutatása.

A gyenge barokk képek (Lucretia tőrtől átdöfve, Cato ugyancsak késsel a
testében, Langetti "Sámsom és a filiszteusok" círnű nagyméretű, virtuóz, mód
felett ízléstellen munkája, Benczúr előképének: Fontebassónak "Kleopátra
vacsorája" című, rendkívüli türelemmel megfestett csoportképe, Lys "Judit
Holofernes fejének Iemetszése után" círnű bántóan ellenszenves festménye
stb.) mesterségoehleg ugyan jól meg vannak csinálva, azonban hatásvadászó,
a művészi rnértéktartásnak tökéletesen híjával lévő üres, bombasztikus ter
mékeik, amelyek csupán mínt kor- és ízléstörténeti adalékok érdemelnek
figyelmet.

Elismerjük a rendezők buzgalmát, azonban úgy véljük, hogy az anyag
jó kétharmad részét elhagyva, sokkal szebb lett volna a kiállítás. Elég lett
volna, ha csak a mcsterekkel találkozunk; a vékonypénzű mcsteremberek
talmi csillogású készítményei nyugodtan il múzeumi raktárak jótékony fél
homályában maradhattak volna.

*
Medgyessy-emlékkiánítás. Medgvessv Ferenc (1881-1958) halálának ti

zedik évfordulója alkalmából a Nemzeti Galériában kiállítás nyílott a mes
ter hátrahagvett munkáiból. A Kisdéginé Kirimi Irén dr. és László Gyula
professzor által rendezett tárlaton helyet kaptak nagy szebrászunk lovas
kompozícióí (Szent István, Hunyadi), női aktjai (Kövér gondolkodó; Haját
csavaró nő) és egyéb asszony-ábrázolásat (Táncoló; Sportoló nő), gyönyörű

grafi'kái (aktok, önarcképek, ameslter családtagiairól készűlt toll- és ceruza
rajzok), portrét (Ríppl-Rónaí, Móricz, Veres Péter), amelyeken "nem a lélek
töprengései ülnek, hanem a lét öröme dereng" (László Gy.), valamint sírem
lékei és történeti múltunk nagyalakjainak emléket állító alkotásai (Ber
csényi, Széchenyi, Kossuth).

De nem hiányoztak a Károlvi-Bibliát gyakran forgató és önéletrajzában
"a Teremtő, a legnagyobb mester" előtt fejét meghajtó művész vallásos vo
natkozású munkáí sem, - így a "S'>:eiTIt Borbála", "A vizsolyi Biblia nvorna
tása" és az 1932-ben készült négy Krisztus-relief : "Krisztust megfosztják ru
háitól", "Keresztvitel", "Krisztus lerogy a kereszt alatt" és a .,Kel'esz'trefe
szítés".

A kiállítás - amelyen Medgyessy művészetének valamennyi témaköre
elénk tárult - László Gvulának, a mester barátjának és monografusának
véleményét igazolta: "Medgyessy Ferenc tömör, nagvszerű alkotása volt a ter-o
mészetnek, s testvére a XX. század két nagy szobrászának : Marliol-nak és
Despiau-nak.'

*
Jubileumi tárlat Szentendrén 192D-ban, negyven esztendővel ezelőtt ala

kult meg a Szeritendrei Festők Társasága, s a következő esztendőben meg
kezdte működését a szentendrei művésztelep. Az évforduló alkalmából szep
tember derekán művészettörténetí konferenciát és jubiláris tárlatot rendeztek
a modern magyar festészetben központi helyet elfoglaló városka múzeumában.
A szümpózionon elhangzott előadások közül elsősorban Németh Lajosé és
Körner Éváé keltett - megérdemelten - figyelmet: Németh a szr-rrtendrei
piktúra fogalmát körvonalazta, Körner Éva pedig Vajda Lajos művészetét
analízálta,

Atárla:t anyagát a két rendező (Németh Lajos és Petényi Katalin) a szerit
endreí festészet arculatát meghatározó legjelentősebb művészek - Czóbel,
Barcsay és Vajda - munkáí köré csoportosította. E három vezető mcster al
kotásai 'körül helyezkedtek 'eil Szeritendre többi prominens festőjének (Kornis,
Bálint Endre, Modok Mária, Kmetty, Szántó Piroska, Miháltz, Ilosvai Varga,
Pink) munikái. A rendezők nem mellőzték azokat a művészeket sem (Fekete
Nagy Béla stb.), akik 'a korábbi szentendreí kiállításokon nem (vagy csak nagy-
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ritkán) jutottalk szóhoz, A "re31ktivált" szentendreí festők munkái közül ki
emelkedett Vaszkó Erzsébet "Hegyek" című nagyméretű, elégiJkus hangulatú
pasztellképe, Vajda Júlia "PieÜl"-ja és "Temető"-je, valamint Sikuta Gusztáv
kicsiny, absztrakt festménye. A fiatal szentendrei művészek közül a legelmé
lyültebbnek Deim Pál tűnik, akinek "Csend" és "Feljegyzések egy kolostorból"
című murrkái a tárlat legkvalttásosabb darabjai közé tartoznak.

*
Az 1937-ben Pécsett született Barcsai Tibor mintegy két tucat festményét

és rajzát láthattuk szeptemberben az esztergomi Technika Házában. A fiatal
művész - akímek néhány' tisztán fogalmazott grafikai munkájával örömmel
találkoztunk a közelmúltban az "Élet és Irodalom't-ban, a pécsi "Jelenkor"-ban
és a szembathelvi "Életünk"-ben - nonfiguratív alkotásaiban az orosz kon
struktívisták (Malevics, Lissziokij), az Op-Art és az "Európai Iskola" elne
vezésű, a másoclik világháború utáni esztendőkben Budapesten működött

avaritgarde művészcsoport hagyományait látszik követni. Vannak azonban
természetelvű képei is (ungvári városképek), ezek a régi orosz ikonok naiv
költészetét idézik emlékezetünkbe.

Barcsai Tibor Ikiállított műveinek legtöbbje maradandó élményt nyújtott
a legujabb magya'!' művésznemzedék törekvései iránt érdeklődő kőzönségnek.

*
A Münchenben megjelenő "Die Kunst und das schöne Heim" Kékkő Gá

bor Svájcban élő fiatal magyar festőról közölt nemrégiben eikiket.Kékkő

- mint a német folyóiratból megtudtuk - Budapesten. Ausztriában és Svájc
ban végezte művészeti stúdiumait; 1957-ben Oskar Kokoschka növendéke volt.
A festő - akinek kiállításai voltak már Torontóban, New Yorkban, Bázel
ben és Bayreuthban - élénk egyházmüvészetí tevékenységet fejt ki. A lap
közlí Kékkő "Mária, a Fájdalmas Anya nagypéntek este hazatér a Kálvária
hegyéről" című - némileg Kokoschka inspirációjára valló - képének repro
dukcióját; a festményt a művész a bambergi érseknek ajándékozta.

*
A párizsi Hachette kiadónál Raymond Cogniat, a neves francia művé

szeti író tollából gazdagon illusztrált könyv jelent meg 1968 nyarán a húsza
dik század rajz- és akvarell-rnűvészetéről : "Dessins et aquarelles du ving
tíeme siecle". A kötet - Rodin, Maillol, Modigliani, Matisse, Picasso, Klee,
Dufy és a modern képzőművészet többi jeles mcstere munkáínak társaságá
ban - három - magyar művész kezétől származó - alkotást is reprodukál:
Czóbel Béla egy 19l7-es hollandiai alkvarelljét, Czóbelnak Ferenczy Béni fe
leségét ábrázoló pasztellképét és Ferenczy Béní ceruzarajzát Bartók Béláról.

(D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (Démonok, tündérek, látomások.) Amíkor Doráti
Antal intése nyomán felcsendült a IX. szímfónia első taktusa, mindenki fel
kapta a fejét. Mintha új zenekar szólalt volna meg, kicserélték volna a hegedűket:

fénylett ami korábban sziirke volt, zengett, ami ennek előtte csak "szólt". Do
ráti kétségkívül azok közé a nagy karmesterek közé tartozik, akik nem elég
szenek meg a művek jól bevált előadásí hagyományaival, hanem kérlelhetet
len akarattal valósítja meg CL partitúra mindegyik előírását, anélkül, hogy a
zene "papirizű" lenne. Nem, ez a tolmácsolás ínkább drámaivízi6 volt, a
hatalmas freskókat idézte, amelyeken megszámlálhatatlan ember vonul a
néző szeme előtt az ismeretlen cél felé, és semmí más nem vezeti őket, csak
a boldogság vágya.

Küzdelem, szenvedély, harc. Ez Doráti ars poeticája. Nem ismeri a meg
nyugvást, és a szépség is csak akkor nyeri el értelmét zenekarában, ha dia
dalmaskodott az ellenséges indulatok felett. Nem ismeri a klasszikusok ki
.egyensúlyozott, harmonikus derűjét. Nem, a barokk kiszámított harm6niáját.
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A modern szépség énekese Ő, olyan Orjeusz, aki újra és újra indul Eurydike
kiszabadítására, noha jól tudja, hogy vállalkozása kudarcra van ítélve.

Lehetetlen visszaídézni ennek a Beethoven-tolmácsolásnak minden szép
ségét és féktelen szenvedélyét. Az egymásnak felelgető és egymással perelő

hangok áradatából valahogy az a kép bomlott ki előttünk, amelyet talán' rit
kábban idézünk magunk elé: a féktelen Beethot;en, a süketséggel birkózó
titán, aki szétfeszíti a hagyományos zenei kereteket, csakhogy megtalálja a
kifejezés megfelelő formáit. S milyen modern, mennyire hiteles ez a Beetho
ven! Mennyire emberi az a kiiztielem, ahogy szembefordul az elemekkel, meg
harcol az egész természettel, hogy végül felérjen a humánum magaslatára, a
hatalmas menet részeseként, és elénekelje az ö1'öm féktelen himnuszát. Egy
elfelejtett vers ritmusa zakatolt bennem, míg Doráti kibontotta a záró tétel
hatalmas látomását, Sik Sándor Beethovene, melynek egyik részlete bizo
nyára a IX. szimfóniára utal:

Dübörög a föld,
Börtönökéjjén csörren a lánc,
Öklök nyomakodnak előre. üvöltés.
Arcok, sipkák, lobogók, lobogók!
Részeg szuronyok sziszegik pirosodva: Szabadság!
Pirosan kel az égen a nap.
Fiatalság, mámor, erő!
Ifjak, katonák, milliók pattannal<- elő,

Méhéből az ifjú világnak.
Dagadó izmok riadó dala közt
Fölkent szuronyok csillámtüze közt:
Kel a Hős, a Vezér, a Remény, a Jövő ...
Hozsanna, Szabadság!
Hozsánna, Erő!

E hatalmasan vibráló, változó sereg föZött pedig ott áll a "torzomborz ti
tán", s figyeli, amint lassan kigyúl feje felett, a szinte tapinthatóan közel került
végtelen csillagmilliárdja ...

Lehet, hogy a pillanat egyszeri ihletéből fakadt, lehet, hogy az előadás

lenyi1göző tökéletességé ből, a szólamok tisztaságából, az énekszó szárnyalásá
ból, de az egész előadást olyan hibátlan, tökéletes egésznek éreztük, amelyet
aligha lehet valaha is megismételni. Kiválóan játszott a Htituroersenuzenekar,
remekül énekelt a Budapesti Kórus (karigazgatójának, Forrai Miklósnak nyil
ván jelentős érdeme van ebben), s tetten, fénl/esen a szólisták, Dunszt Mária,
Barlay Zsuzsa, Simándy József és Antalffy Albert.

Évszázad múlik évszázad után, de az ember - úgy látszik - újra és 11.1ra
meg1,í'vja a maga heroikus küzdelmét. A forma változik, a lényeg azonban vál
tozatlan; a foll/amatos emelkedésért, följebb jutásért folyik ez a küzdelem.
Ezért is méltó párja a IX. szimfóniának Kodály Psalmus Hungaricusa, a hú·
szadik század emberének mélyről fakadó. vallomása. Ez a mű is drámai vizió,
ez is a küzdelem zenei vetülete, s legvégül a Magyar zsoltárban is meg.~zü

letik az a harmónia, amely a magasabbrendű művészet pillére. Mondanunk
sem kell talán, hogy Doráti míly nagy szeretettel és megértéssel tolmácsolta
mesterének alkotását! S ahogya Magyar Rádió és Televízió Gyermekkarával
kiegészített Budapesti Kórus megszólaltatta a hatalmas freskót, az megint a

_művészet legmagasabb csúcsaira vezetett, ahol már nincsenek részletek, apró
ságok, hanem az egész nagy együttes lélegzik, él alakul. Ezúttal is el ken
mondanunk, hogy Simándy József talán még sosem énekelt ilyen magával ra
gadó hittel, belülről fakadó, mély izzással. Az Ó zsoltárosa valóban végigklte
és végigszenvedte a magyar tŐTténelmet, s megérdemelte, hogy keserű szavaira
végül mégis a megbocsájtás borítson fátyla t,

Mennyire más világba vezet Bartók Hegedűversenye! Ez is a mélységből

való felemelkedés dokumentuma. De mennyivel félelmetesebb benne a mélység
zenei megfogalmazása, s mennyivel nehezebb, meredekebb llt vezet felfelé. Van,
aki talán elcsügged ezen az úton. Van, aki nem meri követni a zeneköZtót a
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félelmetes szakadékok, szédítő meredélyek felé. Iszonyú már ez a magány! Az
ember úgy érzi, nem menekülhet. S ekkor valahonnan messziről eg'',} csodála
tosan karcsú, törékeny népdal ha,ngját hozza feléje a szél. Igen, ez a menekü
lés. Ez a tiszta, romlatlan ősi zene és világ, amely a modern hangzatok fölébe
kerekedik, és kiküzdi a béke világosságát. Ahogy elmondja mindezt Bartok,
félelmetes. Ahogy megvalósitja, az szinte leheletnyien könnyed. Épp ez teszi
a Hegedűverseny zenei világát oly lenyiígözően gazdaggá. Valóban igaza van
IlLyés Gyulának, amikor Bartók múvészetét az orvoséhoz hasonlítja, aki írt
ad, aki vigasztal, aki gyógyít:

Dolgozz, j6 orvos, ld nem andalítasz;
ki muzsikád ujjaival

tapintva lelkünk, mind oda tapintasz,
ahol a baj .

s beh különös, beh üdvös írt adsz
azzal, hogy a jaj

siralmát, ami fakadna beléJlünk,
de nem fakadhat, mi helyettünk
- kik szívnémaságra születtünk
kizenged ideged húrjaivaZ!

A Budapesti Zenei Hetek megnyitó hangversenyét Ferencsik János és II
Hegedúversenyt tolmácsoló Kovács Dénes a magyar zene ünnepévé tették. On
nepi volt a Hunyadi László nyitánll megszólaltatása, s még inkább a Buda
vári Te Deum előadása is.

(L e m e z f i g Y e l ő.) "Nem hal meg az, ki milliókra költi I Dú~ élte kin
cseit, ámbár napja múl." - a Qualiton keresve sem találhatott volna igazabb
mottót ehhez a lemezhez (LPX 13639), amelyen Kodály Zoltán beszél múvészet
ről, tudományról és nevelésről. Élmény az Ő szat,át hallgatni azért is, mert
nii.nden megnyilatkozásával figyelmeztetett, és arra nevelt, hogyan kell meg
valósitanunk azt a magunk életében is. De élmény azért is, mert egy olyan
korszak összefoglalása bomlik ki szava'iból. amely végeredményben megtani
totta becsülni és szeretni a magyarság-fogalmat, és megismertette velünk múl
tunk rejtett értékeit és szépségeit. Külön érdeme a kiadványnak, hogy aki
meghallgatja megismerheti a kodályi életmű teljességét, melynek gazdag irány
vonalaiból bő válogatást közöl a lemez. A hang minősége korántsem ~gységcs,

de ha meggondoljuk, milyen hatalmas munka kellett összeválogatásához, s
mennyire gyarló volt olykor az eredeti felvétel anyaga és minösége, akkor
csak a legnagyobb elismerés hangján méltathatjuk az új kiadvánllt.

(Rónay László)

FILMEK VILÁGÁBOL. Bacsó Péter: Fejlövés. A technika és a célszerű

cselekvés szerkezete között nyilván immanens összefüggés van. A célszerű

eselekvés nem feltétlenül előre mutató, szelgálhat csupán a pillanat igényei
nek kielégítésére is. Bacsó filmjében a technikát ösztönemberek veszik igénybe,
lopott autó. kölcsönkért lakás. talált revolver formájában. Egy autó, vagy egy
revolver egyformán fölhasználható kapitalista és szocialista viszonyok között.
A technikai segédeszközök világa következésképp azonos fölhasználás! prece
danseket teremt mindenütt. A film segédrnunkása, motorszerelőie és ápoló
nője (mind alig túl a második évtized végén) kilátástalanul ténfereg a világ
ban: autót lopnak, helyet keresnek a szeretkezésre, statisztálnak egy öngvil
kossághoz (részben kíváncsiságból részben érdekből), megpróbálnak átszöknl
a határon, végül pedig kifáradva, fásultan föladják a harcot. A leglényege
sebbre tömörítve ez a Fejlövés tartalma.

Nagy kegyetlenség, ha az embert megfosztják szabadságától. Még na
gyobb, ha hallgatásra is kényszerítik. De az igazi szerencsétlenség, ha vala
kinek az értelme fejletlen marad, és azt se tudja, miért beszél, vagy rníért
hallgat. Bacsó filmjében három ösztönéletet élő ember cselekedeteinek szo
elográfial fölvételét láthatjuk. Ezek az emberek a gépesített társadalom vilá
gában fejlődtek ki; formailag mindegyikük egy-egy fogaskereke II társada-
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lomnak, azaz nem Ikívülállók, akikről a szociális termelés megfeledkezett
volna. A termelés struktúrajának tőmegszerűsége azonban szükség
szerűen létrehozza őket, mert a termelési folyamatba a pozitív tényezők mel
lett (mint előnyös gazdasági' eredményre való törekvés, kényelmi igények,
együttműködést és szociálís szándékok) negatív tényezőket (agresszív ösztö
nök, hartalmi vágyak, tekintélyi ehképzelesek) is elkerülhetetlenül betáplál az
emberiség.

Bacsó rendezői munkájában előző fHmjéhez kiépest (Nyár a hegyen) meg
erősödtek a puátán törekvések. Ez kétségtelenül nyereséget jelent filmrnű

vészetünk szemponcjából. Bacsó alkotói módszere lényegében hagyományos,
jelentős benne az epikus elem; a külsőségektől tartózkodó formai megoldá
sok bizonyos értelemben védelmet jelentenek ilyen esetben a deklamáló és
a ttpiíkusság klíséí között való megrekedés veszélyével szemben. Nagy segít
séget jelentett ezen a téren a jó színészkíválasztás is. Kovács Kati esetlen
ségig gesztusszegény játékával különben is új színt hozott hazai színjátszá
sunkba, és ezt a másik két amatőr főszereplő nyers életszerűsége csak erő

sítette. tgy az egész filmet valami durva, vad légkör veszi körül, a párbeszé
dek csupán a jellernzésre, és nem a rendezői gondolatközlésre szolgálnak, a
kamara-jellegű cselekményvezetés pedig szigorúan az indított keretek között
tartja a művet. Akárcsak Kovács Kati előző filmjei re (Eltávozott nap), a
Fejlövés,re is jellemző valami keresetllen rmndennaposság, és a művészí meg
játszottság egészséges hiánya.

Ugyanakkor mégis valami hiányérzetünk maradt. Nehéz volna azonban
pontosan megmondani, mi ís hiányzott ebből a filmből. Kiábrándító a hatása,
ami nem volna baj, de talán éppen a katarzis élményével maradt adós. Ebben
a filmben nagyon kevés történik, látszólag nagyon kevés "van benne". Ezt
csak azért mondjuk, hogy érthetővé tegyük: nem sok helyen kényszerülhetett
a rendező kornpromísszumokra, Inkább egyetlen nagy -kompromisszurnról van
szó: ahhoz, hogy "kellemes" élményt nyújtson, már túlságosan durva, ahhoz
pedig, hogy egész embermívoltunkban megrendítsen nem volt elég leplezet
len, újszerű fölismerésekben elég könyör-telenűl következetes ez a film. "lVIit
tegyünk?" teszi föl a kérdést művének végén a rendező, holott tudhatná,
hogy erről a kérdésről legfeljebb a forradalmárok hitték a rnúlt század vé-
géig, hogy műalkotásban meg lehet válaszolni. _

Fred Zinnemann: Egy ember az örökkévalóságnak. Morus Tamás törté
nelmi drámáját az angol filmekre jellemző klasszikus színjátszás eszközeivel
mutatják be. Erekben a művekben tulajdonképpen a színpad él tovább, leg
feljebb a bemutatás eszközei rafináltabbak a technika segítségével. A leg
kitűnőbb angol iskolát láthatja itt a néző, a dialógusok maradéktalanul ér
vényre jutattatjálk a szavakból kibontakozó drámát, a vizuális megjelenítésre
legfeljebb a műélvezet megkönnyítése érdekében van szükség, Irodalom és
dráma műfaia ölt itt testet. f'ilmélménvről a szó valódi értelmében aligha le
het szó, mégha látszólag fílrnszerű kameramozgatást alkalmaznak is.

Morus Tamás, az egyház szentje, az Utópia szerzője, lordkancellár, ritka
jellem volt. A filmben is látszólag arról van szó, amit míndenkí tud: hogy
élete árán is hű maradt elveihez. Nem volt hajlandó érvénytelennek tekin
teni a !király házasságát, aki másodszor Boleyn Annát akarta feleségül venni.
Egy-egy ilyen, a történelmi drámát megjelenítő klasszikus hangvételű film
többnyire azonban valamit a mának ís mondaní akar. És ebből a szempont
ból nem is annyira Morus Tamás töretlensége volt a lényeges, mint inkább
a hallgatáshoz való joga.

Magatartásával kifejezésre juttatta, hogy a Törvényt a nagybetűvel írott
elvont fogalmat, nem lehet taktikai szempontnak alávetni. A törvény egy
forma mértékkel vonatkozik mindenkire. Azaz, a fílrn tanulságával. ha van
egyenlőség, akkor az mindenkke - barátra és ellenségre - egyformán kell
hogy vönatkozzék, ha van véleménynyílvánítási szabadság, akkor ez nem
csak a törvénya1kotóit, hanem azok elutasítóit is megilleti.

A film látszólag Morus Tamás helytállásának története. De ez csupán
a keret, és pusztán a halála valójában igen keveset mondana, Morus maga
tartásénak alapja a film szerínt az a meggyőződése volt, hogy büntetni csak
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cselekedetet lehet, hallgatást nem. Az egész korabeli Anglia tudta, miért
hallgatott, és hogy ez nem a beleegyezés hallgatása volt. Ma tragikus hősnek

nevezik őt, pedig ha jobban meggondoljuk, nem volt az. A történelem ugyanis
nem ment el rnellette, mint ahogy tragikus hősöknél ez szokás, és nem is
bukott bele semmibe. A film azt emelte ki éppen, hogy Morus Tamás jól
számított: még az olyan önkényuralom, mint VIII. Henriké, sem tudta ma
gát túltenni egy bizonyos ponton a Törvényen. Nem merték ugyanis hallga
tásáért kivégezni. Ahhoz, hogy megöljék, hamis 'tanút kellett állítaníok, aki
Morus szájába büntethető szavakat adott. Nem azért élte túl erkölcsileg kor
társait, rriert meghalt az eszményeíért, hanem, mert eszményeire alapított
számítása valóban bevált.

Jeiini Dzigan: Vasáradat. A Szerafímovios-regényből készült film rend
kívül ünnepélyes. Jól látható a sok díszlet, kosztűrn; a patetikus hangvétel
hez szekott nézőt már kevés meglepetés érheti. Heroin: A DEFA gyártotta
kalandfilmben számos külf'öldí hős mellett magyar is szerepel. Némi fogal
mat nyújt a forgalomba hozott termék színvonaláról, hogy magyar hősnőjük

nek a "Danuta Tisza" nevet adták a jól tájékozott készítők.

(Ungváry Rudolf)

ÖSI TANÚK, MAI TÉNYEK A BAZALT ÉS BOR BIRODALMABAN. Az
esztendőnkben országszerte elkezdődött rendkívül változatos táj- és hagyo
mánykutatásí megnyilaekozások között is méltán feltűnt az a tudósítás, mely
ben nem egy város, egy falu, de egyszerre "hat község ünnepéről" kaptunk
jelentést. Ez a hat község : Szentbékálla, Mindszentkálla, Kooeskáüa, Kékkút,
Kővágóőrs és Révfülöp (utóbbi három is Kál falu volt egykorvaló életük
ben, egykor Kiskál, Örskal meg Révkál, ma pedig .az országos hírű kővágó

őrsi termelőszövetkezet tagjai). Ök hatan más hat faluszomszédjukkal, Zánka,
Balatonhenye, Káptalantóti, Tagyon, Salfőld meg MonoszIó: szorosan a Du
nántúl mélyén, az annyira rejtelmes, egykor fejdehmi, népben-hitben ősma

gyar emlékeiket őrző Kal-medencét képvíselik, Lenyűgöző táji szépségével
a dús erdővel borított, krátertavaktól csillogó, hősi harcok emlékében gazdag
Fekete-hegy, az éles-oldalú, márványosan fénylő Hequestű, a hosszan nyúló
Csádé, meg a szeritbalázsi dombsor festői rajzával, templomok romjaival,
Boldog Miklós imádságos szildájával és Szerit Vidnek. az egykor falunevet
viselő térítő bencés pap életének tanúságával.

A mai legrnozgalrnasabb káli községnek, József császár alatt várossá
emelt, vásárjoggal bíró Köveskálnak református temploma ugyanis Arpád
korban épült, éppen Szerit Vid tiszteletére szentelték, és róla a falut is Szerit
vidkalnak nevezték. Ez a hat a fel nem sorolt, de körző kerekítésével hozzá
juk tartozó másik hattal szétbonthatatlanul külön zárt egységnek mutatkozik.
Az egymást váltó szőlőskerteknél, a bányák bejáratánál, az erdők susogásánál
Ady zord próféciája kísért: "ÉszaJkfok, titok, idegenség". Titok, idegenség, de
fenség is kísért a tájban, a tucatnyi színmagyar községben. ahol egybeolvad
nak a templomok és a 'körülöttük bokrosan egymáshoz simuló házak, ezüs
tösen fénylő beton és hol sárgán agyagos, hol vörösen márványló, kígyózó
dűlőutak. akár eltéphetetlen lánc szemei, A köztük. bennük élő emberek tu
domány és tanulás nélikül is tudják, érzik, élbk: mind a papok és parasztok,
kézművesele és szőlőmunkások, erdeszek és bányászok, hogy mind valahá
nyan egy atya gyermekei, egy Nagyúrnak. hős Kál vezérnek ősi népe ... A
számukra rendezett előadásokat, ünneplő napokat - ahogy láttuk - némi
fanyar egykedvűséggel fogadták, hiszen dicséretük nemcsak napjaik küzdel
meit, életük eredményeit akarta emelni, de a mögöttük tovatűnt századokat
is, melyekben csak a külső szokás és Igénybeliség változott, ám belül égő lel
kük alig. Mert szálíhatnak a káli medence hegyei felett repülőgépek, azokban
is nyilván a nyilak suhogását él.ik vissza, autók robogásában. motorok pü
Iögésében a lovak dobaját. Kál horka népének ezer esztendőve szabott külön
magyar életét ...

Ezt. hogy külön, már Zánka vasútállornásától, a medence vasúti kapu
bejáratától kezdve érezhetjük: a táj puha csöndjében, a csönd mélyén lüktető,

fanatrkusan buzgó munkában és az egységes ízzel, zamattal ejtett magyar
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szóban. Ok, a káli falvak népe, tanítás és előadás nélkül is tudják történel
müket, de azt is, hogya gazdagságot nyújtó bazalt kővel tömött hegyek un
talan osztogatják számukra a kenyérre valót, a kövecses mezőket, a rettene
tes fáradságot igénylő, de diadalmas veteményeseket. meg a módfelett sokra
tartott gabonavetéseket. Ezenfelül és mindenkfelett: a paradicsomi bőséggel

és szépséggel megáldott (jelenben betonoszlopok erdejétől ragyogó l) szőlős

kerteket, melyek könnyen versenyezhetnek Badacsonnyal, rnind-mind örök
ségbe kapták a hegyekkel Kál horkától, uruktól és apjuktól. De itt rögtön
az Úr és Apa fogalmánál falutól-faluig egy másik Ürnak és másik Apának
emléke is beleolvad tudatukba és életükbe egyaránt: a táj központjának, Szent
békálla községnek kemény dombra épült templomától Tagyon, Salföldön és
Monoszló ernlékkincséig: hatban, tizenkettőben egyaránt Szent Benedek alak
ja él. Szentbékálla ugyanis Szent Benedekkállát jelentette voltaképpen, mely
hez Kál horkától, a kornak nagy diplomatájától kapták a földet, a fegyvert.
A békét meg a szeretetet, a vérontás nélküli munkás élet tudományát azoktól
a térítő papoktól, Szent Benedek fiaitól nyerték, akiket a kemény dombon
épült mai templom szemleltető freskóinak tanúsága szerint a bölcs Kál vezér
hívott birtokára Bakonybélből, hogy mind családját, mind népét sorra meg
kereszteljék. Imádkozzanak és dolgozzanak maguk és utódaik szelídüléséért és
okosodásáért a régi pogányság helyett az új kereszténységnek jegyében. S
ezt a jegyet, ezt a szövetséget hosszú századokig meg is tartották, s ahogy
megtudtuk Szentbékállán, az egész medence ősegyházat jelentő, állomásán
soha nem tört ketté a Kál horka tanácsára felvett ősi magyar keresz
ténység, maradt, mínt szíget a folyók között, avagy a tengerben változatlan,
töretlen erősség. Jobbról és balról: falugyermekei és szomszédaí közőrt támaszt
hattak a hódoltságban és utána protestátva térítők: Szeribékálla őrizte Kál
horka akaratát s tartotta Szerit Benedek reguláját, míg példája a sorra kelet
kezett új felekezetek "faluiban újból és még erőteljesebben megtaláltatta a
régit.

A falu fölött keményen ágaskodó Fekete-hegy törökkori harcainak em
lékezetét őrző fegyvereit egybegyűjtve, sorra építeni kezdték a régi hit új
templomát: Szent Vid falujában, a mai Köveskálon, Orskút helyett a mai
Kővágóőrsön, aSalföldön, Kiskal helyett Kékkúton. Mindegyiket remek épí
tészek irányításával mai műemlékeknek, a medence nagyszerű kőmívesei,

kézmívesei segítségével. A hosszú századok érdemes változatainak errilekét tör
téneti feljegyzésekben sorra olvashatjuk, de a mai határdülökben is rnegta
Iáljuk, így Szentbékálla legszebb dombsorát ma is "Királyné szőlöskertjének"

nevezik a felette szeszélyes és kegyetlenségig félelmetes Kun Erzsébet után.
És azt is megtudtuk, hogy Szentbékálla legkedvesebb, legmélyebb hitű mai
filiája, Mindszentkálla Arpád-kori szőlőskertjeinek egy része ma is a veszpré
mi püspökség birtokában van, és - ahogy feljegyezhettük - ennek termése
biztosítja az egyházmegye míseborát. Ugyancsak Szentbékálla egykori filiája,
a mai Köveskal őrzi kétszáz éves bájos barokk templomának fal.án Maiü
bertsch freskójában a szentístvání alapítás tényét, valamint filiáiában, Bala
tonhenyén azt a bizonyos Lice kutat, amelyről régi írások és mai fiatal szőlő

munkások - köztük rendkívül ügyes, vidám leányok - mondják, hogy "a
kút a veszprémi apácák liceumának, iskolájának birtokához tartozott, ahol
még Margit, a szerit királylány is megpihent, míkor iskolás korában idáig lá
togatott a kis apácákkal". A króníkán kívüli króníkát- csak akkor értjük és
őrizzük meleg örömmel, míkor a környékben mutatkozó bensőségesen meleg
Szent Margit kultuszt is megtaláljuk.

Nem érdektelen, hanem módfelett figyelemre méltó, hogya török hó
doltság alatt keletkezett káli református felekezetek mai templomaiban talál
hatjuk őskereszténységünk legszebb emlékeit, a kereszthajós. feltűnőert nagy
méretű román építészeti remekeket. mint Köveskálon Szerit Vid tiszteleti
templomát, Monoszló és Zánka világos napfényjárta műemlékeít, Zánkán kü
lőnben az ifjú veszprémi diáklány ídegenvezetőnktől, nagytiszteletű TarT
Gyula tizenötéves Zsuzsika lányától hallottuk, hogy Arpád-kori, most refor
mátus templomukban nyolcszáz éves tanú rejtőzik. "Itt - mutatott körül a
szegletes harangtoronyban -, ha csepereg az eső, mindig tömjénszagot érzünk,
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mert itt volt akkor az az oltár, amelyet ikörülfüstőltek a régi hit papjai, és
mi ugye nem használunk tömjént!"

Erről a vonzó !képet nyújtó zánkai templomról a Balatoni Útmutatóban
is olvashatjuk, hogy "eredetében román stílusú". Balatonszepezd plébániá
ján viszont azt jegyezhettük fel, hogy 1526-ig ezt is, akár a szepezdí Meseká
polnát, aktiráJlyi halászok templomaként ísmerték.

Másik, szemenel is láthatá, mindennél érdemesebb bizonyságát ennek már
Monoszlón találtuk a híres-nevezetes Hegyestű aljában, melv nehezen meg
mászható meredek oldalával geológusole és túrásták célpontja: táji szépsé
géért és kimeríthetetlen 'kőzetgazdagságáért, Oldalán szerteszórt pinceházak,
egymást érő, virító szőlőskertek viJ,laIlJnaik szelíd 'alpesi körképként, mint ro
videbb-hosszabb időközökbern vad robajjal omlik alá a hegyből fejtett ba
zalt : az egész Balatom-Badacsony vidék legkeményebb, legértékesebb kőzete.

A faluról már a XIII. századtól olvassuk, hogy "kJisnemesi szabad parasztok
lakják kik igen híres tűzkőbányát bírnak". E kisnemesek kőzül ma ds élnek,
mint a kettős előnevű Csekeők; akiket úgyszólván az egész raíu hajdani "igen
nagy uraknak" emleget, s birtokukból vagy öt cmladékos kúriát tartanak
számon a maguk kisebb-nagyobb portája között. Itt is legfőbb gazdagság a
bazalt nyomát követő remek, kristálytiszta monoszlóí bor ... A falu közepéri
szelídalkácossal, gyeppázsittal övezett templom áll, egyikor önálló, most Kö
veskalhoz osztott református gyülekezet több száz éves temploma, oldalán a
rózsaszín táblácska : "Műemlék jellegű tornyával, hajója toldásával klasszí
císta elemekkel" . " hm él meg nem nevezett "hátsó" bejárat megdöntthe1Jetle
nül egy másik jellegről is tanúskodik, arról, hogy csak a toronyfalazat és
hajótoldás klasszícista, de az a hátsó, fel nem tüntetett szerény bejárat a
maga melog zömökségével távolibb, azaz legősibb .korszakunkról : az Árpád
kori építőművészet kedves báráról beszél. És arról a tényről, hogy "ebben a
templomban nyugszék Monoszlói Ladomér, Magyarország hercegprímása 1293"
óta". S amikor a hátsó beiárat kapuját a templomgondozó harangozó asszony
- maga is a Csekeő család tagja - felnyitja, belül az alacsony, de gyönyö
rűen haj-tott falak 'között, mint külön kis kápolrna falában, szemben egy má
sik tábla ragyog, rnely tényiként bizonyítja ezt a sírhelyet s jelzi a vérbeli
műemléket.

Útunkban fölkerestük Káptalantóti plébánosát, Horoath. Józsefet, a
veszprémi egyházmegye kitűnő történész-papját, aki Sághy Károllyal, a
keszthelyi múzeum igazgatójával és Zákonyi Ferenccel, annyi magyar emlék
felkutatójával, a nagyvázsonyi vitézi tornák visszaálmodójával együttesen
végzi a hagyomámv- és tájkutatás fontos munkáját. Tőle hallottuk, hogy
Bartha Gusztáv Magyarország prímásai című munkájában Monoszlói Lado
mérról az olvasható, hogy "Esztergomban temették el". Ezzel szemben a húsz
év€'lőtti kutatásnál a sírboltban talált maradványok: egyaranygomb, egy
foszlott hajfürt, palást- és lánctöredékek a. falu hagyornánvát Igazolták. A
sírban talált leleteket ma a templom mellett fehérlő egykori református pa
rókián, üveggel fedett szekrénykében őrziík. A sírkamra helye egyébként kes
keny, kápolnaszerű szögletben mutatkozik, melyet a k!Ís monoszlói katolfkus
"egyházközség" a maga számára szentmlsék bemutatására IkJérelme:z;ett, mí-,
után templom híján ezeket csak soros portákori végezhetik Az eddig vissza
utasított tervezet rnostanság nyilván könnyen megvalósulhat. főleg a külföldi
példák után, hiszen nem egy eset van már arra; hogy keresztény vaaláskő

zösségek átengedik egymásnak templomuk részbeni használatát.
A kálvölgyi építőinűvpszet lp,e-érdemPlsebb, iI".g,s7.f'bb és le,gsiikeresebben

feltárt építészeti és kulturálís emlékét :különben Káptalantóti plébánia tsrü
letén, Salföld fj'Hája erdőrészében iáthatjuk, az erdőkkel körülvett, gyönyörű,

veres téglás egykori páloskolostorban. Erről az épületcsodáról s annak hátal
mas megóvás! mumkájáról emlékezve, ide jegyezzük, hogy Horváth József
elgondolása szerínt könnvű lenne itt auihanvi ezvhá-zeneí ünnepségek rnín
tájára mogrendezní a magyar mísztériurn-játékokat. Ehhez semmi egyéb nem
lenne szükséges, csak motoros megközelítésre való utaJk.

(Dénes Gizella)
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A SZENT MÁRK-EREKLYÉK VISSZAADÁSA. A Vigilia augusztusi szá
ma is közölte azt a hírt, hogy június 25-én Kairóban új kopt ortodox székes
egyházat szenteltek fel, és a főoltár alatt Szerit Márk evangélistának a VI. Pál
pápa által visszajuttatott ereklyéit helyezték el. A szertartáson - majd az azt
követő antidór-on, ahol az ősegyház szeretetlakomáiru való emlékezésként az
áldozatra nem került kenyeret osztják szét - Dudás Miklós hajdúdorogi gö
rögkatolikus püspök is résztvett, aki hazatérve, elmondta, hogya koptok ŐSZÜ1

te vallásossága mély benyomást tett rá.
De hát kik is valójában ezek a koptok, és milyen szálak fűzik őket Szerit

Márk ereklyéihez? Nevük a görög aigüptioi (egyiptomiak) szóból származik,
amelyből az arab hódítóik osak a hangsúlyos szótagct eitették ki, s így az az
ő nyelvükön kibt, majd később kobt lett. A név tehát "egyiptomi"-t jelent. Ök
annak az egykor hatalmas egyiptomi egyháznak a leszármazottai, amelynek
központja a hajdani világváros, a kereszténység öt ősi patriarkátusának "pen
tarchiájához" tartozó Alexandría volt. Alexandria egyházát pedig a hagyo
mány szerínt Szent Márk evangélista alapította. Halála után itt temették el,
és teteme csak az arab hódítás után, a IX. század elején korült kalandos úton
Velencébe: állítólag disznóhússal megrakott láda fenekén csempészték át a
disznótól undorral elforduló muzulrnán őrök között.

A Szerit Márk által alapított egyház történetének két nagy fordulópontja
volt: a monofizita egyházszakadás és az arab hódítás. Ami a Róma és az egyes
keleti patciarkátusok közöttí szakadás időpontját illeti, azt nehéz lenne meg
ihatározni. Kelet és nyugat szakítása. amely az ortodoxia PS a római katolikus
egyház mcstaní külön létéhez vezetett, csak formálisan történt 1054-ben;
Kerullarios konstantinápolyi patriárka akikori kiközösítcsc csak ('gy régen
beérett kínos történelmi helyzet egyik gvürnölcso volt. Az egyhúzszakadiÍs drá
máját Alexandria is hosszú egyházpolitikai és dogmatikai kűzdelemben élte
át. I. Dioskuros, alexandriai patriárka 451-ben nem fogadta el a chalkcdoní
zsinatnak Krisztus isbeni és embert természetéről szóló tanítását, hanem ra
gaszkodott a 444-ben meghalt Alexandriai Szent Cyrill krrsztológiaí Iormulá
jához, amely szcrint Krísztusban egvetlon természet (mia jiizisz) volt. Ezt a
"monofizita" formulát a zsinat elvetette, és az egyetemes egyházi tanítást úgy
fogalmazta meg, hogy KriSZTUS egyetlen személy (hüposztá,::ia) két természetben
(fi1zisz). I. Dioskurost, mint monofizitát, a zsinat megfosztotta patriárkai hiva
talától. majd 452-ben száműzték őt Alexandriából. Ezzel az egyiptomi hívek
egy időre a szerzetesek vezetése alá kerültek. Bizonvos. hogya kopt egyház
nem vált máról holnapra monofizitává, a bizánci ogvházzal való szakítás fo
lyamatát azonban - amely már jóval a chalkcdoní zsinat előtt megkezdődött

- a szerzctesok befolyása most mezgvorsította. A Dioslwros utáni Kopt pat
ríárkák, Timotheos Ailuros és III. Moruios Petros a Bízánctól való független
ség vágyától űzve, vagyis nagyrészt egyházpolitikai okoikból ragaszkodtak dog
matikai különvélernénvükhőz. 482-ben Zeno császár már hiába kísérelte meg
Henotikon círnű iratában a chalkcdoní tanítás feladása árán tett dosmatikus
engedményekikel helyreállítani a monofizttákkal való egységet, terve kudarcot
vallott, A bízánclak - főleg I. Justinianus császár (527-565) -később ha
talmi eszközökkel próbálták a 'hitbeli egységet visszaállítani, de próbálkozásaik
csak az egyházi hierarchia megkettőzéséhez vezettek. A kopt keresztények el
szakadása a bizánci egyháztól a VI. század végére, tehát még az arab hó
dítás előtt teljessé vált.

A koptok zöme azóta mindmáíg monofizita. Ez a minősítés azonban nem
kizárólag "értelmi tévelvgésükre", hanem nagyrészt "akarati cl.lonszeaülé
sükre", vagyis egy egyetemes zsinat döntésével szembeni engedetlensénükre
vonatkozik. A monofizí tizmus a IV. század dogmatikai vi táiban, egymásnak
ellentmondó tévtanok viszályában bontakozott ki. Azok akris~tológiai fo
galmak (például a Szerit Cvrílltől származó mia füzisz = egyetlen tprmészet),
amelyeket a monofizrtizmus kisaiátított, többnyire éppen egv "e1l0nikező irá
nyú" tévedés (így a nesztoríarrízrnus) elleni harcban születtek meg, és a fo
galmak "szülei", például Alexandriai Szent Cyrill éppenséggel nem voltak
tévtanítók. Ugyanannyira nem, hogy Cyrillt az egyháztanítók közé is sorol juk.
De még Euthyches konstantinápolyi archirnandritáról (meghalt 378-h3lll), a
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valódi monorízitízmus megalkotójáról is azt mondta maga az őt elítélő Nagy
Szetit Leó, hogy "tJévedését nehéz volt pontosan körülírni". A félreértésekre
terminológiai bizonytalanság adott alkalmat. A valódi monofizitizmus taní
tása - és végeredményben Euthyches tanítása is - azon a ponton feltétlenül
téves, ahol tagadja Krisztus testének egylényegűségét a míérikkel. Ez az egy
lényegűség ugyanis a megváltás tanának elengedhetetlen eleme, s akí ezt két
ségbevonja, az valóban eltér a katolikus tanítástól. Nincsen azonban egyér
telműen és rnegrellebbezhetetlenül tisztázva, hogy a cyríllí krísztológiát a
saját teológiai szántjén minden kopt így értelmezi-e, vagyis a kopt egyház 
amely magát természetesen ortodoxnak tartja - alapvető dogmatikai téve
désben van-e vagy sem, Az ellenben tény, hogy az egyiptomi egyház 451-ben
visszautasította a chalkedoní zsinat döntéseit, ezzel formálisan elszakadt az
egyetemes egyháztól, és az egységet azóta sem Rómával, sem az ortodoxíával
nem állította helyre. Valószínűleg a koptok hitének tartalmára sem maradt
hatástalan, hogy másfélezer év óta a katolrkus egyháztól (és részben az 01'
todoxíáíól) való különbözőség tudatában élnek.

619-ben betörtok a perzsák Egyiptomba, de uralmuk nem volt tartós, és
a kopt egyház számára sem jelentett történelmi változást. A fordulatot az
Izlárn félelmetesen gyors előretörése hozta meg. Amr Ibn el Asz, mint Omar
,kalifa hadvezére 63lJ és 641 között meghódította egész Egyiptomot. Az arabok
kezdetben azon mesterkedtek, hogya koptok monofizitizmusát a bizánci or
todoxia ellen kíjátsszák. Visszahozták a sivatagba száműzött I. Benjamin
rnonofizita patriárkát (aki állítólag maga hívta be az arabokat, hogy elveszett
főpapi székét visszaszerezze), s a patriárkátus kényszerből lett ortodoxaí is
újra monof'izí tálrká lettek. A koptok hamarosan úgy tekintették az arabokat.
mínt a bizánci iga alóli szabadítókat. Ez a látszólagos szabadság azonban rö
vid életű volt ; 644-ben, Mohamed apósának. Otman kalifánaik uralomra ju
tásával elkezdődött az üldözöttség korszaka Egyiptom keresztényei számára.
A deltavidekre egyre több arab települt be, és 706-ban az arab lett a hivata
los nyelv. Az Omajád (661-750) és Abbasida (750-868) kalifák idején, majd
1:,21 után, a Mamluk-dinasztiák korában a keresztényekre egyre elviselhetet
lenebb társadalmi nyomás nehezedett. Közben a Fatimida uralkodók (969
1171) - az egyetlen al-Hakim kivételével - vallásilag türelmesebbek voltak,
de lényeges javulás csak Muhammed Ali (1805-1848) idejében következett be.

Egyiptomban ma mintegy 3 millió 705 ezer keresztény él, négy külön
böző egyházban, A Rómával egyesült katolikus koptok mintegy 80 ezren van
nak, három püspökségben: Minja, Asstut és Theba. Jelenleg I. Stephanos
Sidaronss patriárka kormányozza őket. A protestáns koptok száma, minden
szektát beleértve, 90 ezer. Az ortodoxiának kereken 35 ezer kopt híve van,
Patriárkájuk jelenleg Konstantin, leontopoliszi metropolíta, aki "az alexand
riai szék helyettes patriárkája" cimet viseli.

Az említett három 'keresztény egyház csak szerény kisebbséget alkot a
kopt nemzeti egyház mellott, amelynek 3,5 millió híve színtén ortodoxnak
mondja magát, de tulajdonképpen monofízita. Egyiptomnak az arab hódítás
előtt kereken 100 püspöke volt. Ma már csak 17 egyiptomi monofízita püspök
ség van, de Egyiptom termetén kívül még 16 püspökség áll az alexandriai
patriárka fennhatósága alatt. A kopt egyház patriárkája az "Egyiptom,
Etiópia, Nubía, Szudán, Jeruzsálem és az afrikai kontinens öt nyugati állama
kopt-ortodox egyházainak patríárkája és Alexandria pápája" címet viseli. A
patriárka 1959 óta VI. Cyrill, Szent Márk 116. utóda. VI. Cyrill nem Alexandriá
ban, hanem Kairóban székel, mivel a patriárkai széket már Christodulos
(1047-77) ide tette át. Ezért Szerit Márk visszakapott ereklyéit a kairói Szent
Márk székesegyházban kívánják őrizni, és nem Alexandriában, ahol a hagyo
mány szeránt az evangéldsta működött. (Somogyi György)

Az isteni gondviselés nem egyfajta vallási biztosítás nagyonis földi és
.önös vállallwzásainkra. J o s e f B o m m e r
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"HALDOKLÓ BILINCSEK". Az Ecclesia kiadásában ezzel a cím
mel megjoelent antológia - meghatározott válogatási elv szelint - szemel
vényeket mutat be Afrika és Azsía irodalmából. A acözel négyszáz oldalas
könyv hatalmas amyagot ölel rel, túlnyomórészt versek olyan áradatával,
hogy az már-már a különoözőségeket mossa el a népek és a költők között.
Afrika korutúrjait élesebbnek és sokrétűbbnek érezzük Azsiáé melleut: pedig
Azsíát jóval nagyobb súly képviseli.

Természetesen nem kérhetjük számon a köteten azt, ami nincsen benne,
mégis - egy Azsiával ilyen bőven foglalkozó kötetben - szívesen láttuk
volna a megidézett nemzetek irodalmában is nagyrabecsült, epigrammati
kus remeklésű, koan-forrnátumú bölcseleti verseket, amelyek a buddhizmus
"kLs-lkocsi" irányzatú szellerniségének termékei. S a kötet eimét sem tartjuk
szerencsésnek: a bilincsek nem haldokolnak - elvásnak, széttörnek, vagy
lehullanak, s ezen az sem segít, ha ezt a címet olyan nagy költő adja ver
sének, mínt David Diop, mert ha a kép abban az egy konkrét esetben indo
kolt is lehet, az eredeti összefüggésből kiragadva képzavar.

Mi a [elílemző e két földrész irodalmára, költészetére ? Elsősorban talán
az, hogy gyökerei a népköltészet mély rétegeibe nyúlnak le. Ez a kapcsolat
azonban nem távoli, nem a megélt ízléskorszakokon át ereződí'k, tehát kife
jező eszközei, képletei 'nem áttételesek, mínt Európa költészetében. hanem
közvetlenek, azonnaliak és elemi erejűek. Afrika idézett költészetéhen - nyil
ván az európai szellemiséggel létrejött állandó s tragikus érintkezés hatására
- dlfferenciáltabb s egyetemesebb vonásokat fedezünk fel, ami azt is jelen
ti, hogy eredetibb s tömörebb fogalmazást is. Ázsia Idézett költészete - az
élet-halál harc eblenére is - nyugalmasabb, oldottabb s roman.í ikusabb szí
nézetű, inkább a természettől, mint a sorstól ihletett nosztalgiája azért in
kább megindító, mínt meggyőző.

Funkcionális költészetet ismerünk meg a kötetből. mely a forradalmi és
felszabadulási harcokban kapott feladatokat. elvállalja s teljesíti, az ázsiai
költemények esetében igényli is. S mivel e vállalás a versek fogantatását érez
hetően megelőzi, a megszületett vers minden ízében alárendeli magát a fel
adatnak. Engedebmességének jutalma az, hogy valóban a harci erények fel
töltését és megerősítését szolgálja; áldozata viszont az, hogy lemond a költe
mény eredendő jogairól: hogy egyetlen legyen, s ne hasonló, hogy saját tör
vényeivel hasson, s ne rajta kívülíekkel, hogy egyetemes legyen, s ne parti
kuláris. S annak elJenére, hogy az idézett ázsiai verseken is érezhetők az
európai hatások (hiszen The Lu Keats, Xuan Dieu Baudelaire s talán Ver
laine, s Hui Can Claudel s talán Apollinaire hatásokat rnutat), s érezhető

az ősiség (a kert, a víz, a tó, a fák, a völgyek, hegyek) szeretcte s szinte pa
radicsomi érdntetíensége, ismétlődő ünnepélyességüle s odaadásuk helyenként
már-már a 'közhelyet súrolja. E versekben a mélység - az a bizonyos "vil
lámló függőleges" (Odebrecht) - még csak törekvés, a szenvedély olykor
elfelejti élességét: rácsodálkoztk az idilli világra. Csak legnagyobb költőlknél

lá:tjukazt az erőt, amely a konkrétnak is tud Iíraí rangot adni, nemcsak él

tónusnak. Példa erre Chairil Anwar néhány sora: "Most senki SEm vágyik
a szerelemre.... eső vern az éjet... semmi se moccan, semmi... minden vi
har elült a parton". Vagy éppen Ho Si Minh elnök rövid, kemény, tömör
versei:

Testem körűl sötét börtönfalak
de lelkem, túl a börtönön, szabad;
bevégezni hatalmas tetteit,
legyen a lélek még hatalmasabb.

(Börtönnapló)

ELlentétként e sorok mítsem mondanak: "., .kéken dereng az ég - a fel
hők tovaúsztak - és az esőtől nedves partokat - megcirógatta (!) az első

napsugár."
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India idézett verseiben - a meditáció forráshelyéről származnak - szín
te egyhelyben bomlanak ki a légies asszoclációk, melyek mélyen jellemez
nek: "galambálmú harangok" szólnak az "erdei alvilág" fölött, ahová "alig
alig csurran a fény" s ahol meghúzódnak a "tigrisléptú sors" kiszolgálta
tettjai.

Afrika idézett költészetében különös rnozgásnak vagyunk a tanúí: ősere

detű, nem egyszer míszukus lökőerő veti felszínre a költői képet, át a tény
legesség kifejezést gátJló rétegein és e képekről, kifejezési fordulatokról rend
szerint kiderül, hogy rendJkívül korszerűek is: míntegy tam-tamjaikban, imá
ikban rejtőzködnek. A "négritude" legjobb költői - mint Aimé Césaire, Lé
apold S. Senqhor, David Diop, Ray Autra, a kameruni Oto Jan van Melle
- máig megőrizték azt a szemléleti egységet, amely szinte a gyermek mín
dentudására emlékeztet, s amely mentes a racionális gondolkodásmód dua
Iizmusától. Nyelvezetük tömör prtmitívsége lényegkifejező. s mert szoron
gattatásban született, vad, kétségbeesett, azoké, akik nem annyira éltek, mint
inkább túléltek. Nem volt sem módja, sem ideje e nyelvezetnek a díszítmé
nyek kifnragására: forró, darabos és korrekt nyelvez.

és én akarok - mint az emberek
és gondolkozom - mint az emberek
és érzem méltóságomat - mint mind az ember...

(Ray Autra)

Az a sietség, az a hőfok, amellyel útjukra indultak ezek a versek, a
legsürgősebb feladatoikra mutat: szabadon, béklyók nélkül élni, egymással
testvéri egységben, az emberi műveltség értékeit elsajátítva s gyarapítva,
így élni, vagy inkább feltámadni. Ennek megf'elolően e költészet sebessége
radikális: nem csoda, hiszen egyedül a költészet [képes felismerni azokat a lát
hataelan távolságokat, amelyek a tényleges állapot és az elérendő célok kö
zött feszülnek. A mozgósításnak, a megrendültségnek és a felelősségnek össze
foglaló jelzéseként így jelenrk meg Afrika költészetében a kozmikus gesztus:
földrésznek. tengernek, égboltnak s fölfeszítettnek érzi magát a fekete költő.

Ami sarkallja, a tragikum érzete. A tragikum mögött pedig történeti való
ságának szuggcsztív jelenlétet érezzük. A "leigázott, de le nem győzött" Af
rika így áll "egyenesen az idő bafkonán",

A reprezentatív kötet válogatása és szerkesztéso Balássy László és Csanád
Béla érdeme, akik oroszlánrészt vállaltak a fordítás munkájából is. Kettőjükön

kívül nagyszámú és jónevű fordítógárda tolmácsalja egyenletesen jó szín
vonalon a hatalmas anyaget. (Vasadi Péter)

•
Köszönjük, Urunk, hogy itt most ezt a testvéri találkoz6t ünnepelhetjük.

Fényességed és szereteted új sugara nyissa meg ebből az alkalomból lelkünket
előtted és az egész emberi család javára. Segíts hozzá, hogy ezek az olimpiai
játékok necsak az emberi együvétartozás csodálatos bizonyságát nyújtsák, ha
nem valamennyiünk belső megújhodását is szolgálják. Add, hogy meghalljuk
és megfontoljuk szavadat: "Hol van Abel, a te testvéred?" Igen, mi,át akarjuk
érezni oltalmazó felelősségünket az emberért, akit te a saját képedre terem
tettél. Dolgozni és küzdeni akarunk egy jobb világért, amely tiszteletben tartja
és elősegiti minden ember és nép szabadságát és méltóságát. Ezen a földön,
ahol dődeink annyi oltárt építettek, mi most a tulajdon szívünket akarjuk
neked adni, örök és mindenható Isten, bízva azokban a vigasztaló igékben,
amelyeket Jeremiás próféta útján nyilatkoztattál ki nekünk: "Én ismerem a
terveket, amelyeket irányotokban táplálok: a boldogulás és nem az áldatlan
vész terveit, amelyekkel reményteljes jövőt készitek számotokra. Hívjatok en
gem, menjetek és könyörögje'tek hozzám, és én meghallgatlak titeket ..." (Az
Olimpia megnyitásakor Mexikóban rendezett ökuménikus istentisztelet imá
jából.)
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•
SOMMAIRE

L'encyclique "Humanae Vitae" du pape Paul VI. sur la régulation des naíssan
ees. (Texte hongroís.) - Lajos Fazekas: Poemes - László Boda: Christia
nisme et l'existence d'ící bas - Richárd Horváti»: Le juste comportemerit
des fideles - Zsuzsa Beney: Poérnes - József Gerlei: La mort de Monsíeur
le Conseíller (récit) - Mihály Medvigy: Fláneríes píeuses en Bulgar!e 
Béla Csanád: Poemes - Béla Koppány: On n'aura plus il souIfrir longtemps
(récit, 2e partie) - Vid Mihelics: Idées et faits (Notre foi il I'ere de la tech
nique) - Tamás Szomor: Le petit sentíer (Consolatíon aux endeuillés)

JOURNAL: Nos evéques sur les questions d'ecatualíté de la vie internatdona
le - Débats sur la Iíttérature chrétienne (László Rónay) - Journal du lee
teur (György Rónay) - Chrontque théátrale (Lajos Bittei) - Beaux-arts
(D. r.) - Chronique musicale (László Rónay) - Films (Rudolf Ungváry) 
Témoins de [adís, réalísations d'aujourd'hui dans le domaine du basalte et'
du vin (GizeUa Dénes) - La restitution des reliques de saint Marc (György
Somogyi) - Anthologie hongroíse des poernes asiatiques et africaines (Péter
Va,sadi).

Informations sur la couverture.

•
COMPTES RENDUS ET CRITIQUES

La rubrique des beaux-arts rend comte de I'expositíon du MU5ée des
beaux-arts de Budapest, intitulée: Peinture vénitienne ou f'igurent les ouvra
ges de Lorenzo Lotto, du Titien, du Tintoret, du Greco, de Piornbo, Giorgione,
Véronese, Tiepolo et d'autres maitres des époques de la Renaissance, baroque
et ro coco. Une partie des tableaux ont été prétés pour la durée de I'expositíon
de Budapest par les musées de Pologne, de Tchécoslovaquie et de la R. D. A.
Un autre article de la rubrique parle de l'exposition comrnémoratíve du
sculpteur Ferenc Medgyessy (1881-1958) qui fut tres estimé par Aristide
Maillol, organísée il la Calerie Nationale.

La chronique musicale commente les concerts des Semaines Artistiql1es
de Budapest, auxquels de célebres artístes ont prété leurs conCU1'S. Le

,programme de Pierre Dervaux, directeur du Grand Opéra de Paris, se com
posait surtout des oeuvres des compositeurs de sa patrie, que le public a
accueillies tres favorablement.

•

INFORMATIONS

Nouvelles publications catholiques: Un nouveau Livre d'enterrement qui;
en dehors des textes liturgíques des cérémoníes en langue maternelle contient
aussí des prteres de círconstances du es il la plume de Géza Kerny, vient de
paraitre édité par la Société Szetit István. ..

Le 23 septernbre, l'Académie Centrale de Théologie de Budapest a ínau
guré solennellement la nouvelleannée scolaíre, A cette occasíon, on a pr's
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corigé de Pál Kecskés, professeur senlor de l' Académie prenant sa retraite.
actuéllement le plus impontant représentant de la théologie néoscolastique
dans notre pays. Le protesseur György Zemplén, recteur de l'Institut Ponti
jical Hongrois, a évoqué les travaux pédagogiques et scientifiques effectués
par le professeur durant 40 an:s. Elnfin, il a donné lecture du télégramrne de
S. E. le caremal - secrétaíre d'état Cicognani et de la lettre de Mgr
I'archevőque Benelli, "sostituto" du secrétaríat d'État, puis il a remis au
professeur sortant le cadeau du Saint-Pere: la médaíűle commémoratíve du
jubilé.

Sur la désignatíon du corps épíscopal et avec I'approbatíon de 1'Éta~

Mgr András Hamvas archeveque de Kalocsa a nomrné Tamás Nyiri titulaire
de la Ile chaire de philosophíe de l'Académie de Théologie, rendue vácante
par le départ de Pál Kecskés. Tamás Nyíri, né en 1920, a été ordenné prétre
en 1945, promu docteur en théologie él I'université de Vienne en 1947, en
1952, il devint professeur de dogmatíque et de philosophie au sémínaíre
d'Esztergom et depuís 1963, il exerce les fonctíons pastorales il Budapest
La revue Vigilia a aussí publié de nombreuses .études de valeur du nouveau
professeur, qui a déployé [usqu'ící une grande activité littéraire.

György Zemplén, professeur il l'Académie de Théologie, recteur de
l'Institut Pontijical Hongrois, a été nommé recteur du Séminaire Central de
Budapest, par le corps épíscopal, avec I'approbation de I'Etat, György Zemplén
est entré en fonction le 1er oetobre.

Ferenc Galla, prelat pontifical qui fut d'abord mernbre du corps pro
fessoral de théologie de I'université des sciences de Budapest, puis professeur
a l'Académie de Théologie depuis sa constitution jusqu'en septembre 1959,
etentre temps, de 1952 il 1955 recteur du Séminaire Central, a eu 80 aIIlS le
23 septembre, A cette occasion, non seulement ses nombreux anciens éleves.
mais la société catholique hongroíse toute entíere a chaleureusement salué
le professeur qui depuís sa retraite, continue actívement ses travaux scien
tifiques basés sur des recherches dans les archives.

A l'occasion du début de la nouvelle année scolaire, Mgr l'évéque József
Bánk, admírustrateur apostolique de Győr a adressé une circulaire contenant
ses encouragements pastoraux aux instructeurs de religion. Il a soulígné que
de nos [ours il faut offrir il la [eunesse beaucoup plus qu'autrefois pour que
les jeunes deviennent des catholiques conscíents et pratiquants, C'est pour-
quoi les maitres de religion ne doivent se décourager et doivent accomplir
leur táche avec une confíamce en Dieu índéfectible. Qu'ils donnent conscien
cieusement et exactement toutes leurs leeens dans les écoles, de méme qu'ils
fassent le catéchisme dans les églíses, Qu'ils pesént bien et qu'Ils élaborent
rnéthodíquement les artícles de foi et le sujet de chaque leeori. Qu'ils se sou
viennerit de la recommandation du concile Vatican II selon Iaquelle le but
de l'instruction religíeuse est de rendre la foi vivante, consciente et actíve.
C'est pourquoi Ils doivent soulígner l'importance de I'éducatíon familiale _
en s'adressant aussi aux parents. Il est bon que les adultes assistent aussi aux
catéchíemes des églíses et de les Iriforrner sur les sujets relatífs il I'ínstructlon
rehgíeuses au cours des sermens.

Pour la redaction de cinq liwes d'instruction religieuse, le corps épiscopal
hongrois a publié un concours dont les délais expíreront Ie 1 er juillet 1969.

Le 50ctobre, ann de régler les affaires de l'Institut Pontijical Honqrois,
Mgl' I'éveque Józse! Ijjas, admirnistrateur apostolique de Csanád, est parti
pour Rome. Désignés par le corps épíscopal, huit nouveaux boursiers hongroís
sont également arrivés il I'Institut,

Le 8 septembre, au cimetiére ísraélite de MonoT, on a organísé un office
oecuménique en mémoíre des déportés d'il y a 24 aus de la commune. Les
chef's des églíses lócales catholíque, réformée et évangélíque ont assísté a
l'office.

Le 8 oetobre a été célébrée en l' église de l' université de Budapest la
messe commune qui ouvre1a nouvelle année de travail de la Société Nationale
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Hongroise Cecilia. La messe fut survie d'un concert de rnusique sacrée, puis
d'une séance solennelle au Séminaire Central, au cours de laquelle on a com
mémoré le centieme armiversaire de la fondation de I'association Cécile alle
mande qui tornoe cette année,

Le 8 september, l'églíse d'Alsóvízíváros de Buda a été le théátre d'une in
téressante initative. Quatre jeunes aotistes enthousíastes ont interprété des
O€U\71res de Bach, Palestrína et Sohubert sur quaire auitares classiques, instru
rumerit telemerit favorisé par la jeunesse actuelle. Cette initiative a remporté
un vif succes.

Dans une circulaire, Mgr Sándo?' Klempa, adminístrateur apostolique de
Veszprém, a anoncé aux fideles que la restaumtion de la cathédrale de Veszprém
commeneera bíentót, La réfection de I'extérieur de la cathédrale est prévue
pour 1969, alors que l'intérieur sera remis en état au cours des annéés sui
vantes 1970-71.

Le CODpS des représentants du conseil paroissíal a été reconstitué le jour
de Ia Iéte patronala de I'églíse de Móraváros de Szeged A cette occasíon,
Mgr I'évéque József Ijjas, administrateur apostolique a célébré la messe,

'pendant laquelle, apres le sermon épíecopal les nouveaux membres de la cor
poration représentative parmi lesquels se trouvaient aussi des femmes, ont
prété serment, un cíerge il Ja main.

Les conmaísseurs taxent de chef-d'oeuvre la restauratlen de l'église de Felsö
örs dont le travaux intérteurs son t pour aínsi dire terrnines. L'église orígtnale de
style roman fut construíte au début du XIII-e sieele. Elle fut restaurée pour
la premiere fois en 1736, dans le style baroque cher il I'époque, maís heure
usernent ,les éléments rómams Iurerit conserves íntacts. C'est ce qui a perrnis
maintooant de rétablir une grande partie de J'églisc dans sa forme romane
originale, On a réussí il créer une barmonie surprenante entre les deuxstyles
d'architecture. L'Intendance des Monuments Historiques a fourni une sub
veneion d'un million et demi de forints pour les travaux qui ont duré 6 ans,
Le plus grand événemerrt de la restauratíon intérieure a été la rerníse en état
du maitre-autel baroque. C'est cet autel que Mgr Sándol' Klempa, adminís
trateur apostolique de Veszprém a consacré le 22 septernbre.

Mgr l'évéque Pál Brezanóczy; admínístrateur apostolique d'Eger a nommé
"l'église des coeurs" I'église paroissíale de Markaz, restaurée pour la seconde
fois et entierement rénovée il I'íntértcur lorsqu'il I'a bénie. solenneílement le
8 septembre. En effet, en plus de Ieurs généreux dons, les fideles ont con tri
bué il sa restauratdon par Ieur travail. - Le lel' septembrc, Mgr Brezanóczy
a égalernent consacré la chapelle du vicariat de Vágáshuta appartenant li la
paroísse de Füzérradvány que les fideles, aidés par le díocese, ont élevée en
I'hormeur de La Sainte Vierge au sommet d'une colbíme.

Mgr I'évéque József Bánk admímistrateur apostolique de Győr a consacré
la nouvelle église de Bönyrétalap. La moitié des frais de construction de I'égli
se qui répond aux points de vue Iiturgiques les plus récents, et de la cure
qui s'y rattaehe, pres de 200 OOO forints ont été fourriis par les fideles. - Mgr
Bánk a béní le nouveau bátímerit moderne de la cú.re de Süttör, élevé par le
travail social des fideles, en plus de leurs dons en especes,

Mgr I'évéque József Cserháti, adrninistrateur apostolique de Pécs a con
sacré I'église catholique reconstruíte de Kishajmás, dans le comitat de Baranya.

La vaste chapelle attenant il I'ancíen palals épíscopal de Makó qui des
sert le centre de la viL1e a été completement transformée conformément aux
réfoit'mes Hturgiques. Eille a ére bénite par Mgr l'éveque.Tózse! Ijjas, adminis
trateur apostolique de Csanád.

Mgr l' évéque Imre Kit6berk a béni J'église de la commune d'Alap, du
diocese de Fejér, qui a été it'estaurée au cours de 1'été. Les frais de la recon
struction ant été enmerement oosumés parAes fidiües.

F'k.: Saád Bélia - 126'711-68. Fővárosi Ny, 5, telep. Fv,: Ligeti MlttlÓS



KÖZLf~SEK É s VÁLASZOK

Új katciíkus kiadvány: A Szent István Társulat kiadásában újabb Te
metési Könyv jelent meg, amely a szertartások anyanyelvű liturgikus szö
vegeí mellett szabadon választható alkalmi imákat is tartalmaz Kerny Géza
tollaból. Ara 37,- torint. Megrendelhető a kiadónál : Budapest, V., Károlyi
Míhály u. '1-8. III. lépcső I. em. 8.

A budapesti Központi Hittudományi Akadémia szeptember 23-án nyi
totta meg ünmepélyesen új tanévét. Enneik keretében vettek búcsút Kecskés
Páltól, az Akadémia nyugalomba vonuló szenior-professzorától, aki a
ncoskolasztikus bölcselet ezidőszerint legjelentősebb képviselője hazánkban.
A professzor 40 esztendőt átölelő nevelő és tudományos munkásságát Zemplén
György professzor, a Pápai Magyal' Intézet rektora méltatta. Befejezésül. fe'l
olvasta Cicognaní bíboros-államtííxár üdvözlő táviratit és Benelli érsek, ál
bmtíVkál'sági "sosLituLo" levelet, majd átnyújtotta a Szentatuá ajándékát, a
ju bilcurnd cmlókérmct.

Nyiri Tamást nevezte ki Hamvas András kalocsai érsek -a püspöki kar
jelölése alapján és állami hozzájárulással - a Hittudományi .I1kadé'mia II.
bölcseleti tanszekére, amely Kecsnee Pál nyugalomba vonulásával megüre
sedett. Nyíri Tamás 192C-ban született, 19·1.'i-ben szentelték pappá, 1947-ben
avautáx hittudományi doktorrá a bécsi egyetemen; H;;i2-ben az esztergcml
szeminárium dogmanka- és filozófiatanára lett, 1963 úta leltcipásztorí beosz
tásban műkődött. Budapesten. Az új professzornak, aki eddig is jelentős íro
dalmi tevesenységet fejtett ki, a Vigilia is számos értékes tanulmányát kö
zölte.

Zemplén GYÖ1'gyüt, a Hittudományi Akadémia prof'esszorát, a római
Pápai Magyar Intézet rektorút nevezte ki a püspöki kar áltarní hozzájárulás
sat cl. budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora vá. Zemplén György ok
tóber l-én vette át új hivatalát.

Galla Ferenc pápai prelátus, aki előbb a budapesti tudományegyetem hit
tudományi karának, majd a Központi Hittttdományi Akadémia megalakulása
után 19:5i) szcptember.ig ennek professzora, s közben 1932·-.55-ig a Központi
Papnevelő Intézet rektora volt, szeprember 23-án töltötte be 80. életévét. A
professzorról, aki nyugalomba vonulása óta is töretlen erővel folytatja ere
deti Levéltári kutatásokra támaszkodó tudományos murrkásságát, ebből az
alkalomból-nemcsatc volt tanítványainaik serege, de az egész magyar katolikus
társadalom is meleg szerétettel emlékezett meg.

.A hitoktatókhoz intézett az új tanév megkezdése alkalmából főpásztori

buzditás t körleveiébcn Bánk József püspök, győri apostoli kormányzó, Ki
emelte: ma sokkal többet kell nyújtani az ifjúságnak, mint régebben, hogy
öntuda tos, gyakorló katolücusokká neveljük őket. A hitoktatóknak éppen
ezért soha sem szabad csüggedníök és Istenbe vetett rendíthetetlen bizalom
mal kellellábniok teladatukat. Pontosan és lelkiismeretesen tartsanak meg
mínden órát az iskolákban, s ugyanígy végezzék a templomi 'katekézist is. Jól
gondolják át és módszeresen dolgozzák fel a hittételeket és minden óra anya
gát. Emlékezzeneik a II. vatikáni zsinat meghagvására. amely szerímt a hit
oktatás célja az, hogya hitet élővé, tudatossá és tevékennyé tegye. Hangsú
Iyozzák éppen ezért a családi nevelés fontosságát is a szülők előtt. Nagyon
helyes, ha a templomi katekéziseken a felnőttok is részt vesznek, továbbá
ha a hitoktatással kapcsolatos témákról őket is tájékoztatják a szeritbeszé
dekben.

A magyar püS'po'kikar öt hittankönyv megirására hirdetett pályázatot.
A benyújtast határidő 1969. július 1.

Ijjas József püspök, csanádi apostoli ilmrmár.yzó, a Pápai Magyar Inté
zet ügyeinek intézésére október 5-én Rómába utazott. Az Intézetbe megér
kezett az az újabb nyolc magyar ösztöndíjas is, akiket a püspö'ci kar [elölt ki.

A irionori i<;rae!ita temetőben szeptember 8-án okuménucu« ájtatosságat
rendeztek él községből 24 évvel ezelőtt elhurcoltak emlékére. Az áltatosságon
megjelentek a helyi katolikus, református és evangélikus egyházak vezetői is.
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Az Országos M agyar Cecilia 'l'arsulat október 8-án tartotta új munka
évet nyitó közös szentmís éi ét a b udapesti Egyetemi te mplomban . Után a egy
h ázzen ei hangverseny volt, majd ünnepi ülés következett a Központi Szemi
n ár i um.ban . Ennek során megemlékezés történt a német Cecil ia-egyesül et
m ega la kul ásán ak ide i 100. évfordulójáról.

Érdekes kezdeményezés sz ínhel ye volt szeptem ber R-á n a budai Alsó
vízivárosi templom. Négy lelk es fiatal művész a fiatalság körében ma any
nyira kedvelt hangszeren. négy "klasszikus" gitárori sz ólaltatta meg Bach,
Pal es.r i na és Schubert több egyházzenei m űv ét, A kezdeményezés n agy si 
k er t a r a to tt.

Klempa Sándor veszprémi apostoli korm ányzó körlevélben adta a hívek
tudomására, h ogy rövidesen megkezdik a veszprémi székesegyház helyreáll í
tását. A székesegyház külsej ének rendbehozásat 1969- re tervezik, míg belse
jén ek tatarozása az 1970- 71- <.'5 évek feladata les z.

A "szívek templomának" nevezte B rez anóczy P ál püspök, egri a posto li
k or m á nyzó az immár másodszor is h el yre állított és b else jéb en tel jesen meg
újíto tt ma rkazi plebániatemp lom ot, arnikor szepternber 8-án ü nnepélyesen
m eg áüdotta. Nagylelkű adomán yai k mellett a hívek társadalmi munkájukkal
is h ozzájárultak a restaur áláshoz. - Ugyancsak BTezanóczy püspök szeri telte
fel szepternber l -én a füzérradványi pleb ániúhoz tartozó Vágáshuta leánv
egyház kápolnáját, amelyet a h ív ek az eg yházmegye támogatásával az egyik
dombtetőn emeltek Szűz Mária tiszteletére.

BőnYl'étalap község új templomát Dánie József püspök, győri apostoli
kormányz ó szeritelte fe l. A legujabb liturgikus szempontoknak megfelelő

templom és a hozzá csatlakozó paplak költségén ek felét , kö ze! 200.000 forinto t
a h ívek adták össze. Bánk. püs p ök áldotta meg Siittör község új és mo 
de rn plebániaépületét is, amelyet a h ívek pénzadományaikon kívül társa
dalmi m unk ával emeltek.

Cserháti József püspök, p écsi apostoli korm á nyzó sz entelte fel Kisha j m ás
Baranya-megyel <közs ég új já épített katoliku s tem plo m á t.

K isberk I m r e felszentelt püsp ök áldotta m eg a F ejér-egyház megyéhez
tar toz ó A.hp község te mplom át. a m elyet a nyá r fo lyamán úijá építettek . A
k öl tségeket teljes egészükben a h ívek fedezték. .

" Kö telesség, vagy sem?" - Bizonyos, h ogy vallásunk tanítása szerint a
h itet elfogadni, vagyis hinni - k ötel essé ge az embernek. Ez azonban Icor ánt 
sem jelenti azt, hogy mihel yt felvilágosították err ől, mindenki nyomban ele
get is tud tenni ennek a kötelezettségnek. A hit ugyanis "igent" m ondó sze 
m él yes válasz egy személyes kérdésre. Hogy kiváltképpen azok számára,
akikért k ülön felelősséggel is tartozunk, rninden módon meg kell könny íte
nünk ezt az "igent", h ely tá ll ó érvekk el és tanúságtevő p éldaadással, magától
értetődik, elen gedh e tetle n azonban, hogy ez az .Jgen " tel jes szabadság bi rto
kában h an gozzék el. A z ilyen i rányú döntésnek ki kell é rl elődn í e a lélek ben,
aminek időtartama, mínt az evangéliumból is látha t ó, egy énenként külön 
böző . Nagy hiba lenne tehá t, h a annak a tételnek al a pj án, amelyből kiindul
tun k, bárkire is rá akarnók erőltetni a hitet. Az erőszakol ással csak meg
f osztariók szabadságá tól, s amit az illető cselek ed né k , nem lenne többé "h it- ·
döntés" . A végső elhatár ozást cníndenkinek egye dül ken megtenn íe,

Készpénzz el bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postabi vatalnál.
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